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Zaczynaliśmy rok 2020 w atmosferze nie-
pokoju i niepewności związanych z przy-
śpieszającą erozją ładu międzynarodo-
wego, zmiennymi losami rywalizacji su-
permocarstw i początkami epidemii CO-
VID-19. Kończymy go w aurze chaosu
i rozpadu świata, jaki znamy, licząc straty
w ludziach, w dobrach materialnych i nie-
materialnych. Ciosy zadane przez zarazę
nie rozłożyły się równomiernie: najwięk-
szym przegranym jest Zachód, najwięk-
szym wygranym – Azja Wschodnia. Już
wcześniej dominacja pierwszego była coraz
słabsza i coraz silniej kwestionowana,
a wzrost drugiej – coraz bardziej znaczący.
Jednak rok 2020 to duży krok w stronę
postzachodniego świata.

Klęska Zachodu

Obok twardych danych, w polityce ważne
są symbole. Do najdonioślejszych mo-
mentów tego roku zaliczyłbym obrazy
chińskich samolotów ze sprzętem me-
dycznym dla pogrążających się w otchłani
pandemii Stanów Zjednoczonych i Europy.

Przez ostatnich kilkaset lat to zawsze Za-
chód grał rolę dostawcy pomocy huma-
nitarnej dla różnych krajów i cywilizacji.
Odzwierciedlało to prawidłowość, w myśl
której hojność jest przywilejem silnych.
Teraz Zachód stał się odbiorcą pomocy
humanitarnej, ustępując miejsca wzras-
tającemu Państwu Środka. Podobnie sym-
boliczna była chwila, w której prezydent
USA Donald Trump próbował przejąć dla
siebie niemiecką technologię szczepion-
kową, podczas gdy chiński przywódca Xi
Jinping negocjował warunki dostaw po-
mocy medycznej dla krajów z całego świa-
ta. W chwili próby Ameryka okazała się
egoistycznym państwem narodowym bar-
dziej niż „dobrotliwym hegemonem”. Chi-
ny nie zastąpiły jej w tej ostatniej roli, ale
mimo całego egoizmu i narzucania trud-
nych często warunków wsparcia, mimo
wewnętrznego despotyzmu i zewnętrznego
wyrachowania, mimo wszystkich nieba-
gatelnych obciążeń wizerunkowych – wy-
padły podczas zarazy mniej źle w swej
międzynarodowej roli. Europa, tradycyjnie
już, była zbyt zajęta sama sobą, by cokol-
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Spadek znaczenia Zachodu nie jest niczym nowym. To co jednak uderza
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wiek istotnego zaoferować reszcie świata,
a że tym razem znalazła się wśród naj-
bardziej poszkodowanych, oszczędziła
wszystkim nawet zwyczajowej dawki wiel-
kopańskiej retoryki. Zdołała się pod wpły-
wem kryzysu nie rozpaść, a nawet pogłębić
integrację w niektórych obszarach (choć
nie wiadomo, czy nie wywoła to dezinte-
grującej reakcji w dłuższej perspektywie),
ale to tyle.

Degradacja Zachodu do roli odbiorcy
pomocy humanitarnej wynika z faktu
klęsk, do których doszło w najbardziej
rozwiniętych krajach. Setki tysięcy zgonów
to bezmiar tragedii ludzkich i ciężkie
straty najcenniejszego dobra, jakim są
mieszkańcy, ale też – kluczowa w przy-
padku zarazy część rachunku względnej
potęgi. Gdy wszyscy tracą, wygrywa ten
kto traci najmniej. Zachód traci podczas
tej zarazy najwięcej, nie tylko, lecz przede

wszystkim w ludziach. Azja Wschodnia –
najmniej. 

Wśród 35 krajów z największą liczbą
zgonów oficjalnie sklasyfikowanych jako
spowodowane COVID-19 na milion miesz-
kańców przeważają członkowie Zachodu,
są państwa Ameryki Łacińskiej i Bałkanów
oraz tylko jeden przedstawiciel Azji –
i jest to akurat pograniczna, chrześcijańska
Armenia (dane na dzień 28.12.2020).
Najbardziej dramatyczne doniesienia
o przebiegu zarazy nie dochodzą tym ra-
zem z Afryki ani z Azji. Dochodzą głównie
z Zachodu, na czele z USA, Wielką Bryta-
nią, Francją, Włochami, Hiszpanią, ostat-
nio też Polską. Słychać je także z Ameryki
Łacińskiej czy Bałkanów, to jednak de
facto peryferie świata euroatlantyckiego
lub kraje pograniczne, znacznie uboższe
we wszelkie zasoby potrzebne do walki
z pandemią. 
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Zestawienie tego samego wskaźnika
w układzie Zachód-Azja Wschodnia daje
obraz wręcz porażający. I tak, o ile liczba
koronazgonów na milion mieszkańców
wynosi 1653 przypadki w Belgii, 1198 we
Włoszech, 1072 w Hiszpanii, 1045 w Wiel-
kiej Brytanii, 1034 w USA, 966 we Francji
(oraz 718 w Polsce i 372 w Niemczech),
o tyle w najgorzej radzącej sobie na drugim
końcu Eurazji Japonii jest to… 26. I dalej,
w Korei Południowej – 16, w Singapu-
rze – 5, na Tajwanie – 0,3. To nie różnica,
to przepaść. Ogromna przepaść.

Bogactwo popłynie na wschód

Nie tak drastyczne, ale wciąż znaczące są
znane dotąd różnice gospodarcze. O ile
w ostatnich latach ogromnym problemem
znamionującym rozsadzanie dawnego

ładu międzynarodowego był wzrost gos-
podarczy Chin, wyższy o 3-4 punkty pro-
centowe w stosunku do USA, o tyle wedle
ostatniej prognozy Międzynarodowego
Funduszu Walutowego różnica ta wzrośnie
w 2020 r. do ponad 6 punktów. Wśród
krajów, którym uda się zachować w tym
roku dodatni wzrost PKB, nie ma ani jed-
nego zachodniego. Są natomiast, oprócz
Chin, inni przedstawiciele Azji, i to nie
tylko tacy jak Wietnam czy Birma, ale też
Turkmenistan i Uzbekistan. Do „zielonych
wysp” należą też niektóre kraje afrykań-
skie, z Południowym Sudanem i Egiptem
na czele.

To oczywiście nie koniec tej historii.
Pełniejszy obraz gospodarczych skutków
pandemii poznamy w kolejnym roku, peł-
ny – najwcześniej za kilka lat. Jednak już
teraz widać, że pod kolejnym kluczowym

5

THINKZINE, nr 1(127)/2021, styczeń 2021 www.nowakonfederacja.pl

Źródło: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/
OEMDC/ADVEC/WEOWORLD

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD


względem Zachód wypada źle, Azja –
dużo lepiej. Znać tu skądinąd kompletne
oderwanie od rzeczywistości naszych spo-
rów z gatunku „zdrowie czy gospodarka”.
Zachód ucierpiał bardziej pod obydwoma
względami. Azja Wschodnia przeszła do-
tychczasowy przebieg zarazy z łagodniej-
szymi restrykcjami i mniejszymi stratami
gospodarczymi, ratując zarazem więcej
życia i zdrowia swoich mieszkańców. Nie-
zdolność tak wielu przedstawicieli elit na
Zachodzie do zrozumienia przez tak długi
czas, że zdrowie i gospodarka tworzą wraz
w innymi dziedzinami życia organiczną,
współzależną całość, którą tylko z przyczyn
technicznych podzielono kiedyś na pa-
pierze na osobne światy, wydaje się być
jedną z miar kryzysu cywilizacyjnego,
w którym jesteśmy, a który COVID-19
wyraźniej oświetlił.

W wyniku tej zarazy nastąpi kolejna
transza transferu globalnego bogactwa
ze świata euroatlantyckiego na Daleki
Wschód. Już następuje. I nie chodzi tylko
o bieżące wyniki PKB, ale też o rozwój
technologiczny mierzony zastosowaniami
sztucznej inteligencji w identyfikacji za-
każeń, zachowanie tkanki społecznej, po-
ziom zadłużenia. Będą one miały nieba-
gatelny wpływ na długofalowy rozwój.
Chodzi też o przebudowę łańcuchów do-
staw, o której tyle w tym roku na Zachodzie

dyskutowaliśmy chcąc większej niezależ-
ności od dostaw z Chin, a która coraz wy-
raźniej przybiera kształt rozwoju azjatyc-
kich rynków wewnętrznych i postępującej
tam integracji regionalnej (RCEP). Znów
z wiodącą rolą Państwa Środka.

Przesunięcie geopolityczne

Ma więc ta pandemia również ewidentny
aspekt geopolityczny. Wymiary humani-
tarno-zdrowotny i gospodarczy sumują
się w kolejne przesunięcie potęgi względnej
z Zachodu na Wschód. Podobne w pew-
nym sensie do tego, jaki nastąpił podczas
kryzysu finansowego. Tym razem zastaje
on jednak świat w znacznie większym na-
pięciu, a Zachód w o wiele trudniejszej
sytuacji. Dwanaście lat temu Chiny nie
były jeszcze równorzędnym rywalem dla
Stanów Zjednoczonych, dziś już są. Sam
Zachód był zaś w przededniu pandemii
o wiele bardziej podzielony i niestabilny
niż wtedy, a COVID-19 jeszcze znacznie
ten proces pogłębił i przyśpieszył. Kata-
strofa humanitarna i poważna recesja
spadły na Stany Zjednoczone i Europę
akurat w momencie, gdy wypracowywały
one zarys wspólnego stanowiska względem
Chin, a Ameryka zdawała się przymierzać
do skorzystania z ostatniej być może
szansy na powstrzymanie swojego głów-
nego rywala. Jeśli ta możliwość w ogóle
istniała, to nasuwa się pytanie, czy po tej
zarazie nadal tak będzie. O ile nawet,
okno możliwości z pewnością się przy-
mknie.

Miarą dokonującego się już przesu-
nięcia potęgi są rosnące problemy we-
wnętrzne Zachodu i jego coraz wyraź-
niejsza bezradność wobec kryzysów w naj-
bliższym otoczeniu geopolitycznym. Na
pograniczu tych procesów jest rosnący
problem Turcji: kluczowego członka i nie-
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dawnego kandydata do UE, który nie
tylko coraz wyraźniej się światowi trans-
atlantyckiemu wymyka, ale coraz bardziej
podważa jego spójność, grając we własną
grę na mocarstwowość. Blokowanie ak-
tualizacji planów obrony flanki wschodniej,
konflikty z Francją i Grecją, zniszczenie
formatu mińskiego podczas kryzysu na
Kaukazie – są tego przejawami. Nie pierw-
szymi i raczej nieostatnimi.

To zresztą właśnie nieobecność mo-
carstw zachodnich podczas kryzysu spo-
wodowanego wojną azerbejdżańsko-ar-
meńską jest jednym z wyraźnych przy-
kładów wspomnianej bezradności. Nie-
obecność częściowo samorzutna, a czę-
ściowo wymuszona. W sąsiadującym z Za-
chodem regionie kryzys przebiegł i został
rozwiązany bez udziału mocarstw zachod-
nich, z ośmieszeniem i zniszczeniem
wcześniej funkcjonującego formatu miń-
skiego (oraz pokazowym upokorzeniem
aspirującej do jego reaktywacji Francji)
przez słabszą teoretycznie Turcję. Bardzo
blado wypadło również zaangażowanie
wiodącej cywilizacji w kryzys białoruski.
Poza powtarzaniem liberalnych frazesów
rodem z poprzedniej epoki, w nowych
realiach wywołujących głównie efekt wpy-
chania osłabionego dyktatora głębiej w ra-
miona Rosji, mocarstwa zachodnie nie
miały w tej sprawie do zaoferowania nic
istotnego poza ideą rozwiązywania pro-
blemu w konsultacji z Moskwą. Znamienne

skądinąd – również ze względu na kon-
kluzję tego tekstu – było wymowne mil-
czenie w obu przypadkach głównego ame-
rykańskiego (a w głębszym sensie w ogóle
zachodniego) rywala, Chin.

Nie możemy poświęcić tu wiele uwagi
każdemu regionowi czy cywilizacji, od-
notujmy jednak na marginesie, że w obu
powyższych przypadkach bezradności Za-
chodu towarzyszyła znacząca rola Rosji.
Rosji słabej i wielowymiarowo słabnącej,
a w tej pandemii doświadczającej ciężkich
szoków związanych z drastycznym spad-
kiem cen surowców energetycznych i nie
tylko. Mimo to kryzys białoruski umiejs-
cowił ją w roli głównego zewnętrznego
rozgrywającego, a kryzys kaukaski – jed-
nego z głównych, przegrywającego z Tur-
cją, ale wciąż będącego w klubie najwięk-
szych udziałowców, pomniejszonego o mo-
carstwa zachodnie. Obok bardzo wyraźnej
regionalizacji problemów – związanej
z tym, że coraz więcej spraw toczy się już
poza zasięgiem Zachodu i wciąż poza za-
interesowaniem Azji – wygląda to na znak
świata, w którym nawet słabi mogą od-
grywać ważną rolę i wygrywać, jeśli tylko
są silniejsi od innych słabych w konkret-
nych aspektach i konkretnych przesile-
niach. Nie mówię, że obserwowaliśmy
jakiś wielki triumf Rosji, ani tym bardziej,
że będziemy go obserwować w niedalekiej
przyszłości. Zauważam, że coraz wyraźniej
rysuje się system międzynarodowy, w któ-
rym słabości Moskwy nie potrafi lub nie
chce wykorzystać żadne z wielkich mo-
carstw ani żadna z głównych cywilizacji,
co w jednych przypadkach skutkuje suk-
cesami tego słabnącego kolosa, w innych –
zyskami pomniejszych graczy, których
jeszcze niedawno nikt nie brałby pod
uwagę.

Jednocześnie w dobie zarazy Stanom
Zjednoczonym udało się na głównym
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froncie – wreszcie – osiągnąć znaczące
postępy w powstrzymywaniu ekspansji
Państwa Środka w dziedzinie technologii
5G, w odcinaniu rywala od dostępu do
półprzewodników, w wizerunkowym ob-
ciążaniu go pandemią. To jednak za mało
na przełom w nowej zimnej wojnie, i za
mało by zrekompensować zachodzącą
w dobie zarazy zmianę układu sił na nie-
korzyść Zachodu i samej Ameryki. Zwłasz-
cza, że to w Azji powstała w tym roku
największa na świecie strefa wolnego
handlu, a Sylwestra przywitaliśmy
w akompaniamencie doniesień o poro-
zumieniu inwestycyjnym Chiny-UE (CAI). 

Spadek znaczenia Zachodu nie jest
niczym nowym. Przeciwnie, to sekularny
trend opisywany od dawna. Powtórzmy
za autorem, którego trudno podejrzewać
o brak sympatii do liberalnego świata,
prof. Romanem Kuźniarem, że udział
ludzi Zachodu w światowej populacji spadł
z 33 proc. w roku 1913 do 17 proc. w 2003
i prawdopodobnie spadnie do 12 proc.
w 2050, mniej niż w roku 1700. Udział
w globalnej produkcji zmalał z 68 proc.
w 1950 r. do 47 proc. w 2003, i wedle
prognoz spadnie poniżej 30 proc. w 2050 –
mniej niż w roku 1820 („Zmierzch domi-
nacji Zachodu” [w:] R. Kuźniar (red.),
„Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa
Zachodu”).

Otwarte drzwi dla wirusa

To co jednak uderza w dobie zarazy, to
przyśpieszenie i rozszerzenie tego me-
gatrendu na własne życzenie. Zachód nie
miał w przededniu inwazji COVID-19
atutu Azji Wschodniej w postaci doświad-
czenia z niedawnymi epidemiami. Miał
jednak inne: lepiej rozwinięte nauki me-
dyczne i sektory farmaceutyczne, większe

bogactwo, bezcenną przewagę czasu zwią-
zaną z późniejszym pojawieniem się wirusa
i możliwością nauki na cudzych przej-
ściach. Popularna narracja o rzekomej
nieuchronności takiego a nie innego prze-
biegu pandemii, związanej jakoby z obiek-
tywnymi uwarunkowaniami, umniejsza
znaczenie katastrofalnych błędów poli-
tycznych, jakie popełniono.

Czołowi przywódcy zachodni zlekce-
ważyli COVID-19, stawiając na kontynua-
cję beztroskiej postpolitycznej aktywności.
Hiszpanie zorganizowali w Madrycie wielki
marsz feministek 8 marca (z ironicznie
teraz brzmiącymi hasłami w rodzaju: „Pat-
riarchat zabija więcej ludzi niż korona-
wirus”), Włosi przeprowadzili Ligę Mist-
rzów, Francuzi i Niemcy – wybory. Donald
Trump mówił, że mamy do czynienia ze
zwykłą grypą, którą nie należy specjalnie
się przejmować. I tak dalej, i tym podobne.
„Cywilizowany” świat zastosował wobec
wirusa politykę otwartych drzwi. Państwa
zachodnie de facto zrzuciły na własne
społeczeństwa bomby biologiczne w prze-
konaniu o własnej niezniszczalności
i wszechmocy.

Wbrew popularnemu przekonaniu, ta
pandemia była – w ogólnym zarysie –
wielokrotnie przewidywana. Nie ma uspra-
wiedliwienia dla rządów i korporacji za
zlekceważenie zagrożenia globalnej zara-
zy – mówił w związku z tym Nassim
Taleb. O ile jednak w przypadku pierwszej
fali można to jeszcze zrozumieć ważąc
siłę przyzwyczajeń związanych z wielo-
letnią wolnością od zagrożeń epidemicz-
nych i pokrewnych czynników, o tyle słabe
lub zgoła żadne przygotowanie na po-
wszechnie przewidywaną drugą falę zna-
mionuje głębszy problem. Zwłaszcza, że
było w krajach dotkliwie potraktowanych
przez wiosenną fazę pandemii związane
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z luzowaniem obostrzeń – w sposób zwięk-
szający transmisję wirusa – podczas trwa-
jących wzrostów zakażeń. 

To oznaka dramatycznego kryzysu
przywództwa. Dowód, że czołowi liderzy
zachodni są w stanie poświęcić interes
publiczny (w tym życie własnych obywa-
teli) pod wpływem doraźnej, partykularnej
presji, czy to biznesu, czy opinii publicznej,
czy jednego i drugiego – i że to właśnie
zrobili, podczas gdy przywódcy wschod-
nioazjatyccy postąpili inaczej. A na samym

Zachodzie najmniej złe wyniki walki z za-
razą nie są udziałem Stanów Zjednoczo-
nych czy Francji, ale Norwegii, Estonii
czy Finlandii, Australii czy Nowej Zelandii.
Niewielkich, peryferyjnie położonych kra-
jów pozbawionych szerszego oddziaływa-
nia, a w dwóch ostatnich przypadkach –
zlokalizowanych zastanawiająco blisko
Azjo Wschodniej

W tym świetle mniej dziwi niezdolność
czołowych zachodnich polityków do wy-
korzystania dostępnej wiedzy ani o nad-
chodzącej pandemii, ani o lekcjach z jej
pierwszej fali. Mniej dziwi też kontrast
między wciąż wyraźną – o czym świadczy
na przykład błyskawiczne opracowanie
szczepionek – potęgą zachodniej nauki
a jakością rządzenia.

