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W spolaryzowanym, zdawałoby się, do
granic możliwości polskim społeczeństwie
roku 2020 doszliśmy do momentu, w któ-
rym dwie główne, walczące na śmierć
i życie siły polityczne, odwołują się do
tego samego hasła i tego samego przesła-
nia. Jest to przesłanie solidarności. Po
stronie PiS pojawiło się ono już przy
w 2005 r., kiedy to politycy tej partii
przeciwstawiali „Polskę solidarną” „Polsce
liberalnej” (to przeciwstawienie przywo-
ływali w ostatnich latach prawicowi dzien-
nikarze). Jednak także Rafał Trzaskowski,
aspirujący do miana lidera opozycji, ruch
swój nazwał „Nową Solidarnością” i buduje
swój program wokół społeczno-gospo-
darczego solidaryzmu, stawiając, przy-
najmniej w sferze retorycznej, raczej na
rozumianą socjaldemokratycznie wzajem-
ną społeczną odpowiedzialność niż na li-
beralny dyskurs wolności i osiągnięć. 

Zmaganie dwóch dusz

Czy użycie hasła „solidarność” ma być
przede wszystkim odwołaniem do historii

niezależnego związku zawodowego pisa-
nego przez duże „S”? Wydaje się, że nie
tylko, zwłaszcza że wśród młodszych po-
koleń te wspomnienia nie wywołują już
szybszego bicia serca i nie motywują do
głosowania. Solidarność przez małe „s”
jest zaś w ostatnich latach bliska sercu
Polaków w różnym wieku – a to wynika
z obecnego stanu rywalizacji dwóch ży-
wiołów, nadających kształt polskiemu
społeczeństwu.

We współczesnym Polaku zmagają się
ze sobą dwie dusze. Wbrew narzucanemu
nam dyskursowi medialnemu nie jest to
walka duszy lewicowej z duszą prawicową,
czy też duszy pisowskiej z duszą platfor-
merską. Rywalizacja toczy się między du-
szą indywidualistyczną a kolektywistyczną
(albo, choć to słowo zdaje się mniej obiek-
tywne, wspólnotową). I ostatnie lata wska-
zują na ponowny tryumf żywiołu kolek-
tywistycznego. 

Zmaganie między tymi dwoma żywio-
łami przebiega często w ukryciu, w cieniu
innych sporów naświetlanych przez media
głównego nurtu; nieraz zgodnie z głów-
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Członek zespołu, główny ekspert ds. społecznych

Polskie społeczeństwo jest stosunkowo kolektywistyczne, i skłonność ta
pogłębia się na przestrzeni ostatnich lat. Jedyną wartością, kojarzoną
z indywidualizmem, która jest dla Polaków relatywnie ważna, jest bogac-
two i konsumpcja – jednak nie towarzyszy temu pęd do wolności
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nymi liniami podziału politycznego, a cza-
sami zupełnie w poprzek tych linii. Jednak
przemiany społeczne i polityczne bardzo
silnie reagują na to, która tendencja w da-
nym momencie przeważa – a z kolei na
przewagę żywiołu indywidualistycznego
lub kolektywistycznego i ich kształt wpły-
wają globalne przemiany społeczne i tech-
nologiczne. 

Do wartości indywidualistycznych na-
leżą autonomia jednostki, wolność, nie-
zależność, osobiste sukcesy i osiągnięcia,
zaś do kolektywistycznych – solidarność
wewnątrzgrupowa, obowiązek wobec
wspólnoty, społeczna harmonia, podpo-
rządkowanie normom grupowym. Każda
z postaw ma też swoje ciemne strony –
w przypadku indywidualizmu są to
postawy egoistyczne, hedonistyczne i kon-
sumpcjonistyczne oraz brak szacunku dla
dobra wspólnego, a w przypadku kolek-

tywizmu – konformizm, ograniczanie wol-
ności i krytycznego myślenia jako cena
ładu. Już ten krótki przegląd wartości
bliskim obu postawom wskazuje, że w pol-
skim społeczeństwie znajdujemy przejawy
i jednego, i drugiego sposobu bycia. Z jed-
nej strony z badań od lat wynika silne
przywiązanie Polaków do tradycyjnych
wspólnot takich jak rodzina czy naród,
z drugiej – polskość kojarzona jest z silnym
akcentem położonym na wolność jednostki
(„Uważam, że dusza polska jest z natury
swej liberalna, wolnościowa, anarchiczna
(…) Tego ducha anarchii, który jest ele-
mentem polskiego liberalizmu, warto
pielęgnować (…) celem istnienia państwa
powinno być zabezpieczenie wolności
jednostki” – mówił dwa lata temu w wy-
wiadzie dla „Nowej Konfederacji” Waw-
rzyniec Rymkiewicz). Czy współczesny
Polak jest indywidualistą, czy kolekty-
wistą? Jaki to indywidualizm i kolekty-
wizm?

Rozbite społeczeństwo wchodzi
w nowy ustrój

Słowa „kolektywizm” nie używam tu w zna-
czeniu pejoratywnym. Jak wskazuje Kry-
styna Skarżyńska, „Pewne elementy ko-
lektywistycznego myślenia o świecie,
takie jak poczucie obowiązku wobec
wspólnoty, solidarność, tłumienie ten-
dencji egoistycznych, mogą ułatwiać
życie społeczne” („My. Portret psycholo-
giczno-społeczny Polaków z polityką
w tle”). Jednak dziś słowo to zwłaszcza
pokoleniom, które pamiętają PRL, kojarzy
się negatywnie. Po II wojnie światowej
tradycyjna, rodzinno-sąsiedzka wspólno-
towość polskiego społeczeństwa zderzyła
się bowiem z peerelowskim, narzucanym
odgórnie kolektywizmem. Ten ostatni na-
rzucano skądinąd z miernym skutkiem
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(w porównaniu z innymi krajami bloku
wschodniego), na co wskazuje choćby
fakt zachowania, w dużej mierze, rolnictwa
indywidualnego. Jednak tradycyjne wspól-
noty były konsekwentnie osłabiane, za-
mierały lub funkcjonowały w formie prze-
trwalnikowej, a w ich miejsce, nie udało
się zbudować nowego, socjalistycznego
kolektywu. Mimo pozorów wspólnoto-
wości (zawartych w samym słowie „ko-
munizm”) czasy PRL-u były raczej okresem
atomizacji społeczeństwa. Jak twierdzi
Zofia Kinowska, spuścizną tych lat był
„wysoki poziom nieufności, (…) wyko-
rzenienie z tradycji i wzorów obywatel-
skich, zaszczepienie postawy roszczenio-
wej wobec państwa i innych obywateli
oraz skompromitowanie pojęcia pracy
społecznej”. Pozornie (formalnie) kolek-
tywistyczne społeczeństwo okazało się
pozbawione (w skali masowej) impulsu
wspólnototwórczego, w związku z czym
de facto rozwijał się w nim indywidualizm
w najgorszym możliwym rozumieniu.

Narastaniu postaw egoistycznych i kon-
sumpcjonistycznych sprzyjały przemiany
lat 70. i 80. Najpierw paliwa dostarczyła
im epoka Gierka, będąca czasem względ-
nego dobrobytu i częściowego otwarcia
rynku (czego symbolem była dostępność
w Polsce Coca-Coli, papierosów Marlboro
i produkcja osobowych fiatów) – aspiracje,
które urosły w tym czasie, zderzyły się
z degrengoladą i kryzysem społeczno-
gospodarczym lat 80. (po zakończeniu
„karnawału Solidarności”). Rozwijała się
wówczas w Polsce postawa, którą Elżbieta
i Jacek Tarkowski nazywali „amoralnym
familizmem”, będąca toksycznym koktaj-
lem resztek wspólnotowości i wymuszo-
nego indywidualizmu: lojalność i wzorce
moralne obowiązują wówczas jedynie wo-
bec najbliższego kręgu (przede wszystkim
rodzinnego, choć jak wskazują Tarkowscy,

nieraz także kręgu sąsiedzkiego lub grupy
przyjaciół), zaś korzyści dla siebie i tego
kręgu uzyskuje się kosztem innych i dobra
wspólnego. Amoralny familizm prowadzi
w konsekwencji do korupcji, nepotyzmu
i kumoterstwa oraz zaniedbania sfery
publicznej, uważanej za niczyją. 

W okres transformacji ustrojowej Po-
lacy weszli zatem w fatalnym stanie, jako
społeczeństwo realnie zatomizowane i roz-
bite, jednocześnie przepełnione ogromnym
głodem dóbr konsumpcyjnych i osobistych
wolności. Nie należy się więc dziwić, że
lata 90. były eksplozją indywidualizmu
i konsumpcjonizmu. Popkulturową ilust-
racją tamtych czasów, sporządzoną po
latach, jest tekst Taco Hemingwaya: „W la-
tach 90. nie miałaś tożsamości / Zachód
pędził do przodu, zachód nie miał litości
/ Trzeba się było wspomóc, by nie wy-
minął nas pościg / A świat eks-wrogów
przewidział: będziemy głodni / Zapusz-
czał do nas oczko, byśmy przestali pościć
/ A myśmy byli w szoku – w sklepach
tyle nowości / Plastikowe zabawki, fajne
nowe pornoski / Farby w kolorze malin,
bananów, jagód i brzoskwiń” („Polskie
tango”).

Indywidualizm dominował także w sfe-
rze dyskursu publicznego. Został on zdo-
minowany w dużej mierze przez środo-
wiska liberalne (istotny był tu wpływ
Leszka Balcerowicza i gdańskich liberałów
z otoczenia Jana Krzysztofa Bieleckiego
i Donalda Tuska), głoszące hasła indywi-
dualistyczne i kapitalistyczne (jedną z nie-
wielu postaci, łagodzących ten przekaz,
był w pierwszych latach transformacji Ja-
cek Kuroń). Przekaz kierowany do Polaków
obfitował w zachęty do zakładania włas-
nego biznesu i rywalizacji na rynku pracy.
Miało to zarówno dobre efekty w postaci
eksplozji przedsiębiorczości, jak i nega-
tywne: „Skutkiem dominującego modelu
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stała się atomizacja i przesadny indy-
widualizm w złym stylu, niszczący wspól-
notowe wymiary życia społecznego” –
mówił o transformacji prof. Krzysztof Ja-
siecki, choć tak naprawdę społeczeństwo,
jak wskazałem, było zatomizowane już
wcześniej i brakowało impulsów w kie-
runku budowania kapitału społecznego. 

Klęska modelu liberalnego

Przez wiele lat w polskim dyskursie pub-
licznym dominował indywidualizm. Od
pewnego momentu zaczęły narastać ten-
dencje odwrotne. Istotnym czynnikiem
była globalna recesja liberalno-kapitalis-
tycznego modelu społeczno-gospodarcze-
go, które nasiliło się po międzynarodowym
kryzysie finansowym lat 2007-2008 (jego
wyrazem w świecie intelektualnym była
ogromna popularność książek takich jak
„Doktryna szoku” Naomi Klein czy „Kapitał
w XXI wieku” Thomasa Piketty’ego), jed-
nak w Polsce przybrało szczególne oblicze
w postaci klęski Platformy Obywatelskiej
(wraz z jej liberalną wizją społeczeństwa).
W społeczeństwie narastała niechęć do
indywidualistycznych i globalistycznych
wartości, nastawienia na sukces, a jed-
nocześnie pojawiła się tęsknota za uzna-
niem tradycji jako budulca wspólnoty.
Te potrzeby skonsumował politycznie PiS,
który wygrał wybory w 2015 r., odwołując
się do solidaryzmu społecznego. Jedno-
cześnie przejął – z gospodarczo-społecz-
nego punktu widzenia – rolę lewicy, która,
skupiona bardziej na kwestiach tożsamo-
ściowych, nie odczytała trafnie ówczesnego
zwrotu w stronę kolektywistyczną. Dziś,
po kilku latach rządów PiS, hasła solida-
ryzmu próbują przejmować, jak wskazy-
wałem na początku, także opozycyjni wo-
bec rządzącej ekipy gracze tacy jak Szymon
Hołownia (mówiący też dużo o wspólno-

towości) i Rafał Trzaskowski, co oznacza,
że indywidualizm ciągle jest w odwrocie.

Przy okazji warto zauważyć, że okres
rządów PO nie był jedynie czasem pro-
mocji indywidualizmu – przy wsparciu
ze środków unijnych podejmowano w tym
okresie wiele działań mających na celu
rozwój nowej formy wspólnotowości, jaką
miało być społeczeństwo obywatelskie,

oparte przede wszystkim na formalnych
organizacjach pozarządowych i współ-
pracujących z nimi wspólnotach samo-
rządowych. Nie był to rzecz jasna pomysł
Platformy Obywatelskiej – działania w tym
kierunku podejmowały też poprzednie
ekipy, włącznie z pierwszym rządem PiS
i związaną z nim ekipą (to Lech Kaczyński
jako prezydent Warszawy tworzył pod-
waliny dzisiejszego systemu dialogu oby-
watelskiego między miastem a NGO-
sami).
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Mimo wielu udanych inicjatyw i po-
wstania wielu nowych organizacji, ten
projekt społeczeństwa obywatelskiego nie
do końca się powiódł – z kilku powodów.
Jednym z nich jest większe przywiązanie
Polaków do nieformalnych działań spo-
łecznych (badanie Eurostatu z 2015 r.
wskazuje, że o ile pod względem uczest-
nictwa w nieformalnej pracy wolontary-
stycznej Polska jest na piątym miejscu
wśród krajów UE (w taką działalność an-
gażowało się 50,6% Polaków), o tyle
w przypadku formalnego wolontariatu
(w organizacjach) było to już 17. miejsce
i jedynie 13,8%). Drugą przyczyną jest
brak stabilizacji finansowej i trwałych
źródeł finansowania organizacji pozarzą-
dowych (istnieje wiele funduszy, ale za-
pewniają głównie okresowe finansowanie
projektowe; braki majątkowe Polaków
utrudniają natomiast stworzenie silnej
kultury prywatnego mecenatu). Trady-
cyjne, sformalizowane, trwałe organizacje
pozarządowe, posiadające własne biura
i kadrę coraz częściej też ustępują akcyj-
nym, jednorazowym działaniom społecz-
nym organizowanym w internecie.

Przeciętny Kowalski

Gdzie w tym wszystkim plasuje się staty-
styczny Polak AD 2020? Czy wierzy jeszcze
w indywidualizm, którym karmiono go
w latach 90., czy też powraca do wspól-
notowości, a jeśli tak, to jakiej? 

W badaniu European Social Survey
respondenci od 16 lat pytani są o przy-
wiązywanie wagi do szeregu różnych war-
tości. Część z nich (bogactwo i posiadanie
drogich przedmiotów; osiąganie sukcesu;
pokazywanie własnych zdolności i bycie
podziwianym; szukanie przygód i ekscy-
tującego życia) można zakwalifikować
jako indywidualistyczne, część (lojalność

wobec bliskich i przyjaciół; kultywowanie
tradycji i zwyczajów; wykonywanie na-
kazów; skromność i pokora (niewyróż-
nianie się)) – jako kolektywistyczne. 

Przy analizie danych z najnowszej,
9. edycji, z 2018 roku, już na pierwszy
rzut oka uderza to, jak bardzo ważną war-
tością dla Polaków (na tle innych krajów)
jest bogactwo i posiadanie drogich przed-
miotów. 17,5% Polaków wskazało, że war-
tość ta jest im bardzo bliska lub bliska.
Nie wydaje się to dużo, ale średnia dla
27 badanych krajów Europy wyniosła
10,6%, a Polska plasuje się tu na czwartym
miejscu, po Czechach, Słowacji i Węgrzech
(piąte miejsce zajmuje Czarnogóra). Naj-
mniej ważna jest ta wartość dla Portu-
galczyków, ale też dla zamożnych Finów,
Szwedów, Francuzów i Norwegów.

Skłonność Polaków do konsumpcjo-
nizmu potwierdza wiele innych badań.
Jest ona przyczyną coraz większego za-
dłużenia Polaków. Jak wskazują dane
Grupy Kruk, w I półroczu 2019 r. 4 mln
obywateli miało zaległości w płaceniu rat
kredytów, pożyczek i rachunków; aż 77%
Polaków bierze kredyty, żeby kupić sprzęt
RTV lub AGD. Z kolei jak wskazuje ba-
danie Aleksandry Radziszewskiej z Poli-
techniki Częstochowskiej, 42% Polaków
kupuje więcej niż potrzebuje. 

Wśród indywidualistycznych wartości
mniej istotny jest jednak dla Polaków
sukces i uznanie własnych osiągnięć –
plasują się w tym rankingu na 17. miejscu,
czym odbiegają od okupujących czołówkę
tabeli państw byłego bloku wschodniego
takich jak Słowenia, Czarnogóra, Serbia,
Chorwacja czy Bułgaria.

Wyniki badania nie potwierdzają tezy
Wawrzyńca Rymkiewicza o wolnościowym
charakterze polskiej duszy. O ile podej-
mowanie własnych decyzji i bycie wolnym
jest zasadniczo ważne dla Europejczyków,

7

THINKZINE, nr 9(123)/2020, wrzesień 2020 www.nowakonfederacja.pl

https://forsal.pl/artykuly/1443622,konsumpcja-w-polsce-roznice-pokoleniowe-kultura-kupowania-nad-wisla.html
https://forsal.pl/artykuly/1443622,konsumpcja-w-polsce-roznice-pokoleniowe-kultura-kupowania-nad-wisla.html
https://pl.kruk.eu/dla-prasy/informacje-prasowe/miedzynarodowy-dzien-dlugu-ekologicznego-coraz-wczesniej-jednym-z-powodow-nadmierny-konsumpcjonizm
https://nowakonfederacja.pl/majatek-przecietnego-polaka-polowa-majatku-czecha/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Social_participation_and_integration_statistics


to Polska plasuje się na 16. miejscu na
27 państw (wartość tą jako „bardzo bliską”
lub „bliską” wskazało 63,5% Polaków wo-
bec np. ponad 80% Słoweńców, Szwajca-
rów czy Holendrów). Wolność jest też
dla nas mniej ważna niż w 2002 r. (wów-
czas jako bardzo bliską lub bliską wartość
uznało ją 73% badanych). Na tle innych
państw stereotypowo awanturniczy Polacy
bardzo rzadko szukają przygód i ekscy-
tującego życia (14%, 25. miejsce wśród
państw UE).

Niewątpliwie kolektywistyczna war-
tość, jaką jest kultywowanie tradycji, jest
natomiast dla Polaków ważna od lat
(w 2018 r. – 5 miejsce po Cyprze, Serbii,
Bułgarii i Włoszech). Natomiast jeśli
chodzi o wykonywanie nakazów, stoso-
wanie się do zasad i przepisów, to Polacy
są (i byli już w 2002 r.) społeczeństwem,
którym wartość ta jest najbliższa ze wszyst-
kich badanych krajów (jako „bliską” lub
„bardzo bliską” oceniło ją 50,7% badanych
wobec średniej 35,4%). Stosunkowo wielu

Polaków uważa też, że ważne jest dla nich
bycie skromnymi i nie wyróżniać się.

Wyniki European Social Survey uka-
zują więc Polskę jako społeczeństwo –
na tle Europy – stosunkowo kolektywis-
tyczne, i skłonność ta pogłębia się na
przestrzeni ostatnich lat. Jedyną wartością,
kojarzoną z indywidualizmem, która jest
dla Polaków relatywnie ważna w porów-
naniu z innymi narodami Europy, jest
bogactwo i konsumpcja – jednak nie to-
warzyszy temu pęd do wolności. Istnieje
wprawdzie grupa osób, którym bliższe są
wartości indywidualistyczne, pochodząca
częściej z dużych miast i z młodszych po-
koleń, zarówno po lewej jak i po prawej
stronie sceny politycznej (wśród zwolen-
ników Razem, Kukiza i partii Wolność;
gdy badanie było prowadzone, nie istniała
jeszcze Konfederacja). Jednak wbrew tra-
dycyjnej skłonności młodych ludzi do in-
dywidualizmu i nonkonformizmu, np. ba-
danie Europejskiej Sieci Pamięć i Soli-
darność wskazuje, że dylemat „wolność
czy bezpieczeństwo” coraz częściej młodzi
ludzie rozstrzygają na korzyść bezpie-
czeństwa.

Kolektywizm na nowo

Socjologowie często zdają się nie widzieć
tendencji powrotu kolektywizmu i wska-
zują, że przemiana w stronę indywidua-
lizmu jest nieodzownym elementem
postępu w świecie Zachodu. „«Przesu-
wamy się» ku indywidualizmowi dzięki
postępującym procesom industrializacji,
urbanizacji, wzrostowi zamożności, al-
fabetyzacji i mobilności społecznej” –
pisze Skarżyńska. Jednak wszystko wska-
zuje na to, że nowy kolektywizm nadchodzi
wielkimi krokami, choć przybiera inne
formy niż dotąd. Już dziewięć lat temu
na łamach książki „Polska, czyli….” Bart-
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łomiej Radziejewski powoływał się na Mi-
chela Maffesolego, który już w latach 80.
ubiegłego wieku ogłosił, że świat wchodzi
w epokę nowego trybalizmu. Odrodzenie
wspólnotowości w tej formie ma mieć
charakter plemienny – w miejsce trady-
cyjnych grup i wspólnot (rodzinnych, są-
siedzkich, narodowych) pojawiać się mają
zdaniem Maffesolego niewielkie, nietrwałe
grupy, o przynależności do których „de-
cyduje podobieństwo emocji i gustów,
tradycyjne wartości schodzą zaś na dalszy
plan”, a „przedmiotem neotrybalnej iden-
tyfikacji może być niemal wszystko: od
upodobań seksualnych po poglądy poli-
tyczne”.

Lata, które minęły od artykułu Ra-
dziejewskiego, potwierdzają, że prognoza
Maffesolego sprawdziła się – funkcję no-
wych plemion pełnią bańki społeczne i in-
formacyjne w mediach społecznościowych,
które stały się powszechne (w 2018 r.
z samego Facebooka korzystało ponad
16 mln Polaków powyżej 13 roku życia).
Wewnętrzną spójność tych grup wzmac-
niają algorytmy, które dostarczają użyt-
kownikom przede wszystkim treści po-
chodzące z ich baniek (od osób, na których
wpisy najczęściej reagują) i zgodne z ich
poglądami. Trafności prognozy Maffeso-
lego i Radziejewskiego dowodzi także
silna eksplozja polityki tożsamościowej,
stymulowana poprzez nakręcania wojny
kulturowej (bazującej w dużej mierze na
emocjach i estetyce) w mediach głównego
nurtu i przez polityków (około 2015
i 2016 r. – głównie wokół kwestii imi-
grantów, w tym uchodźców, obecnie –
wokół kwestii LGBT). Podział polityczny,
przez dłuższy czas opisywany w katego-
riach duopolu PiS i PO, dziś rozbija się
na więcej grup (walczące ze sobą mniej
lub bardziej radykalne bańki społeczne
wśród konserwatystów – np. zwolennicy

różnych frakcji PiS i Konfederacji – i li-
berałów oraz lewicy), jak to przewidział
Maffesoli, mówiąc raczej o wielości małych
grup niż o duopolach. 