Światem nie rządzi nikt

Jak to się stało, że społeczeństwa zachod-
nie oddały władzę ludziom tak niekom-
petentnym i zdemoralizowanym, by w imię
mglistych doraźnych kalkulacji narazić
życie i zdrowie własnych obywateli oraz
potęgę i dobrobyt swoich krajów – to
temat na osobne studium. Zakończmy
ten tekst pytaniem: co z tego wynika dla
sytuacji międzynarodowej?

W bardziej technicznym sensie, wła-
ściwym nauce o stosunkach międzynaro-
dowych, obserwowaliśmy znaczące, ale
raczej nie przełomowe przyśpieszenie
i wyostrzenie wcześniejszych tendencji
relatywnego słabnięcia Zachodu i wzrostu
Azji z Chinami na czele oraz postępującej
anarchizacji systemu światowego. Ten
ostatni jest oczywiście z zasady anarchiczny
ze względu na brak ostatecznej instancji
na podobieństwo władzy centralnej w ob-
rębie państwa. Zarazem jednak ta anar-
chiczność jest stopniowalna, z przepast-
nymi różnicami praktycznymi pomiędzy
poszczególnymi szczeblami teoretyzowa-
nego porządku. Im mniej biegunów, tym
mniej chaosu i więcej ładu. Po zimnej
wojnie amerykańsko-sowieckiej mieliśmy
„jednobiegunową chwilę”, gdy potęga USA
tak dalece przewyższała potęgę każdego
innego państwa lub koalicji państw, że
wykształcił się system quasi-jednobiegu-
nowy, ze Stanami w roli „światowego żan-
darma”. Prowadzącymi politykę liberal-
nego imperializmu i kreującymi reguły
gry dla bogatszej, silniejszej i wyżej roz-
winiętej części świata. System ten zaczął
być stopniowo rozsadzany przez wzrost
potęgi Chin, który wraz z osiągnięciem
przez to państwo-cywilizację statusu wiel-
kiego mocarstwa (czy też supermocarstwa)
nie tylko zakończył „jednobiegunową chwi-
lę”, ale obudził cały szereg uśpionych
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dotąd mocarstw – takich jak Indie czy
Francja – do prowadzenia bardziej sa-
modzielnej polityki. Nie tylko mocarstw
zresztą: po czasie triumfów liberalnego
internacjonalizmu mamy ewidentny
wzrost nacjonalizmów. Generalnie, prze-
chodziliśmy od quasi-jednobiegunowości
do chaotycznego oscylowania między dwu-
biegunowością a wielobiegunowością. Ze
Stanami Zjednoczonymi i w ogóle Zacho-
dem już zbyt słabym, by kontrolować sys-
tem światowy, a Chinami (oraz znacznie
mniejszymi graczami takimi jak Rosja,
Iran czy Turcja) – na tyle silnymi, by
kontestować dotychczasowy porządek, ale
wciąż zbyt słabymi, by stworzyć nowy.

Rok 2020 i czas pandemii to wyraźny,
większy niż wynikałoby to z wcześniejszej
dynamiki, krok w tym kierunku. W stronę
wielobiegunowości, globalnej anarchii,
nacjonalizmów i regionalizmów. W sensie
struktury systemu międzynarodowego
niebagatelna, ale nie przełomowa zmiana.
Jednak ten nieco techniczny punkt wi-
dzenia zdaje się nie nadążać, jak nieraz
bywa, za istotą rzeczy. Sięgnijmy więc do
filozofii. 

Jose Ortega y Gasset kończył swoje
opus magnum, jakim był „Bunt mas”,
pytaniem o to, kto rządzi światem. W głę-
bokim sensie sprawowania władzy du-
chowej: wyznaczania dominujących opinii,
na temat celów i norm życia. Odpowiedź
z międzywojnia brzmiała: nikt. Europa
już nie rządziła, nikt inny jeszcze nie sfor-
mułował skutecznej alternatywy. W głę-
bokim sensie zapanowała anarchia. Za-
powiadało to zdaniem Ortegi czas barba-
rzyństwa, chaosu i powszechnej demora-
lizacji. Lata 30. i 40. potwierdziły trafność
tej diagnozy i prognozy.

Podobnie jest dziś, choć trzeba się
oczywiście wystrzegać zbyt prostych ana-
logii. Polityczne efekty pandemii – poka-
zują – czy może raczej potwierdzają – że
nasza cywilizacja nie rządzi już światem.
W głębokim sensie tego słowa: sprawo-
wania władzy duchowej, symbolicznej.
O ile przed pandemią zachodnie normy
były przez rosnącą na znaczeniu resztę
świata postrzegane jako coraz bardziej
kontrowersyjne i coraz częściej kwestio-
nowane – w ostatnich latach również in-
tensywnie w obrębie samego Zachodu –
o tyle po pandemii uprawnienie do sym-
bolicznego panowania nad światem cy-
wilizacji, która mając tak wielkie zasoby
stała się głównym obszarem katastrof hu-
manitarnych i odbiorcą pomocy humani-
tarnej, jawi się jako głęboka niedorzeczność. 

Jednocześnie brakuje jasnej alterna-
tywy, brakuje kogoś gotowego do przejęcia
dominującej roli na planecie. Wiodącej
w sensie duchowym i symbolicznym, nie
technicznym i materialnym, bo tu oczy-
wistym liderem są Chiny. Być może z cza-
sem to one sięgną po tę rolę, tak jak
kiedyś od dawna największe gospodarczo
Stany Zjednoczone potrzebowały dekad,
by stać się światowym przywódcą w głę-
bokim tego słowa znaczeniu. To jednak
pieśń przyszłości, a nie obecna lub bliska
rzeczywistość. Sytuacja aż krzyczy o od-
nowę Zachodu jako żywotnej cywilizacji
z nowym pomysłem na panowanie nad
światem, z nową, atrakcyjną ofertą dla
niego. Oznak tego jednak nie widać. 

W efekcie budzimy się w świecie, któ-
rym w głębszym sensie tego słowa nie
rządzi nikt. 
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Ameryka Południowa kojarzy się nam
z turystyką na Karaibach, dżunglą ama-
zońską, przemysłem wydobywczym czy
też wielkimi problemami społecznymi.
Niewątpliwie tworzą ją kraje wschodzące
o szybko rozwijających się gospodarkach,
jednak trawione wielką przestępczością
i korupcją. To w końcu w Brazylii wybuchła
największa afera korupcyjna ostatnich
lat, czyli sprawa Odebrecht. Oglądając
filmy dokumentalne z tamtych rejonów,
często widzimy wielkie osiedla faweli,
w których setki tysięcy osób żyją w domach
zbudowanych z najtańszych materiałów,
bez dostępu do podstawowej opieki me-
dycznej czy też nawet wody bieżącej. 

Przed przejściem do analizy, jak po-
szczególne kraje poradziły sobie (bądź
nie) z pandemią, trzeba podkreślić jeszcze
jeden istotny fakt. Zdecydowana większość
kontynentu leży na półkuli południowej
lub w okolicach równika. Oznacza to, że
sezon grypowy przypadający tradycyjnie
na miesiące zimowe tutaj przypada na
okres od maja do października. Sytuacja
nieco inaczej wygląda w krajach leżących

na obszarach tropikalnych i subtropikal-
nych. Tam grypa występuje przez więk-
szość roku, a nasila się w porze deszczowej,
która w Ameryce południowej z zasady
wypada w czasie zimy i jesieni, a więc od
grudnia do maja. Jednak pamiętać należy,
że mają na to wpływ również takie kwestie
jak odległość od oceanów czy też wysokość
na jakim położony jest dany region.
Wszystko to prowadzi do niesatysfakcjo-
nującego wniosku, że nie można tutaj
uprościć sytuacji i wskazać tak jak w Eu-
ropie czy w Ameryce, że sezon grypowy
zaczyna się na (naszą) jesień i kończy
w kwietniu. 

Zmienny jak Bolsonaro

Ze wszystkich krajów Ameryki Południo-
wej warto zajrzeć do tego największego –
Brazylii. Na połowę grudnia oficjalne sta-
tystyki mówią o prawie 7 mln zakażeń.
Można powiedzieć, że to relatywnie nie-
dużo, w końcu to trochę ponad 3% popu-
lacji. Dla porównania – jest to podobny
procent jak w Polsce. Trudno jednak wie-

Piotr CeLiński
Współpracownik „Nowej Konfederacji”

Ameryka Łacińska należy do regionów, które na kryzysie wywołanym pan-
demią tracą najwięcej. Winne są słabo rozwinięte instytucje i kiepska
opieka zdrowotna

Pandemia w krainie escobara i salsy



rzyć w te statystyki. W połowie czerwca
oficjalne dane dotyczące COVID-19 znik-
nęły ze strony tamtejszego ministerstwa
zdrowia. Samo ministerstwo oficjalnie
przyznawało, że nie wie, ile testów wyko-
nuje się w całym kraju. Koordynację spój-
nej polityki antycovidowej skutecznie
utrudnia sam prezydent Jair Bolsonaro,
który w ciągu ostatniego pół roku kilku-
krotnie zmieniał ministrów zdrowia, na
jednego z nich powołując nawet wojsko-
wego, aktualnie piastującego to stanowisko
generała Eduardo Pazuello. Ostatniego

ministra sprzed kadencji Bolsonaro, Luiza
Mandettę z hukiem zwolnił w kwietniu
tego roku, oskarżając go o „zarzynanie
złotej kury, jaką jest brazylijska gospo-
darka” poprzez wprowadzenie obostrzeń.
Mandetta jest jednym z przeciwników
politycznych Bolsonaro, członkiem libe-
ralnej partii DEM i prawdopodobnym
kandydatem w kolejnych wyborach pre-
zydenckich i aktualnie jednym z głównych
krytyków polityki prezydenta. Walka z CO-
VID-19 nie ma więc w Brazylii podłoża

wyłączenie zdrowotnego, ale też mocny
kontekst polityczny, gdyż przeciwko Bol-
sonaro poza opozycją posiadającą więk-
szość w parlamencie jest również więk-
szość gubernatorów stanowych, którzy
z uwagi na federalny charakter Brazylii
posiadają bardzo szerokie uprawnienia.
Ten w odpowiedzi groził wszystkim gu-
bernatorom interwencją wojskową w przy-
padku, gdyby ci zdecydowali się na wpro-
wadzenie restrykcji. 

Sytuacja nie wygląda najlepiej również
w innych krajach Ameryki Południowej.
Jak w jednym z odcinków podcastu „Dział
Zagraniczny” wspominał jego autor, Maciej
Okraszewski, w Kolumbii pandemia ma
kolor czerwony. Taki kolor flagi wywieszają
ludzie w oknach, jeżeli chcą dać znać są-
siadom, że w ich domu brakuje podsta-
wowych dóbr niezbędnych do przeżycia –
leków, żywności czy nawet wody. Jest to
pokłosie twardego lockdownu, który wpro-
wadził rząd Kolumbii. Zamknięte były
sklepy, bary i restauracje, osoby poniżej
14 i powyżej 65 roku życia miały całkowity
zakaz opuszczania domów. Wprowadzono
system pico y cedula, który umożliwia
wyjście z domu tylko osobom posiadają-
cym w numerze dokumentu tożsamości
daną cyfrę. Zgodnie z oficjalnymi danymi
jednak nie wpłynęło to na zahamowanie
epidemii, gdyż po wprowadzeniu tych re-
strykcji w lipcu i sierpniu ciągle odnoto-
wywano średnio 7-10 tys. przypadków
dziennie. 

„Znak od Boga”

Jeszcze gorsza sytuacja jest w pobliskim
Peru oraz Ekwadorze. W tych dwóch
skrajnie biednych krajach wirus pomimo
szybkiego lockdownu zebrał krwawe żni-
wo. W Peru (ok. 32 mln mieszkańców)
do grudnia odnotowano ok. 950 tys. przy-
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padków (z czego połowa w samej stolicy,
Limie), zmarło natomiast 37 tys. osób.
Jeszcze mniej wiarygodne są statystki
z Ekwadoru (17 mln mieszkańców), gdzie
odnotowano tylko ok. 200 tys. przypadków
i 14 tys. zgonów. Prawdziwa skala epidemii
nie jest więc znana, podobnie jak w Bra-
zylii, gdyż kraj nie wykonuje odpowiedniej
ilości testów. Jednak liczne reportaże
z Guayaquil, zwanego „ekwadorskim Wu-
han”, mogą sugerować prawdziwy zasięg
epidemii. System opieki zdrowotnej w tym
mieście doznał tak skrajnej zapaści, że
kostnice nie były w stanie odbierać ciał
zmarłych, które nieraz zalegały na ulicach.

Jak wskazywały lokalne agencje, nie
wszystkie te osoby były ofiarami COVID-
19, ale też niedofinansowanego systemu
opieki zdrowotnej, który już przed epi-
demią miał duże problemy. 

Dla dużej ilości państw w Ameryce
Południowej i Środkowej tak naprawdę
nie można wysnuć wiarygodnych wnio-
sków na temat stanu epidemii. Kraje takie
jak Wenezuela, Surinam, Gujana czy Belize
nie podają wiarygodnych informacji do-
tyczących ilości zakażeń. Jednak wszystkie
z większym bądź mniejszym sukcesem
wprowadzały politykę obostrzeń. Do wy-
jątków należy jednak Nikaragua, której
dyktator Daniel Ortega stwierdził, że pan-

demia jest znakiem od Boga, że świat po-
dąża złą ścieżką, a Nikaragua to kraj ludzi
ciężko pracujących, którzy nie mogą
umrzeć z głodu. Z tego powodu, na po-
czątku pandemii w tym kraju jako w je-
dynej lidze poza białoruską i tadżykis-
tańską nie zawieszono rozgrywek ligowych
piłki nożnej. Nie wiadomo jednak jak
wpłynęło to na epidemie, gdyż trudno
uwierzyć, że w kraju z tak niedofinanso-
waną służbą zdrowia odnotowano tylko
6 tys. przypadków i 163 zgony (na 6,5
mln mieszkańców). 

Ameryka Łacińska cierpi

Z powyższych przykładów wyłania się po-
nury obraz, z którego wynika że większość
krajów Ameryki Południowej nie radzi
sobie z pandemią, która przynosi również
skrajną zapaść gospodarczą. Są jednak
dwa państwa, które radzą sobie dużo
lepiej niż pozostałe. Są to Paragwaj i Urug-
waj. Szczególnie w tym drugim wyniki
przez długi czas były spektakularne. Do
18 października w Urugwaju potwierdzono
jedynie 2501 przypadków COVID-19 (przy
51 przypadkach śmiertelnych). Na korzyść
Urugwaju przemawia oczywiście mała
powierzchnia i ludność (jedyne 3,5 mln
mieszkańców na powierzchni ok. 176 tys.
km2, czyli nieco większej niż połowa Pol-
ski), jednak szybkie zamknięcie granic
oraz szkół pomogło uniknąć narodowej
kwarantanny. Należy dodać, że w Urug-
waju funkcjonuje bardzo dobry jak na
warunki Ameryki Południowej system
opieki zdrowotnej, gwarantujący np. bez-
płatne i powszechne szczepienia przeciwko
grypie. Sam Urugwaj nosi w związku
z tym zaszczytne miano „Szwajcarii Ame-
ryki Południowej”. Jednak dlaczego w sto-
sunku do tego państwa można mówić
o sukcesie, jeżeli na każdym kroku wspo-
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minam o tym, że statystyki są niewiary-
godne? Otóż Urugwaj wykonuje gigan-
tyczną nawet jak na warunki światowe
ilość testów. Na każdy stwierdzony przy-
padek COVID-19 Urugwaj wykonał 233,7.
Dla porównania: w Argentynie wykonano
1,7 testu, w Meksyku 1,9, natomiast w Ko-
lumbii – 3. Przepaść widać gołym okiem.
Niestety, w ostatnim czasie liczba po-
twierdzonych przypadków zaczęła gwał-
towanie rosnąć, jednakże dalej nie zde-
cydowano się na wprowadzenie ścisłego
lockdownu. 

Gospodarka Ameryki Południowej
opiera się głównie na rolnictwie, przemyśle
wydobywczym oraz turystyce. Niestety
wszystkie te gałęzie przemysłu mocno
ucierpiały na pandemii. Cena ropy, której
wydobycie stanowi duży procent gospo-
darki Brazylii, Surinamu czy Gujany,
spadła do najniższych poziomów (para-
doksalnie nie uderzyło to w sąsiednią bo-
gatą w ropę Wenezuelę, która od wielu
lat praktycznie zaprzestała przetwórstwa
ropy ze względu na kryzys gospodarczy
i braki w odpowiedniej technologii). Do-
datkowo pandemia obniżyła popyt na
produkty spożywcze w USA i w Europie,
co negatywnie wpłynęło również na sektor
rolniczy. O tym, że turystyka egzotyczna
została w 2020 r. praktycznie zatrzymana,

nie trzeba nikomu przypominać. Jak pro-
gnozuje Komisja Gospodarcza ds. Ameryki
Łacińskiej i Karaibów (ECLAC), wartość
eksportu spadnie w 2020 r. o 23%, co
stanowić będzie najgorszy wynik od 80
lat. Przełoży się to na spadek PKB w re-
gionie o 9,1%, a ten z kolei – na wzrost
ubóstwa o ponad 37% (231 mln ludzi). 

Przez pandemię koronawirusa Ame-
rykę Łacińską może czekać największy
kryzys od lat – zarówno ekonomiczny,
jak i zdrowotny. Niestety, obnażył on
strukturalną słabość tych krajów udo-
wadniając, że często dobre wyniki gos-
podarcze nie przekładają się na dobrobyt
przeciętnych obywateli i wzmocnienie in-
stytucji państwowych, które w obliczu ta-
kiego kryzysu nie sprostały przedstawio-
nym przez chorobę wymaganiom. Przez
pandemię koronawirusa Amerykę Łaciń-
ską może czekać największy kryzys od
lat – zarówno ekonomiczny jak i zdro-
wotny. Niestety, obnażył on strukturalną
słabość tych krajów udowadniając, że
często dobre wyniki gospodarcze nie prze-
kładają się na dobrobyt przeciętnych oby-
wateli i wzmocnienie instytucji państwo-
wych, które w obliczu takiego kryzysu nie
sprostały przedstawionym przez chorobę
wymaganiom. 
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Pandemia, która sprowadziła niespotykaną
od lat panikę na cały świat dowodzi, że
kraje zamożnej Północy przestały być bez-
pieczną przystanią, a problem nowych
chorób i wirusów coraz częściej dotyczy
tej części świata, uznawanej za wolną od
takich zagrożeń. Nie sprawdziły się również
dramatyczne prognozy dotyczące Afryki.
A ta wydaje się radzić sobie lepiej, chociaż
nie wynika to z jej dobrego przygotowania. 

W Afryce nie jest tak źle

Na dzień 15 grudnia 2020 roku, zgodnie
z oficjalnym statystykami zakażenie ko-
ronawirusem stwierdzono u ponad
2 355 219 osób na ponad miliard dwieście
tysięcy mieszkańców Afryki. Ponad 55 ty-
sięcy osób zmarło, a więcej niż dwa miliony
osób wyzdrowiało. Najbardziej dotknię-
tymi regionami okazują się być w kolej-
ności Południe Afryki, szczególnie RPA
oraz kraje Afryki Północnej. Z kolei naj-
mniej przypadków stwierdzono w Afryce
Środkowej, Zachodniej i Wschodniej. Tak
wygląda obecnie bilans pandemii w Afryce.

Można dyskutować, czy w porównaniu
z innymi kontynentami to dużo, czy mało.
Jedno jest pewne. COVID-19 dotarł już
wszędzie, chociaż oficjalne statystyki nie
uwzględniają szarej strefy zakażonych,
którzy może i nie dowiedzą się o tym, że
byli już chorzy.

Różna jest dynamika tych zakażeń,
tak jak różny jest afrykański kontynent.
Wśród liderów w statystykach zakażeń
nie bez powodu znalazło się Republika
Południowej Afryki. Ten kraj wydaje się
najlepiej przygotowany do zarządzania
koronawirusowym kryzysem. Uruchomił
również specjalną aplikację mobilną 
ostrzegającą przed kontaktem z osobą za-
każoną. Do połowy grudnia stwierdzono
w tym kraju ponad 866 tysięcy zakażeń
i ponad 23 tysiące zgonów z powodu CO-
VID. Znacznie mniej potwierdzonych
przypadków zostało odnotowanych na
północnym krańcu kontynentu, w Egip-
cie – ponad 122 tysiące, a blisko 7 tysięcy
zmarło w rezultacie zakażenia. Zupełnie
inne dane pochodzą z Nigerii, gdzie miesz-
ka ponad 180 milionów osób, a stwier-

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

Już na początku pandemii podniósł się alarm, że Afryka nie poradzi sobie
z pandemią. A teraz, w środku walki z koronawirusem, o Afryce nic nie sły-
chać – sytuacja jest tam lepsza, niż spodziewały się kraje zamożnej Północy 

afryka radzi sobie lepiej
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dzono jak dotąd ponad 73 tysiące osób
zakażonych i ponad tysiąc zgonów. Z jednej
strony jest to wynik mniejszej liczby tes-
tów, ale i dostępności do nich. Wysokie
statystyki dotyczące RPA mogą wynikać
właśnie z owej masowości sprawdzania
osób pod kątem zakażenia, ale i warunków
klimatycznych. Kiedy u nas jest lato, na
południu Afryki trwała chłodna pora roku.
A jednak wciąż te statystyki, nawet jeśli
zaniżone, są znacznie niższe niż w Polsce.
I niską liczbą testów tego nie zdołamy
wyjaśnić.

Afryka w świadomości opinii publicznej
jest kojarzona z chorobami, suszą, brakiem
wody. Potwierdzały to wyniki badań opinii
publicznej, które miałem okazję dwukrot-
nie koordynować, które wyraźnie wska-
zywały na stereotypizację wyobrażeń
mieszkańców Polski na temat kontynentu
afrykańskiego. COVID-19 wydaje się we-
ryfikować dotychczasowe wyobrażenia,
chociaż warto rozwinąć, co kryje się za
owym wolnym rozwojem pandemii w af-
rykańskich państwach.

Już na początku pandemii podniósł
się alarm, że Afryka nie poradzi sobie
z COVID-em. Pamiętam dobrze alarmis-
tyczne nagłówki w mediach, wieszczące
katastrofę. A teraz, w środku walki z ko-
ronawirusem, o Afryce nic nie słychać.
Milczą media, które tak ochoczo podej-
mowały sprawy AIDS i eboli. To z kolei
wynika z tego, że pandemia trapi kraje,
które nie spodziewały się tak dużych pro-
blemów z jej opanowaniem na własnym
podwórku.

Pierwszy potwierdzony przypadek CO-
VID-19 pojawił się w połowie lutego,
w Egipcie. Kraj, który jest turystyczną at-
rakcją, znalazł się w pierwszym rzędzie
afrykańskich państw narażonych na pan-
demię. Jego mieszkańcy zasiedlają duże
aglomeracje, co sprzyja transmisji koro-

nawirusa. W Nigerii rolę „lidera” przejęła
metropolia, Lagos.

Początkowo przypadki COVID na kon-
tynencie afrykańskim pochodziły w dużej
mierze z importu od obywateli państw
europejskich, a potem z USA. Wirus z Wu-
han okazał się znakiem czasów turbomo-
bilności mieszkańców zamożniejszych
państw. Przeloty międzykontynentalne,

zwiększony ruch turystyczny i późna reak-
cja świata, polegająca na zamykaniu po-
łączeń lotniczych, sprzyjały szybkiej trans-
misji. To właśnie kraje północnej Afryki
znalazły się w covidowej czołówce, co ma
również związek z bardziej ożywionymi
kontaktami z Europą. W końcu są położne
tuż za środziemnomorską miedzą. Sami
Afrykanie, wciąż niezamożni, nie podej-
mują częstych podróży w celach tury-
stycznych. 

Afryka reaguje

Reakcje krajów afrykańskich na pojawienie
się koronawirusa były dosyć szybkie. Za-
mykano granice, ograniczano mobilność
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i możliwość przywleczenia nowej choroby.
W globalnej wiosce świata jest to jednak
dość karkołomnym zadaniem. Jednocześ-
nie niewielkie Lesotho już w marcu za-
mknęło szkoły, decydując się na twardy
lockdown. Na początku taka metoda dzia-
łała, ale poluzowanie obostrzeń sprawiło,
że koronawirus zabił 44 obywateli tego
kraju, a zakażonych zostało do dziś 2277
osób. Z kolei kraje, które niedawno zma-
gały się z epidemią eboli, wydawały się
być lepiej przygotowane, o czym jeszcze
za chwilę. 

– Reakcja takich państw jak Senegal
była dosyć szybka – mówi mi Mamadou
Diouf, Senegalczyk, który od wielu lat
mieszka w Polsce. – Zamknięto lotnisko
i granice. Jak podkreśla Diouf, takie kraje
jak jego ojczyzna są teoretycznie najbar-
dziej narażone. Rolę w przyspieszonej
transmisji mógłby odgrywać tutaj trady-
cyjny model rodziny, co przekłada się na
zamieszkiwanie wielu osób w obrębie jed-
nego gospodarstwa. Podobnie rozprzest-
rzenianiu się COVID-19 może sprzyjać
system handlu i wymiany, wciąż opierający
swój filar na zatłoczonych targowiskach,
gdzie wiele osób zarabia w roli sprzedaw-
ców i nabywa szereg produktów, szcze-
gólnie w przestrzeni miejskiej. A jednak
okazało się, że wciąż nie doszło do pan-
demicznej eksplozji. Do dziś mówi się
o 17 tysiącach zakażonych i 350 zmarłych
na COVID-19. Stać może za tym kilka
przyczyn. 

Afrykańskie społeczeństwa są bardzo
młode, to najmłodszy kontynent. Szacuje
się, że zaledwie 3% mieszkańców Afryki
należy do kategorii wiekowej 65+. A osoby
młodsze są mniej narażone na ciężki prze-
bieg zakażenia. Jednak nie oznacza to, że
na kontynencie afrykańskim nie ma ludzi
sędziwych. Co z nimi? – pytam Dioufa. 

Mój rozmówca podkreśla kwestię tra-
dycji. W jego rodzinnym Senegalu nie
funkcjonują domy starców. Ludzie starsi
żyją w ramach wielopokoleniowej rodziny.
Nie ma mowy o ogniskach COVID-19,
jakie znamy z ośrodków pomocy społecznej
w Europie czy w Ameryce Północnej. –
Senior żyje wśród krewnych, swoich
dzieci i wnuków – uzupełnia Diouf. Nie
jest odizolowany od innych, nie jest ska-
zany na wegetację z zaawansowanymi
wiekowo rówieśnikami. A to może mieć
rzeczywiście pozytywny wpływ na kondycję
takich osób. Starzeć się w gronie rodziny
jest lepiej niż w odosobnieniu.

A może to klimat ma wpływ na pan-
demię w Afryce? Tutaj można wykluczyć
efekt tropików. Tym bardziej, że położona
za oceanem Brazylia stała się jedną z naj-
większych ofiar pandemii. W Europie też
oczekiwaliśmy na spowolnienie pandemii
w związku z nadejściem letniej pory, ale
mniejsza liczba potwierdzonych zakażeń
w lipcu i sierpniu wynikała raczej z faktu,
że więcej czasu spędzaliśmy w plenerze,
a nie w czterech ścianach, gdzie chronimy
się przed chłodem. A jednak badacze
z amerykańskiego University of Maryland
ustalili, że tam gdzie spada wilgotność
i temperatura COVID-19 ma większe moż-
liwości przetrwania. To z kolei można
było obserwować na południu Afryki,
gdzie w czasie lata na półkuli północnej
trwała zima, a w takich krajach jak Re-
publika Południowej Afryki, liczba po-
twierdzonych przypadków rosła w szybkim
tempie.

Mówi się również o znaczeniu wcześ-
niejszych doświadczeń w radzeniu sobie
z epidemiami, w tym z epidemią eboli.
W tych krajach, gdzie taki problem się
pojawił, i to całkiem niedawno – Afryka
Zachodnia czy też Demokratyczna Re-
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publika Konga – na miejscu działała już
przeszkolona kadra, a świadomość tego,
jak zapobiegać ekspozycji na zakażenia
mogła być wyższa. Pracownicy systemu
opieki zdrowotnej niższego szczebla mieli
do odegrania szczególnie ważną rolę w in-
formowaniu o nowym zagrożeniu. A to
wszystko w warunkach ograniczonego
dostępu do szpitali, które jak pokazuje
przykład chociażby Polski wciąż nie wiedzą
jak skutecznie leczyć osoby zakażone ko-
ronawirusem.

Mniej testów, podobne problemy

Brak dostępu do odpowiednio przygoto-
wanych placówek medycznych i labora-
toriów skutkuje również mniejszą liczbą
wykonywanych testów. I trudno polemi-
zować z faktem, że mniej testowania przy-
nosi zaniżone statystyki. Jeszcze większy
problem stwarza ustalenie, czy ktoś ma
objawy, wobec tego, że dominują ludzie
młodzi, a zatem najczęściej skąpoobjawowi
lub bezobjawowi. Można więc przyjąć, że
osób, które miały styczność z koronawi-
rusem, jest więcej, niż wykazuje się w ofi-
cjalnych statystykach. Twierdzi tak Świa-
towa Organizacja Zdrowia, która ukuła
pojęcie „cichej pandemii”. A jednak prze-
żywalność w Afryce może być wyższa
z racji wspomnianej młodej metryki.

W wielu krajach Afryki pandemia na-
potkała na jeszcze jedną przeszkodę. Ko-
ronakryzys i zamknięcie krajów sprawiło,
że część osób, które dotąd pracowały
w miastach, musiała pożegnać się z za-
trudnieniem. A to skłoniło je do powrotu
na wieś, gdzie łatwiej przetrwać ciężkie
czasy. W mniej zaludnionych osiedlach
wiejskich pandemii jest trudniej. I trans-
misja spowalnia. Oczywiście ten stan nie
może trwać w nieskończoność i dochodzi
do poluzowania restrykcji oraz prób rea-

nimacji gospodarki. Tym bardziej, że w ta-
kich państwach, jak wspomniane już RPA,
pracę z powodu pandemii mogły stracić
ponad dwa miliony osób. Trudno jeszcze
dziś oszacować skutki gospodarcze dla
całego kontynentu, ale te dotknęły już na
pewno sektor turystyczny. Pojawiają się
miejsca docelowe podróży takie jak Zan-
zibar, gdzie COVID-19 wydaje się nie-
obecny. Próbują one dostosować swoją
ofertę do trudnych czasów. Czarterowe
połączenia i testy na koszt przyjmującego
na egzotyczne wakacje hotelu, sprawiają,
że kierunek ten zyskał na popularności.

Jednocześnie obserwuje się zjawisko
negowania faktu, że pandemia istnieje.
To znamy również z naszego polskiego
podwórka. W kenijskiej blogosferze po-
jawiły się fake newsy, mówiące o tym, że
Afrykanie będą „myszami doświadczal-
nymi” dla firm farmaceutycznych. Pojawiły
się po tym, jak świat obiegła informacja
o zaprzestaniu testów szczepionki w Wiel-
kiej Brytanii. Zdaniem blogera, który udo-
stępnił tę wiadomość, Kenia nadal będzie
szczepionkowym poligonem. W rzeczy-
wistości testy zostały zatrzymane nie tylko
na Wyspach Brytyjskich, ale i w tym
wschodnioafrykańskim kraju. Jednak
 dementowanie takich informacji nie jest
łatwe i budzi nieufność wobec intencji
koncernów farmaceutycznych. Takich
przypadków jest coraz więcej, co stanowi
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z pewnością wyzwanie dla afrykańskiej
służby zdrowia i władz, które są zmuszone
zarządzać pandemicznym kryzysem. Ko-
ronasceptyków nie brakuje również w Af-
ryce.

I co dalej?

Afryka musi przygotować się na długą
pandemię. Ta, chociaż nie pojawia się na
taką skalę, jak w Polsce, będzie bardziej
rozciągnięta w czasie. Jednocześnie na
szczeblu ponad krajowym, takie organi-
zacje jak Unia Afrykańska podejmują sze-
reg działań edukacyjnych. Pod koniec lis-
topada została przeprowadzona akcja za-
chęcająca do zakrywania ust i nosa, w ra-

mach „Maseczkowego Tygodnia”. Przy-
pomina się cały czas o potrzebie zacho-
wania higieny i stosowania samoizolacji
w przypadku wystąpienia objawów koro-
nawirusa.

Na wnioski wypada jeszcze poczekać.
Z pewnością z czasem dowiemy się więcej
na temat afrykańskiej odsłony pandemii.
Póki co kwestią otwartą pozostaje dziś
sprawa szczepień. Tu pojawia się znów
kwestia zasobności portfeli mieszkańców
Afryki. Być może to Chińczycy, którzy od
lat budują swoją sieć wpływów na tym
kontynencie, odegrają kluczową rolę ze
swoją propozycją szczepionki w ramach
podtrzymywania i wzmacniania afrykań-
skich sojuszy. 
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W połowie grudnia w Japonii notowano
dwa tysiące nowych przypadków zakażeń
koronawirusem dziennie, a łączna liczba
zakażonych osiągnęła 187 tys. Ogółem
w ciągu całego minionego roku na CO-
VID-19 zmarło tam 2600 osób. Głównymi
ogniskami pandemii są aglomeracje Tokio
i Osaki. Statystyki dla Korei Południowej
są lepsze. Przez cały 2020 zarejestrowano
46 tys. przypadków i ponad 600 zgonów
spowodowanych koronawirusem. Tym-
czasem dla Tajwanu liczby te wyniosły
odpowiednio 742 zakażenia i… 7 zgonów.

Co w Chinach piszczy?

Świadomie zostały w tym zestawieniu po-
minięte Chiny, gdzie na przełomie listo-
pada i grudnia 2019 rozpoczęła się pan-
demia. Powód jest prosty – statystyki po-
dawane przez Pekin są niewiarygodne
i mają przede wszystkim tuszować nie-
udolność władz w kluczowych pierwszych
tygodniach zarazy. Świadczą o tym nie
tylko reakcje ChRL na propozycje mię-
dzynarodowego niezależnego śledztwa

w sprawie początków COVID-19. Promu-
jąca ten pomysł Australia przypłaciła
swoją postawę de facto sankcjami ze
strony Chin, objawiającymi się w postaci
ograniczeń importu wina, homarów, zboża,
czy rudy miedzi.

Jeszcze więcej do myślenia dają wia-
domości przekazywane przez chińskich
lekarzy i urzędników zachodnim i japoń-
skim mediom. Jeden z whistleblowerów
przekazał stacji CNN łącznie 117 stron
dokumentów sporządzonych między paź-
dziernikiem 2019 a kwietniem 2020 przez
władze prowincji Hubei, gdzie znajduje
się Wuhan. Przykładowo Pekin donosił
o zarejestrowaniu 10 lutego 2478 nowych
przypadków na terenie całego kraju. Tym-
czasem z dostarczonych dokumentów wy-
nika, że w samej tylko prowincji Hubei
zanotowano tego dnia 5918 nowych za-
chorowań.

Władze ChRL podeszły do liczenia
chorych i zmarłych bardzo kreatywnie
i nie ustają w wysiłkach zrzucenia z siebie
winy za pandemię. Źródło choroby zmienia
się w zależności od politycznych potrzeb

Paweł Behrendt
Publicysta, tłumacz, 
szef działu aktualności portalu Konflikty.pl

Kraje Azji Wschodniej sprawiają wrażenie, że opanowały pandemię. Jest
to jednak tylko część prawdy. W całym regionie pojawiają się nowe przy-
padki koronawirusa, a jedynym krajem, który faktycznie dał sobie radę,
jest Tajwan

azjatycka recepta na koronawirusa



i znajdowało się już między innymi w Sta-
nach Zjednoczonych, Indiach i Australii.
Generalnie oskarżenia dotyczą państw,
z którymi Pekin ma napięte relacje. Aż za
często chińskie insynuacje są bardzo łatwe
do zdemaskowania. W listopadzie telewizja
CGTN cytowała niemieckiego wirusologa
Alexandra Kakulégo, rzekomo twierdzą-
cego, iż koronawirus nie pochodzi z Wu-
han. Niemieckie media szybko zweryfi-
kowały te rewelacje. Okazało się, że w jed-
nym z telewizyjnych talk-show Kakulé
udowadniał, że wirus występujący w pół-
nocnych Włoszech to cały czas wirus
z Wuhan, aczkolwiek już mutujący gene-
tycznie różny wariant. Sam Kakulé zde-
cydowanie zdystansował się od rewelacji
CGTN.