Jeśli więc w świecie neoplemiennym
mamy faktycznie do czynienia ze wspól-
notowością, to jest to wspólnotowość zu-
pełnie innego typu niż dawniej. Trudno
mieści się ona w klasycznym podziale
Ferdinanda Tönniesa na tradycyjną wspól-
notę (Gemeinschaft), opartą na więzach
krwi i emocji, i stowarzyszenie (Gesells-
chaft), którym jest także współczesne
społeczeństwo obywatelskie, oparte na
stosunkach formalnych i racjonalnych.
Podział ten Skarżyńska opisuje następu-
jąco: „we wspólnocie ludzie wzajemnie
należą do siebie, użytkują wspólne dobra,
mają wspólnych przyjaciół i wrogów,
wspólne przykrości i radości (…). W sto-
warzyszeniu ludzie żyją obok siebie, ale
w istocie nie są ze sobą związani”. Człon-
kowie neoplemienia – bańki społecznej
z jednej strony mają wspólnych przyjaciół
i wrogów (często jest to główny „klej spo-
łeczny”, spajający grupę), mają wspólne
przykrości i radości, ale nie można po-
wiedzieć, by należeli wzajemnie do siebie,
rzadko też użytkują wspólne dla grupy
dobra. Podobnie jak w Tönniesowskim
stowarzyszeniu – żyją obok siebie, a jednak
znacznie wiążą ich emocje, znacznie silniej
niż członków Gesellschaft. Jednocześnie,
o ile dawniej nastawienie na konsum-
pcjonizm było wprost kojarzone z indy-
widualizmem, o tyle w przypadku wspólnot
neotrybalnych współistnieje z typowym
dla nich rodzajem wspólnotowości, gdyż
cyfrowe neoplemię, ze względu na dystans
między członkami, wymaga od nich za-
zwyczaj dużo mniejszego zaangażowania,
zobowiązań i poświęcenia dla grupy (wy-
jąwszy żarliwość i nieugięcie w wyrażaniu
poparcia dla przedmiotu neotrybalnej
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identyfikacji, symboli i liderów grupy –
jeśli tacy istnieją). Może to być jedno
z wyjaśnień fenomenu Polski będącej –
jak wskazują przytoczone badania – kra-
jem konsumpcjonistycznym i jednocześnie
coraz bardziej kolektywistycznym.

Społeczeństwo obywatelskie z założenia
powinno być formą życia kolektywnego,
przekraczającą bańki i plemiona. PiS kon-
tynuuje działania poprzednich ekip w tym
obszarze, choć nie da się uniknąć wrażenia,
że polityka w tym zakresie jest nacecho-
wana neotrybalizmem. Niejako w kontrze
do struktur i sieci organizacji tworzonych
i wzmacnianych w czasach PO, środowiska
związane z PiS lub mu bliskie tworzą
własne sieci, własne wydarzenia (np. Kon-
gres Polska Wielki Projekt), a przede
wszystkim tworzą i wspierają własne or-
ganizacje (Polska Fundacja Narodowa,
Ordo Iuris itp.). W efekcie może się okazać,
że zamiast jednego społeczeństwa oby-
watelskiego, w Polsce będzie funkcjonować
równolegle kilka baniek obejmujących
organizacje i nieformalne ruchy. Pytanie,
czy można wtedy będzie jeszcze nazywać
te struktury społeczeństwem obywatelskim? 

Wszystko wskazuje na to, że w naj-
bliższych latach tendencje neokolekty-
wistyczne i neotrybalne będą się pogłębiać.
Jest to odpowiedź na rzeczywiste potrzeby.
Widoczny, i równie zrozumiały, jest głód
wspólnotowości i solidarności. Zrozumiałe
jest też zniechęcenie do marketingowo-
coachingowej kultury indywidualistycznej,
która ponosi coraz częściej klęskę wobec
złożonych wyzwań świata. Jednak nowe,
rozwijające się formy kolektywizmu niosą
ze sobą także wiele zagrożeń. Często za-
stępują autentyczną wspólnotowość i głę-
bokie więzi powierzchownymi i nietrwa-
łymi relacjami opartymi często o płytkie
wartości. Jeżeli nie zostaną stworzone
nowe formy wspólnotowości na poziomie
lokalnym i narodowym, i jeśli jednocześnie
postępować będzie zanik tożsamości in-
dywidualnej na rzecz grupowej, możemy
obudzić się w społeczeństwie pozornie
wspólnotowym, a w istocie – silnie zin-
dywidualizowanym i zantagonizowanym.
W społeczeństwie neokolektywistycznych
baniek. 
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Bliskie jest mi spojrzenie na pandemię
COVID-19, zgodnie z którym nie przynosi
ona za sobą zasadniczo nowych zjawisk,
procesów i jakości życia społecznego, ale
raczej wyostrza te w nim obecne, ale któ-
rych wcześniej większość z nas nie za-
uważała lub nie chciała dostrzec, bo nie
bardzo pasowały one do ich wyobrażeń
na temat świata. 

Jedna z bardziej niekontrowersyjnych
charakterystyk tego świata to wskazanie,
iż jest on nowoczesny, w tym sensie, że
zaszły w nim lub zachodzą procesy mo-
dernizacji. W teoriach je opisujących pro-
cesy te są rozumiane jako jednokierun-
kowe, a więc zasadniczo nieodwracalne.
Jako przejście od tego co tradycyjne do
nowoczesne. Od małych, izolowanych,
wiejskich zbiorowości spojonych wiarą
w tej same wartości, silnie hierarchicznych,
w których głównym systemem wyjaśniania
świata i podstawą moralności jest religia,
do zbiorowości wielkomiejskich, mobilnych
i powiązanych sieciami zależności o glo-
balnych zasięgach, do zbiorowość ogromnie
wewnętrznie zróżnicowanych, przemysło-

wo-usługowych, przedkładających nad
inne wartości wolność jednostki i jej prawo
do samorealizacji. To przejście, a dokład-
niej obietnica jego dokonania się w Polsce,
było jedną z najważniejszych form legi-
tymizacji w naszym kraju transformacji
systemowej czyniąc ten proces w oczach
większości bezdyskusyjnie słusznym. 

Tym, czego większość nie chciała za-
uważyć, a co właśnie pandemia uczyniła
widzialnym, jest fakt, iż modernizacja nie
jest procesem ani zakończonym, ani nie-
odwracalnym. O ile ten pierwszy aspekt
był silnie dyskutowany również przed loc-
kdownem wszędzie tam, gdzie przypo-
minano o chłopskim rodowodzie polskiego
społeczeństwa i o trwałości kulturowego
wyposażania, jakie on za sobą pociąga;
o silnej pozycji w naszym kraju religii
oraz rodziny; o umiłowaniu Polaków do
architektury dworkowej i ich skłonności
do grodzenia czy też braku zaufania do
państwa jako struktury obcej, zbyt odległej
od małych zbiorowości, by można je okre-
ślić jako nasze, to ten drugi aspekt gdzieś
nam umykał. 

Prof. mArek krAJeWSki
Socjolog, kierownik Zakładu Badań Kultury Wizualnej i Materialnej
w Instytucie Socjologii UAM. Autor m.in. publikacji takich jak:
„Kultury kultury popularnej” „POPamiętane”, „Są  w życiu rzeczy…”.
Obecnie wraz z zespołem z UAM realizuje badania zachowań Polaków
podczas pandemii. 

Pandemia COVID-19 pokazała to, co w sumie dobrze wiedzieliśmy, a więc
iż proces modernizacji w Polsce wciąż trwa, ale też to, że mamy do czy-
nienia z retradycjonalizacją, z wymazywaniem lub unieważnianiem wielu
aspektów tego, co było skutkiem unowocześniania

retradycjonalizacja w czasach zarazy



Wymazywanie unowocześniania

Pandemia Covid-19 pokazała więc to, co
w sumie dobrze wiedzieliśmy, a więc –
że proces modernizacji w Polsce wciąż
trwa, ale też to, że mamy do czynienia
z retradycjonalizacją, z wymazywaniem
lub unieważnianiem wielu aspektów tego,
co było skutkiem unowocześniania. 

To pierwsze zjawisko, a więc niedo-
kończoność modernizacji z całą mocą ob-
jawiła się w niedowładzie służby zdrowia
utrzymywanej przy życiu dzięki ofiarności
Polaków, skrzykujących się, by nieść po-
moc medykom. Obecne było ono również
w chaosie towarzyszącym zarządzaniu
państwem w czasie lockdownu, w braku
zaufania do niego, ale też szerzej do eks-
pertów, których wiedzę kwestionowano
przeciwstawiając jej własne doświadczenie,
przekonanie, że ponieważ sam tego nie
przeżyłem to tego nie ma. Można było je
dostrzec też w uaktywnieniu zachowań
wytworzonych w czasach głębokich kry-
zysów gospodarczych (robienie zapasów,
rywalizowanie ze sobą o ich zdobycie, na-
bywanie ich po znajomości). To niedo-
kończenie modernizacji uwidaczniało się
również w karności, z jaką Polacy w pierw-
szych tygodniach pandemii przestrzegali
ograniczeń, w strachu przed policją i in-
nymi służbami. Zupełnie tak, jakby od
dawna czekali na patrona. Kogoś, kto
weźmie ich pod opiekę, zwolni z koniecz-
ności decydowania i powie, w jaki sposób
powinni postępować. 

Powrót do korzeni

Dużo ciekawszy wydaje mi się jednak ten
drugi fenomen –– a więc retradycjonali-
zacja. Przede wszystkim dlatego, że jej
obecność podważa przekonanie o nieod-
wracalności modernizacji, a co za tym

idzie narusza też rdzeń tożsamości miesz-
kańców Zachodu, w tym Polaków: prze-
konanie, iż są nowocześni i że to jedyna
możliwa do pomyślenia oraz przyjęcia
przez nich identyfikacja. 

Retradycjonalizację łatwo zbanalizować
wskazując na zjawiska, które powinniśmy
raczej uznać za stylizowanie się na przed-
nowoczesność. Mam tu na myśli obecny
od kilku lat zwrot rękodzielniczy, modę
na hand-made, kraftowość, celebrowanie
tego, co lokalne i co wykonane własnymi
rękami, które z całą mocą objawiły się
właśnie w czasie pandemii Covid-19. Sieć
została wówczas zalana zdjęciami włas-
noręcznie wypieczonych chlebów, słoików
miodu wygotowanego z kwiatów mniszka
lekarskiego, wyrafinowanych potraw, wy-
dzierganych i upcyclingowanych obiektów
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oraz innych form rękodzieła. Nawet jednak
w tym wypadku nie sposób nie zauważyć,
iż nie chodzi tu wyłącznie o stylizowanie
się na dawność i chłopskość, czy o celeb-
rowanie w czasie wolnym od innych, wiel-
komiejskich zajęć- powolności i manual-
ności. W działaniach tych silnie widoczne
jest pragnienie sprawczości tak trudne
do doświadczenia, gdy jest się drobnym
elementem skomplikowanej sieci, w której
specjalizacja i podział zadań na skalę glo-
balną spowodowały, iż nieustannie cierpi
się z powodu trudności odpowiedzi na
pytanie na czym polega moja praca, jaki
jest jej sens, na co mam wpływ? Na pytania
te łatwo zaś odpowiedzieć, gdy się zbuduje
samodzielnie krzesło, gdy na krzaku za-
sadzonym na balkonie pojawi się zalążek
pomidora, gdy doświadczy się przemiany
mąki, wody i zakwasu w smakowicie pach-
nący bochenek chleba. Łaknienie spraw-
czości jest symptomatyczne dla moder-
nizacji. Postępy tego procesu sprawiają
bowiem, iż żyje się coraz wygodniej, ale
też na coraz mniej rzeczy ma się wpływ.
Zdobycze modernizacji są nam po prostu
oferowane, ale nie mamy wpływu na ich
naturę. Trudno też nam z nich zrezygno-
wać, bo jesteśmy od nich tak zależni, iż
pozbywanie się ich oznaczałoby skazanie
na swoiste wygnanie, niekompatybilność
z resztą. 

Ten ostatni wątek jest o tyle interesu-
jący, iż sygnalizuje on jeden z ważniejszych
aspektów retradycjonalizacji, jakim jest
desynchronizacja. Społeczeństwa nowo-
czesne to zbiorowości zawdzięczające swój
rozwój i sprawne działanie podporząd-
kowaniu ścisłym reżimom temporalnym
oraz restrykcyjnym podziałom przestrzen-
nym. A także temu, że one głęboko zuni-
formizowane, jeżeli chodzi o reguły prawa,
normy techniczne, podobieństwo stoso-
wanych rozwiązań technologicznych. 

Wypinanie się ze zmian

Desynchronizacja to wypinanie się z tego
rodzaju porządku. Proces ten ma w lo-
kalnym kontekście wiele postaci. Należą
do nich próby ograniczenia zależności
Polski od globalnych sieci i organizacji
międzynarodowych, ekonomiczny nacjo-
nalizm, restrykcyjna polityka migracyjna
(ale także podsycanie irracjonalnych lęków
względem uchodźców i imigrantów) oraz
echa złowrogiego „Polska dla Polaków”
pobrzmiewające w różnych kontekstach.
Przejawem desynchronizacji jest też od-
krywanie lokalności i akcentowanie kul-
turowej odrębności regionów, swoistej
naszości, która wymyka się prostemu
marketingowi miejsca obliczonego na
przyciągnięcie spragnionych czegoś no-
wego turystów, a zaczyna przypominać
jawnie deklarowane poczucie osobności,
za którym idzie wołanie o większą auto-
nomię i niezależność. 

W takich kategoriach można również
interpretować wzmacnianie pozycji i wła-
dzy samorządów wobec państwa, zaś takie
inicjatywy, jak Koalicja Miast, zrzeszająca
najbardziej dynamicznie rozwijające się
polskie metropolie jest czytelnym prze-
jawem ambicji ośrodków miejskich, by
przywrócić im autonomię i znaczenie, ja-
kimi cieszyły się miasta, gdy nie było jesz-
cze państw narodowych albo wówczas,
gdy były one jeszcze bardzo słabe. 

Desynchronizacja to w końcu też wy-
pinanie się z tego, co można byłoby nazwać
konsensem ideologicznym nowoczesności.
W jego centrum znajdowało się przeko-
nanie o tym, że nauka jest głównym i je-
dynym prawomocnym systemem wyjaś-
niania rzeczywistości, że ludzie są racjo-
nalni, że demokracja jest najlepszym z sys-
temów politycznych, a wolność jednostki
wartością naczelną. Współcześnie na całym
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świecie, w tym w Polsce ten konsensus
jest podważany na bardzo różne sposoby
i przez bardzo różne podmioty. Wartość
nauki i rozumu podważają choćby płas-
koziemcy, antyszczepionkowcy, wyznawcy
teorii spiskowych czy zwolennicy ludowej
medycyny. Obserwujemy także zwrot
w kierunku demokracji nieliberalnej,
otwarcie głoszony np. przez Viktora Or-
bána na Węgrzech” i przez niektóre śro-
dowiska również w Polsce. Wielość form,
w jakich kwestionowany jest nowoczesny
porządek sprawia, iż powracamy do świata
niezwykle zróżnicowanego, wielokultu-
rowego. Przednowoczesnego – o ile uzna-
my, iż to dopiero modernizacja dokonała
głębokiej homogenizacji rzeczywistości,
która wcześniej była całością składającą
się z miriad skrajnie różniących się kultur
i zbiorowości. 

Innym ważnym przejawem retrady-
cjonalizacji jest swoisty reset wolności
wywalczonych przez ruchy emancypacyjne.
Wolności, które w polskim kontekście nie
zdążyły się jeszcze dobrze ukorzenić, a już
są kwestionowane jako zagrażające po-
rządkowi i narodowej tożsamości. „Życie
codzienne w czasie pandemii”, wieloeta-
powy projekt badawczy realizowany przez
socjologów i socjolożki z poznańskiego
Wydziału Socjologii UAM, zainicjowany
w pierwszych dniach pandemii i realizo-
wany do dziś, wskazuje, że pandemia CO-
VID-19 ujawniła choćby niezwykłą łatwość,
z jaką kobiety na powrót zostały zaprzęg-
nięte do tradycyjnych ról związanych
z prowadzaniem domu i opieką na dzieć-
mi – jakby fakt, iż pracują one zdalnie,
był jednoznaczny z ich powrotem do ról
pełnoetatowych gospodyń domowych i że
to na nich, a nie na mężczyznach, pracu-
jących w identycznej formie, spoczywają
wszystkie obowiązki związane z reprodu-
kowaniem w czasie gospodarstwa domo-

wego. Symptomatyczne było to, że kiedy
pytaliśmy mężczyzn o to czego im naj-
bardziej brakuje w pandemii to odpowia-
dali oni najczęściej, iż niczego, kobietom
zaś najbardziej brakowało czasu – zwłasz-
cza tego dla siebie. Na podatny grunt
trafiły również próby generowania poli-
tycznego kapitału przez atakowanie mniej-
szości seksualnych. Pokazuje to, jak bardzo
mocno część Polaków pragnie powrotu
świata mniej skomplikowanego, w którym
dla wszystkich jest oczywiste, że są tylko
dwie płcie i jeden dozwolony rodzaj relacji
seksualnych. Cała reszta zasługuje zaś co
najmniej na pogardę, o ile nie na (wieczne)
potępienie. 

Przykłady plenienia się retradycjona-
lizacji moglibyśmy mnożyć. Dużo waż-
niejsze jest zapytanie o powód urucho-
mienia tego procesu wymazywania śladów
nowoczesności. Przychodzą mi do głowy
dwie odpowiedzi. Pierwsza to wskazanie
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na delegitymizację państwa jako podmiotu,
który jest przez część osób traktowany
jako martwy przeżytek, niezdolny do wy-
pełniania obietnic, które składa domagając
się w zamian naszej lojalności, pieniędzy
i oddania. Druga to wskazanie, iż reakcją
na życie w niezwykle złożonym świecie
jest to, co nazwałem w książce „Incyden-
tologia” „polityką prostoty”. Pod tą nie-
winną nazwą, oznaczającą wszelkie dzia-

łania nakierowane na upraszczanie rze-
czywistości, kryją się też powroty do wsob-
nych mikroświatów, których mieszkańcy
co prawda odzyskują poczucie kontroli
i sprawstwa, ale ceną za to jest zdefinio-
wanie wszystkiego, co na zewnątrz jako
wrogiego, niezdolność do solidarności
wykraczającej poza własną grupę, życie
w strachu przed tym, co zostało uznane
za obce. 
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Chciałbym, żebyśmy wspólnie poszu-
kali odpowiedzi na pytanie, jakie jest
polskie społeczeństwo AD 2020. Pró-
bując ją znaleźć, trafiam na różne ste-
reotypy. Jeden z najpopularniejszych
głosi, że Polacy są społeczeństwem
emocjonalnym, któremu brak samo-
dyscypliny i umiejętności ciężkiej pra-
cy, społeczeństwem, które umie się
mobilizować tylko przy wielkich zry-
wach. Ile jest prawdy w tym stereotypie? 

Zacznę od odwrócenia tego pytania. A czy
ktoś dołożył starań, żeby było inaczej?
Przykład ruchu skautowskiego i nie tylko
dowodzi, że samodyscyplina wymaga tre-
nowania, i wymaga okoliczności, w których
możemy ten mięsień ćwiczyć – bo to jest
rodzaj mięśnia. Czy ktoś uczy i uczył Po-
laków systematycznej pracy i samodys-
cypliny?

Jednak mimo braków w tym zakresie
nie powiedziałabym, że Polacy mają mniej

samodyscypliny niż inne narody. Jesteśmy
całkowicie normalni, powiem nawet wię-
cej – potrafimy dokonywać cudów. Jes-
teśmy narodem najciężej pracującym
w Europie. Pokazały to lata 90. i ówczesny
boom edukacyjny: masy młodych ludzi
ciężko pracowały, by opłacić sobie studia
zaoczne lub wieczorowe, mieszkając
w podrzędnych, wynajętych lokalach (dzie-
je się tak zresztą do dziś). Niestety historia
lat 90. do dzisiaj nie została dobrze opo-
wiedziana.

Zawsze powtarzam, że Polacy są bardzo
waleczni i nieugięci. Są jednak bardzo
niepewni siebie.

Dlaczego?

Bo rzadko słyszą dobre słowa. Nikt nie
jest z Polaków zadowolony. A odnieśliśmy
mnóstwo sukcesów. W II RP trzeba było
z trzech różnych porozbiorowych skraw-
ków, bardzo różniących się pod względem
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Profesor socjologii, dziekan Wydziału Socjologii UW. W latach 2012-
2019 Prorektor UW ds. rozwoju. Kierownik Pracowni Badań nad
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systemów prawnych i praktyk, skleić jeden
naród. I to się udało, czego świadectwem
była mobilizacja w czasie II wojny świa-
towej. Potem jednak przyszedł PRL –
i społeczeństwo przestało się podobać,
wytykano jego burżuazyjną i obszarniczą
przeszłość i wyniesione z niej wartości,
przez lata próbując ulepić je na wzór mo-
delu socjalistycznego. Nawet od zachod-
nich intelektualistów słyszeliśmy, że so-
cjalizm jest bardzo dobrym projektem,
tylko myśmy ten projekt sknocili. Jednak
kiedy upadł komunizm, znów okazało się,

że społeczeństwo nie jest takie, jak po-
winno być – bo nie ma klasy średniej.
I znów trzeba podjąć wielkie wysiłki, by
ludzie się ogarnęli, by 50-letni górnik
wziął swoją odprawę i założył biznes mię-
dzynarodowy, a zwolniona z pracy szwacz-
ka wzięła sprawy w swoje ręce i otworzyła

własny zakład. Później pochylano się
z troskę nad Polakami, bo wierzą w Boga
i chodzą do kościoła – przecież społe-
czeństwo ma być coraz bardziej nowo-
czesne, a u nas sekularyzacja nawet nie
pojawiła się na horyzoncie. Pewna po-
słanka wsławiła się diagnozą, że Polacy
są „przypadkowym społeczeństwem”, nie-
zdolnym do osiągnięcia pożądanej postaci.
Wreszcie pojawiła się idea IV RP i Polaków
krytykuje się za to, że są zbyt zapatrzeni
w Zachód i słuchają „pomruków z Bru-
kseli”. Polacy po prostu nie mogli być
sobą – nie wzmacniało się w naszym spo-
łeczeństwie tego, co jest w nim dobre,
tego, co potrafimy. Mówiąc kolokwialnie,
jesteśmy bez przerwy ochrzaniani 

Właśnie – tu kryje się druga popularna
opinia: elity narzekają na lud, że się
daje omamić populistom. A może to
ich błąd?

W dużej mierze jest to błąd inteligencji,
zwanej kiedyś „klasą umysłową”. Inteli-
gencja to zjawisko specyficzne dla Polski
i Rosji. W krajach Zachodniej Europy po-
jawiło się mieszczaństwo jako trzeci stan,
siła zmieniająca rzeczywistość społeczną,
natomiast w Polsce i w Rosji – nie. Inte-
ligencja została więc wywindowana do
roli trzeciego stanu. Sama ta nazwa jest
nota bene swego rodzaju obelgą, bo w niej
kryje się supozycja, że inne klasy są mniej
inteligentne, i mają zostać oświecone,
ucywilizowane, wytrzemy im nosy i może
do czegoś się będą nadawać.

Odwróciłbym to: dlaczego to inne
klasy, nie inteligencja, miałyby nadawać
ton życiu publicznemu?

Mieszczaństwo wniosło jednak na arenę
życia społecznego cechy takie jak przed-
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siębiorczość, odwaga, skłonność podej-
mowania ryzyka, roztropność, umiejętność
oszczędzania – cnoty, o których pisał Max
Weber. Należy się zastanowić, jakie cnoty
wnosi klasa umysłowa, w istocie składająca
się z pracowników najemnych. Nawyki
i kompetencje mieszczaństwa łatwo trans-
ponować na zarządzanie politykami pub-
licznymi, bo one wymagają bardzo po-
dobnego podejścia, a co z cnotami inteli-
gencji? To wymaga namysłu. Natomiast
z pewnością inteligencja polska ma pewien
rys paternalistyczny. Pamiętam z lat 90.
darcie szat nad prognozowanym zmierz-
chem inteligencji, obawy, że rozszalałe
mieszczaństwo ze swoimi szczękami i łóż-
kami polowymi zaleje kraj, i będzie słu-
chało disco polo.

Dlaczego elity nie zdobyły się na to,
by mówić Polakom dobre słowa?

Mówiły, ale tylko niektórym. To wynika
z ich przekonania, że mamy prawo do
rządu dusz, do formowania. Brakowało
uznania różnorodności. Tak jak dziś z jed-
nej strony brak uznania grup LGBT, z dru-
giej – ruchów pro-life.

O Polakach z jednej strony mówi się,
że kochają wolność, z drugiej – że są
w tradycyjny sposób wspólnotowi.
Pierwsze lata po transformacji to czas
wzmożenia nastrojów indywidualis-
tycznych i kapitalistycznych. Czy uwie-
rzyliśmy w ten indywidualizm i staliśmy
się z czasem mniej wspólnotowi?

W Polakach wciąż pozostaje coś, co bywa
pogardliwie nazywane kolektywizmem,
a co jest w istocie pozytywną cechą. Dbamy
bardzo o więzi rodzinne i przyjacielskie.
Pojawia się myśl: „nie ja jestem najważ-
niejsza, ważne, by inni też byli szczęśliwi”.