Z kolei japońska agencja informacyjna
Kyodo dość regularnie otrzymuje od chiń-
skich lekarzy doniesienia o szykanach ze
strony władz. W sierpniu i wrześniu lekarze
mieli zostać ostrzeżeni, że wszelkie próby
opisania w zagranicznych mediach i pe-
riodykach medycznych doświadczeń z wal-
ki z pandemią będą traktowane jako szpie-
gostwo. Wyraźnie słychać tutaj echo przy-
padku doktora Li Wenlianga, który jako
pierwszy nagłośnił pojawienie się nowej
choroby, był szykanowany przez władze,
a w końcu zmarł na COVID-19 na początku
lutego 2020.

Faktem jednak pozostaje, że po za-
stosowaniu drakońskich środków, przy-
wodzących na myśl 1984Orwella, Chinom
udało się opanować sytuację, utrzymać
gospodarkę na nogach i zapewnić w miarę
normalne funkcjonowanie kraju. W lis-
topadzie odtrąbiono nawet wzrost eks-
portu o 21% w stosunku do listopada
2019. Znowu jest to pół prawdy. Eksport
wzrósł nie tyle z powodu świetnej kondycji
chińskiej gospodarki jako całości ile
w związku ze zwiększonym popytem na
wytwarzane w Chinach produkty medycz-
ne takie jak maseczki, respiratory, kom-
binezony medyczne.

W tym samym miesiącu odnotowano
natomiast liczony rok do roku spadek
importu o 0,7%, co może świadczyć
o zmniejszonym popycie wewnętrznym.
Chińscy decydenci mają świadomość, że
korzystna koniunktura nie będzie trwać
w nieskończoność i do utrzymania wzrostu
gospodarczego konieczna jest zwiększona
konsumpcja wewnątrz kraju. Stąd też po-
mysł stworzenia gospodarczego „podwój-
nego obiegu”. Problem w tym, że jak przy-
znaje samo chińskie ministerstwo gos-
podarki, stworzenie wiarygodnych staty-
styk w tak ludnym kraju jak Chiny jest
trudne i samo posługuje się połowicznymi
danymi. W związku z tym ocena realnego
stanu gospodarki Państwa Środka jest
równie trudna, co rzeczywistej sytuacji
pandemicznej.

Tajwańskie sukcesy

W przeciwieństwie do ChRL dane doty-
czące Republiki Chińskiej są w pełni we-
ryfikowalne, a przez to jeszcze bardziej
imponujące. Do przytoczonych na wstępie
danych dotyczących zakażeń dodajmy, że
według wczesnych ocen w roku 2020 taj-
wańska gospodarka wzrosła o 2%, a eks-
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port o 5%. Wzrosły także obroty w handlu
detalicznym i branży gastronomicznej.
„The Economist” sugeruje nawet, że być
może po raz pierwszy od kilku dekad taj-
wańska gospodarka może rozwijać się
szybciej niż chińska.

Skąd ten sukces w opanowywaniu
pandemii? Kluczem okazała się szybka
reakcja władz. Już pod koniec grudnia
2019 wprowadzono obowiązkowe badania
wszystkich osób przybywających z Wuhan.
W następnych tygodniach wyprzedzając
WHO i nie zważając na pohukiwania Pe-
kinu Tajwan wprowadził kolejne ograni-
czenia w podróżach z kontynentu i obo-
wiązkowe kwarantanny możliwych przy-
padków. Jednocześnie rząd przygotowywał
się na różne scenariusze, gromadząc nie-
zbędne zasoby medyczne oraz szykując
się do ich dystrybucji. Stworzono wytyczne
dotyczące funkcjonowania szkół i przed-
szkoli, szykowano pomoc dla przedsię-
biorców, a przede wszystkim zainicjowano
kampanie informujące obywateli jak za-
bezpieczyć się przed koronawirusem i nie
dać się zwieść chińskiej dezinformacji.

Pierwszym krokiem do zatrzymania
choroby okazały się noszenie maseczek
i częste mycie rąk mydłem. Do takich za-
chowań namawiała maskotka – pies Zong-
chai, przypominający że maseczka chroni
przed własnymi nieumytymi rękami. Takie
indywidualistyczne podejście okazało się
dużo bardziej przemawiać do ludzi niż
nawoływania do społecznej odpowiedzial-
ności i troski o innych.

Jednocześnie zaistniało bardzo ważne
sprzężenie zwrotne. Władze potraktowały
obywateli poważnie, w związku z czym ci
odpowiedzieli tym samym. Uwidoczniło
się to chociażby w podejściu do aplikacji,
którą Tajwan stworzył w celu śledzenia
przemieszczania się chorych, nazwanej
Electronic Fence. Do tego celu tamtejszy

odpowiednik Sanepidu wykorzystał dane
lokalizacyjne telefonów komórkowych.
Wykorzystanie sztucznej inteligencji i big
data umożliwiło sprawne monitorowanie
osób zarażonych, szybkie reagowanie na
zidentyfikowane przypadki i ostrzeganie
potencjalnie narażonych osób przy pomocy
SMS-ów. Kroki te najprawdopodobniej
okazały się kluczem do szybkiego opano-
wania sytuacji.

Wykorzystano tutaj istniejącą infra-
strukturę alarmową informującą o trzę-
sieniach ziemi i innych zagrożeniach. Jed-
nocześnie ruszyła kolejna kampania in-
formacyjna, wyjaśniająca, że przyjęte roz-
wiązania nie dają władzom możliwości
włamywania się do telefonów obywateli
i odczytywania zawartych tam danych.

Niestandardowe podejście do aplikacji
objawiło się w jeszcze innym przypadku.
Lime umożliwia bezpośredni kontakt
z władzami w celu uzyskania informacji
na temat obowiązujących ograniczeń,
obostrzeń i procedur postępowania w kon-
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kretnych sytuacjach. W celu dalszego
zmniejszenia obciążenia infolinii urucho-
miono chatbota, któremu swój stan zdro-
wia mogą zgłaszać osoby objęte kwaran-
tanną. Uruchomiono także nową, cało-
dobową infolinię, gdzie mieszkańcy mogą
zgłaszać problemy związane z pandemią
i dzielić się swoimi spostrzeżeniami i po-
mysłami na usprawnienie działań władz.

Wzajemne zaufanie między władzami
i obywatelami objawiło się w jeszcze jeden
sposób, nie do pomyślenia w innych kra-
jach. W lutym w rezultacie współpracy
minister cyfryzacji Audrey Tang z nieza-
leżnymi programistami i społecznością
hackerską powstała mapa informująca
w czasie rzeczywistym o dostępności de-
ficytowych wówczas jeszcze maseczek.
Tym sposobem potrzebne informacje zdo-
bywali zwykli ludzie, a rząd mógł szybko
reagować na zapotrzebowanie.

Dziedzictwo epidemii SARS

Podobnie jak Tajwan reagowały Japonia
i Korea Południowa. Tam jednak koniecz-
ne działania zostały podjęte później, a
w przypadku Japonii na niewystarczającą
skalę. Japońskie media zarzucają pre-
mierowi Abe, że podobnie jak prezydent
Trump koncentrował się nie tyle na po-
wstrzymywaniu choroby, co na utrzymaniu
maksymalnie niezakłóconego funkcjono-
wania gospodarki. Dla Tajwanu i Korei
Południowej te dwa cele były natomiast
jednoznaczne.

Przez długi czas właśnie Korea Połu-
dniowa uchodziła za model radzenia sobie
z pandemią bez uciekania się do lockdow-
nu. Seul wprowadził kilkustopniową skalę
dystansu społecznego. W zależności od
dziennej liczby zachorowań wprowadzane
są kolejne ograniczenia. Stopień najwyższy
oznacza zamknięcie szkół, odwołanie im-

prez masowych, zakaz spotkań i zgroma-
dzeń liczących powyżej dziesięciu osób.

Podobnie jak na Tajwanie, także po-
łudniowokoreański sukces przypisywany
jest szybkiej reakcji władz, częstym testom
na obecność wirusa, skutecznemu śle-
dzeniu przypadków zakażeń, szerokiemu
stosowaniu maseczek, częstemu myciu
rąk i zrozumieniu ze strony obywateli dla
działań rządu, który potrafił zrozumiale
wyjaśnić podejmowane kroki. Wszystkie
te środki okazały się jednak niewystar-
czające pod koniec roku. Na początku
grudnia dzienna liczba nowych zachoro-
wań przekroczyła 500 i zaczęła zbliżać
się do tysiąca. Dopiero wówczas do po-
mocy przeciążonej służbie zdrowia skie-
rowano wojskowy personel medyczny,
który rozpoczął dyżury w cywilnych szpi-
talach.

W porównaniu do pozostałych oma-
wianych krajów Japonia poradziła sobie
gorzej, cały czas jednak lepiej niż Europa,
a pod uwagę trzeba brać populację liczącą
blisko 130 milionów osób i dużą gęstość
zaludnienia. Mimo wszystko nadal obeszło
się bez lockdownu. Podobnie jak na Taj-
wanie i w Korei Południowej podstawą
okazała się zwykła higiena osobista. W po-
czątkowym okresie pandemii dobrze da-
wała sobie radę służba zdrowia, szczególnie
zaś wysoko rozwinięta pulmonologia.
Większość ograniczeń dotyczyła skrócenia
godzin otwarcia restauracji i barów. Jed-
nak także w Japonii w grudniu nastąpił
znaczny wzrost liczby zachorowań i do
pomocy w szpitalach skierowano wojsko-
wych medyków i pielęgniarki.

Ciągle nie wiadomo dlaczego pod ko-
niec roku gwałtownie zaczęło przybywać
chorych. Rząd w Tokio od samego po-
czątku pandemii był krytykowany przez
media i społeczeństwo za niedostateczne
działania. Relatywna bierność władz mog-
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łaby być odpowiedzią, gdyby nie również
pogarszająca się sytuacja w Korei Połu-
dniowej. Jednocześnie na Tajwanie pan-
demia pozostaje pod kontrolą. Wszystko
to rodzi uzasadnione pytania o realną ak-
tualną sytuację epidemiczną w Chinach.

Dlaczego kraje Azji Wschodniej dają
sobie radę dużo lepiej niż reszta świata
z Europą na czele? W dużym stopniu od-
powiedzią jest epidemia SARS z roku
2003. Uświadomiła ona decydentom w Pe-
kinie, Tajpej, Tokio i Seulu znaczenie nie-
tradycyjnych zagrożeń jak nowe choroby
zakaźne. Pozwoliło to na wypracowanie
odpowiednich mechanizmów działania
i przygotowanie społeczeństw, co zapro-
centowało w roku 2020.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest
stałe zagrożenie katastrofami naturalnymi,
głównie trzęsieniami ziemi i tajfunami.
Dzięki temu odpowiednie służby są lepiej
przygotowane do funkcjonowania w wa-
runkach kryzysowych, a zwykli ludzie
mają większą świadomość zagrożenia.
Często podnoszony jest tutaj wpływ kon-
fucjanizmu na dyscyplinę społeczną, nie
wytrzymuje on jednak krytyki. W Chinach,
gdzie partia komunistyczna chętnie od-
wołuje się do Konfucjusza w wielu miejs-
cach konieczne było wykorzystanie siły
by zmusić ludzi do przestrzegania obost-

rzeń. Wystarczy wspomnieć zamknięcie
Wuhan, gdy pandemia wymknęła się spod
kontroli. Stoi to w bardzo ostrym kontra-
ście z Tajwanem, gdzie władze przystąpiły
do współpracy z obywatelami na part-
nerskich zasadach.

Nie można także pomijać dużo wy-
ższego niż w Europie stopnia cyfryzacji
gospodarek i społeczeństw. Umożliwił on
szybkie przestawienie na pracę zdalną
i sprawne pokonanie związanych z tym
wyzwań. W drugiej połowie ubiegłego
roku wzrost gospodarczy, chociaż nieduży,
zanotowały nie tylko Chiny i Tajwan, ale
także Japonia i Korea Południowa.

Ważne zmiany w całej Azji Wschodniej

Niemniej COVID-19 w całej Azji Wschod-
niej od Japonii na północy po Indonezję
na południu spowodowały poważne zmia-
ny sprowadzające się do wzrostu roli pań-
stwa w gospodarce i w życiu społecznym.
Do tej pory państwa regionu mimo różnic
ustrojowych stawiały na małe rządy i nie-
dużą za to sprawną administrację pub-
liczną. Ogólnie wydatki publiczne nie
przekraczały 20% PKB. Był to najniższy
współczynnik na świecie, stojący w ostrym
kontraście z Europą gdzie państwo w ten,
czy inny sposób rozdysponowuje średnio
45% PKB. Jedynym wyjątkiem w regionie
była Japonia, gdzie wydatki publiczne
pochłaniają około 40% PKB.

Pandemia rozbiła dotychczasowy sys-
tem. Renomowany japoński magazyn Nik-
kei Asia wskazuje na trzy kluczowe czyn-
niki stymulujące wzrost państwa. Pierw-
szym są olbrzymie pakiety stymulacyjne,
mające ratować gospodarki. Ich łączna
wartość pod koniec 2020 roku 7 bilionów
dolarów, z czego 2,2 biliona przypada na
Japonię. Chiny nie wprowadziły tak dużych
pakietów jak w trakcie globalnego kryzysu
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finansowego w 2008. Dotychczas oficjalne
środki wynoszą 500 miliardów dolarów,
jednak zdaniem ekonomistów Pekin w ten
czy inny sposób przeznaczy na odbudowę
gospodarki nawet 7% PKB.

Drugim czynnikiem jest możliwość
taniego pożyczanie pieniędzy. Umożliwiło
to azjatyckim rządom zarzucenie dotych-
czasowej dyscypliny fiskalnej i pompo-
wanie większych ilości środków w gos-
podarkę. Wreszcie, podobnie jak w świecie
zachodnim Wielki Kryzys, czy grypa hisz-
panka, koronawirus sprawił, że społe-
czeństwa oczekują większej roli państwa.
Ten ostatni czynnik łączy się z coraz bar-
dziej palącą kwestią reakcji na długofalowe
trendy takie jak starzenie się społeczeństw,
rosnące nierówności socjalne i zmiany
klimatu.

Nie należy jednak oczekiwać, że Azja
przyjmie europejski model państwa do-

brobytu, na który większości państw zwy-
czajnie nie stać, a do którego rządzący
podchodzą sceptycznie. Niemniej Chiny
i Korea Południowa przyspieszyły prace
nad wdrożeniem bardziej rozbudowanych
systemów pomocy społecznej i publicznej
służby zdrowia.

Jak widać pandemia okazała się po-
ważnym testem nie tylko dla państw eu-
ropejskich. Nawet te kraje Azji, które po-
radziły sobie lepiej stoją w obliczu po-
ważnych zmian. Najlepszym przykładem
do naśladowania okazuje się Tajwan,
gdzie połączenie odpowiedzialności władz
i wysokiego stopnia digitalizacji przyniosło
oszałamiające rezultaty. Co istotne, władze
wyspy nie spoczywają na laurach i starają
się przygotować do zachodzących global-
nych zmian, chcąc je jak najlepiej wyko-
rzystać w interesie państwa i jego oby-
wateli. 
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Europa miała kilka miesięcy na przy-
gotowanie się do nadejścia koronawi-
rusa. Niestety, wydarzenia z początku
roku nie wyglądały jak realizacja dobrze
przemyślanej strategii. Co zawiodło?

Powstrzymywaliśmy się z reakcjami rów-
nież przez wzgląd na poprzednie doświad-
czenia. Najpierw chcieliśmy się zastanowić,
czy może rzeczywiście nie podnosimy nie-
potrzebnie paniki. Mieliśmy ten problem
z ogłoszeniem pandemii świńskiej grypy,
kiedy na gwałt kupowano szczepionki,
jednak potem okazało się, że jest to zu-
pełnie niepotrzebne. 

Łatwo z perspektywy czasu powiedzieć,
że powinniśmy zareagować już w styczniu,
jednak należy pamiętać, że była to sytuacja
radykalnej niepewności. Nie wiedzieliśmy
nawet, czy rzeczywiście istnieje jakieś za-
grożenie. W marcu już wiedzieliśmy i mog-
liśmy podejmować decyzje, ponieważ mie-
liśmy pewność, że problem jest realny.

Wcześniej nie mieliśmy takiej wiedzy.
Decyzje władz, gremiów eksperckich czy
instytucji międzynarodowych muszą też
brać pod uwagę realia ekonomiczne i spo-
łeczne. Najgorszym, co się może stać dla
autorytetu takiej instytucji jest krzyczenie
o tym, że nadchodzi wilk, kiedy on nie
nadchodzi. 

Musimy uczciwie oceniać sytuację, nie
z perspektywy tego, co wiemy teraz, a tego,
co wiedzieliśmy wtedy. Nie będę nad-
miernie krytyczny w tym kontekście, po-
nieważ zdaję sobie sprawę z tego, jak
trudne jest rządzenie. Znam też historię
przedwczesnych decyzji, które okazały się
potem sianiem niepotrzebnej paniki.
Znaczna część braku zaufania do decy-
dentów i ekspertów medycyny bierze się
właśnie z wrażenia, które pozostało właśnie
po tych złych decyzjach, jak ta z 2009
roku w sprawie świńskiej grypy. Wtedy
nawet Rada Europy krytykowała WHO
za pochopność. To był duży problem, ry-

miChał zaBdyr-jamróz
Pracownik Instytutu Zdrowia Publicznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Na początku mieliśmy do czynienia z paradoksalną sytuacją, w której Pol-
ska i kraje Europy Wschodniej radziły sobie dobrze mimo braku pieniędzy.
Jednak potem sytuacja zmieniła się na korzyść krajów z lepiej dofinanso-
waną ochroną zdrowia

kto (i dlaczego) skuteczniej walczy
z pandemią?

z michałem zabdyrem-jamrozem 
rozmawia natalia kołodyńska-magdziarz



zyko i wyzwanie. Nie powinno się przed-
wcześnie podejmować pewnych decyzji
ryzykując kompromitację. Trzeba mieć
pewność.

Co więc sprawiło, że Europa Wschod-
nia tak dobrze poradziła sobie z pierw-
szą falą pandemii?

To ciekawy wątek. Przeprowadzono ba-
dania w kwestii mało związanej z pande-
mią, jaką jest zaufanie. Badania te bardzo
wyraźnie pokazały, że w krajach naszego
regionu jest niższe zaufanie nie tylko do
rządu czy specjalistów, ale ogólnie zaufanie
społeczne. Jedna z hipotez Fundacji Ba-
torego jest taka, że to właśnie niskie za-
ufanie było przyczyną tego, że lepiej sobie
poradziliśmy w tamtym okresie. Znale-
ziono korelację, niewielką, ale jednak,
pomiędzy niskim zaufaniem do instytucji,
a większa częstotliwością zachowań zgod-
nych z regułami dystansowania społecz-
nego. Działa to w ten sposób, że skoro
nie ufamy innym, to musimy sami się
pilnować, bo nikt nas nie uchroni, w szcze-
gólności władza. 