Natomiast indywidualizm niestety uderza
w dobro wspólne na wyższym poziomie,
czyli ponad poziomem rodziny czy grupy
przyjaciół. Stefan Nowak powiedział swego
czasu, że Polska jest „federacją grup pier-
wotnych”. Za czasów socjalizmu to było
zrozumiałe, bo sfera publiczna nie istniała,
nie było wolnych związków i stowarzyszeń. 

Dziś aktywność Polaków w organiza-
cjach pozarządowych jest nadal bardzo
słaba.

To prawda, sektor pozarządowy jest ra-
chityczny. Jednak powstają bardzo prężne
struktury poziome, choćby ruchy miejskie,
które odgrywają ogromną rolę w hamo-
waniu prywatyzacyjnych zapędów w mias-
tach i przestrzeniach publicznych. Po-
wstają różnego rodzaju grupy, które są
jakoś tam zrzeszone i wymieniają się uży-
wanymi rzeczami. Niemniej wyraźny jest
też rys indywidualistyczny w negatywnym
znaczeniu tego słowa, wyrażający się
w braku dbałości o dobro wspólne.

Skąd on się dziś bierze?

Indywidualistyczne nawyki wyrabiamy
w szkole. Nie chcę oczywiście generalizo-
wać: jest mnóstwo znakomitych szkół
i dobrych nauczycieli. Jednak uczniów
ciągle oceniamy indywidualnie i rangu-
jemy. Utrzymuje się przekonanie – którego
wyrazem jest system testów – że wszyscy
nie mogą mieć piątek. Mamy silne prze-
świadczenie, że oceny muszą mieć rozkład
normalny: większość powinna się znaj-
dować w środku. Za moich czasów nau-
czyciele mieli takie powiedzenie: „Nie
może być tak, że wszyscy mają piątki”.
Wynosimy z tego taką lekcję, że żebym ja
miała szóstkę, ktoś musi mieć jedynkę;
aby niektórzy byli mądrzy, ktoś musi być
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głupi. Chodzimy później po świecie i szu-
kamy mitycznego klasowego idioty, żeby
na jego tle dobrze wyglądać. 

Stąd bierze się nieumiejętność prze-
kazywania pozytywnej informacji zwrotnej.
Wskazują na to badania satysfakcji pra-
cowniczej. Przeciętny polski kierownik
uważa, że jeśli kogoś nie obsobaczył, to
znaczy, że go pochwalił. Natomiast trudno
przechodzi mu przez gardło powiedzenie,

że ktoś coś zrobił dobrze, bo od razu po-
jawia się paniczna myśl, że jest od tej
osoby gorszy. Polscy kierownicy mają
ogromny problem, kiedy podwładni wy-
konują daną pracę lepiej od nich. A to
jest przecież podstawowa zasada dobrego
przywództwa: delegowanie zadań, pozwa-
lanie, by ludzie się rozwijali, by móc im
powiedzieć: „sama bym tego tak dobrze
nie zrobiła”.

Jeśli jednak narzekamy na szkołę, to
musimy zadać sobie pytanie: kto tak na-
prawdę wykształcił nauczycieli? Trzeba
zacząć od rewizji procesu nauczania nau-

czycieli, i od odpuszczenia szkołom. Sztyw-
ne podstawy programowe, centralizacja
zarządzania oświatą – to zjawiska zabójcze
dla edukacji.

Mówiliśmy o aktywności obywatelskiej
Polaków. Za jej wskaźnik uważa się
frekwencję wyborczą. Przez wiele lat
pojawiały się narzekania na niską frek-
wencję. W ostatnich wyborach prezy-
denckich, mimo koronawirusa, była
ona bardzo wysoka. Jednocześnie kul-
tura polityczna osiągnęła żenująco ni-
ski poziom. Może frekwencja to wcale
nie jest dobry wskaźnik aktywności
obywatelskiej? Może – jak wskazuje
Bartłomiej Radziejewski – nie jest
wcale tak pozytywnym zjawiskiem?

To, że głosujemy, nie ma wiele wspólnego
z aktywnością obywatelską. W latach 90.
Susan Rose-Ackerman prowadziła badania
w Polsce i na Węgrzech, na których oparła
znakomitą książkę „Od wyborów do de-
mokracji”. Jest ogromną przestrogą. Ac-
kerman przypomina nam, że nie należy
utożsamiać demokracji z wyborami. Wy-
bory to igrzyska olimpijskie, ale między
jednymi a drugimi igrzyskami jest czas
na ćwiczenie mięśni. Demokrację prak-
tykuje się między wyborami, a elekcja to
tylko swego rodzaju domknięcie. Nato-
miast między wyborami nie praktykujemy
demokracji – w rodzinie, w szkole, w spół-
dzielniach mieszkaniowych. Ludzie nie
mają gdzie tego mięśnia trenować. 

Polskie społeczeństwo jest pani zda-
niem demokratyczne, czy jednak au-
torytarne?

Mój przyjaciel z Francji powiedział kiedyś,
że Polacy mają dziwne i przemocowe ro-
zumienie demokracji. Traktują głosowanie
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jak pojedynek, w którym zwycięzca bierze
wszystko. W efekcie głosowanie staje się
środkiem zapobiegającym prawdziwej de-
bacie. Jak mówił – jeśli we Francji pojawia
się kwestia sporna, to strony sporu siadają
i zaczynają ze sobą rozmawiać, a głosują
na końcu. W Polsce, gdy pojawia się kwes-
tia sporna, od razu ktoś mówi: głosujmy,
ja jestem za! Brakuje przestrzeni, by wy-
jaśnić, czemu ktoś jest za lub przeciw.
W związku z tym słyszymy od polityków
uzasadnienie, że skoro wygrali wybory,
to mogą robić wszystko, co chcą, bo prze-
cież dostali na to mandat. 

Kończąc rozmowę o polskim społe-
czeństwie, chciałbym jeszcze zapytać
o różnice między kobietami a męż-
czyznami. Od pewnego czasu zdają
się one przybierać na sile. Kobiety są
lepiej wykształcone od mężczyzn, częs-
to radzą sobie lepiej od nich, mówi
się o kryzysie męskości. W młodym
pokoleniu różnią się też wartości kobiet
i mężczyzn – pojawił się na przykład
sondaż, wskazujący, że młodzi męż-
czyźni zdecydowanie bardziej od kobiet
boją się ideologii LGBT i gender, a ko-
biety bardziej niż mężczyźni – wyjścia
Polski z Unii. Skąd bierze się ten na-
rastający podział?

Zjawisko lepszego wykształcenia kobiet
było typowe dla krajów socjalistycznych.
Jesteśmy więc trochę zahartowani w bo-
jach. W krajach byłego bloku wschodniego
było dużo zachęt dla mężczyzn, by szli do
zawodówek. Dziewczęta częściej szły do
liceów i zdawały maturę. W Polsce było
więc sporo heterogenicznych małżeństw,
w których kobieta była lepiej wykształcona
i wykonywała zawód o lepszym statusie
społecznym – np. małżeństwo nauczycielki
i spawacza. To powodowało bardzo dużo

problemów, również natury psychologicz-
nej. Bardzo często – co pokazały także
badania S. Nowaka – matka była większym
autorytetem dla dziecka niż ojciec. Często
mężczyźni radzili sobie z tym przemocą,
a kobiety stosowały strategię pozornego
patriarchatu – w sferze retorycznej „rzą-
dził” mężczyzna, a realnie – kobieta.

Potem przyszedł rok 1989. Kobiety
faktycznie lepiej poradziły sobie w nowym
systemie, i powiedziały mężczyznom: to
teraz wykażcie się. Idźcie do prywatnych
firm, zacznijcie zarabiać, pokażcie swoje
talenty. Mój przyjaciel, który był współ-
twórcą pierwszej agencji headhuntingowej
w Polsce, powiedział mi, że wówczas więk-
szość CV mężczyzn przysyłały żony. To
oczywiście dla mężczyzn było ogromnie
frustrujące, bo albo trzeba było stanąć
i wygrać, albo znaleźć sobie mnóstwo wy-
mówek (np. „wolę być uczciwym czło-
wiekiem niż dużo zarabiać”). 

Czy dziś w Polsce utrzymują się fak-
tycznie tradycyjne role mężczyzn i ko-
biet? 

Pamiętam badania dla marki Dove, pod-
czas których badanym rozdano karteczki
z różnymi ludzkimi cechami. Mieli określić
te cechy jako męskie, neutralne płciowo
lub kobiece. 

I co się okazało?

Na środku ułożono ogromną stertę kar-
teczek z cechami neutralnymi płciowo,
obok pojawiła się pokaźna kupka cech
kobiecych, a mężczyźnie zostały trzy cechy.
Porywczość, skłonność do dominowania
/rządzenia i agresywność. Kobiety zacho-
wały swoje pozytywne cechy: empatię,
wrażliwość itp., a mężczyźni wszystkie
swoje dobre cechy stracili. 
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Swego czasu prowadziłam ze swoimi
studentkami – nieraz zażartymi feminist-
kami – badania jakościowe z ojcami na
temat „nowego ojcostwa”. Zdarzało się,
że moje studentki miały łzy w oczach,
gdy słuchały respondentów, bo było jasne,
że kobiety reglamentują rolę ojcowską.
Większość kobiet panicznie się bała, że
ojcowie mogą okazać się lepszymi matkami
niż one. Mężczyźni słyszeli ciągle: „nie
potrafisz tego robić”, „zostaw, zrobię to
sama”, „jak ty ją przewijasz”. Mężczyźni
mieli narastające poczucie, że nic im nie
zostało. 

Faktycznie współczesny polski męż-
czyzna ma coraz większe problemy ze
swoją tożsamością i czasem wydaje się,
że pozostało mu tylko poczucie winy za
wiele lat opresji. Owszem, ta opresja była
realna, ale i kobiety potrafią stosować
opresję, co pokazuje historia więzienia
Abu Ghraib, gdzie to kobiety torturowały
więźniów dużo bardziej bezwzględnie.

Czy da się coś zrobić, żeby ten podział
się nie pogłębiał? 

Trzeba budować kulturę wspaniałomyśl-
ności. Albo zrozumiemy, że jesteśmy sobie
nawzajem potrzebni, albo będzie docho-
dziło do konfliktów. Razi mnie kompletnie
niepotrzebna agresja, pojawiająca się na
spotkaniach, na których omawiane są
sprawy relacji mężczyzn i kobiet. Deborah
Tannen pisała w swojej książce „Cywili-
zacja kłótni” o tym, jak – skądinąd bardzo
pozytywny – rozwój praw indywidualnych
spowodował, że ukształtowała się cywili-
zacja kłótni. Jesteśmy często nastawieni,
by przede wszystkim walczyć o swoje, by
pytać: Czy ktoś mi czegoś nie zabiera?
Czy ktoś mnie nie wykorzystuje? W me-
diach głównego nurtu nie ma programu,
jeśli nie ma kłótni. Tymczasem jeśli chce-
my, by podziały (nie tylko płciowe) nie
niszczyły społeczeństwa, niezbędna jest
wspaniałomyślność i to, o czym mówiłam
wcześniej – wzajemne dawanie sobie po-
czucia wartości. 
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Członek zespołu, główny ekspert ds. społecznych
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Ponad 26 mln przypadków na świecie.
Ponad 800 000 zgonów. Setki badań
i analiz. COVID-19 jest z nami od dzie-
więciu miesięcy i pomimo że zwalczać go
próbują najpotężniejsi politycy i biznes-
meni, wciąż pozostajemy wobec niego
bezbronni. Trwa wyścig o powrót do nor-
malności, wyścig o lek na koronawirusa,
w którym nie ma miejsca na solidarności
i sentymenty.

Śmierć nam powszednieje

Na ulicach miast można odnieść wrażenie,
że pandemia już dawno minęła. Kawiar-
niane ogródki są pełne, odbywają się wy-
darzenia kulturalne i sportowe. Kwitnie
turystyka. W niczym nie przypomina to
przeraźliwie pustych miejskich przestrzeni,
które przemierzały tylko policyjne radio-
wozy nadające komunikat o stanie za-
grożenia epidemicznego. To obrazki z cza-
sów, gdy notowaliśmy po kilkanaście przy-
padków dziennie. Dziś diagnozujemy po
kilkaset przypadków w ciągu doby, a ich
liczba nieubłaganie zbliża się do tysiąca.

Jednak o zagrożeniu świadczą już tylko
obrazki ze sklepów i komunikacji pub-
licznej, gdzie wciąż obowiązuje nakaz za-
słaniania nosa i ust, z którego niektórzy
się wyłamują.

W cieniu wesel, imprez i zbiorowisk
umierają kolejne osoby. Lecz nie zwracamy
na to większej uwagi. Chorzy na COVID-
19 dołączyli do ofiar wypadków drogowych,
utonięć czy osób cierpiących na inne scho-
rzenia. Nikt codziennie nie śledzi tych
wszystkich statystyk. Liczby obojętnieją,
stają się nieuniknioną codziennością. Jed-
nak wirus nie zniknął, a w niektórych
krajach sytuacja jest dramatyczna. Liczba
ofiar rośnie w zatrważającym tempie. Dla-
tego oczy całego świata skupione są na
laboratoriach, które pracują nad lekiem
na nieustępliwego wirusa.

Recepta na normalność

„Obecnie nie istnieją żadne specjalne
szczepionki ani leki przeciwko COVID-
19. Badane są różne rodzaje terapii, które
zostaną przetestowane w drodze badań

mAteuSZ PeroWicZ
Absolwent politologii na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania
w Warszawie. Koordynator Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu
w województwie mazowieckim i łódzkim. Redaktor aplikacji Pola.
Zabierz ją na zakupy. Miłośnik sportu i superbohaterskiego kina.

Kto pierwszy znajdzie remedium na koronawirusa, ten osiągnie ogromną
przewagę nad konkurencją. Dlatego państwa wspierają firmy prowadzące
badania nad lekarstwem. Polska także ma się czym pochwalić 

Wyścig po lek na coViD-19



klinicznych”. Taki komunikat od Światowej
Organizacji Zdrowia wyświetla nam wy-
szukiwarka Google po wpisaniu w niej
frazy „lek na koronawirusa”. Tedros Ad-
hanom, dyrektor WHO, oznajmił, że sku-
teczny lek i szczepionka na COVID-19
mogą nigdy nie powstać. Jednocześnie
dodał, że w trzeciej i ostatniej fazie badań
klinicznych niektóre wyniki badań są
obiecujące. Problem w tym, że proces
opracowywania, testowania i akceptowania
nowego leku jest bardzo skomplikowany
i czasochłonny. Dlatego substancji spo-
walniających lub zatrzymujących działanie
wirusa poszukuje się również wśród już
istniejących medykamentów. W tym celu
przetestowano już 12 tysięcy znanych le-
ków! Zaledwie 30-40 prób dało obiecujące
wyniki. Duże zasługi na tym odcinku ma
Politechnika Wrocławska.

„Daliśmy ludziom test do poszukiwania
tych leków. Dowolne laboratorium na
świecie, które ma jakieś leki, albo choćby
wyciągi z ziół, może je teraz przebadać.
Korzysta z niego wiele grup i my też go
stosujemy. Mamy kilka ciekawych tak
zwanych hitów, czyli związków, o których
wiemy, że bardzo dobrze działają na te
enzymy (koronawirusa – przyp. red.)” –
mówi prof. Marcin Drąg. Wspomniane
„hity” są tak cenne i pożądane, że stały
się obiektem rywalizacji między państwami. 

Protekcjonistyczna terapia

Pandemia zweryfikowała tezy o wolnym
rynku i swobodnym przepływie dóbr czy
kapitału. Między bajki można włożyć opo-
wieści o tym, że kapitał nie ma narodo-
wości. Dostaliśmy dość przykładów na
to, że poszczególne rządy starały się ra-
tować poszczególne przedsiębiorstwa. Nie
ze względu na ich jakość, czy cenę ich
usług i produktów, lecz ze względu na ich

pochodzenie. Od początku pandemii ob-
serwujemy festiwal protekcjonizmu. Do-
tyczy to również prac nad lekiem na CO-
VID-19.

Największe nadzieje na skuteczne za-
pobieganie SARS-CoV-2 związane są
z Remdesivirem. Jest to pierwszy lek na
rozprzestrzeniającego się wirusa zatwier-
dzony przez FDA i EMA, amerykańską
i europejską agencję leków. Lecz nie
wszyscy będą mogli go stosować. USA
wykupiło ponad 500 tys. dawek od jedynej
firmy która wytwarza ten lek, odcinając
w ten sposób resztę świata od dostaw.
Takie zamówienie obejmowało całą pro-
dukcję Remdesiviru z lipca i 90 proc.
produkcji z sierpnia i września. Jedno-
cześnie amerykańska administracja za-
kazała eksportu niektórych towarów me-
dycznych. 

To nie jedyne takie praktyki. Według
doniesień Donald Trump chciał przejąć
firmę CureVac, która pracuje nad szcze-
pionką na koronawirusa. Z kolei prezes
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koncernu Sanofi, Paul Hudson, sugerował,
że pierwszeństwo w zakupie szczepionek
będą miały właśnie Stany Zjednoczone.
Takie zachowanie nie powinno dziwić.
USA uprawia protekcjonizm także w wielu
innych dziedzinach.  

Prace nad lekiem i szczepionką prze-
radzają się w rywalizację. Ten kto pierwszy
zagwarantuje sobie odpowiednie dostawy,
jako pierwszy wróci do normalności. Toczy
się gra o całkowite luzowanie gospodarki,
o przejście z ochrony przedsiębiorstw do
ekspansji ekonomicznej. Kraj lub region,
który jako pierwszy upora się z epidemią
zwiększy swoje szanse na powrót do PKB
sprzed pandemii. Sześć dawek Remdesi-
viru wyceniono na 3200 dolarów. Ame-
rykanie wykupili cały zapas, lecz należy
wspomnieć, że Stany Zjednoczone przo-
dują w statystykach nowych zakażeń. Po-
zostaje pytanie czy mieszkańcy brazylij-
skich faweli i indyjskich slumsów będą
mieć do niezbędnych leków równy dostęp?
Tempo zwalczania epidemii może pogłębić
różnice jakości życia w różnych regionach
świata lub całkowicie te relacje odwrócić.
Wszystko zależy od tego, kto jako pierwszy
otrzyma narzędzia do walki z epidemią.

Dlatego wiele państw idzie własną
drogą. Brazylijczycy już w kwietniu ogłosili,
że posiadają lek ze skutecznością 94%.
Natomiast Rosjanie zarejestrowali Coro-
navir, który ma blokować replikację wi-
rusa. Podobno terapia tym lekiem wyeli-
minowała wirusa u 77 proc. pacjentów.
Hiszpański dziennik „El Mundo” infor-
muje o leku Aplidin, który ma być 80
razy skuteczniejszy niż rozchwytywany
Remdesivir. Japończycy pokładają na-
dzieję w Fawipirawirze, który testowano
w Wuhan. Efekty były zadowalające. Chiń-
czycy stawiają natomiast na starą i dobrze
znaną chlorochine. To tylko niektóre ze
sposobów walki z COVID-19. 

A Polska? Nie odstajemy od globalnych
liderów wyścigu po normalność. Naukowcy
z Uniwersytetu Medycznego w Białym-
stoku i Uniwersytetu Medycznego we
Wrocławiu przeprowadzili analizę spo-
sobów walki z wirusem. Arechin, lek pro-
dukowany przez grupę Adamed został
oficjalnie uznany za środek wskazany
w terapii wspomagającej leczenie zakażeń
koronawirusami. Natomiast prawdziwego
przełomu może dokonać Biomed Lublin.
W prace nad lekiem zaangażował się se-
nator Grzegorz Czelej, pomagając pokonać
bariery administracyjne. 20 sierpnia par-
lamentarzysta mówił wprost: „Ruszyła
produkcja leku. Za sześć tygodni będzie
on wyprodukowany, a za osiem tygodni
rozpoczniemy podawanie go pierwszym
pacjentom. Zajmie się tym Klinika Chorób
Zakaźnych w Lublinie pod kierownictwem
prof. Krzysztofa Tomasiewicza”. Firma
dysponuje „unikatową w skali świata tech-
nologią”, która pozwala na produkcję
leku, który ma zostać podany pierwszym
pacjentom do 15 października. Co ważne –
w razie sukcesu Polska ma pierwszeństwo
w zakupie specyfiku.

Opracowanie leku i szczepionki to
tylko część sukcesu. Trzeba jeszcze będzie
przekonać społeczeństwo do sięgnięcia
po nie. Nie brakuje narracji o „korona-
ściemie”, ludzi, wmawiającym innym, że
nie ma żadnej epidemii. Międzynarodowe
starania o opracowanie nowych medyka-
mentów to woda na młyn dla piewców
teorii spiskowych o globalnej kontroli
społeczeństwa i szkodliwości szczepień.
Okres testowania lub wdrażania leków
i szczepień może w wielu krajach zbiec
się w czasie z kampanią wyborczą. A wiemy
już przecież, że nawet tak poważne za-
grożenie jak pandemia nie skłania wielu
polityków do większej troski o dobro
wspólne i zaniechania sporów. 
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Czy to co widzimy choćby w filmie
Jana Komasy „Boże Ciało” oddaje
prawdziwy obraz zakładów popraw-
czych w Polsce? Czy poprawczak to
miejsce demoralizacji, trudna do prze-
trwania kara, siedlisko patologii – nie
tylko wśród wychowanków, ale i wśród
wychowawców? 

W filmie mamy oczywiście obraz prze-
jaskrawiony, często jednostronny. Dla
zwiększenia atrakcyjności wyeksponowane
są właśnie zdarzenia patologiczne. Wokół
zakładów poprawczych w przestrzeni pub-
licznej narosło wiele mitów, ale jest też
w nich część prawdy. Wśród około 30 za-
kładów, które funkcjonują w Polsce są
bowiem i takie, w których dochodzi do
pewnych niewydolności i nieprawidłowo-
ści. Jednak zdecydowanie, z pełną odpo-
wiedzialnością mogę powiedzieć, opierając
się na 20 latach doświadczenia „w branży”,

że część placówek co najmniej poprawnie
realizuje swoją misję. 

Czyli nie jest tak źle jak w „Bożym
Ciele”?

Oczywiście są sytuacje, które nigdy nie
powinny mieć miejsca i tu odpowiedzial-
ność jest też po naszej stronie: po stronie
pedagogów. Bywa, że ponosimy porażki.
Ale też nie powinno to dziwić, bo musimy
mieć świadomość o czym mówimy: za-
kłady poprawcze można nazwać takimi
„gettami” dla osób niedostosowanych spo-
łecznie. Jest to skupisko osób zdemorali-
zowanych, które będąc razem, tworzą
pewną siłę, opozycję. No i po naszej stro-
nie, po stronie pedagogów jest to, żeby
sprawić, żebyśmy to my oddziaływali na
naszych wychowanków, a nie żeby oni
oddziaływali na nas. 

WieSłAW NyNcA
Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego, doktor
nauk społecznych w zakresie pedagogiki w obrębie pedagogiki
resocjalizacyjnej. Adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego oraz
wykładowca PWSH Pomerania w Chojnicach. W ramach praktyki
zawodowej specjalista sądowy w zakresie pedagogiki.

Kiedyś młodzi byli po prostu zdemoralizowani. Teraz mamy przede
wszystkim uzależnienia, wobec których demoralizacja jest właściwie
wtórna. To mocno komplikuje proces resocjalizacji, bo wymaga zastoso-
wania konkretnych terapii.

Poprawczaki to nie anachronizm

Z Wiesławem Nyncą 
rozmawia Anna Szczerbata



A jaka jest skala działania zakładów
poprawczych w Polsce? Jak wiele
osób podlega obecnie resocjalizacji
w takich ośrodkach? 

W Polsce od dłuższego czasu mamy pro-
blem z niżem demograficznym. Widać go
również w systemie resocjalizacji. 20 lat
temu zakłady były mocno przeludnione.
Wtedy to było około 2 tysięcy osób, trzeba
było czekać w „kolejce” do poprawczaka.
Od 10 lat liczba maleje. 

Teraz w zakładach poprawczych jest
dosłownie garstka młodzieży, około 400
osób. I ta liczba stopniowo maleje. 

A ile wśród tych 400 jest dziewcząt?

Garstka. Niespełna 10% całej populacji
nieletnich.

I te małe liczby wychowanków to jest
kwestia tylko demografii, czy też ja-
kichś innych czynników?

Inna ważna zmienna to bardziej liberalne
podejście sądownictwa do nieletnich. Skie-
rowanie do zakładu poprawczego to naj-
surowszy środek jaki możemy zastosować
w ramach resocjalizacji nieletnich. A więc
mamy sporo młodzieży zdemoralizowanej,
ale rzadziej stwierdza się „wysoki stopień
demoralizacji”. Ponadto, żeby trafić do
poprawczaka spełniona musi być prze-
słanka popełnienia czynu karalnego. Czę-
ściej więc stosuje się łagodniejszą skalę
oddziaływań naprawczych, czyli np. skie-
rowanie do młodzieżowego ośrodka wy-
chowawczego. 

Czy w takim razie nie jest tak, że może
i jest mniej osób w zakładach popraw-
czych, ale za to więcej w innych miejs-
cach systemu?

Zdecydowanie nie. Stosujemy mniej środ-
ków resocjalizacji w ogóle. 

A w jaki sposób i na jak długo trafia
się do poprawczaka?

Prawo określa maksymalną długość po-
bytu w zakładzie poprawczym: do 21 roku
życia. Najwcześniej można tam trafić
w wieku 13 lat. Co istotne, wyrok skiero-
wania do zakładu poprawczego nie wska-
zuje czasu przebywania w tym miejscu.
Ten środek z mocy prawa ustępuje po
osiągnieciu 21. roku życia, ale praktyka
jest taka, że nieletni przebywają w zakła-
dzie poprawczym do czasu, kiedy pro-
gnozują, że będą bezkolizyjne funkcjo-
nować w społeczeństwie. Co ciekawe, sta-
tystycznie rzecz biorąc, najskuteczniejsza
resocjalizacja to taka, która trwa 6 mie-
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sięcy, maksimum to 2-3 lata. Po tym
czasie szanse na poprawę są bardzo nie-
wielkie, człowiek przystosowuje się do
otoczenia. 

Czyli najlepiej, żeby wszyscy wycho-
dzili jak najszybciej. Jaki jest więc od-
setek tych wypuszczanych przed ukoń-
czeniem 21. roku życia?

Około 80% nieletnich opuszcza zakłady
poprawcze zdecydowanie przed ukończe-
niem 21. roku życia. Tylko niespełna 20%
przebywa w zakładzie aż do końca. 

To nie wynika z jakiejś uświęconej tra-
dycją praktyki, że wypuszczają ludzi,
gdy ci skończą 18 lat?

Poniekąd tak, bo często wychowankowie
odchodzą z zakładów po zakończeniu kon-
kretnych etapów edukacji. Dzieje się tak
dlatego, że jednym z głównych problemów
tej młodzieży jest absencja w szkole i mię-
dzy innymi z tym starają sobie radzić za-
kłady poprawcze. Niestety, ci ludzie po
wyjściu często trafiają z powrotem do
swojego kryminogennego środowiska
i w wielu przypadkach praca resocjaliza-
cyjna zostaje zniweczona. 

Często wracają?

Wskaźnik powrotności do młodzieży do
przestępstwa to około 50%. Ale tu mamy
kwestię całokształtu skuteczności systemu
resocjalizacji. Na ten system składają się
nie tylko poprawczaki, ale też najpierw
łagodniejsze środki (kurator, ośrodki wy-
chowawcze), a później opieka następcza,
czyli dopilnowanie, żeby po opuszczeniu
zakładu taka osoba była w stanie dobrze
funkcjonować w społeczeństwie. 

Co powoduje, że taka osoba wraca do
społeczeństwa, a co że nie wraca? Na
ile są to osoby, które z przyczyn śro-
dowiskowych mają od początku trud-
niej, a na ile takie, którym w jakimś
momencie powinęła się noga?

Jeżeli dokonamy analizy jakościowej nie-
letnich umieszczonych w zakładach po-
prawczych, to dochodzimy do wniosku,
że prawie cała ta populacja wywodzi się
ze środowisk patologicznych. Rzadko bywa
tak, że przejaw demoralizacji stanowiący
o umieszczeniu w zakładzie był jedno-
stkowy, a jeżeli tak, to musiał on być wy-
sokiej rangi, typu zbrodnia. Takich przy-
padków jest jednak niewiele. Nieletni za-
zwyczaj przechodzą długą drogę demo-
ralizacji i dopiero wtedy trafiają do za-
kładów poprawczych. 

Jak wygląda życie typowego wycho-
wanka zakładu poprawczego?

Najpierw powiem jak być powinno. Po-
winno być tak, że nieletni ma możliwość
edukacji i nauki zawodu, a więc jest
uczniem szkoły i odbywa praktyki zawo-
dowe. To powinien robić w godzinach do
wczesnego popołudnia. Później przebywa
w internacie pod opieką wychowawcy.
Tu jest kwestia inwencji pedagogów –
tego, jak są w stanie zagospodarować czas
tej młodzieży. Należałoby dać im taką
ofertę, żeby jak najskuteczniej dostosowali
się do życia w społeczeństwie. Te zajęcia
(rekreacyjne, intelektualne, manualne,
terapeutyczne, psychologiczne, sportowe)
powinny skłonić ich do nawiązania kon-
taktu z wychowawcą, do stworzenia więzi.
W godzinach wieczornych odbywa się
normalne życie: kolacja, kąpiel, odpoczy-
nek, sprzątanie i około 21:00 sen. 
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Warto powiedzieć, że aktualnie zakłady
poprawcze mają świetnie wyposażoną
bazę dydaktyczną, wychowawczą i rek-
reacyjną, a więc zasoby i możliwości są –
kwestia ich wykorzystania.

Brzmi jak sympatyczna szkoła z inter-
natem. A jak odległa jest rzeczywistość
od tego wzoru?

Są różne zakłady. Są miejsca, gdzie taki
wzorcowy model jest realizowany staran-
nie i tam wychowankowie stopniowo wcią-
gają się w te zajęcia i uczestniczą w nich
chętnie. Ale w wielu miejscach jest tak,
że te możliwości w ogóle nie są realizo-
wane. Obraz jest podzielony. 

Najgorzej jest w zakładach o najsu-
rowszym rygorze?

Na pewno trudniej jest pracować z tymi
„najgorszymi z najgorszych”. Ale jest tam
mniej osób, więc można podejść do czło-
wieka indywidualnie. Z drugiej strony,
w zakładach całkowicie zamkniętych ludzie
są odcięci od świata. To utrudnia dosto-
sowanie do społeczeństwa. 

Spójrzmy teraz z szerokiej perspektywy.
Jakie są największe problemy całego
systemu resocjalizacji nieletnich?

Największy problem systemu resocjalizacji
to brak współpracy i współgrania wszyst-
kich etapów i środków, jakie można sto-
sować wobec nieletnich: otwarte, półot-
warte, zamknięte, izolacyjne i środki na-
stępcze. Brak współpracy między tymi
elementami jest chyba najpoważniejszą
zmienną, która godzi w osiąganie sukcesów
resocjalizacyjnych. 

Innym problemem jest to, że w Polsce
niedofinasowany jest obszar prewencji,

a to właśnie prewencja jest najskutecz-
niejsza. W naszym modelu kuratorzy nie
są w stanie skupić się na jakościowej
pracy nad jednym człowiekiem, bo są roz-
liczani z obsługi dużych liczb przypadków. 

Brakuje też środków na opiekę na-
stępczą – nie pomagamy nieletnim w po-
wrocie do społeczeństwa w taki sposób,
żeby nie byli zmuszeni wracać do swojego
patogennego środowiska.

Jeśli chodzi o systemowe problemy
z samymi nieletnimi to trzeba koniecznie
powiedzieć o tym, że aktualnie młodzież
boryka się z szeregiem uzależnień. Kiedyś
byli po prostu zdemoralizowani. Teraz
mamy przede wszystkim uzależnienia,
wobec których demoralizacja jest właściwie
wtórna. To mocno komplikuje proces re-
socjalizacji, bo wymaga zastosowania kon-
kretnych terapii. 

Jak zmienił się zdemoralizowany czło-
wiek na przestrzeni ostatnich lat?

Coraz częściej w grę wchodzą zaburzenia
rozwojowe i uzależnienia. 15-20 lat temu
było tak, że nieletni uzależnieni byli za-
sadniczo od nikotyny, a nawet ci uzależ-
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nieni od alkoholu to była garstka. Teraz
mamy w resocjalizacji osoby, które palą
od 5. roku życia, alkohol spożywają od 7.
roku życia, używki, w tym dopalacze ale
też narkotyki twarde od 10-12 roku życia.
To są trudne przypadki terapeutyczne.
Taka praca najczęściej odbywa się na od-
działach szpitala psychiatrycznego. 

I to rzeczywiście tak działa? Leczy się
ich zanim się ich wsadzi do zakładu?

Generalnie trafiają raczej do zakładu. Ale
są też zakłady terapeutyczne, dedykowane
problemom z uzależnieniami. Tam trafiają
osoby z bardzo ciężkim stopniem uzależ-
nienia.

A są jeszcze wśród wychowanków tacy,
którzy nie są od niczego uzależnieni? 

Nie występują w zasadzie wychowankowie,
którzy nie zażywali środków odurzających.
Większość wymaga terapii. Każdy zakład
powinien posiadać specjalistę od leczenia
uzależnień.

Dlaczego mamy teraz tak dużo uza-
leżnionych? Skąd się to bierze?

Jest to problem dzisiejszych czasów –
dostępność tych środków, moda na ich
zażywanie, brak kontroli ze strony rodzi-
ców i opiekunów, pęd życia i brak właści-
wego zaangażowania w proces wycho-
wawczy swoich dzieci. Dzieciaki szukając
akceptacji i zrozumienia odnajdują je
wśród rówieśników, subkultur itd. 

Powiedzieliśmy o problemach całego
systemu. A jakie są największe pro-
blemy w zakładach poprawczych?

Największe trudności to te związane z or-
ganizacją pracy, doborem właściwej kadry,
ze zniwelowaniem biurokracji. 

A trudno znaleźć kadrę?

W mniejszych miejscowościach to jest
całkiem atrakcyjna posada. W większych
aglomeracjach, gdzie jest znacznie więcej
możliwości, jest trudno. Dodatkowo, mu-
szę powiedzieć, że widzę w ośrodkach
akademickich, że faktycznie coraz mniej
jest osób, które mają takie kompetencje
żeby takiej pracy „dać radę”.

Z rozmowy z Panem odnoszę mimo
wszystko wrażenie jakby w tych na-
szych poprawczakach było całkiem
różowo.

Nie miałem intencji, żeby takie wrażenie
stworzyć. Chciałbym pokazać obraz praw-
dziwy, obiektywny. Nie satysfakcjonuje
mnie obecna skuteczność resocjalizacji
w zakładach poprawczych, ale jednocześnie
chcę obalić ten mit, że zakłady poprawcze
to anachronizm, że tam się nie dzieje nic
dobrego, że to ośrodki gwałtu i przemocy
i że najlepiej byłoby to zamknąć. W cywi-
lizowanych krajach takie zakłady istnieją
i uważam, że muszą istnieć. Rzecz w tym,
żeby podnosić ich skuteczność.

W ciągu ostatnich lat uporaliśmy się
z największym problemem, który towa-
rzyszył resocjalizacji, czyli z podkulturą
więzienną. 

Co to oznacza?

Podkultura więzienna to sytuacja, w której
populacja osadzonych w zakładzie karnym
oporuje przeciwko kadrze i nie ma mowy
o żadnej współpracy, porozumieniu, ini-
cjatywie. Ostatnia dekada pokazuje, że
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występowanie takiej niechęci wobec per-
sonelu jest praktycznie niezauważalne.
Oczywiście, jeśli kadra zachowuje się źle,
to wychowankowie się buntują, ale są to
coraz rzadsze przypadki.

20 lat temu, jak zaczynałem pracę, to
słyszałem pedagogów z zakładów karnych,
którzy mówili, że wychowanek to jest zło
konieczne. Na przestrzeni 20 lat to się
zmieniło. Odbiór wychowanków jest zu-
pełnie inny. Jest jeszcze beton, ale on
został mocno skruszony, naruszony. Jest
o wiele więcej wychowawców, którym się
chce, którzy się starają. 

To jak to się stało, że nastąpiła taka
poprawa?

Nastąpiła wymiana kadry. Była reforma
emerytur, po której wiele osób przeszło
na emerytury na preferencyjnych warun-
kach. Poza tym, po zmianach dotyczących
wymagań kadra musiała się dokształcić
albo odejść. Wszyscy muszą teraz mieć
ukończone studia z resocjalizacji i wy-
kształcenie kierunkowe. Zwiększenie ho-
ryzontów poznawczych kadry dało na-
prawdę wiele. 

Czyli sercem poprawczaków jest kadra,
to od niej wszystko zależy – czy dobrze
to czytam?

Tak, myślę, że dobrze to pani określiła.
A jeśli chodzi o inne rzeczy, obraz zmieniły
też nakłady finansowe na realizację i bu-
dowę systemu. Odnowienie zakładów,
zmiana ich wizerunku. Poza zasobami
ludzkimi są zasoby finansowe, które umoż-
liwiły prace w odpowiednich warunkach. 

A jak Polska wygląda na tle tych „cy-
wilizowanych państw”, o których Pan
wspomniał? Są jakieś wzory do na-
śladowania?

Europa Zachodnia, kraje skandynawskie
– tam mamy wzorzec traktowania hu-
manitarnego, model personalistyczny,
w którym ważny jest człowiek i jego prawa.
I do takiego wzorca powinniśmy dążyć –
tworzyć takie możliwości, żeby osoby nie-
dostosowane otrzymały warunki do zmia-
ny. Nie eliminować, nie traktować ich
w sposób niehumanitarny. 

Jako państwo musimy ponosić koszty
prowadzenia takiej działalności, ale po-
winniśmy być rozliczani z jej skuteczności.
Do wychowawców powinno się podchodzić
pod tym względem jak do terapeutów
i psychologów – powinno się określać ilu
osobom pomogliśmy, ilu nie pomogliśmy,
bo nie umieliśmy, bo się nie dało, ilu nie
pomogliśmy choć mogliśmy, a ilu osobom
zaszkodziliśmy.

Na koniec pytanie o możliwości po-
prawy systemu – jakieś pomysły, pro-
pozycje, innowacje?

Na pewno pożądana jest reforma naj-
ważniejszego aktu prawnego stosowanego
względem nieletnich – Ustawy o postę-
powaniu w sprawach nieletnich z 1982 r.
Od daty jej ogłoszenia minęło niemało,
bo prawie 40 lat i choć było to wówczas
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osiągnięcie na skalę światową to obecnie
wymaga aktualizacji, dostosowania do
dzisiejszych realiów. Zresztą od kilku lat
pracował nad tym specjalnie powołany
zespół przy Ministerstwie Sprawiedliwości.
Mam tylko nadzieję, że efekty jego pracy
zostaną wdrożone, bo pomimo, że w prze-
szłości takie zespoły ekspertów już były
powoływane, to jednak wyniki ich pracy
nie ujrzały światła dziennego. Oczekuję
tutaj m.in. stworzenia jeszcze jednej in-
stytucji dla nieletnich – lokującej się po-
między młodzieżowymi ośrodkami wy-
chowawczymi a zakładami poprawczymi,
które uzupełnią istniejącą lukę. Znajdą
tam miejsce ci nieletni, którzy dezorga-
nizują pracę w ośrodkach wychowawczych,
ale nie wypełniają jeszcze przesłanek do
umieszczenia w zakładzie poprawczym.

Ponadto aż prosi się wykorzystanie
potencjału obecnego na uczelniach wy-

ższych; połączenie świata teorii z praktyką.
Dyskurs pomiędzy przestrzenią praktyków
a akademicką winien zaowocować cieka-
wymi zmianami, usprawnieniami systemu.
Mogłoby to być ciekawe źródło innowacji
pedagogicznych, wypracowania nowych
pomysłów i działań. Jednocześnie dałoby
możliwość prowadzenia permanentnych
badań nad skutecznością działalności re-
socjalizacyjnej, monitorowaniem tej prze-
strzeni, prowadzeniem ewaluacji podej-
mowanych działań.

No i jak już to określiliśmy podczas
tej rozmowy – należy odnieść się do serca
poprawczaków: zasobów ludzkich kadry
pedagogicznej i zarządzającej. Winni to
być wyselekcjonowani przedstawiciele,
najlepsi z najlepszych, bo i ich praca jest
niezwykle trudna. Zatem dobór kadry,
której się chce, zmotywowanej i profes-
jonalnej w swojej pracy. 
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Dmitrij Trenin, dyrektor moskiewskiego
Centrum Carnegie, uznany analityk ds.
polityki międzynarodowej, napisał pod
koniec sierpnia na łamach periodyku
„Rossija w Global’noj Politikie”, że jest
rzeczą przez nikogo właściwie w Rosji
niekwestionowaną, iż Moskwa potrzebu-
je – zarówno mając na uwadze rachuby
strategiczne jak i psychologię – przyjaznej
Białorusi. Państwa powiązanego gospo-
darczo, kulturowo i językowo bliskiego,
z „obliczalnym kierownictwem”, z którym
dobrze współpracuje się w sferze bezpie-
czeństwa i obrony. Jednak w opinii ro-
syjskiego eksperta Rosja nie może igno-
rować faktu, że większa część białoruskiego
społeczeństwa „posmakowała” niepodle-
głości, którą uznaje za wartość niepodle-
gającą rewizji. Ponadto dostrzec trzeba
fakt powstawania na Białorusi osobnego
„narodu politycznego”, dla którego per-
spektywa państwa związkowego z Rosją
nie jest nęcąca, a punktem odniesienia
dziś jest już Europa. Warto też przytoczyć
w całości konkluzję wystąpienia Trenina,
bo jest to pogląd dość powszechnie pre-

zentowany przez rosyjskich ekspertów
i analityków. Otóż jego zdaniem: „Oczy-
wistą potrzebą Rosji jest zachowanie Bia-
łorusi jako partnera i dobrego sąsiada –
niezależnie od charakteru reżimu poli-
tycznego i osobowości przywódców. Jest
wiele możliwości, by tak się stało. Na Bia-
łorusi, podobnie jak w innych krajach so-
juszniczych, Moskwa musi współdziałać
nie tylko z najwyższym władcą i jego oto-
czeniem, ale także z elitami (nie tylko
politycznymi i gospodarczymi) oraz szerzej
ze społeczeństwami”.

Ten pogląd pozwala zrozumieć, do
pewnego stopnia przynajmniej, obecną
strategię Federacji Rosyjskiej wobec bia-
łoruskich wydarzeń. W przeciwieństwie
do często przywoływanych, również w pol-
skiej analityce, porównań tego, co się
dzieje na Białorusi do wydarzeń armeń-
skiej aksamitnej rewolucji, podstawową
wszak różnicą – jak trzeźwo skądinąd za-
uważył w wywiadzie dla Radia Swoboda
Fiodor Łukianow z Klubu Wałdajskiego –
jest to, że przynajmniej na razie rewolucja
w Mińsku nie zwyciężyła (i to różni Bia-

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

Maksym Samorukow napisał, że Białoruś może stać się „Abchazją na ste-
rydach”. Kreml miałby kontrolę nad jej kluczowymi geostrategicznymi
aktywami, wojskiem i polityką zagraniczną, a praktykowanie demokracji
mogłoby stać się rozrywką miejscowej ludności
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łoruś od Armenii). Przez to Moskwa nie
musi liczyć się ze zmienioną sytuacją we-
wnętrzną w zaprzyjaźnionym państwie,
a może starać się wpłynąć na bieg wyda-
rzeń. I dziś na kilka sposobów wpływa na
sytuację na Białorusi. Po pierwsze, jak
przyznał Alaksandr Łukaszenka, przysłała
„rezerwowe ekipy dziennikarzy”, co ozna-
cza nie tylko wprowadzenie rosyjskich
wątków do narracji białoruskich mediów
publicznych, np. w zakresie „faszystow-
skich” korzeni biało-czerwono-białej sym-
boliki narodowej, ale również realizację
precyzyjnie nakreślonych własnych celów.
Jak informuje jeden z białoruskich portali
moskiewski desant dziennikarski przy-
stąpił do zbierania kompromitujących in-
formacji, głównie związanych z uwikła-
niami korupcyjnymi, ale również obycza-
jowymi, na przedstawicieli białoruskich
elit. Przy czym nie chodzi w tym wypadku
o przedstawicieli „wyższych kręgów”, ale
średnie kadry administracyjne, od postawy
których w dłuższej perspektywie zależy
polityka państwa białoruskiego.

Zdaniem rosyjskich analityków, ro-
syjski plan dotyczący Białorusi został dość
precyzyjnie i jasno przedstawiony przez
Władimira Putina, który już po pierwszych
rozmowach z Łukaszenką wspominał o po-
trzebie reformy konstytucji i zmianie sys-
temu władzy. Chodzi nie tylko o zorgani-
zowanie przedterminowego odejścia sa-
mego Łukaszenki, o którym i on zaczyna
coraz częściej mówić, ale również, a może
przede wszystkim, o decentralizację sys-
temu władzy. Odejście od modelu, w któ-
rym całość uprawnień skoncentrowana
jest w jednych rękach, ma dać Moskwie
docelowo większe gwarancje w zakresie
uniknięcia niebezpiecznej recydywy, jaką
była podjęta przez Łukaszenkę próba ba-
lansowania między Rosją a Zachodem.
W praktyce oznaczać to powinno rozpro-

szenie władzy między różne ośrodki i próbę
budowania własnych wpływów, czy „pro-
rosyjskich stronnictw” w różnych, a naj-
lepiej we wszystkich instytucjach i opcjach
politycznych, mogących skutecznie blo-
kować, a przynajmniej równoważyć pro-
zachodnie marzenia. Przy tym starania
te obejmować będą szerokie spektrum sił
społecznych i politycznych, od obecnego
obozu władzy po dzisiejszą opozycję.

Zdaniem Arsenija Siwickiego, dyrek-
tora białoruskiego Center for Strategic
and Foreign Policy Studies, białoruskiego
półniezależnego think tanku, mającego
liczne powiązania z władzami, Moskwa
już rozpoczęła poszukiwanie zarówno
ewentualnej kandydatury „przejściowego”
lidera Białorusi, jak i punktów oparcia
wśród dzisiejszej opozycji. W jego opinii
w orbicie zainteresowania Moskwy są
m.in. byli premierzy, tacy jak Siarhiej
Rumas, który poparł protesty Białorusi-
nów, choć nie zaangażował się ani w de-
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monstracje ani w działalność Komisji Ko-
ordynacyjnej i byli wysocy urzędnicy pań-
stwowi, w tym ministrowie.

Wydaje się, że przy okazji możemy
mieć też do czynienia z „rozpisaniem na
głosy” zabiegów Moskwy. Siergiej Ławrow
podejmuje ministra Uładzimira Makieja,
do niedawna uznawanego za reprezentanta
prozachodniego skrzydła białoruskiej no-
menklatury, a rosyjski minister obrony,
Siergiej Szojgu wspiera w Moskwie swego
białoruskiego kolegę Wiktara Chrenina,
który pod koniec sierpnia na odprawie
z kierownictwem białoruskich sił zbrojnych
argumentował, że obowiązkiem żołnierza
jest obrona kraju przed „kolorową rewo-
lucją”, nawet jeśli przyjdzie im strzelać
do rodaków. Przy czym, jak informował
(choć w tym wypadku możemy mieć też
do czynienia z dezinformacją) portal War-
Gonzo na platformie Telegram, Chrenin
prowadził w Moskwie rozmowy nie tylko
z kierownictwem sił zbrojnych i ministrem
Szojgu, ale również z przedstawicielami
administracji Władimira Putina pracują-
cymi nad politycznym uregulowaniem
białoruskiego kryzysu. O Chreninie można
mówić nawet, że jest potencjalnym na-
stępcą Łukaszenki. Jego atutem ma być
również to, że uznawany jest w Moskwie
jako „człowiek rosyjski”, wywodzący się
z wojskowej rodziny, który swą młodość
spędził w garnizonach armii sowieckiej
na Syberii. Być może kwestią przypadku
jest to, że w tym samym czasie na łamach
powiązanego z Szojgu „Moskowskiego
Komsomolca” ukazał się artykuł Andrieja
Kamakina, w którym ten dziennikarz i po-
litolog zastanawia się, czy Łukaszence,
jeśli zbyt uporczywie trzymał się będzie
władzy, nie grozi aby los Hafizullaha Ami-
na, zamordowanego przez Rosjan na po-
czątku ich interwencji w Afganistanie
w 1979 roku.