W tym kontekście zaobserwowano też
kilka innych zjawisk. Niskie zaufanie jest
emocjonalnie podobne do odrazy, która
jest w różnych teoriach traktowana jako
mechanizm zapobiegania zakażeniom –
instynktowny mechanizm, wdrukowany
w nas ewolucyjnie. To działa krótkoter-
minowo, ale ogranicza efektywność dzia-
łania w przyszłości. W długiej perspektywie
brak zaufania społecznego nie sprzyja od-
powiedzialnym zachowaniom. W połą-
czeniu z poczuciem, że skoro nam tak
dobrze poszło, to pewnie nic poważnego
w naszym regionie się nie stanie, i z tra-
dycyjnymi wadami rządzenia w Polsce
i innych krajach Europy Środkowo-
Wschodniej doprowadziło to do tego, że

zaniedbano przygotowania i bardzo późno
zaczęto koordynować pewne działania.
Okazało się, że bardzo dobre instytucje,
które istnieją od wielu lat są rażąco nie-
dofinansowane i przez to niesprawne,
chociażby poprzez zbyt małą liczebność
kadr. To wszystko doprowadziło do sy-
tuacji, z którą mierzymy się teraz. 

Czy to oznacza, że rządy w czasie let-
niej odwilży powinny skupić się właśnie
na budowaniu zaufania społecznego?
Mam wrażenie, że często przez brak
jasnego planu walki z pandemią wynik
był wręcz odwrotny. 

Zaufanie lub brak zaufania jest mecha-
nizmem regulowania niepokoju o przy-
szłość. W tej chwili jesteśmy dalecy od
spokoju. Dlatego nie ufamy rządom, które
instrumentalizują komunikację w czasie
pandemii. 

Przykładem może być Polska i to co
się działo wokół wyroku Trybunału Kon-
stytucyjnego w sprawie aborcji. PiS,
a zwłaszcza prezes Kaczyński, ma renomę
wytrawnego gracza w szachy trójwymia-
rowe. Dlatego kiedy decyzja ta została
podjęta w najgorszym momencie pande-
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mii, wszyscy doszukiwali się jakiegoś pla-
nu. Stąd też ten wybuch złości, który był
właśnie objawem braku zaufania. Pro-
blemem jest też staroświeckie rozumienie
autorytetu, jako bycia nieomylnym i do-
magania się posłuszeństwa. W dzisiejszych
warunkach jest to nie tylko nieetyczne,
ale też przeciwskuteczne, ponieważ właśnie
pogłębia to wspomniany kryzys zaufania.

W Polsce błędem było też zbytnie upo-
litycznienie pewnych procesów. To politycy
mają być liderami w podejmowaniu de-
cyzji, komunikacji, również tej naukowej.
W krajach, które dobrze radzą sobie z pan-
demią, nawet mimo ciężkiej sytuacji po-
czątkowej, widać było koordynację między
politykami, a ekspertami. Eksperci wy-
jaśniali, bardzo precyzyjnie, co się dzieje,
jakie działania zostaną podjęte i dlaczego.
Politycy mieli stanowić pewnego rodzaju
kotwicę – budzić zaufanie, pokazywać,
że należy podążać za wskazaniami nauki.
To miało budzić zaufanie społeczne. Po-
kazywano, że istnieje pewne porozumienie,
co do dalszych kroków, które jest dobrze
przemyślane i uwzględnia cały obraz sy-
tuacji. 

Kolejnym problemem jest tanie pań-
stwo, które przerzuca administrację np.
na frontowych pracowników służby zdro-
wia ponieważ w instytucjach, które mają
zajmować się administracją, jest za mało
personelu. Mam tu na myśli obowiązki
związane ze zbieraniem danych i ich ana-
lizowaniem, koordynowaniem prac, wspo-
maganie procesów. Państwowa Inspekcja
Sanitarna, która mogłaby stanowić wspa-
niałe, gotowe narzędzie służące do odpo-
wiedzi na te zagrożenia, jest bardzo za-
niedbana. Jeśli państwowe instytucje dzia-
łają słabo, to cierpi na tym jakość udzie-
lanych świadczeń, jakość kontaktu oby-
watela z instytucjami, ciężko jest im ufać.
W ten sposób pogłębia się problem braku

zaufania. A to powoduje utrudnienia w za-
rządzaniu kryzysowym. 

Trudno też mówić o jakimkolwiek za-
ufaniu, jeśli w ciągu lata nasi rządzący
wprost mówili do osób starszych, że pan-
demia się skończyła i trzeba iść na wybory.
Jak ufać takim komunikatorom publicz-
nym? W tym kontekście brak zaufania
jest jak najbardziej uzasadnioną reakcją.

W Stanach Zjednoczonych działania
całego establishmentu polegają na tym,
że szykowany jest ogromny pakiet sty-
mulacyjny dla gospodarki, jednak więk-
szość tego pakietu idzie na wielkie firmy.
Trudno więc dziwić się obywatelom, którzy
protestują przeciwko pewnym regulacjom,
które są bardzo niejasne, jednak w ich
opinii działają na korzyść bogatszych i naj-
potężniejszych interesariuszy, którzy mają
wpływ na polityków.

Problemem jednak nie jest to, że tylko
politycy nie cieszą się zaufaniem –
również eksperci mają z tym problem.
Dlaczego?

Wszystko zależy od rodzaju więzi pomiędzy
politykami a ekspertami. Zamierzona wieź
to tzw. evidence-based policymaking czyli
tworzenie polityki opartej na dowodach.
Niestety, we współczesnym modelu de-
mokracji – czyli elitaryzmu konkuren-
cyjnego z biurokratycznym zapleczem po-
mocniczym – mamy często do czynienia
ze zjawiskiem, w którym politycy podej-
mują jakąś decyzję, a eksperci i urzędnicy
mają dorobić do niej uzasadnienie i spra-
wić, żeby udało się ją zrealizować. To jest
klasyczny przykład instrumentalizacji nau-
ki. Można tu zacytować klasyczny artykuł
Michela Marmota, który na początku lat
dwutysięcznych zauważył, że w politykach
publicznych zbyt często mamy do czynienia
nie z polityką opartą na dowodach, ale
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z dowodami opartymi na polityce (w NK
pisał o tym Jarema Piekutowski – przyp.
red.). Do woli politycznej dorabia się nau-
kowe uzasadnienie. 

Do tego dochodzi wątek nauki, która
w swojej czystej postaci polega właśnie
na ciągłej dyskusji i doszukiwaniu się
dziury w całym. Jednak trzeba oddzielić
czystą naukę od podejmowania decyzji,
gdzie nie ma miejsca na sianie zwątpienia
i podważanie tych decyzji, które już zostały
wypracowane na podstawie szerokiego
konsensu badaczy. 

Należy też pamiętać, czym jest pan-
demia. Jest sytuacją radykalnej niepew-
ności. Najpierw nie wiedzieliśmy, jakie
jest to ryzyko, czy właściwie jest jakieś
ryzyko. W początkowych miesiącach, kiedy
podejmowano szybkie, czasem radykalne
działania, było wiele głosów, że w ten
sposób można bardziej zaszkodzić. I były
to głosy wielu cenionych naukowców. Po-
tem okazało się, że te szybkie decyzje ra-
towały życie. Jednak część decyzji była
podejmowana w niewłaściwy sposób,
zmieniano je. Krzyżowały się różne interesy
– społeczne, polityczne, ekonomiczne.
W Szwecji podjęto próbę realizacji pewnej
łagodniejszej strategii, przez niektórych
nazywanej strategią odporności stadnej
(co nie jest poprawnym wyrażeniem, ale
pewne insynuacje mogły wspierać takie
wrażenie), która okazała się nieskuteczna. 

Czy w takich warunkach da się prze-
prowadzić skuteczną akcję szczepie-
nia? Problem z niepewnością co do
bezpieczeństwa szczepień czy różnymi
teoriami spiskowymi to przecież pro-
blem całego Zachodu.

W innych krajach też mieliśmy do czy-
nienia z różnego rodzaju wątpliwymi de-
cyzjami. Panował też swego rodzaju cha-

os – w jednych państwach usilnie zabie-
gano, żeby te szczepionki wdrożyć, w in-
nych negowano ich znaczenie. Właściwie
na całym świecie możemy mówić o różnych
kryzysach braku zaufania do polityków
i nauki. Można było to jednak regulować.
To bardzo ważny element zarządzania
kryzysowego. 

Dużo zależy też od tego, jak będzie
przebiegała akcja szczepień. Póki co wie-
my, że badania są bardzo optymistyczne.
Nie ma żadnych informacji, które wska-
zywałyby, że szczepionka nie jest bez-
pieczna. Społeczeństwa będą się stopniowo
przekonywać obserwując wydarzenia, któ-
re będą miały miejsce.

Pytanie, czy różnego rodzaju bodźce
powinny wspierać ten proces, np. za-
świadczenie o szczepieniu umożliwiające
uczestnictwo w niektórych wydarzeniach
ekonomicznych, społecznych itd. Moim
zdaniem to nie jest złe rozwiązanie, tego
rodzaju mechanizmy są stosowane na
świecie, są rodzajem promocji zdrowia.
Często są wykorzystywane przez instytucje
związane z ubezpieczeniem zdrowotnym. 

Najbardziej niepokoi mnie to, czy
szczepionka będzie powszechnie dostępna.
Przez wiele miesięcy będziemy mieli sy-
tuację, w której będziemy mieć różnego
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rodzaju problemy z logistyką. Przez to
szczepionki będą otrzymywać ci, którzy
często najmniej tego potrzebują, ale są
najbogatsi, posiadają najlepsza pozycję
i władzę. To może mieć duże konsekwencje. 

Co sprawiało, ze jedne kraje poradziły
sobie z pandemią lepiej, a inne gorzej? 

Oprócz zaufania społecznego, które jest
istotne dla kooperacji społecznej, bardzo
ważnym czynnikiem był styl rządzenia
pandemicznego. Prowadziliśmy badania
na temat zarządzania w pierwszym pół-
roczu pandemii. Zaobserwowaliśmy, że
te państwa, które w dobry sposób pro-
wadziły politykę, a mam tu na myśli nie
tylko podejmowanie odpowiednich dzia-
łań, ale również odpowiednie informo-
wanie społeczeństwa o tych działaniach,
tak żeby obywatele mieli szansę zrozumieć
co się dzieje, nawet przy trudniejszej sy-
tuacji początkowej – lepiej radziły sobie
z pandemią. To pokazuje, że ważne były
nie tylko same interwencje np. wprowa-
dzenie lockdownu, ale również to, jak
cały proces jest zarządzany – jak decyzje
są wprowadzane i jak komunikowane. 

Dużym wyzwaniem jest również lo-
gistyka. Przykładem może być szczepionka,
która jest wspaniałym instrumentem, jed-
nak bez dostarczenia tego instrumentu
w sposób systematyczny, przejrzysty, nie
budzący wątpliwości co do sprawiedliwości
jego dystrybuowania nie odniesiemy suk-
cesu. 

Ważny jest też proces koordynacji,
tak by nie było sprzecznych informacji
od różnych instytucji. Takie informacje
mogą być sprzeczne, ponieważ wynikają
z różnych kontekstów. Jednak bez wy-
jaśnienia tych kontekstów, jednolitego
przekazu, jasnego i zrozumiałego – poja-
wiają się problemy. 

Czy istnieje prosta zależność, że tam,
gdzie system ochrony zdrowia jest le-
piej dofinansowany, tam lepiej radzono
sobie z pandemią? 

Na początku mieliśmy do czynienia z pa-
radoksalną sytuacją, w której Polska i kraje
Europy Wschodniej radziły sobie dobrze
mimo braku pieniędzy. Jednak potem sy-
tuacja zmieniła się na korzyść krajów z le-
piej dofinansowaną ochroną zdrowia. 

To jest również skutek tego jak się za-
rządza. W krajach, w których dobrze ro-
zumie się zasadę działania dla dobra
wspólnego, społeczeństwo rozumie dla-
czego trzeba wydawać więcej pieniędzy
na zdrowie. 

Problemem Polski jest nie tylko to, że
mało się wydaje na ochronę zdrowia, ale
przede wszystkim to, że mało się wydaje
na administrowanie ochroną zdrowia.
Jednym z popularniejszych mitów jest
to, że NFZ marnuje pieniądze na biuro-
krację, jednak okazuje się, że na sprawy
administracyjne wydaje się ok. 1%. Bez
dobrze obsadzonego i dobrze opłaconego
sztabu administracyjnego nie można mó-
wić o jakimkolwiek dobrym zarządzaniu
zasobami, nie wspominając o wszystkich
problemach wynikających z tego jak zde-
koncentrowany jest nasz system. Prowo-
kuje to strukturalny egoizm, który wy-
musza zachowania nieufne wobec siebie
nawzajem. Utrudnia to wymianę infor-
macji, a zarządzanie informacją jest ko-
nieczne. 

Reasumując, finansowanie jest bardzo
istotne, ale ważne jest też to, jak będziemy
tymi zasobami dysponować. Często nie
można szybko przezwyciężyć problemu
braku zasobów, ale zawsze można nimi
zarządzać w sposób lepszy. 
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nataLia kołodyńska-magdziarz
Sekretarz zespołu „Nowej Konfederacji”. 
Absolwentka bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie
Warszawskim. Pracowała dla polityków i instytucji publicznych oraz
organizacji pozarządowych



32

THINKZINE, nr 1(127)/2021, styczeń 2021 www.nowakonfederacja.pl

Z dużej chmury mały deszcz – tak przy-
najmniej na razie można opisać efekty
„góralskiego veta” i innych form protestów
przedsiębiorców, czyli akcji otwierania
działalności gospodarczej po upływie pier-
wotnej daty zakończenia lockdownu. Nie-
wielu restauratorów czy hotelarzy zdecy-
dowało się wystąpić przeciwko obostrze-
niom – zapewne z obawy o utratę środków
z rządowej pomocy i przed mandatami.
To, że teraz tego typu akcja nie wypaliła,
nie znaczy, że w przyszłości przedsiębiorcy
nie zaczną łamać obostrzeń bardziej ma-
sowo. Zachęcać ich do tego będzie prze-
dłużający się okres bezczynności i strat,
niepewność co do sytuacji prawnej, a także
brak zaufania do rządzących, którzy
w kwestii pandemii zachowują się jak
dzieci we mgle.

Oczywiście zawsze można powiedzieć,
że jest to nieodpowiedzialne. Ale łatwo
jest moralizować, gdy jest się politykiem,
dziennikarzem lub pracownikiem branży
niedotkniętej przez lockdown. Ryzyko
utraty źródła utrzymania i wpędzenia
w wieloletnie długi – to poświęcenie, na
które „sygnaliści cnoty” są gotowi, samemu

niewiele ryzykując. Tym bardziej, że nie
idzie za tym odpowiednia pomoc.

Pomoc potrzebna na wczoraj

Kryzys pandemiczny, inny od wszystkich,
wymaga nadzwyczajnej pomocy dla tych,
którzy mogą stracić dorobek życia i jego
materialne fundamenty – nie z własnej
winy, a bezpośrednio z powodu wprowa-
dzania restrykcji antycovidowych. Igno-
ranci wyśmiewają przedsiębiorców, że ci
wyciągają rękę po pomoc, gdy powinęła
im się noga. Jednak brak systemowego
wsparcia dla firm uderza w całą gospo-
darkę, która po upadku licznych przed-
siębiorstw będzie miała trudniejszą drogę
do odbudowy. Kolejna tarcza antykryzy-
sowa jest dziurawa. Nnie obejmuje wszyst-
kich dotkniętych lockdownem branż, a tak-
że nie zawsze wszystkie firmy z danego
sektora (problemy mają np. te założone
w ubiegłym roku), i rekompensuje tylko
część strat. Nie ochrania choćby przed-
stawicieli tych gałęzi gospodarki, w których
firmy nie zostały zamknięte, ale w które
lockdown uderza pośrednio – gdy na

stefan sękowski
Zastępca Dyrektora „Nowej Konfederacji”, 
kierownik sekcji Publicystyki

Protesty przedsiębiorców nie są zaskoczeniem, gdy rząd nie trzyma się
własnych ustaleń i nie daje poczucia bezpieczeństwa

Veto przedsiębiorców, 
czyli desperacja z nieufności



przykład ich działalność uzależniona jest
od zamrożonych branż (np. od sklepów
funkcjonujących w galeriach handlowych).
Kolejna tarcza realizowana tym razem
via PFR właśnie rusza – o trzy miesiące
za późno.

Czy obecne obostrzenia są odpowiednie
z punktu widzenia celowości (zwalczania
epidemii) i czy dałoby radę zastąpić je
innymi środkami, bardziej „liberalnymi”
z punktu widzenia przedsiębiorców? Od-
powiedzi na to pytanie może udzielić eks-
pert z dziedziny ochrony zdrowia. Dlatego
nie będę dyskutował o tym, czy dałoby
radę np. otworzyć restauracje, które mog-
łyby działać przy zachowaniu środków
ostrożności bez uszczerbku na zdrowiu
dla klientów i pracowników. Nie wyklu-
czam, że obecne ograniczenia są konieczne,
byśmy mogli możliwie szybko uporać się
z koronawirusem. Ważne jednak, by po-
magać tym, którym zakazano działać,
a także byśmy mieli poczucie, że leci
z nami pilot, który przy ustalaniu restrykcji
kieruje się obiektywnymi kryteriami. A nie-
stety takiego poczucia nie mam – i myślę
że czynny opór części przedsiębiorców
może brać się także z tego, że i oni go nie
mają.

Zaufanie jest kluczowe

Autorzy artykułu „Ranking the effective-
ness of worldwide COVID-19 government
interventions” opublikowanego w „Nature”
wymieniają wśród najbardziej skutecznych
interwencji ograniczanie spotkań w nie-
wielkich pomieszczeniach, zamykanie
szkół i granic, zwiększoną dostępność
środków ochrony osobistej oraz restrykcje
dotyczące przemieszczania się ludzi. Loc-
kdown też jest wysoko, na szóstym miej-
scu. Gdy spojrzy się na ranking państw,
które wg Bloomberga najlepiej radzą sobie

z pandemią, w pierwszej piątce znajdziemy
Nową Zelandię, Tajwan, Australię, Nor-
wegię i Singapur. Nie wszystkie wprowa-
dziły ostre lockdowny, w części z nich
wróciła już względna normalność.