W tym samym czasie, do Mińska przy-
leciał – z połową rządu, jak napisał dzien-
nik ekonomiczny „Kommiersant” – pre-
mier Miszustin, który rozmawiał głównie
na tematy gospodarcze, w tym coraz bar-
dziej o naglącej kwestii refinansowania
białoruskiego długu wobec Rosji oraz za-
ległości w regulowaniu rachunków za gaz.
Chodzi w tym wypadku nie tylko o pomoc
w palących, wobec kurczących się w eks-
presowym tempie białoruskich rezerw
walutowych, kwestiach związanych z bie-
żącymi płatnościami, ale o przyjęcie kom-
pleksowych regulacji dotyczących handlu
węglowodorami między obydwoma kra-
jami, sytuacji sektora bankowego, w tym
przejętego przez białoruskie władze Bieł-
gazprombanku, kontroli strategicznych
firm białoruskich, linii kolejowych czy
przesunięcie ruchu towarowego z portów
Litwy i Łotwy do rosyjskich, zlokalizo-
wanych nad Bałtykiem. Rosyjscy analitycy
mają przy tym pełną świadomość, że Łu-
kaszenka otrzymawszy zapewnienia o eko-
nomicznej pomocy ze strony Rosji znów
rozpocznie swą tradycyjną politykę ba-
lansowania, zatem w interesie Moskwy
jest udzielenie wsparcia, ale na trudnych
dla Mińska warunkach i za cenę wymier-
nych koncesji, w tym zgody na tzw. 31
kartę drogową, zakładającą jeden organ
emisyjny i wspólną walutę. Nie można
jednak oprzeć się wrażeniu, że wielkość
rosyjskiej delegacji, która odwiedziła
Mińsk związana jest z jednej strony z próbą
„inwentaryzacji” rysujących się wyzwań
ekonomicznych, ale z drugiej z uzyskaniem
wpływów w nowej przecież ekipie premiera
Ramana Hałouczenki.

Wydaje się, że obecnie głównym przed-
miotem dyskusji między Mińskiem
a Moskwą jest tempo przeprowadzenia
białoruskiej reformy konstytucyjnej. O ile
obóz Łukaszenki chce powolnego rytmu
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zmian, które winny zamknąć się do 2022
roku, o tyle Moskwa wydaje się być zwo-
lenniczką bardziej energicznego działania.
Andriej Łozowik, delegat Białorusi
w OBWE ujawnił pod koniec sierpnia, że
zmiana konstytucji ma zostać poprzedzona
formułą dialogu politycznego ze społe-
czeństwem, choć nie z Komisją Koordy-
nacyjną, a jej efektem będzie nie tylko li-
beralizacja systemu politycznego, ale rów-
nież przyjęcie parlamentarnej formuły
rządów po uprzednim referendum kon-
stytucyjnym i przeprowadzenie przedter-
minowych wyborów prezydenckich. Po-
dobne kwestie dyskutowane były 2 sierpnia
w trakcie spotkania ministrów spraw za-
granicznych Białorusi i Federacji Rosyj-
skiej. O ile jednak, jak zauważyli relacjo-
nujący spotkanie dziennikarze Uładzimir
Makiej mówił o perspektywie dwuletniej
przeprowadzenia zmian i rozpoczęcia dia-
logu władzy z opozycją, o tyle Siergiej
Ławrow dawał do zrozumienia, że proces
należy uruchomić szybciej, i winny w nim
uczestniczyć grupy społeczne, również
opozycyjnie nastawione, takie jak biało-
ruska młodzież, o ile nie łamie obowią-
zującego prawa.

Dwa dni wcześniej Maryja Kalesnikawa
i Maksim Znak, ostatnia dwójka (prócz
Swiatłany Aleksijewicz) członków Prezy-
dium Komisji Koordynacyjnej przebywa-
jących na Białorusi, wcześniej współtwo-
rzący sztab wyborczy Wiktara Babaryki,
poinformowali o przystąpieniu do budowy
ruchu Razem, którego głównym celem
miałoby być przywrócenie starej białoru-
skiej konstytucji i parlamentarnego sys-
temu rządów. Internetowe wystąpienie
w tej sprawie składało się z dwóch części:
pierwszej, archiwalnego wystąpienia Ba-
baryki, sprzed niemal trzech miesięcy,
nagranego jeszcze przed jego aresztowa-
niem, i nowej deklaracji, kontunuowania

wspólnej walki sformułowanej przez Ka-
lesnikawą. W wywiadzie udzielonym tego
samego dnia, kilka godzin wcześniej, ro-
syjskiemu dziennikowi „Kommiersant”,
Kaliesnikawa i Znak powiedzieli, że „onie-
mieli”, kiedy przeczytali o propozycji
wsparcia białoruskich protestów kwotą
53 mln euro ze strony Komisji Europej-
skiej; uznali to za naganne „mieszanie
się w wewnętrzne sprawy” kraju i prze-
kazali w związku z tym ambasadorom

państw Unii swój protest. Przeprowadza-
jący wywiad rosyjski dziennikarz Andriej
Kolesnikow, znany specjalista od relacjo-
nowania życia Kremla, napisał komentując
tę wypowiedź, że odniósł wrażenie, co go
zresztą zdziwiło, że członkowie Komisji
Koordynacyjnej, z którymi rozmawiał,
demonstracyjnie odżegnują się od wspar-
cia Zachodu i „stawiają na Rosję”. Ale
kiedy wieczorem, tego samego dnia do-
wiedział się o powołaniu przez Kaliesni-
kawą i Znaka ruchu Razem, zrozumiał,
co mieli na myśli. Nie ulega również wąt-
pliwości, że ta decyzja była nieprzyjemnym
zaskoczeniem zarówno dla Swiatłany Ci-
chanouskiej, jak i Pawła Łatuszki, innych
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członków Komisji Koordynacyjnej. Arsenij
Siwicki jest zdania, że decyzja o powołaniu
ruchu Razem jest częścią „rosyjskiego
scenariusza”, którego celem jest przepro-
wadzenie kontrolowanej demokratyzacji
białoruskiego systemu, obalenie Łuka-
szenki i niepodejmowanie ryzyka, że
wspieranie niepopularnego satrapy, może
w dłuższej perspektywie oznaczać wzrost
antyrosyjskich nastrojów białoruskiego
społeczeństwa. Po części, być może, tłu-
maczy to nerwową reakcję władz biało-
ruskich, które kilka dni później porwały
z ulicy Maryję Kaliesnikawą i próbowały,
podobnie jak kilka dni wcześniej Olgę
Kawałkową, tym razem nieskutecznie,
wyrzucić z kraju. Innym możliwym wy-
jaśnieniem tego kroku, może być rosnąca
nerwowość ekipy rządowej na Białorusi
przed zbliżającą się wizytą Łukaszenki
w Moskwie, która nie będzie łatwa, zwłasz-
cza w sytuacji przedłużającego się czasu
od ogłoszenia wyników wyborów do za-
przysiężenia Łukaszenki na nową kadencję,
kiedy jego legitymacja nie jest jeszcze
niekwestionowana.

W czasie ostatnich dwóch lat Rosja
przeprowadziła prodemokratyczne zmiany,
albo pogodziła się z wynikami takich w co
najmniej trzech krajach pozostających
pod jej kontrolą. Chodzi o Armenię, Ab-
chazję i Mołdawię. Nie we wszystkich
z nich inicjowała rewolucyjne zmiany, ale
z pewnością w Abchazji i Mołdawii była
czynnikiem demokratyzującym tamtejszy
układ polityczny, co oczywiście nie prze-
szkodziło jej utrzymać kontroli: geostra-
tegicznej – nad tymi organizmami pań-
stwowymi, a politycznej – nad rządzącymi
nimi elitami. Doprowadziło to nawet do
wzmocnienia tej kontroli. Maksym Sa-
morukow napisał, że Białoruś może stać
się „Abchazją na sterydach”. Kreml miałby
kontrolę nad jej kluczowymi geostrate-
gicznymi aktywami, wojskiem i polityką
zagraniczną, a praktykowanie demokracji,
mogłoby stać się rozrywką miejscowej
ludności. Ryzyka znacznie mniejsze, a po-
tencjalne korzyści, w tym na polu kolejnego
zaskoczenia, tym razem pozytywnego, Za-
chodu, nieocenione.
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Po 1990 roku Stany Zjednoczone za-
domowiły się w liberalnym ładzie świa-
towym i bezwarunkowo popierały glo-
balizację. Ostro pan to krytykuje, twier-
dząc, że czas globalizacji się kończy.
Czemu tak pan uważa?

Polityka mocy i rywalizacja mocarstw nig-
dy się nie skończyły. Po zakończeniu zim-
nej wojny przyjęliśmy założenia ideolo-
giczne oderwane od rzeczywistości, od
tego, co nas czekało w światowym syste-
mie. Przyjęliśmy, że to, co Fukuyama na-
zwał końcem historii, będzie raczej trwa-
łym stanem rzeczy, zamiast spojrzeć na
okres po zimnej wojnie jako na strate-
giczną pauzę w wielkiej rywalizacji o wła-
dzę. Postrzegaliśmy ten stan jako pół-
trwały. Nasza wiara w globalizację jako
spełnienie historii łączyła się z różnymi
teoriami o swoistej amerykańskiej hege-
monii i jednobiegunowości systemu (np.
głoszonymi przez Charlesa Krauthammera). 

Teorie te opierały się na założeniu,
które stało się swoistą mantrą liberalnego
establishmentu, że instytucje potrafią
zdominować kulturę, więc jeśli zbudujemy
instytucje demokratyczne i rynkowe, nie-
zależnie od kontekstu historycznego, w ja-
kim dany kraj się rozwija, doprowadzi to
do demokratyzacji. Te idee były częścią
tego, co w naukach politycznych Zachodu
nazywaliśmy „teorią modernizacji opartej
na eksporcie”. Główną ideą tej teorii jest
to, że w miarę jak kraje rozwijają się i mo-
dernizują, wyłania się klasa średnia, a po
osiągnięciu pewnego poziomu dochodów
(mierzonego parytetem siły nabywczej na
jednostkę), klasa średnia będzie domagać
się udziału politycznego w tym procesie.
Społeczeństwo zatem otworzy się, co ozna-
cza – jak mówił Robert Zoellick – że
Chiny staną się odpowiedzialnym intere-
sariuszem w systemie międzynarodowym.
Wszystkie te teorie opierały się na błęd-
nych założeniach, a także na partykular-
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nych interesach gospodarczych, zwłaszcza
korporacji, które miały interes w tym, by
produkować na rynek amerykański i świa-
towy przy użyciu taniej siły roboczej Chiń-
czyków, wynagradzanej niemal niewol-
niczo.

Dlaczego ta teoria zawiodła?

Zamknęliśmy się w polityce, która do-
prowadziła do masowego transferu tech-
nologii do naszego przeciwnika: oddaliśmy
technologie i przewagę w obszarze badań,
z której kiedyś korzystaliśmy. Przypomnę
tu, że podczas zimnej wojny pod rządami
NATO obowiązywały ograniczenia CoCom,
które uniemożliwiły nam eksport do
Związku Sowieckiego nawet komputerów
PC z procesorem Intel 386, ponieważ
była to technologia podwójnego zastoso-
wania. 

Ze względu na ideologiczną krótkow-
zroczność, przekazaliśmy jednak naszą
technologię Chińczykom, zakładając, że
tak naprawdę nie ma znaczenia, gdzie ją
produkujemy. Przez ostatnie 20 lat argu-
mentowałem przeciwko temu. Amery-
kańska klasa polityczna, a w coraz więk-
szym stopniu biznesowa, zaczyna wreszcie
zdawać sobie sprawę, że Chiny nie tylko
nie zdemokratyzowały się mimo ogrom-
nego wzrostu krajowego (wzrost PKB
o 900% w ciągu 30 lat), ale także, że
Chińczycy podążają taką drogą, jak wiele
szybko modernizujących się i rozwijających
narodów: stają się coraz bardziej nacjo-
nalistyczni i geostrategicznie asertywni.
Nie ma w tym nic nowego. To jest trajek-
toria rozwoju wszystkich wielkich mo-
carstw w historii. A jednak nadal udajemy,
że jest inaczej. 

Kryzys związany z wirusem Wuhan
uświadomił nam, do jakiego stopnia jes-
teśmy zależni od chińskich łańcuchów

dostaw, więc w końcu budzimy się i za-
czynamy dostrzegać tę rzeczywistość.

Faktycznie Stany Zjednoczone są tak
zależne od chińskich łańcuchów do-
staw? 

Chińczycy osiągnęli to, co w eseju dla
„The American Interest” nazwałem ra-
dykalną centralizacją globalnych łańcu-
chów dostaw. 80% wszystkich antybio-
tyków, które są przepisywane w Stanach,
jest produkowane w Chinach, podobnie
jest ze środkami ochrony osobistej itp.
Argumentowałem, że ta polityka była

38

THINKZINE, nr 9(123)/2020, wrzesień 2020 www.nowakonfederacja.pl

Zamiast mówić o tym, że

trzeba iść na ustępstwa

i wprowadzać chiny

w liberalny ład

międzynarodowy, trump

uznaje rzeczywistość

chińskiej potęgi. Zwłaszcza

pod rządami Xi Jinpinga,

chiny stały się asertywne

pod względem

geostrategicznym i w ten

sposób postępują z innymi

krajami wspólnoty

międzynarodowej:

z Hongkongiem, tajwanem,

tak działają na granicy indii

i chin

https://www.the-american-interest.com/2020/04/08/the-long-hard-road-to-decoupling-from-china/
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błędna i twierdzę tak do dziś. Należy ją
natychmiast powstrzymać, a my musimy
zaangażować się w poważną rywalizację
z Chinami.

Dlaczego Ameryka nie dostrzegła, że
budzi smoka, włączając Chiny do zglo-
balizowanej gospodarki w sposób, któ-
ry pozwala im zachować kontrolę nad
strategicznymi zasobami? 

W zimnej wojnie zwyciężyliśmy bez wiel-
kich wysiłków, zwłaszcza w porównaniu
z prognozami z lat 70., kiedy Rosjanie
byli najsilniejsi, zainwestowali dużo
w obronę i zbudowali pierwszą flotę ocea-
niczną, kiedy Stany wychodziły z wojny
w Wietnamie. Spodziewaliśmy się, że
w razie konfrontacji dwóch supermo-
carstw, będzie to konflikt kinetyczny
o ogromnych konsekwencjach. Zamiast
tego doświadczyliśmy faktycznego roz-
kładu imperium sowieckiego z powodu
napięć, które narastały w tzw. pierścieniu
zewnętrznym – w Europie Wschodniej
(m.in. związanych z „Solidarnością” w Pol-
sce). Sowieci nie byli już też w stanie
konkurować ekonomicznie, zwłaszcza
w dobie rewolucji cyfrowej, która była za
progiem. Czynniki te w połączeniu
z ogromnym rozmachem wojskowym
w epoce Reagana spowodowały, że Ros-
janie w efekcie podjęli próbę zreformo-
wania swojego systemu. Gorbaczow za-
sadniczo nie rozumiał, że dopuszczenie
do pluralizmu politycznego w sowieckim
systemie imperialnym może doprowadzić
do jego upadku. 

Względna łatwość, z jaką wygraliśmy
sprawiła, że ludzie tacy jak Fukuyama
i inni liberalni internacjonaliści argumen-
towali, że istnieje coś „naturalnego” i pra-
wie nieuniknionego w dominacji liberalnej
ideologii wolnego handlu. 

Co się stało w przypadku Chin?

Dokonaliśmy projekcji naszych wartości
na cywilizację, która ma 5000 lat. Zało-
żyliśmy też, że istnieją porównywalne
przypadki w Azji, które mogą stanowić
podstawę do takiego wnioskowania, np.
Tajwan czy Korea Południowa. Już w la-
tach dziewięćdziesiątych XX wieku prze-
konywałem, że kraje te nie są właściwymi
punktami odniesienia i dlatego nie po-
winny służyć za podstawę naszej polityki
w tym regionie. Te państwa rzeczywiście
przedstawiają przypadki bardzo skutecznej
modernizacji opartej na eksporcie. Ogra-
niczyły one konsumpcję wewnętrzną
i sprzedawały dostęp do rynku między-
narodowego Stanom Zjednoczonym i in-
nym krajom zachodnim, co pozwoliło Taj-
wanowi czy Korei Płd. gromadzić nadwyżki
i szybko rosnąć. Nie były to jednak nie-
zależne, wielkie mocarstwa. Były zależne
od USA w zakresie gwarancji bezpieczeń-
stwa, a zatem także od wymogów ustro-
jowych USA, tj. musiały podążać w kie-
runku liberalnej demokracji.

Prawdziwymi punktami odniesienia
są Rosja i Chiny. A Rosja, po okresie
około dekady Jelcynowskiej implozji, po-
szła drogą autorytarnego rewizjonizmu.
Dziś chce zrewidować porządek między-
narodowy, a Chiny chcą go całkowicie
zastąpić innym porządkiem.

Jeśli tak – to dlaczego Ameryka nie
skorygowała swojego kursu? Dlaczego
porażką zakończył się pivot na Pacyfik
Obamy?

Wtedy przyszedł 11 września 2001 i ame-
rykańskie myślenie o bezpieczeństwie na-
rodowym zmieniło się. 11 września po-
zwolił na opracowanie i wprowadzenie
w życie teorii o konieczności demokraty-
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zacji Bliskiego Wschodu, co miało być
warunkiem wstępnym dla bezpieczeństwa
i stabilności systemu międzynarodowego.
Należy pamiętać, że Stany Zjednoczone
toczą obecnie najdłuższą wojnę w swojej
historii („wojnę z terroryzmem” – przyp.
red.). Jesteśmy w stanie wojny od 20 lat.
Ta wojna całkowicie zrestrukturyzowała
nasze wojsko, nasze priorytety strategiczne
– i dopiero teraz przekierowujemy nasze
priorytety na wielką rywalizację mocarstw.
Tymczasem Stany Zjednoczone jako prze-
ciwników mają dwie potęgi: Chińczyków
i Rosjan. Nie chcę się spierać, czy są to
państwa sojusznicze, czy tylko państwa
o zbieżnych interesach. Ważne jest to, że
ich działanie opiera się na założeniu, że
ich głównym przeciwnikiem są Stany
Zjednoczone, a to pozwala im na tworzenie
wielu zbieżnych polityk.

Tak czy inaczej, tak zwana globalna
wojna z terroryzmem w dużym stopniu
zmieniła naszą optykę, co częściowo wy-
jaśnia, dlaczego nie zareagowaliśmy wcześ-
niej. Drugim czynnikiem, jak mówiłem,
są interesy korporacyjne – i ciągły lobbing:
penetracja przez Chiny amerykańskiego
systemu edukacji i amerykańskiej bazy
badawczo-rozwojowej.

A czy administracja Trumpa dokonała
znaczących zmian? Czy Ameryka na-
prawdę odwróciła się od liberalnego
ładu światowego? Jeśli tak, to co to
oznacza? 

Administracja Trumpa robi to, co powinno
było zostać zrobione już dawno temu. Po
pierwsze, uznała, że komunistyczne Chiny
są przeciwnikiem. Tak więc zamiast mówić
o tym, że trzeba iść na ustępstwa i wpro-
wadzać Chiny w liberalny ład międzyna-
rodowy, Trump uznaje rzeczywistość chiń-
skiej potęgi. Zwłaszcza pod rządami Xi

Jinpinga, Chiny stały się asertywne pod
względem geostrategicznym i w ten sposób
postępują z innymi krajami wspólnoty
międzynarodowej: z Hongkongiem, Taj-
wanem, tak działają na granicy Indii
i Chin. Chińczycy budują ogromne siły
morskie, inwestując w domeny A2AD na
obszarze Azji i Pacyfiku. Chińska mary-
narka wojenna działa obecnie w rejonie
Morza Śródziemnego. Mają ogłoszone
przetargi na 33 000-tonowy lodołamacz
napędzany energią jądrową, który ma
służyć penetracji Arktyki. 
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Administracja Trumpa uznała, że jest
to próba przekształcenia przez Chińczyków
państw zachodnich w państwa gospodar-
czo zależne. To nie jest wolny handel.
Z jednej strony Chiny mają dostęp do
rynku, a z drugiej – wypracowały własną
drapieżną politykę rynkową. Chińczycy
prześcigają firmy zachodnie, subsydiując
własne, w dużej mierze państwowe przed-
siębiorstwa. Dlatego też administracja
Trumpa powiedziała wreszcie: dość. Po
raz pierwszy wyraźnie powiadomiła o tym
Chińczyków. Ograniczyliśmy również ich
dostęp do naszej bazy badawczo-rozwo-
jowej. W związku z tym Chiny będą się
bardziej starały wykorzystać Europę. Ich
bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Eu-
ropie nieco się zmniejszyły, ale inwestycje
w badania i rozwój na Starym Kontynencie
rosną wykładniczo. 

Wojna handlowa Trumpa jest jednak
często krytykowana jako nieskuteczna.
Chiny nie zwalniają tempa, a nawet
Trump wycofuje się z niektórych dzia-
łań. Czy ta strategia faktycznie osiąga
swoje cele? 

Po pierwsze, nie wierzę w większość chiń-
skich statystyk. Słyszymy wiele doniesień
o potencjale przemysłowym Chin, ale jes-
tem sceptyczny wobec nich. Nie wiemy,
w jakim stopniu Chiny faktycznie są zdolne
do wprowadzania innowacji. Pytanie
brzmi: czy Chińczycy naprawdę są tak
potężni? Czy są naprawdę zdolni do przej-
ścia od masowej produkcji do innowa-
cyjnych technologii? 

Mamy jeden przykład innowacyjności:
5G i Huawei. 

Tak, i jest to obszar, który zaniedbaliśmy
na Zachodzie. Ale jeśli spojrzeć na struk-

turę Huawei, około 25% osób pracujących
w tej firmie stanowią nie-Chińczycy –
obcokrajowcy, których Chińczycy zatrud-
nili. David Goldman nazywa to „imperialną
kolekcją”, a nie przedsiębiorstwem. To
firma, która drenuje cały świat z talentów,
żywi się naszymi osiągnięciami w dzie-
dzinie badań i rozwoju i innych obszarach.
W Stanach Zjednoczonych Chińczycy zle-
cają badania na uniwersytetach i w labo-
ratoriach, i nalegają, aby wyniki tych
badań powróciły do nich. Musimy z tym
skończyć. Podejmujemy kroki w tym celu.

Jaki jest ostateczny cel Chin?

Cytowany już David Goldman ukuł ge-
nialne sformułowanie: mówi, że Chiny
dokonują sinomorphingu świata [zmiany
świata na wzór chiński – przyp. red.].
Budują nowy system skupiony wokół eu-
roazjatyckiej potęgi lądowej, z łańcuchami
dostaw biegnącymi przez Eurazję do Eu-
ropy, do Indo-Pacyfiku, chronionymi przez
chińskie wojsko. Jednocześnie Chiny będą
konfrontować się z USA w obszarze mor-
skim zarówno na Pacyfiku, jak i – w coraz
większym stopniu – również w teatrze
europejskim. 

Co powinny zrobić Stany Zjednoczone,
aby wygrać tę rywalizację?