Można powiedzieć, że kraje te mają
specyficzne położenie geograficzne, ułat-
wiające izolację od przybyszów zza granicy,
którzy mogliby przywieźć do kraju cho-
robę. Można powiedzieć, że znaczenie
mają także inne czynniki, np. klimatyczne.
Pewne jest natomiast, że w tych państwach
władza cieszy się sporym zaufaniem, a oby-
watele wiedzą, że są przez nią traktowani
poważnie. Gdy minister zdrowia Nowej
Zelandii David Clark zabrał w trakcie loc-
kdownu rodzinę na plażę, po prostu zwol-
niono go ze stanowiska. Jakże różni się
takie podejście od sytuacji w Polsce, gdzie
wobec Jarosława Kaczyńskiego, odwie-
dzającego cmentarz w czasie, gdy innym
nie było wolno, nie wyciągnięto żadnych
konsekwencji.

Wyżej wymienione kraje miały też
plan walki i wychodzenia z restrykcji,
podczas gdy u nas wszystko robione jest
na chybił-trafił. Śmieszą filmiki przed-
stawiające wprowadzenia kolejnych ogra-
niczeń jako losowanie totolotka, jednak
sprawa jest poważna. Poczucie niepew-
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ności drastycznie obniża poziom zaufania
do rządzących. Tym bardziej, że zbytnie
zaufanie może okazać się tragiczne w skut-
kach – jak w przypadku właścicieli stoków
narciarskich, którzy licząc na możliwość
działania zainwestowali w naśnieżenie,
po czym obudzili się z ręką w nocniku,
gdy nagle im działalności zakazano.

Państwo – sprzymierzeniec czy wróg?

Już raz – zdaniem rządzących – mieliśmy
zwalczyć chorobę, by później zalała nas
kolejna fala COVID-19 o rzadko spotykanej
w innych krajach intensywności. Stosunek
do pandemii zależny jest w dużej mierze
od interesu politycznego obozu rządzą-
cego – inaczej podchodzi się do niej, gdy
trzeba wygrać wybory dla Andrzeja Dudy,
czy wtedy, gdy nie wprowadza się stanu
nadzwyczajnego, by nie wypłacać poszko-
dowanym restrykcjami należnych pieniędzy. 

Rządzący nie trzymają się własnych
ustaleń. Nie przejmują się nawet tym, że
może warto by je zmienić, jeśli się zdez-
aktualizowały, co przecież może się zda-
rzyć. Gdyby „Progi Etapów Zasad Bez-
pieczeństwa” traktować poważnie, cała
Polska powinna być obecnie strefą żółtą
(z wyłączeniem tych powiatów, które pod-
padałyby pod strefę czerwoną). Dlaczego
więc nie jesteśmy? Ponieważ, jak twierdzą
rządzący, „wiadomo”, że na SARS-CoV-2
zapada więcej osób niż wskazują na to
statystyki, tylko te osoby się nie badają.
Ile, tego nie wiemy, ale rządzący „wiedzą”
na pewno, że wystarczająco dużo, by nadal
obejmować cały kraj strefą czerwoną.

Zamknięcie miało się skończyć wraz
z zimowymi feriami, ale się nie skończyło.

Rozwścieczeni przedsiębiorcy twierdzą,
że to oni działają zgodnie z prawem, a rzą-
dzący je łamią. Powołują się w tym zakresie
na już wydane wyroki sądów, wskazujące
na to, że różne restrykcje wprowadzane
na przestrzeni ostatniego roku były nie-
zgodne z polskim prawem – czy to z usta-
wami, czy z Konstytucją. Gdy coraz bar-
dziej powszechne staje się poczucie, że
rządzący sami łamią prawo, a słuchać ich
wypada wyłącznie dlatego, że mają za
sobą argument siły, trudno się dziwić, że
ludzie próbują cwaniakować lub otwarcie
sprzeciwiać się wątpliwym prawnie re-
strykcjom. Gdy to połączyć w całość,
mamy sytuację, w której prawo obowiązuje
tylko teoretycznie, a obywatele traktują
państwo i jego instytucje nie jako zabez-
pieczenie swojej wolności i narzędzie do
realizacji dóbr wspólnych, ale jako swojego
wroga. Nie pierwszy raz zresztą w naszej
historii.

Jest to tym bardziej dramatyczne, że
śmiertelny wirus nadal szaleje na świecie.
Bez zaufania i poczucia, że wszyscy (rzą-
dzący, producenci, usługodawcy, konsu-
menci etc.) gramy do jednej bramki, bar-
dzo trudno nam będzie go zwalczyć i zna-
leźć optymalne odpowiedzi na związane
z tym niedogodności. Biorąc pod uwagę
to, że ludzkiemu życiu nie zagraża jedynie
COVID-19, część z nas może wybrać walkę
z innym zagrożeniem, które uzna za więk-
sze – np. z własną pogarszającą się sytuacją
materialną, która ma przecież dla zdrowia
niebagatelne znaczenie. To do rządzących
należy odbudowa wzajemnego zaufania
i stosowanie przekonujących środków
chroniących nas przed koronawirusem
i związanym z nim ryzykiem. 
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Zakończyliśmy rok 2020 z blisko 76 ty-
siącami nadliczbowych zgonów. Po prze-
liczeniu na milion mieszkańców jest to,
na dzień dzisiejszy (19 stycznia) drugi
najgorszy wynik w – będącej strefą kata-
strofy humanitarnej – Europie. Mimo
niekompletnych jeszcze danych porów-
nawczych, nie wygląda już na to, że ktoś
nam tę pozycję odbierze. To tak jakby
spadło ponad 760 tupolewów lub zginęła
zbliżona wielokrotność ofiar stanu wo-
jennego. Największa katastrofa humani-
tarna od czasu II wojny światowej.

Już samo to powinno skupić wszystkie
tęgie głowy i ręce wokół skutków pandemii
COVID-19 i jej przyczyn, zwłaszcza tych
zależnych od naszej woli, czyli politycz-
nych. A przecież doświadczamy też zu-
pełnego rozstroju systemu prawnego
(i w ogóle normatywnego), upadku i tak
niskiego zaufania do instytucji, poważnego
kryzysu gospodarczego, głębokich zmian
otoczenia międzynarodowego, niebez-
piecznych przekształceń świadomości spo-
łecznej. Jest o czym rozmawiać i do czego
się mobilizować. 

Tymczasem: nic. Podążające za par-
tyjnym spinem media masowe beztrosko
kontynuują obrót tematami trzeciorzęd-
nymi. Wydarzenia polityczne nadal ana-
lizują celebryci i komentatorzy-dyletanci,
a wypowiedzi piosenkarek o pandemii
nadal ważą tyle samo (w najlepszym razie)
co opinie epidemiologów. Przede wszyst-
kim zaś: obóz władzy kontynuuje rządzenie
na chybił-trafił, od konferencji do konfe-
rencji, raz narażając życie i zdrowie lud-
ności na dodatkowy szwank, raz nie.
W ciągu niespełna roku poniósł druzgocącą
klęskę w starciu z wirusem. Pogłębił ją
jeszcze wywołaniem „wojny” aborcyjnej
w szczycie pandemii, zniszczeniem własnej
wiarygodności i powagi obostrzeń poprzez
wielokrotne publiczne łamanie własnych
ograniczeń, pokazy bezpodstawnego opty-
mizmu, katastrofalnie błędne przewidy-
wania co do drugiej fali zarazy. A opozycja?
Nie potrafi tego wykorzystać. W całym
parlamencie nie widać ani jednego lidera,
potrafiącego wyczuć specyfikę czasu, na-
zwać problemy i wypunktować obóz rzą-
dzący. Zresztą większość wielkich słów

Bartłomiej radziejewski
Dyrektor „Nowej Konfederacji”

Polscy (post)politycy, zderzeni z żywiołem pierwotnej polityczności, jakim
jest koronawirus, reagują tak jak potrafią: konferencjami prasowymi, regu-
lacjami, pokazami pewności siebie i panowania nad sytuacją, intrygami
i zarządzaniem przez konflikt

Po trupach do cyrku, czyli tragizm
postpolityki

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mb-ri0bgduzzQrbmv9JvjChnBQ6euxTqVzHmmiZHLp0/edit?fbclid=IwAR2Uq31mkE_ridaxe2A8p9fYDJM7V6pvViUl3GrBRuVafRs48gjM1gsNJnc#gid=1263117786
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mb-ri0bgduzzQrbmv9JvjChnBQ6euxTqVzHmmiZHLp0/edit?fbclid=IwAR2Uq31mkE_ridaxe2A8p9fYDJM7V6pvViUl3GrBRuVafRs48gjM1gsNJnc#gid=1263117786


(jeśli nie wszystkie), teraz odpowiednich,
została już przez opozycję centrowo-le-
wicową bezmyślnie zużyta w trakcie wie-
lokrotnie powtarzanych w ostatnich pięciu
latach seansów politycznej histerii. 

Powaga sytuacji w oczywisty sposób
przerasta zarówno obóz władzy, jak i opo-
zycję. Przerasta liderów opinii i elity
w ogóle. Polskie życie publiczne trwa
sobie dalej w zasadniczo niezmienionej
formie pomimo zupełnie nowej (a wła-
ściwie nowo-starej) jego treści. Treści,
która krzyczy o inną formę, adekwatną
do odmiennych wyzwań, ale jej nie znaj-
duje. Aktorzy polityczni zachowują się
zaś jak rozpuszczony beniaminek na po-
grzebie. Przyzwyczajony do beztroskiego
dokazywania, nie potrafi zachować powagi
dłużej niż kilka chwil, przynosząc wstyd
rodzinie. W tym przypadku nie ma jednak
starszych i poważnych krewnych (a w każ-
dym razie nie oni rządzą), choć powinni
być; nie ma nawet pogrzebu. Nie mamy
formy właściwej dla sytuacji.

Dlaczego? Problem jest moim zdaniem
znacznie głębszy niż jakość tego czy innego
lidera albo partii (co skądinąd odpowie-
dzialności indywidualnej i zbiorowej oczy-
wiście nie znosi). Polega na zderzeniu
różnych paradygmatów politycznych. Po
wejściu do Unii Europejskiej, dopełnia-
jącym proces integracji ze strukturami
euroatlantyckimi, polskie życie publiczne
dotknęła zmiana, na dalszym Zachodzie
znana już wcześniej. Mianowicie: przejście
do modelu postpolitycznego. Źródłowy
motyw polityki, jakim jest zmierzenie się
z perspektywą gwałtownej śmierci, został
uznany za nieaktualny; otwarła się więc
długa lista pomniejszych spraw do zała-
twienia. Jak powiada André Glucksmann:
„koniec ideologii, żegnajcie wzniosłe spra-
wy” – odtąd liczą się już tylko aktorzy
„troszczący się o wzrost i rozwój”. „Po

przełomie słabe powody, takie jak czysty
kaprys i osobisty gust, musiały przejąć
rolę mocnych powodów, w które wcześniej
wcielał się władczy niedostatek” – dodawał
Peter Sloterdijk. Skoro tak, można było
oddać się orgii konsumpcji – głównemu
rytuałowi tak zwanej późnej nowoczes-
ności – a debatę publiczną skoncentrować
na tym, jak tę orgię ulepszać lub wprost
uczynić jej częścią. Tak też się stało.

O ile jednak w krajach dalszego Za-
chodu postpolityczny przełom nastąpił
w szczytowym momencie rozwoju orga-
nizacyjnego, Polskę zastał zupełnie w innej
sytuacji. Po długim okresie peryferyzacji
i kolonizacji zdołała się ona na chwilę
odrodzić politycznie w postaci II Rzeczy-
pospolitej, by szybko zostać zmiażdżona
w II wojnie światowej i ponownie skolo-
nizowana, tym razem przez Związek So-
wiecki. Niepodległość spadła jej z nieba,
bez większego związku z własnym wysił-
kiem, w wyniku zmiany geopolitycznej.
Sama w sobie związana z aspiracjami
„powrotu na Zachód”, natychmiast zaczęła
w nich się spełniać. Polskie elity, uczące
się rządzenia po przetrzebieniu wielo-
krotnymi masakrami i po długotrwałej
marginalizacji, znalazły wdzięczny obiekt
do naśladowania w przeżywających pyszny
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moment rzekomego „końca historii” eli-
tach zachodnich. Rzuciły się w wir ko-
piowania bieżących rozwiązań, nie widząc
głębszych problemów cywilizacyjnych, na
czele z tym, że powtarzały nie tyle warunki
oszałamiającego sukcesu, co jego ze-
wnętrzne przejawy. Pochodzące z fazy
szczytowego rozwoju, która – jak to często
bywa – obejmowała już także procesy
wewnętrznego rozkładu. 

Prorocy postpolityki się mylili. „Wznio-
słe sprawy” nie odeszły. Przyczaiły się je-
dynie na pewien czas, specyficzny ze
względu na chwilowy brak konkurencji
dla zachodniej potęgi i zachodniego stylu
życia. Dziś globalna rywalizacja, za sprawą
spektakularnego wzrostu znaczenia Azji
z Chinami na czele, jest już oczywista.
Pandemia COVID-19 wyraźnie zaś przy-
pomina, że ryzyka gwałtownej śmierci,
w różnych postaciach, nie da się wyeli-
minować z życia politycznego – tak w kra-
jach biednych, jak bogatych (a w każdym
razie tak jest na obecnym etapie rozwoju
ludzkości). Ze wszystkimi tego konsek-
wencjami, na czele z aktualnością pro-
blemu przetrwania i rywalizacji o potęgę.
Zresztą polityka jako taka jest z gruntu
tragiczna (o czym przypomniał ostatnio
Dariusz Karłowicz swoim książkowym
zbiorem esejów pt. „Teby-Smoleńsk-War-
szawa”): próbuje bowiem zaspokajać nie-
ograniczone potrzeby przy użyciu ogra-
niczonych zasobów i rozwiązywać za po-
mocą rozumu politycznego problemy,
których złożoność przekracza jego skoń-
czone możliwości. A stosunków między-
narodowych dotyczy to jeszcze bardziej,
ze względu na ich anarchiczną i rywali-
zacyjną istotę. Kto więc uwierzył w koniec
polityki – kluczowy element większego
złudzenia końca historii – żył iluzjami.
Trwał w błędnym wyobrażeniu o naturze
rzeczywistości, na nim budując swoją eg-

zystencję. Znajduje się zatem w pozycji
względnie gorszej od tego, kto żył w praw-
dzie, twardo stąpając po ziemi i biorąc
się za bary z losem. Egzemplifikację wi-
dzimy ostatnio, porównując, jak Zachód
i Azja Wschodnia radzą sobie z pandemią
koronawirusa.

Te same złudzenia mają różne skutki
w różnych warunkach. Postpolityka osła-
biła wysoce zorganizowane i zamożne
kraje zachodnie, wbijając je w usypiającą
czujność pychę i gnuśność. W Polsce na-
potkała na słabe państwo, bardzo słabe
elity i dość prymitywną, zorientowaną na
podrzędność w międzynarodowym po-
dziale pracy gospodarkę. Ponieważ jednak
związana była z bezprecedensowym
w ostatnich kilkuset latach okresem bez-
pieczeństwa i dobrobytu, sprzęgła się ze
zjawiskiem, które przy innej okazji na-
zwałem syndromem szczęśliwej półpery-
ferii. „Szczęśliwy kraj zarządzany głównie
przez poślednich ludzi”, którego „lide-
rom… tak brakuje ciekawości spraw dzie-
jących się wokół, że są przeważnie zaska-
kiwani rozwojem wypadków” – pisał o Au-
stralii tamtejszy intelektualista David
Horne. Zauważył przy tym przenikliwie,
że w miejscu, któremu bez istotnego wy-
siłku własnego świat dobrze służy taki
jaki jest, nie powstają silne bodźce do
poważnego zajmowania się polityką. 

Wyjątkowe warunki polskiej „trans-
formacji” musiały wytworzyć szczególnie
„szczęśliwe” elity: wyjątkowo poślednie,
wyjątkowo niezainteresowane poważną
polityką. Rządzące jakby we śnie. Skoro
mogły się szczycić tak niezwykłymi w tu-
tejszych realiach zdobyczami bezpieczeń-
stwa i umiarkowanego dobrobytu bez wy-
siłku budowy państwa z prawdziwego
zdarzenia, to po co wysilać się bardziej?
Po co dbać o instytucje, podejmować trud
samodoskonalenia, przygotowywać kraj
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na przyszłe zagrożenia? Przecież nie o tym
są wybory.

I tak z tygodnia na tydzień, z roku na
rok, z kadencji na kadencję. Postpolityczny
cyrk, zamiast chwilową anomalią, stał się
przemysłem dającym zatrudnienie klasie
rządzącej, coraz bardziej specjalizującej
się w zabawianiu znudzonej publiczności
i rywalizacji wyborczej. Wyjątkowo po-
śledni ludzie, wyjątkowo nieciekawi świa-
ta… Zaskakiwani przez katastrofę demo-
graficzną, wzrost potęgi Chin, stulecie
bitwy warszawskiej, pierwszą i drugą falę
pandemii. Może i przez trzecią?

Naruszone interesy odruchowo dążą
do odtworzenia warunków, w których
kwitły. Polscy (post)politycy nie potrafią
zajmować się poważną polityką, bo nikt

nigdy tego od nich nie wymagał. Zderzeni
z żywiołem pierwotnej polityczności, jakim
jest destrukcyjny mikroorganizm, reagują
tak jak potrafią: konferencjami prasowymi,
regulacjami, pokazami pewności siebie
i panowania nad sytuacją, intrygami i za-
rządzaniem przez konflikt. Wytrąceni
z rytmu, odruchowo wracają do rytuałów
postpolitycznego cyrku. Tyle, że tym razem
efektem są nie tylko zmarnowane szanse,
ale też masowe zgony, bankructwa, rozpad
porządku społecznego. 

To niezwykła lekcja tragizmu postpo-
lityki. Dramatyzm sytuacji kryzysowej
jest potęgowany przez kompleks złudzeń
i nawyków zaczynający się od zapoznania
tragizmu należącego do natury polityki
jako takiej. Czy tę lekcję odrobimy? 
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Marcin Chruściel: Wielu obserwatorów
postrzega rok 2020 jako znaczący krok
w stronę świata postzachodniego. Bart-
łomiej Radziejewski wskazuje na przy-
kład na symboliczne przejęcie przez
Chiny funkcji dostawcy pomocy hu-
manitarnej w dobie pandemii. Dotych-
czas pełniły tę funkcję Stany Zjedno-
czone i Europa, teraz znalazły się one
w pozycji odbiorcy. Czy był to także
znaczący krok w stronę świata post-
demokratycznego?

timothy garton ash: Krajem, który
najlepiej poradził sobie w walce z CO-
VID-em była chińska demokracja, czyli
Tajwan. Druga w kolejności była demo-
kratyczna Korea Południowa. Nie sądzę
więc, że to jest różnica między demokracją
liberalną a systemem autorytarnym. Są
oczywiście dyktatury, takie jak Chiny,
które dobrze sobie poradziły, ale są też
skuteczne w walce z COVID‑em demo-

kracje. Oprócz Tajwanu i Korei Południo-
wej – na przykład Niemcy. Z drugiej stro-
ny, wiele dyktatur i wiele demokracji po-
niosło porażkę. To, co można natomiast
powiedzieć z pewnością, to że nigdzie na
świecie z pandemią nie poradzili sobie
populiści. Czy to Donald Trump w USA,
czy Viktor Orbán na Węgrzech, czy Na-
rendra Modi w Indiach, czy Jair Bolsonaro
w Brazylii – naprawdę nie znam przykładu,
gdzie populiści okazali się skuteczni w wal-
ce z COVID-em.

Jeśli tak rzeczywiście jest, dlaczego
populiści sobie nie radzą?

Ponieważ mówimy tu o specjalistach od
słów, od narracji, od propagandy – co
jest znaczące i niewątpliwie jest ich siłą.
Ale to się nie sprawdza, kiedy potrzebne
jest profesjonalne rządzenie oparte na
odpowiednich kompetencjach i eksper-
tyzach. 

timothy garton ash
Profesor studiów europejskich na Uniwersytecie Oksfordzkim, fellow
w St Antony's College w Oksfordzie oraz senior fellow w Instytucie
Hoovera na Uniwersytecie Stanforda. Ostatnio w języku polskim
ukazała się jego książka „Wiosna Obywateli. Rewolucja 1989 widziana
w Warszawie, Budapeszcie, Berlinie i Pradze", zawierająca nowy
rozdział na temat 30 lat polskiej transformacji ustrojowej.

Czy to Donald Trump w USA, czy Viktor Orbán na Węgrzech, czy Narendra
Modi w Indiach, czy Jair Bolsonaro w Brazylii – naprawdę nie znam przy-
kładu, gdzie populiści okazali się skuteczni w walce z COVID-em

reaktywacja w cieniu Chin. 
o przyszłości liberalizmu

z prof. timothym gartonem ashem 
rozmawia marcin Chruściel

https://nowakonfederacja.pl/blizej-swiata-postzachodniego-polityka-miedzynarodowa-w-czasach-zarazy/


A zatem postrzega pan pandemię jako
szansę dla zwolenników liberalnej de-
mokracji? 

Z pewnością jest to moment pewnej szan-
sy. Populiści słabną praktycznie wszędzie,
chociaż ponad 70 mln Amerykanów gło-
sowało za Donaldem Trumpem, o czym
musimy pamiętać. To jest także moment
na pewną odnowę liberalizmu. Mam tu
na myśli nie tylko liberalizm zawężony
do liberałów, ale również liberalny kon-
serwatyzm czy liberalną lewicę. Ale! Za
rok czy dwa będziemy też odczuwać eko-
nomiczne konsekwencje pandemii – coś,
co nazwano „ekonomicznym, długim CO-
VID-em”. A zatem wysokie bezrobocie,
niepewność, bankructwa małych i średnich
przedsiębiorców, bardzo wysoki dług pub-
liczny, być może też wysoka inflacja. To
są warunki, które są bardzo korzystne
dla populistów. A więc moja interpretacja
jest taka, że mamy teraz moment możli-
wości, natomiast to od nas zależy, czy
coś zaproponujemy w tym momencie, czy
za rok lub dwa ponownie nastanie era
populistów. 

Nie uważa pan jednak, że to właśnie
populiści, czy się z nimi zgadzamy
czy nie, najlepiej odczytali potrzebę
wspólnoty i przywiązanie do państw
narodowych? Czy próba pozbycia się
populistów nie będzie w tym kontekście
wylaniem dziecka z kąpielą? Tym bar-
dziej, że to państwa narodowe mogą
wyjść z tej pandemii najbardziej
wzmocnione.

Po pierwsze, populizm jest ceną, którą
płacimy za grzechy liberalizmu. Powie-
działbym wręcz, że za grzechy liberalizmu
jednowymiarowego, wolnorynkowego,
który zaniedbał inne potrzeby ludzkie.

Takie jak potrzebę solidarności, tożsamości
czy wspólnoty – absolutnie ma pan tutaj
rację. Populiści uchwycili te potrzeby,
a także poczucie alienacji, i po tym wspięli
się do sukcesu. Powinniśmy rozumieć
źródła populizmu, i nowy liberalizm rów-
nież musi odpowiadać na te potrzeby
ludzkie. 

Jeżeli chodzi o państwa narodowe,
sytuacja jest niejednoznaczna. Bo przecież
z jednej strony ma pan rację – zamknięcie
granic na początku pandemii, kiedy
wszystko zależało od kompetencji rządów
narodowych, pokazało ich siłę. Ale z dru-
giej strony pandemia pokazała, podobnie
jak kryzys klimatyczny, jak bardzo po-
trzebna jest w tym świecie współpraca
międzynarodowa. Przecież wszystkie szcze-
pionki przeciw COVID-19 są efektem koo-
peracji międzynarodowej. Walka z pan-
demią ewidentnie wymaga więcej współ-
pracy tego rodzaju. Konkluzja nie jest
więc jednoznaczna, także jeśli mówimy
o znaczeniu Unii Europejskiej.

Jeszcze przed pandemią wielu libe-
ralnych myślicieli dostrzegało potrzebę
oswojenia nacjonalizmu, a zatem po-
wrotu do koncepcji liberalizmu naro-
dowego i odrzucenia wizji ponadna-
rodowej przyszłości. Pisał o tym m.in.
Yascha Mounk czy Jarosław Kuisz.
Czy w świecie po koronawirusie właś-
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nie takiego liberalizmu powinniśmy
się spodziewać? Czy nacjonalizm i li-
beralizm są w ogóle do pogodzenia?

Wszystko zależy od tego, jak rozumiemy
różnicę między nacjonalizmem a patrio-
tyzmem. W moim rozumieniu różnica
jest taka, że patriotyzm to przede wszyst-
kim miłość do własnego narodu, ojczyzny
czy wspólnoty. Nacjonalizm zawiera w so-
bie dodatkowo pogardę, nienawiść, wro-
gość wobec innych. Jeżeli akceptujemy
tę definicję, to dla odnowionego libera-
lizmu absolutnie konieczny jest liberalny
patriotyzm. Nie nacjonalizm, ale patrio-
tyzm. To znaczy, że znajdziemy poczucie
wspólnoty także w ramach narodowych,
ale będzie to naród otwarty dla wszystkich
obywateli. A zatem naród-państwo, gdzie
przynależność do wspólnoty jest definio-
wana politycznie, a nie etnicznie. Takim
l’État-nation była historycznie Rzeczpo-
spolita Polska.

Czy w takim razie nowy liberalizm po-
winien porzucić dążenia do globalnej
wspólnoty i przenoszenia kolejnych
kompetencji na poziom ponadnarodo-
wy, na przykład w ramach Unii Euro-
pejskiej?

Nie, ponieważ to nie jest „albo-albo”,
a wręcz przeciwnie. Nasz błąd jako libe-
rałów nie polegał na tym, że za dużo mó-
wiliśmy o Europie czy o wspólnocie mię-
dzynarodowej. Bardzo słusznie mówiliśmy,
bo to jest istotne dla przyszłości świata.
Błąd polegał na tym, że za mało, czy wręcz
w ogóle nie mówiliśmy o narodzie, o oj-
czyźnie. I zostawiliśmy tutaj całe pole dla
prawicy. To jest moja teza. A więc tutaj
jestem zgodny z Emmanuelem Macronem:
to nie jest „albo-albo”, natomiast „i-i”.
Symbolicznym tego przykładem są flagi:

polskie i europejskie, niemieckie i euro-
pejskie, itd. Głęboko żałuję, także emo-
cjonalnie, że mój premier Boris Johnson
występuje już tylko z flagami brytyjskimi. 

Ostatni spór wokół mechanizmu po-
wiązania funduszy z praworządnością
pokazał coraz silniejszy opór niektó-
rych państw przed przekazywaniem
władzy do Brukseli. Czy rola Polski
i Węgier jako głównych hamulcowych
tego procesu jest dla pana zaskocze-
niem? Pytam również w kontekście
tego, że pisząc o kryzysie UE w 2012
roku dostrzegał pan w państwach Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej potencjał
do ożywienia integracji europejskiej. 

Jestem rozczarowany, ale niekoniecznie
zaskoczony. Trzeba zacząć od tego, że to,
co ostatnio obserwujemy, to na pewno
nie jest konflikt między Unią Europejską
a Polską czy między Unią Europejską
a Węgrami. To jest konflikt między UE
a rządzami Viktora Orbána czy PiS-u
w Polsce.

A jednak te rządy mają bardzo silny
mandat demokratyczny.

Mają mandat demokratyczny. Co prawda
można dyskutować o sytuacji na Węgrzech,
ale w Polsce – owszem. Chociaż ostatnia
wygrana prezydenta Dudy to było już
tylko 51 do 49 proc. A więc podobnie jak
w Stanach, społeczeństwo jest podzielone
pół na pół. Ale nawet wśród wyborców
PiS-u czy prezydenta Dudy jest poparcie
nie tylko dla Unii Europejskiej (bardzo
wyraźne!), ale również dla pewnego me-
chanizmu połączenia praworządności
z pieniędzmi. A więc stanowczo powie-
działbym, że to nie jest konflikt między
Polską a UE, natomiast toczy się oczywiście
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walka o przyszłość Polski. To jest stare,
najstarsze być może w pewnym sensie
w całej historii Polski pytanie: „Polska –
tak. Ale jaka?”.

Co pana zdaniem wpłynęło na taką
trajektorię rozwoju sytuacji w Europie
Środkowo-Wschodniej? W szczegól-
ności mam tutaj na myśli państwa
Grupy Wyszehradzkiej, gdzie przewa-
żają obecnie ugrupowania konserwa-
tywne i umiarkowanie eurosceptyczne. 

Jak napisał Zbigniew Herbert: „Pytania
z pozoru proste wymagają zawiłej odpo-
wiedzi”. Ale upraszczając, powiedziałbym,
że te kraje przeszły przez liberalne rewo-
lucje. Pamiętam, gdy pierwszy raz byłem
w Polsce w 1979 roku. Od tego czasu
w życiu Polaków zmieniło się praktycznie
wszystko. O wiele więcej się zmieniło tu
w Polsce, na Węgrzech czy w Czechach,

niż na przykład we Francji, w Niemczech
Zachodnich czy w Anglii. To była rewolucja
całego Lebenswelt, jak mówią Niemcy.
Jednoczesna liberalizacja, europeizacja,
cyfryzacja, itd. Absolutnie rozumiem, że
w pewnym momencie pojawia się taki
odruch klasycznie konserwatywny. Z pun-
ktu widzenia analitycznego, jest to reakcja
na tempo i głębokość zmian. Nic dziwnego,
że ludzie, którzy nie bardzo korzystali na
tych zmianach – na przykład na wsi czy
w małych miastach – zwracają się do cze-

goś znanego i zaufanego. A zatem do na-
rodu, do rodziny, do Kościoła. Należy to
absolutnie rozumieć. Nie powinno się
tego jednak sprowadzać do sytuacji wojny
domowej, gdzie wygrać może tylko jedna
lub druga strona. Chodzi o to, aby znaleźć
jakąś drogę pomiędzy – gdzie jest kraj,
który ma liberalny patriotyzm i pozostaje
w Unii Europejskiej. Skądinąd jestem
przekonany, że nie będziemy świadkami
polexitu w przewidywalnym czasie.

Nie ma pan również wrażenia jako ba-
dacz integracji europejskiej, że rozwój
zjednoczonej Europy poszedł za daleko
i stąd również, a może przede wszyst-
kim, bierze się ta reakcja państw na-
szego regionu?

Z pewnością jest to jeden z czynników,
chociaż nie dotyczy to w szczególny sposób
Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego
że kluczowym czynnikiem w tym procesie
zbyt szybkiej i zbyt dalekiej integracji jest
unia monetarna. W tej chwili piszę historię
współczesnej Europy i to jest ten moment,
kiedy kwestia zjednoczenia Niemiec i zwią-
zane z tym obawy dały impuls do szybkiego
przyjęcia jednolitej waluty, ale bez po-
trzebnej unii fiskalnej czy ekonomicznej.
To rzeczywiście jest problem, z którym
Unia Europejska walczy od 20 lat. Wspól-
na waluta wymaga bowiem dalszych kro-
ków w integracji fiskalnej, to znaczy głę-
boko politycznej, na które narody nie-
specjalnie są gotowe. Jeszcze nie, albo
już nie. A więc jest pewien proces wielo-
wymiarowy, bo jest też brexit, kryzys mi-
gracyjny i tendencje dezintegracyjne
w Unii Europejskiej. Ale nie życzę Polsce
takiej Europy, w której dojdzie do dezin-
tegracji. Ze wszystkimi wadami Brukseli,
to wciąż jest ta najlepsza Europa, którą
znamy z historii. 
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Na koniec chciałbym jeszcze powrócić
do kontekstu globalnego. Zauważył
pan ostatnio, że przełomem dla funk-
cjonowania demokracji liberalnych na
świecie będzie wynik rywalizacji ame-
rykańsko-chińskiej. Czy ta rywalizacja,
przez niektórych określana jako nowa
zimna wojna, może już teraz prowadzić
do dekonsolidacji świata demokra-
tycznego?

Podczas zimnej wojny mieliśmy konku-
renta, jakim bym Związek Sowiecki i blok
sowiecki. To była konkurencja strategiczna,
ekonomiczna, także ideologiczna. Później
przez długie lata nie mieliśmy takiej glo-
balnej, ideologicznej konkurencji – i w tym
sensie mój kolega z Uniwersytetu Stan-
fordzkiego, Francis Fukuyama, miał rację
z tezą o końcu historii. Ponieważ właśnie
to miał na myśli – że nie ma globalnej
konkurencji ideologicznej. Teraz już ją
mamy. Chiny są absolutnie taką konku-
rencją, nie tylko ekonomiczną, nie tylko
militarną, ale także ideologiczną. Dosko-
nale widać dzisiaj tę konkurencję w Ame-
ryce Łacińskiej czy w Afryce, gdzie chiński
model rozwoju jest bardziej atrakcyjny
niż model zachodni, który jest w kryzysie.
Pytanie, czy ta konkurencja jest dla nas
czymś dobrym, czy nie. Nie ma tutaj pew-
ności, ale mam nadzieję, że tak jak kon-
kurencja sowiecka ostatecznie była dla
nas dobra – wymagała od nas więcej, jesz-
cze lepszego modelu wolności i demokra-
cji – tak samo będzie na nas oddziaływała
konkurencja chińska. Ale to oczywiście
w dużej mierze zależy od nas samych.

Myśli pan, że to może być siła napę-
dowa dla dalszej integracji europej-
skiej? Na zasadzie pojawienia się sys-
temowego rywala, a jednocześnie stra-
tegicznego partnera – jak określa Chiny
unijna strategia z 2019 roku.

Zdecydowanie tak. Można wprost powie-
dzieć, że chodzi o wspólnego wroga, któ-
rego zabrakło po upadku ZSRR. To jest
jednocześnie zagrożenie i szansa. Ewi-
dentnym zagrożeniem jest to, że Chińczycy,
tak jak Rosja, stosują politykę divide et
impera wewnątrz Unii Europejskiej i mają
pieniądze. A więc dla Viktora Orbána czy
dla Serbii, będącej krajem kandydującym
do UE, to jest bardzo atrakcyjne. To są
drobne pieniądze dla Chin, ale bardzo
znaczące kwoty chociażby dla Węgrów.
A więc to jest zagrożenie. Ale jednocześ-
nie – strategicznie i historycznie – to jest
szansa nie tylko dla Europy, nie tylko dla
Zachodu, ale dla całego świata demokra-
tycznego. Mam tu na myśli także Indie
czy Australię. To jest część mojej wizji
odnowionego świata liberalnego: szersza
wspólnota, nawet szersza niż klasyczny
Zachód. W tym chciałbym bardzo zobaczyć
też aktywną rolę Polski.

Esej Timothy’ego Gartona Asha
o przyszłości liberalizmu w magazynie

„Prospect” przeczytać można tutaj
(wersja angielska) oraz na stronie „Kul-

tury Liberalnej” (wersja polska). 
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marCin ChrUŚCieL
Członek zespołu „Nowej Konfederacji”, 
doktorant nauk o polityce na Uniwersytecie Wrocławskim

https://kulturaliberalna.pl/2020/12/29/przyszlosc-liberalizmu-timothy-garton-ash/
https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/the-future-of-liberalism-brexit-trump-philosophy
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook_pl.pdf
https://youtu.be/x-lQ4M0pM-0
https://youtu.be/x-lQ4M0pM-0
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Rok 1836. Do Kantonu na będące prze-
pustkę do kariery egzaminy przybywa ty-
siące studentów z Chin. Wśród tłumów
jest 22-letni Hong Huoxiu, nadzieja wioski
Guanlubu. Idąc na sesję, Hong spotyka
dwóch obcokrajowców. Przemawiają i roz-
dają dziwną książkę. Hong bierze, rzuca
okiem. Dostrzega własne imię. 

Znak hong 洪 to dosłownie „potop”.
W tej cudzoziemskiej książce woda niszczy
wszystko na polecenie Boga, Ye-huo-hua.
Środkowo znak, huo 火, to z kolei ogień.
Nim to Bóg spala dwa zdeprawowane
miasta. Huo to również pierwszy człon
imienia Huoxiu. Mamy więc potop i ogień.
Oba złączone z Hong Huoxiu. Przypadek? 

Hong nie ma czasu by się nad tym za-
stanawiać. Idzie na egzaminy. Oblewa je. 

Po powrocie do domu zapada w trans.
Widzi światło. Pojawia się przed nim ko-
bieta. Nazywa go synem. Prowadzi do
Ojca, siedzącego na tronie władcy ze złotą
brodą, w smoczych szatach. Zapłakany
Ojciec opowiada, że stworzył świat. Ale
ludzie się od niego odwrócili. Dali się
zwieźć demonom, którzy zdobyli ziemię.

Diabelskie siły wdarły się też już nawet
do nieba. Synu, pomożecie? 

Młodszy brat starszego brata

Hong z mieczem w ręku, wsparty przez
Starszego Brata, staje na czele obrony.
Zwycięża w tym starciu, zrzucając demony
na ziemię. Chce dorżnąć watahę, ale Ojciec
go zatrzymuje. Nie czas jeszcze. Nakazuje
Hongowi przyswojenie świętych tekstów,
koniecznych do dokończenia dzieła.
Postępy w nauce sprawdza Starszy Brat,
srogi, szorstki, niecierpliwy i nerwowy:
osobnik ogólnie mało sympatyczny, jak
na starszego brata przystało. Po skończonej
nauce Ojciec odsyła Honga na ziemię,
zmieniając mu drugi człon imienia na
quan (全, „pełny”) i nadając tytuł Nie-
biańskiego Króla. 

Hong Xiuquan budzi się ze snu.