Po pierwsze, musimy uniezależnić nasze
łańcuchy dostaw od Chin. I nawet jeżeli
nie uda nam się wszystkiego sprowadzić
z powrotem do Stanów Zjednoczonych,
musimy stworzyć rozproszoną sieć dostaw
z nadmiarem zasobów, by dysponować al-
ternatywami, jeżeli stracimy zdolność do
zaopatrywania naszych rynków z jednego
źródła. Mówiąc nieco żartobliwie: jeśli znaj-
dziesz się w dziurze, musisz przestać kopać –
przestać robić to samo, co do tej pory. 
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Druga sprawa to konkurencja. Nie
możemy po prostu powstrzymać Chiń-
czyków. Musimy ich pokonać w ich własnej
grze. Jesteśmy bardzo dobrze przygoto-
wani do prześcignięcia Chińczyków w prze-
myśle kosmicznym i w biotechnologii
oraz w innych dziedzinach, ale musimy
bardzo uważnie przyjrzeć się naszym uni-
wersytetom – temu, jak właściwie kształ-
cimy naszych młodych ludzi, zwłaszcza
w dziedzinie STEM (nauka, technologia,
inżynieria i matematyka). Rządy zarówno
w USA, jak i w Europie muszą podjąć
duże wysiłki i zainwestować wiele środków
w badania i rozwój, a ostatecznie – w pro-
dukcję. Mamy bowiem często poczucie,

że żyjemy w cyfrowym świecie, w którym
chodzi tylko o zaprojektowanie nowo-
czesnej aplikacji, ale musimy pamiętać,
że ta aplikacja działa dzięki silikonowi,
który trzeba wyprodukować, i na syste-
mach, które musimy zbudować.

Trzeci filar to wiedza. Niewiele wiemy
o chińskiej kulturze i społeczeństwie.
Mamy własne stereotypy, które projek-

tujemy na Chiny. W czasie zimnej wojny
na amerykańskich uniwersytetach istniały
tak zwane „studia sowieckie”, w ramach
których uczono się rosyjskiego i podró-
żowano do ZSRR i Europy Wschodniej.
Te programy pozwalały na „produkcję”
naukowców, którzy mówili po rosyjsku,
polsku i czesku, którzy odwiedzali te re-
giony, czytali literaturę. W ten sam sposób
powinniśmy podejść do Chin.

Wielu ekspertów twierdzi jednak, że
Stany Zjednoczone przegrają nadcho-
dzącą konkurencję z Chinami. Wydaje
się, że nie ma jasnego sposobu na
powstrzymanie wzrostu potęgi Chin.
Pomimo wezwań ze strony USA, za-
równo kraje europejskie, jak i pozaeu-
ropejskie, takie jak Australia, rozwijają
współpracę z Chinami.

Myślę, że w ostatecznym rozrachunku
Australijczycy staną po stronie Stanów
Zjednoczonych. Mówią o tym, że Chiny
są „partnerem”, ale głównie w kategoriach
gospodarczych. Australijczycy są dla Chiń-
czyków źródłem zasobów i niektórych to-
warów. 

Azja jest bardzo nieustrukturyzowa-
nym regionem, w przeciwieństwie do re-
gionu atlantyckiego, który ma wiele wysoce
zbiurokratyzowanych organizacji: mamy
NATO, mamy Unię Europejską, różnego
rodzaju sieci i instytucje. Azja jest zasad-
niczo rodzajem tradycyjnego środowiska
konkurencyjnego, pozbawionego „struk-
turalnych nakładek” – funkcjonowanie
w Azji opiera się głównie na dwustronnych
ustaleniach i gwarancjach bezpieczeństwa.
Niektórzy znani mi eksperci twierdzą, że
w Azji nastąpi reorganizacja, w wyniku
której niektóre państwa pozostaną w ob-
rębie ładu amerykańskiego. 
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Które to państwa?

Zdecydowanie Japonia, Korea Południowa,
Tajwan (w zależności od jego przyszłości),
oraz oczywiście Australia i Nowa Zelandia.
Pozostaną po stronie Zachodu po prostu
dlatego, że alternatywa utknięcia w sys-
temie chińskim jest dla nich nie do przy-
jęcia – z powodów historycznych i stra-
tegicznych.

Dlaczego?

Trzeba pamiętać, czym są Chiny: hybry-
dowym państwowym systemem kapita-
listycznym bez wolności jednostki. Jest
to system gospodarczy, w którym brakuje
fundamentów wolnego społeczeństwa. 

Wzrost PKB o 900%, o którym wspom-
niałem, można wyobrazić sobie jak przej-
ście od zamieszkiwania w ciasnym po-
mieszczeniu z klepiskiem zamiast podłogi
do mieszkania z centralnym ogrzewaniem
i posiadania samochodu. Wszystko to
zdarzyło się na przestrzeni jednego po-
kolenia. Taki rodzaj transformacji napędza
nacjonalizm i poparcie dla reżimu. Nie
wiemy jednak, jak będą wyglądać Chiny,
gdy spadnie tempo ich wzrostu i gdy
zmniejszy się dostęp do wolnego rynku
i technologii. 

Zadał pan wcześniej kluczowe pytanie:
czy jest już za późno, by powstrzymać
Chiny? Jednoznaczna odpowiedź jest teraz
prawie niemożliwa, bo brakuje danych,
ale uważam, że szansa cały czas istnieje.
Jednak jeśli mamy poważnie konkurować
z Chinami, musimy działać tu i teraz.
Jeśli wziąć pod uwagę poziom automaty-
zacji, sztucznej inteligencji itp., 10 lat
temu przeniesienie większości łańcuchów
dostaw z Chin z powrotem do USA, a tym
samym zmuszenie firm do rezygnacji
z przewagi związanej z niskimi kosztami

pracy, prawdopodobnie nie byłoby moż-
liwe. Obecnie znajdujemy się na etapie,
na którym rozwój automatyzacji i sztucznej
inteligencji oraz inne aspekty mogą zre-
kompensować to, co utracilibyśmy poprzez
przeniesienie naszych firm z powrotem.
Japończycy przeznaczyli już znaczne sumy
pieniędzy – około 30 procent całkowitych
inwestycji w Chinach – na sprowadzenie
firm do Japonii. W nadchodzących latach
Stany Zjednoczone podejmą wiele takich
działań. 

Podsumowując: jaki jest, pana zda-
niem, obecny stan rywalizacji USA
z Chinami? Czy zmierzamy ku nowej
zimnej wojnie, „gorącej” wojnie kine-
tycznej, czy też ku innemu scenariu-
szowi? 

Gdyby zapytał mnie pan o to przed mar-
cem 2020, prawdopodobnie powiedział-
bym, że znajdujemy się na początku de-
kady gwałtownie rosnącej rywalizacji.
Jednak z powodu pandemii koronawirusa,
i jej wpływu na zachodnie gospodarki –
szczerze mówiąc – wiele naszych wcześ-
niejszych założeń upadło. Założenia do-
tyczące przemian władzy, tego, jak daleko
się posuniemy, tego, jak będzie wyglądał
system międzynarodowy - to wszystko
trzeba ponownie przemyśleć. Jednak pod-
stawy pozostają. 

Chiny są wyraźnym i aktualnym za-
grożeniem dla Zachodu, nie tylko dla Sta-
nów Zjednoczonych. W dużej mierze z po-
wodu szeregu decyzji politycznych, które
podjęliśmy w ciągu ostatnich 30 lat w opar-
ciu o błędne założenia. I nie chcieliśmy
się uczyć, mimo posiadania jednoznacz-
nych danych, ponieważ w debacie pub-
licznej dominowały interesy ekonomiczne,
a my byliśmy zajęci innymi sprawami.
W procesie tym w dużej mierze dokona-
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liśmy odprzemysłowienia całych sektorów
amerykańskiej gospodarki. Globalizacja
w zasadzie polegała na przenoszeniu prze-
mysłu amerykańskiego do Azji, by tam
produkować towary dla USA i na rynek
światowy. W wyniku tego zdewastowa-
liśmy całe regiony, całe gałęzie przemysłu,
i w dużej mierze podminowaliśmy ame-
rykańską klasę średnią. Mamy wiele do

odbudowania. Konieczne jest, by ten pro-
ces był oparty na priorytetach bezpie-
czeństwa narodowego i jednoznacznej,
wielkiej strategii. Zbyt długo pozwalaliśmy
ludziom na „ideologiczne skoki wiary”
w zmiany systemowe, które miał przynieść
globalny handel. Dziś otwieramy oczy na
rzeczywistość, pokazującą nam, że rezul-
taty są inne niż przewidywaliśmy. 
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JAremA PiekutoWSki
Członek zespołu, główny ekspert ds. społecznych
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Telewizyjna transmisja na żywo spowo-
dowała, że miliardy ludzi w bodaj wszyst-
kich zakątkach globu stały się bezpośred-
nimi świadkami dramatu. To przeorało
ich świadomość: nagle załamały się roz-
liczne mity dotyczące polityki i bezpie-
czeństwa. Po pierwsze, okazało się, że
nawet supermocarstwo absolutne, dys-
ponujące największą w dziejach nowo-
żytnych przewagą militarną nad „resztą
świata”, może zostać boleśnie ugodzone
na własnym terytorium. Po drugie – że
skutecznym agresorem nie musi być wcale
inne państwo, lecz równie dobrze niele-
galna organizacja, podmiot nieterytorialny,
funkcjonujący do tego momentu na da-
lekich obrzeżach światowej polityki i znany
de facto tylko wąskiemu gronu ekspertów.
Po trzecie – że do tego ataku nie są po-
trzebne najnowsze technologie wojskowe
ani żadna broń masowego rażenia. Wy-
starczy pomysłowość w zaadaptowaniu
powszechnie dostępnych i pozornie nie-
winnych narzędzi oraz odpowiedni poziom
determinacji.

Wojna z terroryzmem

Zmieniło się tego dnia znaczenie słowa
„wojna”. W powszechnej świadomości do
11 września rezerwowano je dla opisania
konfliktów, toczonych przez parę ostatnich
stuleci na lądzie i morzu, a potem też
w powietrzu, pomiędzy państwami
(względnie między państwem a rewolu-
cjonistami bądź separatystami wewnątrz
jego granic), przez zazwyczaj umunduro-
wane armie, posługujące się z grubsza
podobnymi rodzajami broni i sprzętu,
stosujące symetryczne strategie i taktykę.
Celem takich wojen było opanowanie te-
rytorium lub zadanie przeciwnikowi strat
w ludziach i sprzęcie, paraliżujących jego
możliwości dalszej walki – a w konsek-
wencji narzucenie korzystnych dla siebie
warunków pokoju. Stopniowo ludzkość
wypracowała ponadto pewne reguły praw-
ne, wedle których (z pewnymi wyjątkami)
te wojny toczono: jak choćby sposób wy-
powiadania wojny, traktowania jeńców
i rannych, itp. 

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

11 września 2001 roku cywilne samoloty, porwane wcześniej przez isla-
mistycznych terrorystów-samobójców, wbiły się w wieże WTC w Nowym
Jorku i w inne budynki, stanowiące symbole amerykańskiej potęgi. A świat
zmienił się nieodwracalnie. Zaczął żyć w cieniu terroryzmu

11 września. 19 lat później



Atak, który nastąpił 11 września nijak
się miał do tego opisu – a jednak był fak-
tycznie aktem wojny. I tak też został po-
traktowany przez społeczność międzyna-
rodową, przez światową opinię publiczną,
przez instytucje oraz cywilnych i wojsko-
wych ekspertów. W odpowiedzi Amery-
kanie dokonali inwazji militarnej na Af-
ganistan (odrzucając przy okazji, w tej
fazie, ofertę i flagę NATO, a stawiając
w zamian na „koalicję zdolnych i chęt-
nych”, co po raz pierwszy istotnie pod-
ważyło rolę Paktu jako fundamentu wspól-
nej polityki bezpieczeństwa krajów Za-
chodu).

Proklamowana wówczas „wojna z ter-
roryzmem” stała się popularnym wytry-
chem, pchanym w zamki bardzo różnych
drzwi. Próbowano wykorzystywać ten ter-
min, także jako alibi, i do zupełnie zbęd-
nego ograniczania swobód i praw oby-
watelskich, i do wzmacniania instytucji

państwa niekoniecznie w sposób sensow-
ny, i do opisu nieco późniejszych działań
w Iraku, bo tak było politykom po prostu
wygodniej. Tymczasem tam, w wojnie
o przebudowę stosunków geostrategicz-
nych na Bliskim Wschodzie, problem ter-
roryzmu owszem, pojawił się – ale dopiero
jako skutek klasycznej operacji wojskowej,
a nie jej przyczyna. Z drugiej strony Wła-
dimir Putin użył tej samej dogodnej zbitki
słownej, by przedstawiać światowej
(i w pewnym stopniu także rosyjskiej)
opinii publicznej operację pacyfikacji Cze-
czenii jako fragmentu „globalnej wojny
z terroryzmem”. To akurat była manipu-
lacja na wielką skalę – zapewniła Kremlowi
wolną rękę w stosowaniu dowolnie bru-
talnych metod, w tym świadomego eks-
terminowania umiarkowanych działaczy,
jak najdalszych od islamizmu czy terro-
ryzmu, przy jednoczesnym przyzwoleniu
na wzrost znaczenia psychopatów i fana-
tyków. W pewnym momencie ta prze-
wrotna strategia obróciła się zresztą prze-
ciw Rosji, gdyż operacja najwyraźniej wy-
mknęła się spod kontroli, a faktycznie
islamistyczny Emirat Kaukazu, złożony
już nie ze „słupów” GRU, lecz z prawdzi-
wych dżihadystów, urósł w siłę i zaczął
być problemem dla bezpieczeństwa we-
wnętrznego kraju.

Terroryzm jako metoda

Tymczasem prawdziwą batalię Zachód
toczył wtedy nie z abstrakcyjnym „terro-
ryzmem” – lecz z bardzo konkretnym
przeciwnikiem, jakim była Al-Kaida. „Trak-
towanie tego konfliktu jako wojny z ter-
roryzmem przypomina traktowanie II woj-
ny światowej jako wojny z blitzkriegiem” –
zauważył kiedyś przytomnie Zbigniew
Brzeziński. I rzeczywiście, terroryzm tak
naprawdę to po prostu specyficzny sposób
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prowadzenia wojny. Asymetryczny pod
względem strategicznym, operacyjnym
i taktycznym. Ukierunkowany raczej nie
na wymuszenie korzystnych dla siebie
warunków pokoju, ale na podtrzymywanie
chaosu i niepewności (a w tle, bardzo
często, na czerpanie z tego stanu korzyści
nie tylko politycznych, ale również mate-
rialnych). Posługujący się strachem opinii
publicznej i szantażujący przy jego pomocy
decydentów. Stosujący rozproszone, asy-
metryczne ataki (lub wiarygodną groźbę
takowych), na bardzo różną skalę, przy
użyciu dowolnych rodzajów broni albo
czegoś, co za broń nigdy nie było uważane,
ale też nadaje się do zadawania śmierci.
Wykorzystujący dla swoich celów media
tradycyjne, ale przede wszystkim Inter-
net – który nie tylko rozpowszechnia
(i często wyolbrzymia) informacje o za-
grożeniu, ale też ułatwia komunikację po-
między komórkami terrorystycznymi, po-
zyskiwanie środków oraz zwolenników.

Al-Kaida oczywiście tego wszystkiego
nie wymyśliła – ale twórczo rozwinęła
wcześniejsze doświadczenia przeróżnych
organizacji terrorystycznych i udoskonaliła
taktykę. Padła przy tym, w gruncie rzeczy,
ofiarą własnego sukcesu – ataki z 11 wrześ-
nia trudno było jej później „przebić” pod
względem dramatyzmu i siły oddziały-
wania na emocje szerokiej publiki, wiec
siłą rzeczy została stopniowo zepchnięta
do defensywy. Sprawdziła się też, mimo
popełnianych po drodze błędów, zachodnia
strategia przeniesienia punktu ciężkości
wojny na teren przeciwnika. Zasoby ludz-
kie i materialne dżihadystów, choć wielkie,
nie są jednak niewyczerpane – więc im
większa ich część musiała być angażowana
w Afganistanie, potem w Iraku, a równo-
cześnie na paru innych frontach w Azji
czy Afryce, tym mniej potencjału bojowego
było przeznaczanego na akcje wymierzone

w USA i kraje europejskie. Sprawdziła
się też metoda stopniowego odcinania
organizacji od źródeł finansowania i blo-
kowania kanałów przepływu pieniędzy
oraz powrót starych, dobrych metod wy-
wiadowczych, opartych bardziej na kon-
sekwentnej pracy z dobrze uplasowaną
agenturą (tzw. HUMINT) niż na nowo-
czesnych środkach technicznych (SIGINT
i MASINT). Zabicie przez amerykańskich
komandosów Osamy Bin Ladena było
tyleż symbolicznym gestem i zadośćuczy-
nieniem dla wielu rodzin ofiar ataków
z 11 września, co ważnym elementem
walki informacyjnej i przewagi propa-
gandowej. Ale nie było bynajmniej realnym
przełomem. Al-Kaida słabła i bez tego,
albo – jak kto woli – zmieniała swój cha-
rakter na jeszcze bardziej rozproszony
i sieciowy oraz schodziła jeszcze głębiej
do podziemia. Śmierć charyzmatycznego
lidera była tego procesu raczej efektem,
niż przyczyną.

Przyczyny i skutki

Ale życie nie znosi próżni. Zachodnie suk-
cesy w zwalczaniu terroryzmu są wciąż
bardziej leczeniem objawów choroby, niż
jej przyczyn. Na świecie jest wciąż wy-
starczająco dużo niesprawiedliwości, nie-
rzadko bardzo rażących, by ludzie w róż-
nych zakątkach globu byli gotowi do buntu
przeciw prawdziwym bądź wyimagino-
wanym winowajcom swych nieszczęść.
Niski poziom edukacji sprzyja fanatyz-
mowi, nie tylko w wersji islamistycznej –
a cyniczni gracze, sprawnie manipulujący
emocjami tłumu, umiejętnie tworzą nowe
bądź reanimują stare ideologie, przy po-
mocy których oferują bardzo proste od-
powiedzi na bardzo skomplikowane wy-
zwania i pytania. W efekcie wciąż nie
brakuje desperatów, gotowych zabijać
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(a w skrajnych wypadkach także umierać)
za przeróżne Sprawy. Radykalnie pojmo-
wany islam jest tylko jedną z nich. Nie-
zwykle medialną, to fakt. Dostarczającą
szeroko pojętemu Zachodowi rozlicznych
kłopotów – bo gdy osłabła Al-Kaida, po-
jawiło się Państwo Islamskie, a gdy z kolei
jemu zadano klęskę, natychmiast uak-
tywniła się cała masa pomniejszych or-
ganizacji, walczących z grubsza o to samo.
Nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także
w czarnych gettach miast północnoame-
rykańskich, imigranckich dzielnicach starej
Europy, w Azji Centralnej i Południowo-
Wschodniej, w Afryce Subsaharyjskiej…
Ale błędem, potencjalnie bardzo groźnym
w skutkach, jest utożsamianie terroryzmu
tylko i wyłącznie z islamizmem. Po spek-
trum metod terrorystycznych wciąż sięgają
przecież organizacje etnoseparatystyczne,
radykałowie polityczni z lewa i z prawa,
a ostatnio coraz częściej także pojedynczy
frustraci, motywowani nie tyle ideologiami
czy religią, ale po prostu najzwyklejszymi
ludzkimi frustracjami.

Dość powiedzieć, że – wedle danych
Europolu z ostatnich kilku lat – co prawda
zamachy o podłożu islamistycznym wciąż
zbierają znaczne żniwo śmiertelne w Eu-
ropie, to jednak pod względem liczby ata-
ków przeważają nad nimi te o charakterze
separatystycznym. I to pomimo faktu, że
niektóre państwa (np. Francja) ze wzglę-
dów wynikających z założeń polityki we-
wnętrznej, często-gęsto fałszują przeka-
zywane statystyki i ukrywają tego rodzaju
zdarzenia w innych rubrykach.

Nowy-nowy terroryzm

Można zaryzykować tezę, że „nowy ter-
roryzm” który narodził się 11 września
i był pod wieloma względami jakościowo
odmienny od swej znanej wcześniej wers-

ji – wyczerpał w skali świata swój impet.
Jednak jego miejsce zajmuje stopniowo
„nowy-nowy terroryzm”, z którym ludz-
kości przyjdzie żyć bardzo długo.

Jest on bardziej zróżnicowany: jak
wspomniano, do znanych, starych moty-
wacji religijno-ideologicznych oraz poli-
tycznych dochodzą nowe powody, by sze-
rzyć śmierć, zniszczenie i strach. Na szcze-
gólną uwagę zasługują tu tzw. „terroryzmy
jednej sprawy”, np. walka o prawa zwierząt
czy sprzeciw wobec praktyk aborcyjnych.
Potencjalnie groźny jest renesans terro-
ryzmu lewicowego, czy raczej lewackiego.

Po załamaniu, związanym ze zgonem hoj-
nego sponsora w postaci ZSRR, w wielu
raportach i analizach znów pojawia się
ostrzeżenie przed radykalizacją np. śro-
dowisk anarchistycznych, co jest wprost
związane z narastającymi problemami
społeczno-ekonomicznymi krajów wysoko
rozwiniętych oraz impotencją tradycyj-
nych, umiarkowanych partii lewicowych
wobec wielu kwestii Jeszcze niedawno
wielu ekspertów twierdziło z kolei, że
mało znaczące, przynajmniej w Europie,
jest ryzyko odrodzenia terroryzmu skrajnie
prawicowego. Życie podważa ten opty-
mizm: to nie tylko Anders Behring Breivik,
który dokonał znanego ataku na wyspie
Utoya, napędzany fanatyzmem o podłożu
jak najbardziej prawicowym, ale też ros-
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nąca fala przemocy w różnych krajach,
wymierzona bądź to w osoby należące do
grup społecznych uznanych za „zagrażające
tradycyjnemu porządkowi społecznemu”
(imigranci, społeczność LGBT, itd.), bądź
w instytucje państwowe, uznane za pro-
wadzące politykę wrogą owemu porząd-
kowi. Bardzo niepokojące były stosunkowo
niedawne doniesienia z Włoch, Niemiec
czy z Czech i Słowacji, gdzie ujawniono
działanie grup konspiracyjnych, planu-
jących także akcje terrorystyczne, a których
aktywnymi członkami lub przynajmniej
cichymi sojusznikami byli m.in. funkcjo-
nariusze służb odpowiedzialnych za bez-
pieczeństwo publiczne.

Ale nie tylko polityka i ideologia może
dostarczać motywu. W środowiskach eks-
perckich coraz częściej dostrzegane jest
zagrożenie terroryzmem o podłożu eko-
nomicznym. Co prawda wykracza to poza
klasyczne definicje, lecz nie one są tu naj-
ważniejsze. Pomysł, by wykorzystać ter-
roryzm jako narzędzie walki konkuren-
cyjnej na rynku – na przykład poprzez
zastraszenie klientów sieci sklepów (ataki
bezpośrednie, zatrucie partii towaru),
konkretnego banku (sponsorowane ataki
hakerskie, ale także bezpośredni atak
w obiekcie) czy firmy komunikacyjnej
(ataki na środki transportu) – jest tyleż
przerażający, co niestety dość oczywisty.
Bardzo prawdopodobne, że do tego ro-
dzaju aktów już zresztą doszło, tyle, że
albo ich prawdziwe motywy i charakter
nie zostały odkryte, albo zdołano je utrzy-
mać w tajemnicy (co wydaje się zresztą
słuszną polityką zarówno firm, jak i pań-
stw). Niemniej, w ramach przywykania
do „życia w cieniu terroryzmu” musimy
jako obywatele liczyć się i z tym ryzkiem,
że padniemy zupełnie przypadkowo ofiarą
brutalizującej się rywalizacji pomiędzy
podmiotami komercyjnymi.

Samotne wilki

Najbardziej przerażającym aspektem „no-
wego-nowego” terroryzmu jest jednak po-
tencjalny wzrost zagrożenia ze strony tzw.
„samotnych wilków”. To zarówno działa-
jący na własną rękę zwolennik jakiejś
ideologii lub organizacji, zadaniowany je-
dynie pośrednio (np. poprzez Internet)
i niekoniecznie w pełni celowo – jak i zu-
pełnie niezwiązany z żadną strukturą in-
dywidualny szaleniec bądź frustrat. W tym
drugim przypadku powody, dla których
może się on zdecydować na przemoc
o charakterze terrorystycznym mogą być
niemal dowolne: poczynając od zawodu
miłosnego, poprzez problemy w pracy,
po sympatie/antypatie sportowe. Wspól-
nym mianownikiem bardzo zróżnicowa-
nych przypadków jest zredukowana niemal
do zera szansa wykrycia i powstrzymania
takiego osobnika, zanim nie przystąpi on
do fizycznego ataku. W przypadku struktur
wieloosobowych bowiem – paradoksalnie
– służby odpowiedzialne za bezpieczeń-
stwo mają łatwiej. Grupa ludzi, działają-
cych w sposób zorganizowany, musi się
bowiem komunikować (co stwarza szansę
przechwycenia ich korespondencji, roz-
mów lub zaobserwowania spotkań, nawet
przypadkowego czy w ramach działań ru-
tynowych). W odniesieniu do grupy, nawet
nieformalnej i niejawnej, ale wykazującej
jakąkolwiek aktywność w obszarach iden-
tyfikowanych jako potencjalnie generujące
zagrożenia (np. skrajna prawica lub lewica,
islamiści, separatyści, itp.) – istnieje szan-
sa, by dokonać jej infiltracji zanim przej-
dzie od słów do czynów. W odniesieniu
do „samotnego wilka” pozostaje natomiast
liczyć na łut szczęścia czy na jego nie-
ostrożność. Na przykład – na denuncjację
przez podejrzliwych sąsiadów lub nawet
członków rodziny albo na nieprzemyślane
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próby zakupu materiałów, uznawanych
za wrażliwe i objętych pewnymi formami
monitoringu.

Na marginesie – warto zauważyć, że
postęp technologiczny oraz rozwój Inter-
netu zwiększył zagrożenie, poszerzył bo-
wiem znacząco grono osób, zdolnych do
podjęcia akcji o charakterze terrorystycz-
nym. Kiedyś, w czasach zamierzchłych,
by skonstruować nawet prostą bombę
trzeba było przejść stosowne szkolenie
wojskowe (a wtedy silą rzeczy było się
„pacjentem specjalnej troski” dla dobrze
pracującego kontrwywiadu czy policji),
ewentualnie ukończyć studia, obejmujące
elementy przydatnej wiedzy. Dziś wszyst-
ko, co niezbędne, da się bez większego
trudu znaleźć za pośrednictwem np. Go-
ogle’a. Nie brak też w sieci inspiracji –
dziś już nawet dziecko wie, że zamiast
męczyć się z konstruowaniem „ajdika”
(od IED, czyli improvised explosive de-
vice), można po prostu ukraść furgonetkę,
rozpędzić ją i wjechać w tłum, gdy wzywa
nas do tego głos Allaha w naszej głowie,
nienawiść do gejów lub kapitalistów,
ewentualnie żal za Krysią, która wybrała
Józka, a nie nas.

Terroryzm innowacyjny

Odrębną cechą współczesnego terroryzmu
jest zresztą dalsze różnicowanie środków
i sposobów dokonania ataku. Bomba,
broń strzelecka lub biała, samochód i sa-
molot – to już właściwie klasyka. Punkty
za innowacyjność należą się członkom
grupy związanej pośrednio z Hezbollahem,
którzy kilkanaście lat temu, bez wątpienia
w pogoni za czymś, co przyćmi wyczyn
ludzi Bin Ladena, dokonali na Morzu
Śródziemnym porwania tankowca, z za-
miarem rozbicia go o nabrzeże w Wenecji,
zalania laguny (a więc miasta) ropą oraz

spowodowania gigantycznego pożaru.
Wedle jednej z prawdopodobniejszych
wersji, które nieoficjalnie krążą w branży,
o ich makabrycznej akcji ostrzegł zawczasu
wywiad niemiecki, tradycyjnie (tzn. od
czasów wilhelmińskich) dysponujący
świetną agenturą na Bliskim Wschodzie,
dzięki czemu włoscy komandosi morscy
odbili statek w bezpiecznej odległości od
lądu (do wiadomości publicznej trafiła
wówczas tylko finalna część akcji, a i to
przez niedyskrecję pewnego emerytowa-
nego admirała).

Terroryzm morski – nie tylko akcje
takie, jak opisana, ale także uderzenia
w wielkie porty (gdzie mimo ostrych pro-
cedur bezpieczeństwa, przy ogromnym
ruchu, ryzyko przeoczenia np. kontenera
z bombą jest jednak spore) oraz w morskie
instalacje przesyłowe ropy i gazu – to
w ogóle odrębna subdyscyplina studiów
nad problemem. Wynika to i z potencjalnie
dużej medialności takiego ataku, i z jego

50

THINKZINE, nr 9(123)/2020, wrzesień 2020 www.nowakonfederacja.pl

„Nowocześniejszy”

terroryzm zaczął

koncentrować się na celach,

zwanych „miękkimi”.

instalacje przemysłowe,

zwłaszcza infrastruktura

krytyczna, owszem – ale

coraz częściej szkoły,

placówki kultury, galerie

handlowe, miejsca kultu,

obiekty sportowe, kawiarnie



ewentualnych znaczących skutków dla
wielu sektorów gospodarki oraz dla wielu
krajów. A dalej w kolejce stoją takie po-
mysły, jak sparaliżowanie lub zakłócenie
systemów automatycznej kontroli ruchu
lotniczego – nie trzeba wielkiej wyobraźni,
by uzmysłowić sobie skalę kataklizmu,
dokonującego się w takim przypadku nad
wielką metropolią. No i dalej – ataki
bronią chemiczną (precedensy były) lub
biologiczną.

Co do tego ostatniego scenariusza –
ewidentnie mamy do czynienia z para-
doksem. Z jednej strony odpowiednie
substancje są stosunkowo łatwo dostępne,
a hipotetyczna skala szoku i realnych
strat ogromna, więc ten kierunek wydaje
się dla potencjalnych terrorystów bardzo
atrakcyjny. Z drugiej jednak – procesy,
zapoczątkowane atakiem, są praktycznie
niemożliwe do kontrolowania, a wbrew
potocznej opinii, jednak bardzo niewielu
strategów i sztabowców terroryzmu chce
umrzeć wraz ze swoimi ofiarami (szere-
gowi wykonawcy to co innego). Ale – tu
niestety wypada być pesymistą – co się
odwlecze… Nieprzypadkowo w niektórych
analizach dotyczących pandemii COVID
pojawił się wątek możliwości sztucznego
wyhodowania wirusa, który „umiałby”
odróżniać członków konkretnej populacji.
Postęp – w tym przypadku biochemii
oraz inżynierii genetycznej – ma i tę ciem-
ną stronę.

Odrębną kwestią są trendy co do wy-
boru celów ataku. O ile „tradycyjny” ter-
roryzm zazwyczaj uderzał bezpośrednio
w instytucje i urzędy, w polityków i wy-
ższych wojskowych, ewentualnie w przed-
stawicieli służb porządkowych albo kon-
kretnych grup społecznych – jeszcze ataki
z 11 września były przecież wymierzone
w cele symbolizujące polityczną, gospo-
darczą i wojskową hegemonię USA – to

ten „nowocześniejszy” zaczął koncentrować
się na celach, zwanych „miękkimi”. In-
stalacje przemysłowe, zwłaszcza infra-
struktura krytyczna, owszem – ale coraz
częściej szkoły, placówki kultury, galerie
handlowe, miejsca kultu, obiekty sportowe,
kawiarnie. Miejsca kojarzone przez nie-
winne ofiary cudzych wojen z relaksem
i bezpieczeństwem. Bo wtedy szok jest
jeszcze większy, a oddziaływanie psycho-
logiczne skuteczniejsze. To też element
doskonalenia taktyki przez terrorystów
różnych odmian.

* * *

Przyczyn terroryzmu nie wyeliminu-
jemy nigdy, nie łudźmy się. Możemy je
co najwyżej znacząco ograniczyć. Musimy
więc doskonalić metody pracy wywiadu
i kontrwywiadu (stanowiących pierwszą,
wysuniętą linię obrony) i nie żałować pie-
niędzy na te służby, bo im wcześniej
ostrzegą o konkretnym zagrożeniu, tym
łatwiej będzie w porę zadziałać wojsku
czy policji. Są też w stanie działać ofen-
sywnie, paraliżując struktury ewentual-
nych agresorów. Musimy umożliwiać im
jak najszerszą współpracę międzynaro-
dową, a to oznacza odpowiedni klimat
polityczny oraz pracę nad procedurami
wymiany informacji, choćby w ramach
NATO czy UE (tu nadal jest wiele do po-
prawy). Warto też, co często jest lekce-
ważone, doskonalić służby i procedury
mające działać już po ewentualnym za-
machu – bowiem z punktu widzenia po-
tencjalnego terrorysty elementem kalku-
lacji jest nie tylko łatwość uderzenia, ale
i spektakularność skutku. Sprawna akcja
ratownicza znacznie ją ogranicza, nato-
miast wielogodzinny bałagan, ludzie umie-
rający z powodu braku fachowej pomocy
na ulicy, paraliż łączności, służb ratow-
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niczych i brak leków w szpitalach to
multiplikacja efektów pożądanych przez
agresora. 

W różnych okolicznościach i w różnych
częściach świata zagrożenie terrorystyczne
przyjmuje i będzie przyjmować różne for-

my i występować z różnym nasileniem.
Ale praktycznie wszyscy są i będą nara-
żeni – bez względu na narodowość, rasę,
religię, poglądy czy stopień zamożności.
I to jest smutne memento na kolejną
rocznicę zamachów z 11 września. 
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Somalia obecnie uznawana jest za synonim
państwa upadłego. Skomplikowana sy-
tuacja wewnętrzna, w której równolegle
istnieje rząd centralny, jak i de facto nie-
podległe, choć nieuznawane republiki
tworzy układ, w którym trudno o stabil-
ność. Jedną z jednostek, którym udało
się utworzyć demokratyczne i działające
struktury państwowe, jest położony na
północy Somaliland. Mimo posiadania
silnych instytucji, struktur bezpieczeństwa
oraz przeprowadzania regularnych wy-
borów pozostaje on nieuznawany. Dla-
czego więc społeczność międzynarodowa
odmawia uznania niepodległości Soma-
lilandu, mimo że wydaje się on być jednym
z najstabilniejszych państw w regionie?

Historyczne podstawy państwowości

Konsolidacja brytyjskich i włoskich tery-
toriów kolonialnych doprowadziła do
utworzenia w 1960 roku niepodległego
Somalilandu. Kraj cieszył się niezależno-
ścią jedynie kilka dni, po czym władze
podjęły decyzję o wejściu w unię z kiero-
waną z Mogadiszu Somalią. Początkowo

połączenie przyjęto z entuzjazmem. W na-
strojach patriotycznej euforii powstała
konstytucja, którą ostatecznie chłodno
przyjęli mieszkańcy Somalilandu. Pojawiły
się oskarżenia o marginalizację północy
i zagarnięcie całości władzy przez elity
z południa. Właśnie na ten kilkudniowy
okres niepodległości powołują się obecne
władze Somalilandu, podkreślając, że nie-
uznawana republika jest bezpośrednim
kontynuatorem ówczesnego państwa so-
malilandzkiego.

Tym, co doprowadziło do powstania
głębokiego podziału między północną
a południem, nie była konstytucja, lecz
okres dyktatury generała Mohammeda
Siada Barrego. Autokrata obawiał się
silnej pozycji somalijskich klanów, sta-
nowiących podstawę życia politycznego
w Rogu Afryki. Opór somalilandzkiego
klanu Iszak, będącego najbardziej wpły-
wową siłą na północy kraju, miały złamać
bombardowania. Kampania zrównywania
z ziemią miast zamieszkanych przez człon-
ków klanu doprowadziła do zniszczenia
dwóch największych ośrodków – Hargejsy
i Burco. Do planowanej eksterminacji

koNrAD GADerA
Publicysta specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących polityki,
kultury i historii Afryki Subsaharyjskiej oraz Azji Środkowej. Stały
współpracownik portalu konflikty.pl. Publikował między innymi na
łamach portali geopolityka.net, histmag.org oraz czasopisma 
„As-Salam”. 

Tym co odróżnia Somaliland od Somalii jest istnienie silnych i stabilnych
instytucji. Dlaczego trudno temu państwu liczyć na niepodległość?

Najstabilniejsze państwo nieuznawane



Iszaków wykorzystano również somalij-
skich żołnierzy. Oprócz ataków na cywilów,
oddziały rządu centralnego zaminowały
znaczą część Somalilandu, używając ponad
miliona min przeciwpiechotnych. Rządy
wojskowej dyktatury trwały do 1991 roku.
Po ucieczce generała Barrego do Nigerii,
władze w Hargejsie wróciły do koncepcji
budowy niezależnego państwa.

Podczas konferencji w Burco w 1991
roku, Abdurahman Ahmed Ali Tuur ogłosił
niepodległość Somalilandu. Jednak już
trzy lata później zmienił swoje stanowisko,
stając się zwolennikiem idei Somalii jako
federacji niezależnych regionów. Dekla-
racja została jednak odrzucona przez Mo-
gadiszu, które nie miało jednak dość wpły-
wów i sił, by zmusić samozwańczą re-
publikę do powrotu.

Kolejna tragedia, jaka dotknęła Róg
Afryki, ominęła terytorium Somalilandu.
Wojna między Mogadiszu a muzułmań-
skimi ekstremistami skoncentrowana była
na południu, dlatego Somaliland pozostał
w większości nietknięty. Umożliwiło to
miejscowej administracji skoncentrowanie
się na umocnieniu instytucji i rozbudowie
aparatu państwowego. Dzięki temu re-
publika jest obecnie jednym z najstabil-
niejszych regionów w Rogu Afryki. Trudna
przeszłość i odmienna sytuacja, w jakiej

znajdują się obecnie Somalia i Somaliland
utrudniają rozmowy, mające rozwiązać
problem samozwańczych republik. Mo-
gadiszu otwarcie promuje ideę zjedno-
czonego kraju, podczas gdy jedynym ustęp-
stwem, jakie może być brane pod uwagę
przez Hargejsę, jest luźna federacja.

Demokracja której nie widać

Somaliland zamieszkuje około 3,5 miliona
osób. Polityka zdominowana jest przez
podziały według linii klanów. Pod tym
względem nie różni się to od sytuacji
w sąsiednim Puntlandzie czy Somalii.
Tym co odróżnia Hargejsę od Mogadiszu
jest wykształcenie się stabilnych instytucji,
opartych o demokratyczne mechanizmy
zmiany władzy. Od 2003 roku regularnie
odbywają się wybory, jednak prawdziwym
testem dla systemu zawsze jest moment,
w którym rządzący muszą pogodzić się
z porażką i przekazaniem władzy w ręce
opozycji. Sytuacja taka miała miejsce
w 2010 roku, gdy rządy obejmowali przed-
stawiciele Partii Pokoju, Jedności i Roz-
woju. Oczywiście na terenach kontrolo-
wanych przez Mogadiszu również prze-
prowadzane są wybory, jednak na ich re-
zultat często wpływ mają bojownicy Asz-
Szabab, zastraszający starszyzny klanowe
oraz skutecznie sabotujący głosowania.

W 1993 roku przyjęto zasadę społecznej
reprezentacji, dobrze wpisującą się w kul-
turę prawną i tradycję Rogu Afryki. System
władzy w Somalilandzie opiera się na za-
sadzie trójpodziału władzy oraz połączenia
elementów europejskich i wschodnioafry-
kańskich instytucji. W dwuizbowym par-
lamencie zasiada 164 przedstawicieli (po
82 w każdej z izb), a izba wyższa stanowi
radę starszych – Guurtidę. Według arty-
kułu 59 somalilandzkiej konstytucji, kan-
dydaci na członków Guurtidy muszą mieć
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https://www.bbc.com/news/world-africa-14115069


ukończony 45 rok życia, posiadać rozległą
wiedzę religijną oraz cieszyć się szacun-
kiem swojej społeczności.

Głównym zadaniem starszyzny jest
rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych.
W ramach somalilandzkiej kultury, opie-
rającej się na szacunku wobec przywódców
klanów, jest to skuteczna metoda wyko-
rzystywana do zażegnywania nawet naj-
bardziej zajadłych sporów.

Skoro Somaliland posiada demokra-
tyczny system wyłaniania władzy oraz
stabilne instytucje, to dlaczego sukces,
jaki udało się osiągnąć tej nieuznawanej
republice, pozostaje niezauważony? W du-
żej mierze można stwierdzić, że stabilny
i spokojny kraj jest stosunkowo niecie-
kawy. W przeciwieństwie do sąsiedniego
Puntlandu nie ma tu działających baz pi-
ratów, ani nie trwają zaciekłe walki
z dobrze uzbrojonymi bojownikami (jak
w południowej Somalii). Somaliland dzięki
swojej stabilności stał się regionem mało
interesującym dla szerszej opinii publicz-
nej, skupiającej się na działaniach zbroj-
nych na południu.

Gospodarka – rozwój mimo
przeciwności

Często państwom nieuznawanym zarzuca
się brak gospodarki mogącej wesprzeć
niepodległość. W przypadku Somalilandu
jest jednak inaczej. 

Podobnie jak większość podmiotów
położonych w Rogu Afryki, Somaliland
pozostaje krajem bardzo biednym. Lokalna
gospodarka opiera się na dwóch podsta-
wowych filarach – rolnictwie i wsparciu
udzielanemu przez, żyjącą w Europie Za-
chodniej i Stanach Zjednoczonych, dias-
porę. Rząd zdaje sobie sprawę z kluczo-
wego znaczenia rolnictwa i hodowli, jednak
podejmuje również próby dywersyfikacji

gospodarki. Władze starają się pobudzić
lokalny przemysł dzięki ulgom podatko-
wym, jednak do tej pory aktywizacja w tym
sektorze nie przyniosła widocznych re-
zultatów. 

Sytuacja wygląda inaczej w rolnictwie.
Przyjęta polityka polegająca, w miarę
możliwości, na szerokim wspieraniu drob-
nych rolników przynosi pozytywne skutki.
W 2019 roku odnotowano wzrost gospo-
darczy w wysokości 4,5%, który jest wyższy
niż afrykańska średnia znajdująca się na
poziomie 3,4%. Drobni rolnicy otrzymują
bezpłatne wsparcie w postaci ziarna na
zasiew, a kooperatywy rolnicze w Berato
i Beerze otrzymały w 2019 roku traktory.
Inwestycje obejmują również gospodarkę
wodną. Poprzez regularny zakup pomp
i ich dostarczenie do gospodarstw, Har-
gejsa próbuje ograniczyć negatywne wpły-
wy pojawiających się coraz częściej susz.
Spowodowane zmianami klimatu pustyn-
nienie wschodniej Afryki stanowi śmier-
telne zagrożenie dla mieszkańców regionu.
Dlatego tak ważne są aktywne działania
mające zapewnić lokalnym społecznościom
dostęp do wody pitnej.

Równie istotne, lecz bardziej kapita-
łochłonne, są inwestycje infrastrukturalne.
Głównym centrum somalilandzkiego eks-
portu jest położona na wybrzeżu Berbera.
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Dzięki nawiązaniu współpracy ze Zjed-
noczonymi Emiratami Arabskimi, udało
się rozpocząć modernizację tamtejszego
portu lotniczego, mającego być w przy-
szłości ważnym węzłem pasażersko-to-
warowym w regionie.

Jednocześnie rozbudowano sieć dróg
łączących najważniejsze miasta, a także
mających zapewnić lepszy dojazd do portu
w Berberze. Docelowo rząd w Hargejsie
zamierza ułatwić transport towarowy z są-
siedniej Etiopii. Celem jest stworzenie
konkurencyjnego centrum eksportowego
wobec położonego dalej na wschód portu
w Dżibuti.

Aktywna polityka gospodarcza nie
może w pełni przyczynić się do poprawy
sytuacji miejscowej ludności z powodu
braku międzynarodowego uznania nie-
podległości. Handel, w który zaangażo-
wany jest Somaliland, ograniczony jest
obecnie wyłącznie do położonych najbliżej
państw – Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich, Arabii Saudyjskiej i Etiopii.

Problemy z uznaniem

Mimo wysiłków, ukierunkowanych na
uznanie niepodległości, Hargejsa nie za-
myka się na rozmowy z Mogadiszu na te-
maty dotyczące problemów regionu. Doj-
ście do władzy w Somalii prezydenta Mo-
hameda Abdullahiego Mohameda począt-
kowo przyjęto z obawami, ponieważ po-
strzegany był jako zwolennik somalijskiego
nacjonalizmu i polityk zdecydowanie sta-
wiający na utrzymanie zunifikowanej So-
malii. Mimo to, rozmowy nie uległy ze-
rwaniu i nadal odbywają się regularne
spotkania polityków obu stron. Somali-
landzki minister spraw zagranicznych
Saad Ali Shire kilkukrotnie podkreślał,
że kontynowanie rozmów w zakresie wy-
pracowania wspólnej polityki bezpieczeń-

stwa czy zabezpieczenia żywnościowego
jest konieczne, jednak musi odbywać się
z założeniem równości partnerów. Stwier-
dził również, że obie strony muszą uznać
swoją podmiotowość jako niezależne af-
rykańskie państwa.

Mimo różnic politycznych wola dialogu
jest doskonale widoczna. Dostrzega ją
między innymi specjalny przedstawiciel
ONZ w Somalii Michael Keating.

Otwartość na poszukiwanie wspólnych
rozwiązań politycznych nie zmienia faktu,
że długofalowym celem władz w Hargejsie
jest uzyskanie międzynarodowego uznania
swojej niepodległości. Zdaniem części
ekspertów, pierwszym podmiotem, oprócz
Somalii, który powinien ogłosić ewen-
tualne uznanie niezależności Somalilandu,
jest Unia Afrykańska. Jest to jednak mało
prawdopodobne, ponieważ taka deklaracja
mogłaby niezwykle skomplikować sytuację
na kontynencie. Wówczas otwarta zostanie
ścieżka dla roszczeń secesjonistów w Mali
(Azawad), Nigerii (Biafra), Maroku (Sa-
hara Zachodnia) czy Kamerunie (Amba-
zonia). Dlatego organizacje zrzeszające
państwa afrykańskie nie przychylą się do,
nawet całkowicie zasadnych, wniosków
dotyczących uznania niepodległości no-
wych państw.

Efekt Sudanu Południowego

Tym, co mogło potencjalnie wpłynąć na
ostudzenie międzynarodowej gotowości
do uznawania niepodległości kolejnych
państw, był casus Sudanu Południowego.
W chwili uniezależnienia się od północy,
krajowi wróżono wspaniałą przyszłość –
ogromne zyski ze sprzedaży ropy naftowe
miały od tej pory przyczynić się do rozwoju,
a nie zasilać budżet Chartumu.

Tak jednak się nie stało. Mimo wysił-
ków setek zagranicznych doradców i or-
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ganizacji pomocowych Sudan Południowy
niemal natychmiast pogrążył się w chaosie
wojny domowej. Starcia etniczne, w któ-
rych jedną z najpopularniejszych form
walki były stosowane masowo gwałty, nie
tylko zatrzymały jakikolwiek rozwój, ale
przede wszystkim doprowadziły do cał-
kowitego rozkładu społeczeństwa, które
podzieliło się według linii etnosu.

Przez to, że z Sudanem Południowym
wiązano tak wielkie nadzieje, rozczaro-
wanie było równie wielkie. Społeczność
międzynarodowa przekonała się, że nie
wystarczy wciągnięcie na maszt nowej
flagi, lecz konieczna jest długa praca nad
wytworzeniem stabilnych instytucji –
szkieletu, na którym zbudowane zostanie
państwo.

Obawy przed powtórką południowo-
sudańskiej tragedii dodatkowo utrudniły
innym państwom nieuznawanym obranie
kursu na niepodległość. Cierpią na tym
podmioty takie jak Somaliland – posia-
dające silne instytucje, demokratyczny
proces zmiany władzy, oraz słabą lecz
funkcjonującą gospodarkę. Społeczność
międzynarodowa, obawiając się implozji
Afryki oraz zniechęcona sytuacją w Dżubie
prawdopodobnie nie uzna w najbliższym
czasie pełnej niezależności władz w Har-
gejsie. Somaliland będzie zatem dalej
funkcjonował jako dobrze zarządzane,
najstabilniejsze państwo nieuznawane
w Afryce.
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Arnold Kling w swoim eseju „The Three
Languages of Politics” stawia tezę, że dys-
kursem politycznym rządzą trzy naczelne
ramy pojęciowe („osie”), odpowiadające
trzem głównym obozom czy ideologiom
politycznym: konserwatystom, postępow-
com i libertarianom. I tak też politycy,
komentatorzy, czy też zwykli wyborcy
utożsamiający się z grupą pierwszą prze-
jawiać będą tendencję do opisywania wy-
darzeń społeczno-ekonomiczno-politycz-
nych według ramy cywilizacja-barbarzyń-
stwo, ci należący do obozu postępowego
– według opozycji ciemiężca-uciemiężony,
natomiast libertarianie przyjmować będą
perspektywę wolność-przymus. Warto
nadmienić, że tezą Klinga nie jest, że trzy
powyższe opozycje dostarczają racjonal-
nych powodów, by przedstawiciele od-
powiadających im obozów nosili przeko-
nania, jakie noszą, lecz raczej, że stanowią
one różne języki, będące psychologicznym
narzędziem umożliwiającym niwelowanie
dysonansów poznawczych oraz, na po-
ziomie społecznym, identyfikację z innymi
członkami własnego politycznego plemie-

nia. Drugą, komplementarną tezą Klinga
jest, że trudności w komunikacji między
członkami różnych obozów spowodowane
są w istotnym stopniu tym, że mówią oni
właśnie różnymi językami, a nie tym, że
po prostu się ze sobą nie zgadzają. Różność
ram pojęciowych przyczynia się do tego,
że członkom jednego politycznego ple-
mienia ciężko jest dobrze zrozumieć per-
spektywę przedstawicieli dwóch pozos-
tałych, co prowadzi często do przejawów
słownej agresji, poczucia argumentacyjnej
bezsilności i uznawania osób posługują-
cych się innym politycznym językiem za
ignorantów lub wręcz za osoby amoralne. 

Trzy języki w praktyce

Dobrym przykładem funkcjonowania
owych trzech języków w praktyce są in-
terpretacje ostatnich protestów w USA,
wywołanych zabójstwem George’a Floyda
przez funkcjonariusza policji w Minnea-
polis. Konserwatyści podchodzili krytycz-
nie do zamieszek, w które często prze-
kształcały się protesty, odwołując się do
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Amerykańską polityką rządzą trzy osie pojęciowe: cywilizacja-barbarzyń-
stwo, ciemiężca-uciemiężony oraz wolność-przymus. Polska polityka też
nie jest od nich wolna.

Języki polskiej polityki



ich antycywilizacyjnego, antyinstytucjo-
nalnego charakteru, polegającego na sianiu
nieładu, atakowaniu umundurowanych
przedstawicieli władz, niszczeniu własności
prywatnej itp. Warto przy tej okazji przy-
wołać także kilkukrotne odwoływanie się
przez prezydenta Trumpa do hasła „Law
and order”, charakterystycznego dla kon-
serwatywnych polityków amerykańskich
aż od czasów Johna Adamsa, a spopula-
ryzowanego w czasach powojennych przez
Richarda Nixona. Postępowcy z kolei
usprawiedliwiali protestujących argumen-
tując, że walczą oni o słuszną sprawę,

polegającą na odwróceniu zadawnionych
rasowych niesprawiedliwości, a więc od-
wołując się wprost do uciemiężonego sta-
tusu czarnej mniejszości w USA. Liberta-
rianie zaś z jednej strony krytykowali,
wespół z konserwatystami, niszczenie
własności prywatnej, ale głównie akcen-
towali zasadność protestów poprzez zwra-
canie uwagi na często opresyjny charakter
działania policji wobec obywateli oraz ry-

gorystyczne, gwałcące wolność regulacje
antynarkotykowe, które w głównej mierze
uderzają w czarną społeczność.

Ograniczenie się do trzech powyższych
ram przy analizie dyskursu politycznego
jest z całą pewnością upraszczające, na-
tomiast trudno nie odnieść wrażenia, że
jest to uproszczenie zarówno uzasadnione
jak i wartościowe. Po pierwsze, łatwo
przewidzieć, w jaki sposób taka analiza
przekonująco przebiegałaby w odniesieniu
do innych gorących tematów, takich jak
polityka imigracyjna, system podatkowy,
czy aborcja (które zresztą, obok innych,
wspomniane są przez Klinga w książce).
Po drugie zaś, owe ramy mają swoje
ugruntowanie zarówno w klasycznych
tekstach kultury (jak np. opozycja cie-
miężca-uciemiężony w biblijnej historii
wyjścia Izraelitów z Egiptu) jak i, w szcze-
gólności, w fundacyjnych dla dzisiejszego
myślenia politycznego tradycjach filozo-
ficzno-politycznych: konserwatywnej, mar-
ksistowskiej oraz klasyczno-liberalnej.

Osie PiS…

Amerykańska scena polityczna naturalnie
(przynajmniej tradycyjnie) rozpada się
na obóz konserwatywny w postaci Partii
Republikańskiej, postępowy w postaci de-
mokratów i libertarian, którzy obecnie
mają swoją niszową partyjkę, ale typowo
przytulali się bądź do republikanów (ze
względu na kwestie gospodarcze), tworząc
wewnątrz tejże partii wolnościowe skrzyd-
ło, bądź też momentami do środowisk le-
wicowych, jak chociażby w przypadku
protestów antywojennych lat 60. lub po-
lityki antynarkotykowej. Choć polska
scena polityczna jest zorganizowana wy-
raźnie inaczej, to wydaje się, że nasze
główne środowiska polityczne również
formułują swoje narracje według powy-
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ższych osi, mimo że robią to w sposób
bardziej eklektyczny.

Nie ulega wątpliwości, że polską poli-
tykę w ostatnich latach zdominowała nar-
racja, która umożliwiła PiS-owi przejęcie
władzy oraz jej utrzymanie w wyborach
2019 i 2020 roku – prowadzona wg dy-
chotomii ciemiężca-uciemiężony narracja
socjalna. Za nią poszły oczywiście konkrety
w postaci programów typu 500+, które
PiS w promowaniu owej narracji uwiary-
godniły. Środowisko skupione wokół Ja-
rosława Kaczyńskiego od lat promuje
hasła Polski solidarnej, która naprawić
ma zło niesprawiedliwych nierówności,
do których doprowadzić miała liberalna
polityka gospodarcza dotychczasowych
elit III RP. 

Dodatkowo PiS wykorzystuje także
regularnie ramę cywilizacja-barbarzyń-
stwo. W centrum owej narracji jest miejsce
dla elementu katolickiego, rozumianego
jako cywilizacjotwórczy. Poza tym chrze-
ścijaństwo wydaje się być interpretowane
nie tylko jako centralne dla cywilizacji
Zachodu w ogóle, lecz w swym szczególnie
polskim katolickim wydaniu, dodatkowo
jako fundamentalne dla czegoś, co dla
PiS-u równie ważne, czyli swoistej sub-
cywilizacji polskiej, wyróżniającej się,
szczególnie obecnie, od postaci, której
europejskość nabrała w laicyzujących się,
liberalnych społeczeństwach Europy Za-
chodniej. Myślenie w kategoriach subcy-
wilizacji polskiej spójne jest z kolei z po-
dejściem partii rządzącej do projektów
geopolitycznych takich jakich np. Trój-
morze, które zakładają wiodącą rolę Polski
w regionie pomiędzy Niemcami a Rosją.
Innym przejawem grania przez PiS na tej
osi jest również narracja wobec imigran-
tów, szczególnie tych z Bliskiego Wschodu
i Afryki, którzy zagrażać mają spoistości
kulturowej Polski.

W sposobie budowania przez PiS prze-
kazu na osi cywilizacja-barbarzyństwo
nie brakuje również bardziej brutalnych
odwołań do rzekomej opozycji między
potomkami AK a potomkami UB, do bycia
„z nieco wyższej półki” kulturowej i in-
nych.

…i PO

Co ciekawe, oś cywilizacja-barbarzyństwo
stała się jednocześnie chyba wiodącym
spoiwem środowisk skupionych wokół
Platformy Obywatelskiej oraz dla jej wy-
borców. Historycznie, dla formacji, które
poprzedzały PO, jak i dla samej formacji
Tuska, istotne było również odwoływanie
się do osi, którą skojarzyliśmy tutaj z li-
bertarianami, a więc akcentowanie potrzeby
obniżania podatków oraz zmniejszania
obecności państwa w życiu obywateli, jed-
nak w ostatnich latach jej znaczenie w nar-
racji budowanej przez to środowisko malało
(nieco więcej o tym później). 

Nawiązywanie do cywilizacji wygląda
jednak w wydaniu Koalicji Obywatelskiej
zupełnie inaczej niż w przypadku PiS-u.
Po pierwsze, narracja ta w najmniejszym
stopniu nie obejmuje wątku subcywilizacji
polskiej, o której wspomniałem wcześniej.
Tutaj, centrum cywilizacyjne wydaje się
być zlokalizowane gdzieś pomiędzy Bru-
kselą, Paryżem i Berlinem, a zadaniem
stojącym przed Polską jest pełne dołą-
czenie do owego centrum, wraz z zaak-
ceptowaniem panujących tam wartości,
dzięki czemu ostatecznie zaleczyć mieli-
byśmy blizny kulturowe pozostałe po de-
kadach komuny i przymusowego związku
z małowartościowym cywilizacyjnie ośrod-
kiem moskiewskim. Wspomniane odwo-
ływanie się do opozycji cywilizacja-bar-
barzyństwo przez KO ospiera się na dwóch
głównych filarach. Po pierwsze, na ciągłym
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przypominaniu swoim wyborcom o de-
molce instytucjonalnej, której dokonał
w Polsce PiS, a której najlepszymi przy-
kładami mają być zmiany wokół Trybunału
Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego jak
również nieco trudniej uchwytne uderzenie
w parlamentaryzm, gwałcony nocnymi
posiedzeniami Sejmu, ekspresowym sty-
lem procedowania projektów ustaw itp.

Ten filar ma również swój wymiar psy-
chologiczny, upewniający zarówno aspi-

rujący jak i elitarny wielkomiejski elektorat
KO o swojej wyższości kulturowej nad
elektoratem PiS-u. Troska o abstrakcyjne
wartości, takie jak praworządność lub
wartości konstytucyjne jest przecież, z per-
spektywy tego elektoratu, przejawem wy-
edukowania i dbałości o cywilizację właś-
nie, szczególnie, gdy skonfrontuje się ją
z bardziej przyziemnymi i namacalnymi
potrzebami socjalnymi, do konieczności
zapewnienia których odwołuje się główny
polityczny rywal. Drugim filarem zaś jest
programowo nienegatywny (choć staran-
nie wyciszany w czasie kampanii prezy-
denckiej) stosunek do postulatów środo-
wisk feministycznych oraz LGBT (choć
należy przyznać, że zdarzały się od tej re-
guły odstępstwa na szczeblu lokalnym,
gdy związani z tym środowiskiem prezy-
denci Kielc i Lublina wydali zakazy prze-
prowadzenia Marszów Równości w 2019 r.).
Postulaty te rozumiane są przez omawiane
środowisko jako centralne dla współczes-
nej liberalnej cywilizacji europejskiej,
utożsamianej najlepiej przez Unię Euro-
pejską.

Podobnie jak w przypadku cywiliza-
cyjnej narracji PiS-u, tak i tutaj mamy do
czynienia z agresywnymi wypaczeniami,
takimi jak choćby wypowiedź Grzegorza
Schetyny o konieczności strząśnięcia PiS-
owskiej szarańczy lub głośną swojego
czasu uwagą jednej z sympatyzujących
z opozycją celebrytek kojarzącą nadbał-
tyckie fekalia z beneficjentami programu
500+.

Jak się dogadać?

Analiza dyskursu politycznego dwóch
głównych polskich stronnictw przez pryz-
mat trzech wspomnianych osi wydaje się
nie tylko rzucać na niego pewne nowe
światło, lecz również umożliwia zrozu-
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mienie zjawisk zachodzących na peryfe-
riach naszej sceny politycznej. Na przykład
pewną popularność, szczególnie wśród
ludzi młodych, środowiska skupionego
wokół Janusza Korwin-Mikkego, można
zgodnie z przyjętym tu paradygmatem
tłumaczyć faktem, że libertariańska oś
wolność-przymus jest w głównym nurcie
polskiej polityki niemal zupełnie nieza-
gospodarowana. Wspomniałem wcześniej,
że do pewnego momentu odwoływały się
do niej środowiska poprzedzające PO
i sama Platforma, lecz spokojnie można
chyba uznać, że były one dla ludzi myślą-
cych i mówiących kategoriami wyznacza-
nymi przez tę oś w dużej mierze niewia-
rygodne, szczególnie w związku z faktem,
że parokrotne rządy przedstawicieli owych
środowisk nie przejawiały skłonności do
przekuwania owej narracji w praktykę
polityczną. Dodatkowo, można uznać, że
znana wypowiedź Donalda Tuska z 2013
roku o tym, ze on sam jest „trochę socjal-
demokratą”, symbolicznie zamknęła okres,
w którym środowisko skupione wokół
niego odwoływało się w jakkolwiek istotny
sposób do narracji wolność vs przymus.

Drugim nasuwającym się wnioskiem
jest konkretna analiza przyczyn słabości
typowych środowisk lewicowych. Głów-
nym filarem ich narracji, jak na lewicę
przystało, jest w Polsce troska o prawa
mniejszości seksualnych oraz kobiet,
wspierana dodatkowo aspektami socjal-
nymi oraz uzupełniona wątkami „zielo-
nymi”. Problematyka kobieca oraz LGBT
może być z perspektywy stosowanego tu
modelu, co do zasady, budowana na dwa
sposoby. Albo poprzez akcentowanie jej
istotności z perspektywy dynamiki cie-
miężca-ciemiężony, albo, poprzez odwo-
ływanie się do cywilizacji europejskiej.
Polska lewica ma tu jednak istotnie utrud-
nione zadanie, gdyż druga wspomniana

możliwość jest już w bardzo wyraźnym
stopniu zmonopolizowana przez KO, a ta
pierwsza, wbrew teorii, jest w Polsce
w praktyce niedostępna. Jest tak dlatego,
że wzbierające na sile, głównie w USA,
trendy intelektualne dostarczające kon-
ceptuarium, którego taka narracja po-
trzebuje (jak np. radykalny feminizm)
jest w Polsce na razie dość egzotyczna
nawet na wydziałach humanistycznych
wiodących uczelni, o szerszych kołach
wyborców nawet nie wspominając. Do-
datkowo, jądro współczesnego, wpływo-
wego politycznie myślenia krytycznego,
czyli krytyczna teorii rasy (Critical Race
Theory) jest w Polsce politycznie jałowe
ze względu na strukturę etniczną naszego
społeczeństwa oraz brak w historii epi-
zodów kolonialnych lub niewolnictwa.
Z drugiej zaś strony trudność narracyjnego
przebicia się lewicy na szersze polityczne
wody wynika ze wspomnianego już faktu,
że druga naturalna dla lewicy narracja
socjalna jest w całości i przekonująco za-
gospodarowana z kolei przez partię Ja-
rosława Kaczyńskiego.

Jedynym chyba w ostatnich latach
momentem, w którym lewica poważniej
zaznaczyła swoją narracyjną obecność
w polskiej polityce, była debata publiczna
dotycząca imigracji w szczycie kryzysu
uchodźczego. Było to możliwe, gdyż śro-
dowisko Platformy wypowiadało się w tej
sprawie głównie w duchu solidarności
w ramach UE, czyli raczej korzystając
z osi cywilizacja-barbarzyństwo w opisa-
nym wyżej sensie. Dzięki temu lewica
mogła swobodnie samodzielnie opanować
całą oś ciemiężca-ciemiężony, argumen-
tując za przyjmowaniem imigrantów po-
przez odwoływanie się do konieczności
pomocy ofiarom wojny cierpiącym głód,
choroby i inne związane z tym nieszczę-
ścia.
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Piszę o tym wszystkim nie tylko z po-
wodów analitycznych. Głównym celem
książki Klinga jest zwrócenie uwagi, że
spory polityczne, w których uczestniczymy,
wraz ze swoją nierozwiązywalnością oraz
towarzyszącą im zaciekłością, mają swoje
źródło w dużej mierze w nieprzystawal-
ności do siebie trzech wspomnianych po-
litycznych języków, a nie w tym, że wszyst-
kie wraże względem naszej strony rekru-
tują jedynie amoralnych, intelektualnie
niewydarzonych półgłówków niezdolnych
do prostej politycznej refleksji. Gdy zdamy
sobie z tego sprawę, łatwiej będzie wśród
swoich politycznych adwersarzy dostrzec
ludzi, którym również zależy na Polsce.
Dodatkowo, prędzej dojrzymy wtedy, że
poglądy i sposób myślenia o problemach
politycznych ludzi, z którymi się nie zga-
dzamy, nawet jeżeli niesłuszne, są jednak

przynajmniej do pewnego stopnia uza-
sadnione. Bo czy ktoś naprawdę chce się
upierać, że PiS nie ma przynajmniej ziarna
racji mówiąc o milionach wykluczonych
ekonomicznie przez transformację Pola-
ków? Czy opozycja nie ma podstaw uwa-
żać, że PiS zaprowadził w Polsce pewien
mętlik instytucjonalny oraz doprowadził
do konfliktu z Brukselą? Czy tak trudno
dostrzec, że obecność tematyki LGBT
w ostatniej kampanii Andrzeja Dudy była
inspirowana faktem, że wciąż są w Polsce
ludzie niechętni mniejszościom seksual-
nym? Jestem pewien, że odpowiedzi na
te pytania jesteśmy w zdecydowanej więk-
szości w stanie udzielić wspólnie w łą-
czącym nas wszystkich języku polskim,
przekraczającym granice dialektów poli-
tycznych plemion.
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Pod uwagę działaczom religijnym, 
politycznym i społecznym:

chrześcijańska myśl ekonomiczna

Chrześcijańska myśl ekonomiczna stanowi kierunek badania znaczenia Przykazań De-
kalogu: „Nie kradnij!” i „Nie pożądaj własności bliźniego!” dla ekonomii i gospodarki,
oraz na wyciąganiu wniosków z wyników tych badań w celu ich wykorzystania w nauce
ekonomii i polityce gospodarczej. Inspiracją tej myśli jest stwierdzenie, że ponieważ aż
dwa te Przykazania mają za cel ochronę własności człowieka, czyli ochronę własności
prywatnej, to znaczy, że Stwórca nadał nienaruszalności instytucji własności prywatnej
wysoką rangę. Stanowi ona dobro nierozerwalne z człowieczeństwem. Pod pojęciem
„własność prywatna” rozumie się, oczywiście, dobro uczciwie nabyte przez człowieka,
a nie dobro przez niego posiadane, lecz nabyte drogą jakiegokolwiek rodzaju kradzieży. 

Wyniki badań powyższego wpływu okazują się rewelacyjne. Okazuje się, że łamanie
przez ludzi i ich rządy Przykazania „Nie kradnij!”, poprzedzane na ogół łamaniem
Przykazania „Nie pożądaj własności bliźniego!”, czyli, inaczej mówiąc – kradzież jest
główną przyczyną, lub samą istotą, prawie wszystkich poważnych krajowych i między-
narodowych problemów i kryzysów gospodarczych wiodących do biedy i rożnych nie-
pożądanych efektów społecznych. Im powszechniejsze zjawisko kradzieży we wszelkich
jej formach, a szczególnie w formach grabieży zalegalizowanej przez państwo i popełnianej
na różne sposoby, często „w majestacie prawa”, na obywatelach, tym poważniejsze ha-
mowanie rozwoju gospodarczego i dobrobytu. Do tych sposobów zaliczyć należy,
między innymi:

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

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

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

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

5) sprzecznie z zasadą równości wszystkich obywateli wobec prawa, zalecane przez
Marksa opodatkowanie wybiórcze (progresywne) ludzi zamożniejszych, a tym
samym karanie ich za to, że w gospodarce rynkowej stali się nimi dzięki swej pra-
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cowitości, zaradności, uczciwości, wyrzeczeniom, oszczędzaniu i zaspokajaniu
potrzeb innych ludzi owocami swej działalności;

6) opodatkowanie na cele nie służące dobru całego społeczeństwa, lecz tylko niektórych
jego grup;

7) łamanie prawa podaży i popytu, przez narzucanie cen minimalnych lub maksymalnych
za jakieś dobra – a więc okradając właściciela danego dobra z prawa do swobodnego
dysponowania swą własnością;

8) szerzenie i praktykowanie korupcji poprzez tworzenie korupcjogennych urzędów
dla „swych” ludzi i ochrona ich działań drogo kosztujących całe społeczeństwo;

9) praktykowanie socjalizmu poprzez bezpośrednią konfiskatę własności prywatnej
na rzecz państwa i jego różnych instytucji;

itd., itd.

W świetle powyższego jasne jest, dlaczego państwa socjalistyczne i „opiekuńcze”
oparte na „uszczuplaniu” i konfiskacie własności prywatnej prowadzą kraje do
bankructwa, a rodziny i społeczeństwa do rozkładu.

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

JAN micHAł mAłek
Założyciel Fundacji PAFERE
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Misja

Świat intelektualny – od uniwersytetów po media – nie nadąża dziś za gwał-
townymi przemianami rzeczywistości politycznej, gospodarczej i społecznej,
opisując je za pomocą kategorii z poprzednich epok. To zasadniczo obniża
jakość rządzenia, które wymaga rozstrzygania dylematów przy użyciu wiedzy
dostępnej w danej chwili. Deficyt tej ostatniej zwiększa ryzyko decyzji błędnych
lub wręcz katastrofalnych, jak również – dominacji fałszywych ideologii. Polski
dotyczy to w stopniu szczególnym, ze względu na trudne położenie geopoli-
tyczne i słabość intelektualną (uniwersytetów, mediów, think tanków). 

„Nowa Konfederacja” stara się temu kryzysowi myśli przeciwdziałać na cztery
zasadnicze sposoby: 
1) Poprzez formułę thinkzine’u: pierwszego w Polsce i prawdopodobnie na

świecie think tanku i magazynu publicystycznego w jednym, umożliwiającą
lepszą komunikację i synergię między ekspertami z różnych dziedzin oraz
między specjalistami a  publicystami i  intelektualistami; wszystko po to,
aby po pierwsze zwiększać poziom wiedzy specjalistycznej, a po drugie
(i ważniejsze) budować całościowy obraz rzeczywistości;

2) Poprzez kształtowanie opinii elit;
3) Poprzez oddziaływanie na główny nurt debaty za pomocą komentatorstwa

politycznego;
4) Pełniąc rolę pośrednika między światem ekspercko-akademickim a me-

dialnym. 

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

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

Jesteśmy niezależni tak od partii politycznych, jak i od rywalizacji na klikalność.
Jest to możliwe przede wszystkim dzięki hojności naszych Darczyńców. Utrzy-
manie niezależności i poziomu merytorycznego oraz dalszy rozwój, przybliżający
realizację powyższych celów, zależą od utrzymania i  rozwoju finansowania
poprzez bezwarunkowe darowizny na cele statutowe.
Jeśli cenisz „Nową Konfederację” – wesprzyj ją.
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Działalność

Do listopada 2017 r. „Nowa Konfederacja” była pierwszym w Polsce interne-
towym miesięcznikiem idei (pierwszych 51 numerów ukazało się w  formule
e-tygodnika, między październikiem 2013 a  wrześniem 2014). Dziś „Nowa
Konfederacja” to prawdopodobnie pierwszy na świecie thinkzine. To nowa
forma instytucji eksperckiej i  publicystycznej jednocześnie. Umożliwia to
z jednej strony lepsze niż dotąd gromadzenie i tworzenie wiedzy specjalistycznej,
z  drugiej: efektywniejszą pracę nad całościowym opisem rzeczywistości
 publicznej.

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

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

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

Ważnym elementem naszej działalności są także otwarte debaty, które or-
ganizujemy co najmniej raz w  miesiącu. Zaproszeni przez nas goście –
naukowcy, politycy i  dziennikarze – dyskutują wokół kolejnych naszych
publikacji, a także na bieżące tematy społeczno-polityczne. Jesteśmy obecni
także w mediach społecznościowych – na Facebooku, Twitterze czy YouTube. 
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