Wraca do życia. Ponownie kilka razy pod-
chodzi do egzaminów, zawsze nieudanie.
O śnie nie zapomina, tylko go nie rozumie.

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

170 lat temu Hong Xiuquan ogłosił się Niebiańskim Królem. Jego kilku-
nastoletnie panowanie nad prawie połową Chin kosztowało życie 20 mln
osób, inspirowało Mao – i skutecznie obrzydziło chrześcijaństwo w Pań-
stwie Środka

młodszy brat Chrystusa, chiński syn Boga



Aż po kilku latach odnajduje dziwną książ-
kę. Nie wie, że to autorska kompilacja
Biblii, stworzona przez protestanckiego
konwertytę. Otwiera mu oczy. Zaczyna
rozumieć skąd te wszystkie klęski spada-
jące na Chiny (to początki wojen opiu-
mowych). A przede wszystkim: co znaczył
jego sen. 

Ta kobieta to Maria. Władca ze złotą
brodą to Bóg Ojciec, Yehuohua. Potop
oraz ogień to zapowiedzi dokończenia
misji Honga. Powrotu na ziemię, dobicia
diabłów i stworzenia Niebiańskiego Kró-
lestwa Wielkiego Pokoju (Tai Ping Tian
Guo, 太平天国). Czyli raju na ziemi. Skoro
zaś Jezus jest synem Boga, to Hong jest
jego młodszym bratem. Chińskim synem
Boga. 

Trzydziestoletni (!) Hong Xiuquan ru-
sza głosić zreinterpretowaną dobrą no-
winę. Chrzcząc zdobywa pierwszych wier-
nych wśród górskich plemion. Z czasem
dołączają do niego członkowie tajnych
triad (podziemnych organizacji przestęp-
czych walczących z cesarstwem). Liczba
wyznawców rośnie, wraz z nimi radykalizm
ruchu, skierowany już wprost w rządzącą
mandżurską dynastię Qing, powszechnie
uznaną za uzurpatorską. Ścinając warkocz
(symbol poddaństwa Chińczyków), za-
kładając żółte, cesarskie szaty, 11 stycznia
1851, Hong ogłasza się Niebiańskim Kró-
lem. Wyzywa Mandżurów od diabłów.
Jego egzegeza przemawia do tłumów. 

Niech się dzieje wola nieba…

Liczba „wyznawców Boga” jak się nazwali,
gwałtownie rośnie. Wspierani przez bie-
dotę, opanowują kolejne obszary połu-
dniowych Chin, po drodze bezczeszcząc
świątynie, mordując mandarynów, roz-
dając jedzenie ubogim, redystrybuując
ziemię i likwidując własność prywatną

(oraz krępowanie stóp kobietom). Zaka-
zując opium, handlu, hazardu, rozrywek,
picia alkoholu i kontaktów seksualnych.
Przyjemności muszą poczekać na osta-
teczne zwycięstwo. Do jego czasu obo-
wiązuje spartańska dyscyplina – z syste-
mem oceny zachowania bojowników
w trakcie walk – oraz purytańska moral-
ność, z całkowitą kontrolą życia prywat-
nego i koniecznością publicznej spowiedzi.
Znosząc największe wyrzeczenia, walczą
z niespotykanym dotąd w Chinach fana-
tyzmem religijnym. Wszystko by urze-
czywistnić Wielki Pokój (chiń. 太平, Tai
Ping), stąd zwani będą Tajpingami. 

Osłabiona dynastia mandżurska spóź-
nia się z reakcją. Potem jest za późno.
Tajpingowie zajmują połacie południowych
i wschodnich Chin. Po latach okażą się
największym i najkrwawszych – do czasu
komunistów – powstaniem chłopskim
w historii Chin. W 1853 r., opanowawszy
ogromne obszary nad Jangcy, biorą sztur-
mem Nankin. Po wyrżnięciu obrońców,
proklamują go stolicą, Nowym Jeruzalem. 

W miarę postępów powstania na jego
stronę przechodzą urzędnicy cesarscy ze
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zdobytych terenów. Intelektualiści wiedzą
jak żyć z nową władzą: tak poprzestawiają
przecinki w konfucjańskiej klasyce, iż wy-
chodzi z nich pełna zgodność z dobrą no-
winą Hong Xiuquana. Ważniejsi od obro-
towych inteligentów są jednak górnik
Xiao Chaogui i chłop Yang Xiuqing. Choć
wszystko zaczęło się od objawienia Hon-
gowi we śnie jego przeznaczenia, z czasem
prywatne wizje się skończyły. Bóg naj-
wyraźniej wybrał inną formę komunikacji
ze swym (drugim) synem: poprzez Xiao
i Yanga. Niczym prorocy, zapadali w trans
i przemawiali głosami odpowiednio Star-
szego Brata Jezusa i Boga Ojca. Hong
pogodził się z wolą nieba i zaakceptował
ten modus operandi. Tym bardziej, że
było to dość użyteczne: pozwalało tropić
zdrajców w szeregach. Dokonywać, liczo-
nych w dziesiątkach tysięcy, egzekucji
diabłów ukrytych wśród lojalnych wy-
znawców, demaskowanych dzięki wizjom
Xiao i Yanga. Prorocy pną się w hierarchii,
stając się głównymi doradcami Niebiań-
skiego Króla. 

Jaką czapkę nosi Bóg?

Niestety, w drodze na Nankin, Xiao, głos
Starszego Brata Jezusa, popada w niełaskę,
ale szczęśliwie dla sprawy wkrótce ginie
w walce, co rozwiązuje protokolarny pro-
blem jego istnienia (i kończy udział Jezusa
w tej opowieści). Los Xiao działa dość
odstraszająco na Yanga, któremu wizje
nagle się kończą. 

Po zdobyciu Nankinu Tajpingowie
kontynuują ofensywę na wszystkich fron-
tach. Choć nie udaje się zająć Pekinu, to
rebelianci zagarniają połacie centralnych
Chin, tworząc z nich spichlerz państwa,
obejmującego w tym momencie prawie
1/3 Państwa Środka. Pod koniec 1853 r.
Niebiańskie Królestwo rozkwita. 

Wtedy właśnie Bóg Ojciec postanawia
znów odezwać się ustami Yanga. Napo-
mina Honga, swego (drugiego) syna, który
popadł w pychę. Odgrodził się od wy-
znawców pełnym przepychu pałacu, trak-
tując ich jak niewolników. Pełną garścią
czerpał z zakazanych innym uciech, utrzy-
mując własny harem. Ponadto Bóg, ustami
Yanga, łagodzi restrykcje seksualne dla
wiernych (cotygodniowe wizyty dla nad-
gorliwych zastępują pełny zakaz) oraz
przywraca do łask wiele konfucjańskich
zasad. Tym samym daje odpór mandżur-
skiej propagandzie, zarzucającą Tajpingom
chęć unicestwienia chińskiej kultury i za-
stąpienia jej obcym kultem. Na tej wojnie
informacyjnej trudno odmówić Bogu (lub
Yangowi) zmysłu Realpolitik. Młodszy
brat Chrystusa sypie głowę popiołem i na-
daje Yangowi tytuł Parakleta, utożsamiając
go z Duchem Świętym. Wizje stają się
częstsze, a wpływ Yanga na kierowanie
państwem rośnie. 

W tym momencie pojawiają się
Europejczycy. 

Od zdobycia Nankinu obcokrajowcy kil-
kukrotnie próbowali nawiązać kontakt
z Tajpingami. Pomimo, zdawałoby się,
wspólnej wiary, porozumienie rozbija się
o kwestie protokolarne. Obcokrajowcy
nie chcą złożyć hołdu Hongowi jako Kró-
lowi Niebiańskiemu. Jeden z zawróconych
statków wysyła wszakże list z pytaniem
czemu Hong Xiuquan nazywa siebie młod-
szym bratem Chrystusa, a Yang Xiuqing
zowie się Duchem Świętym. 

„Bóg tak chciał” dostają odpowiedź,
wraz z szeregiem pytań zwrotnych. „Ja-
kiego wzrostu i jakiej postury jest Bóg?”,
„jak duży brzuch ma?”, „jaką ma brodę?
„Jaką nosi czapkę?”, „W co się ubiera?”,
„czy jego Pierwszą Żoną jest Niebiańska
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Matka, ta sama, która urodziła Starszego
Brata Jezusa?”, „czy do narodzin Jezusa
miał jakichś synów?”, „Ile ma w tym mo-
mencie wnuków?”, itp. Podobne pytania
o wzrost, wagę itp. dotyczą Jezusa, uzu-
pełnione jeszcze zapytaniem o ilość jego
synów i córek oraz ich wiek. Do tego do-
chodzą wątpliwościami natury ogólnej:,
„Ile jest Niebios?”, „Które jest najwyższe?”,
„Czy Bóg układa wiersze?”, „Jakie ma
usposobienie?”.  

Skonfundowani marynarze urządzają
zebranie, które sarkastycznie nazwą „Sy-
nodem”, a następnie odpisują wyznaniem
wiary chrześcijańskiej, bez żadnych młod-
szych braci Jezusa. Po otrzymaniu odpo-
wiedzi „Synodu” Yang wpada w trans.
Bóg jego ustami oświadcza, że teksty za-
chowane u obcokrajowców zawierają sze-
reg błędów i nie mogą już być podstawą
wiary. Od tej pory jedynym źródłem praw-
dy są wizje Yanga.

Młodszy brat Chrystusa kontra Głos
Ducha Świętego

Te stają się regularne. Bóg Ojciec ustami
Yanga roztrząsa sprawy małe i wielkie,
kwestie ważkie i najdrobniejsze szczegóły.
A także upokarza osobistych wrogów Yan-
ga: pozostałych doradców Niebiańskiego
Króla. Tajpingowie kierowani przez Yanga
osiągają kilka strategicznych zwycięstw,
a Głos Ducha Świętego wykorzystuje suk-
ces, posyłając najważniejszych dowódców
daleko od stolicy. Po czym prosi Honga
by i mu przyznał, zarezerwowany dla Nie-
biańskiego Króla, tytuł „Pana 10 tysięcy
lat” (czyli wieczności). Tytuł „Pan 9 tysięcy
lat” jest już dla Yanga za skromny. 

Wtedy dopiero do młodszego brat
Chrystusa dociera, że Głos Ducha Świętego
stał się heretykiem. Zmarginalizowany
i pozbawiony generałów Hong gra na

czas, potajemnie wzywając do Nankinu
swoich dowódców. Część dociera wcześniej
i – nie zważając na nieustanne wizje Boga
Ojca mówiącego ustami Yanga o ich zdra-
dzie – wkracza do miasta, mordując Yanga,
jego rodzinę i stronników. Przez miesiące
generałowie dokonują wielkiej czystki
dziesiątków tysięcy podejrzanych o sprzy-
janie Głosowi Ducha Świętego. Idąc za
ciosem nawet Honga chcą odesłać do nie-
ba, lecz na ratunek przychodzą mu od-
działy, które wróciły do stolicy z opóź-
nieniem. 

Niebiańskie Królestwo jest poważnie
osłabione przez schizmę, czystki i walki
wewnętrzne. Ale inni mają gorzej. Man-
dżurowie nie są w stanie tego wykorzystać,
bo właśnie przegrywają drugą wojnę opiu-
mową i zbierają zgliszcza ze Starego Pałacu
Letniego. Hong Xiuquanowi z kryzysu
pomaga wyjść jego (ziemski) kuzyn, Hong
Rengan, wszechstronnie wykształcony,
były mieszkaniec Hongkongu, przybyły
do Nankinu na wieść o sławie krewniaka.
Kuzyn modernizuje państwo; opracowuje
również plan blitzkriegu, zakładający zdo-
bycie Szanghaju, stworzenie nowoczesnej
marynarki i desant na Pekin. 

W sierpniu 1860 Tajpingowie docho-
dzą na przedmieścia Szanghaju, kontro-
lowanego przez obcokrajowców, najważ-
niejszego i najbogatszego portu Chin. Są
zdumieni, że obcokrajowcy – podburzeni

47

THINKZINE, nr 1(127)/2021, styczeń 2021 www.nowakonfederacja.pl

od zdobycia nankinu

obcokrajowcy kilkukrotnie

próbowali nawiązać kontakt

z tajpingami



przez misjonarzy – nie tylko nie pomagają
wojskom młodszego brata Chrystusa, ale
aktywnie się przed nimi bronią. Tajpin-
gowie zwijają oblężenie, lecz wracają po-
tężniejsi w styczniu 1862 r. Otaczają mias-
to, mają miażdżącą przewagę w ludziach
i sprzęcie. Los Szanghaju wydaje się być
przesądzony. 

I wtedy spada śnieg. Ogromny, po-
tężny, nieustający, niewidziany tu od stu
lat. Odziani w lekkie stroje Tajpingowie
przegrywają z pogodą i wycofują się. Dla
obcokrajowców to cud. Podbudowani, idą
za ciosem. Łączą siły z Mandżurami, two-
rzą oddziały ochotników, najemnicy, na
czele z kapitanem Gordonem (zginie póź-
niej w Chartumie) zasilają cesarską armię.
Rozpoczynają kontrofensywę. 

Dla ludzi żyjących pod rządami Taj-
pingów będzie ona wybawieniem. Nie-
biańskie Królestwo Wielkiego Pokoju
przyniosło powszechny głód, terror, nędzę.
Wsie i miasta poszły z dymem, wyludniły
się, opustoszały. Sen Hong Xiuquana
kosztował życie ponad 20 milionów ludzi.
Kolejne dziesiątki milionów wpędził
w straszliwą biedę. Całkowicie skompro-
mitował również w Chinach chrześcijań-
stwo. 

Inspiracja Mao

Czas Tajpingów dobiega końca. Zdzie-
siątkowana armia wycofuje się do Nan-
kinu. Generałowie proszą Niebiańskiego
Króla o zgromadzenie zapasów zboża.
Hong lekceważy zagrożenie. Wiarę pokłada
w interwencję Starszego Brata Jezusa,
który wybawi Nowe Jeruzalem na czele
Niebiańskiej Armii. Potem jest już za póź-
no. W październiku 1863 r. wojska man-
dżurskie odcinają linie zaopatrzenia,
w grudniu zaczyna się oblężenie, 19 czerw-

ca 1864, po bohaterskiej obronie do sa-
mego końca, Nankin pada. 

Wojska mandżurskie dokonują ma-
sakry obrońców i całkowicie niszczą mias-
to. Wkrótce też zaczną systematyczne sta-
rania o zatarcie wszelkich śladów po ist-
nieniu Tajpingów. Najbliżsi Hong Xiu-
quana próbują ucieczek na różne sposoby.
Wszyscy zostają złapani i poćwiartowani.
Sam Niebiański Król tego nie doczeka.
W kwietniu, gdy sytuacja staje się kry-
tyczna z powodu wyczerpania się zapasów,

młodszy brat Chrystusa oświadcza, że na-
leży jeść rosnące na ulicach chwasty. Za-
mienią się one w ustach wierzących
w mannę. W ten sposób Bóg Ojciec uratuje
ich, tak, jak ongiś wyratował Naród Wy-
brany. Hong sam daje dobry przykład.
Zapada na nieznaną chorobę. Umiera
1 czerwca 1864 r. Nie zmartwychwstaje. 

Nie zostaje jednak zapomniany, mimo
systematycznych starań Mandżurów. Kil-
kadziesiąt lat po swojej śmierci młodszy
brat Chrystusa doczekał się nieoczekiwa-
nego fana: Mao Zedonga. Przywódca ko-
munistów wyraźnie polubił totalitarne
praktyki i próby inżynierii społecznej
Honga. Twórczo rozwinął publiczną spo-
wiedź, tworząc spektakle samokrytyki.
Znacznie udoskonalił metody inwigilacji
i kontroli społeczeństwa. A przede wszyst-
kim, Mao napisał historię Tajpingów od
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nowa, tworząc z nich protosocjalistów,
walczących z feudalnym uciskiem, a z Hon-
ga postępowego rewolucjonistę. Tylko
wątki chrześcijańskie wygumkował. Chiń-
czycy powszechnie znają – bo uczy się
tego w szkole – historię Tajpingów. W nie-
mal każdym mieście ChRL są ulice na-
zwane na ich cześć (a w Pekinie są wzmian-
kowani na obelisku na placu Tiananmen),
zaś poświęcone im wystawy zdobią muzea
(sam Hong ma ich kilka). Jednego tylko

Chińczycy nie za bardzo wiedzą: że Hong
Xiuquan uważał się za młodszego brata
Chrystusa. 

Pisząc artykuł korzystałem z ksiązki
Jonathana Spence’a, „God’s Chinese Son.
The Taiping Heavenly Kingdom of Hong
Xiuquan”. W 2009 r. na nieistniejącym
już portalu Mojeopinie ukazał się mój
poprzedni artykuł o Tajpingach, wyko-
rzystałem tu niektóre jego fragmenty. 

49

THINKZINE, nr 1(127)/2021, styczeń 2021 www.nowakonfederacja.pl



50

THINKZINE, nr 1(127)/2021, styczeń 2021 www.nowakonfederacja.pl

Po Trójkowej historii z utworem „Twój
ból jest większy niż mój” Kultu, Kazik
Staszewski błyskawicznie awansował na
kolejnego antypisowskiego barda. I to
wielkiego formatu. Jednym od klaskania
obrzękły prawice, innym spuchły uszy –
na sam dźwięk skierowanej przeciw Ja-
rosławowi Kaczyńskiemu piosenki. Tu
i ówdzie zapadła pełna konsternacji cisza –
wśród wciąż popierających rządzącą for-
mację inteligentów niemało jest takich,
którzy albo się na Kulcie i całej masie ka-
zikowych projektów muzyczno-publicy-
stycznych wychowali, albo żywią do nich
niemały sentyment. Bądź co bądź latami
nucili, że „Łysy jedzie do Moskwy”, że
„moja ulica murem podzielona”, że „wszys-
cy artyści to prostytutki” i wraz z Kultem
przekonywali pana Waldka: „pan się nie
boi”. W niejednym domu na półce, z której
zniknęło już Pismo Święte po dziadkach
i rżnięty kryształ po rodzicach, stoi „Kult.
Biała księga” Wiesława Weissa (sześćset
stron, twarda oprawa, dobry papier, ko-

lorowe zdjęcie, format A4) z oficjalną eg-
zegezą kultowych piosenek.

Błędem byłoby jednak przesadne pod-
kreślanie (post)inteligenckiego sznytu
Kazikowej publiki. Bo choć Kult kilka
dekad temu stał się nieodłącznym ele-
mentem juwenaliów, po części ratując
honor imprez studenckich, to przecież
fenomenalnie przyjęty koncert zespołu
na Pol’and’Rock w 2019 roku w Kostrzynie
nad Odrą uświadamia znacznie szersze
zasięgi. Festiwal do niedawna znany jako
Przystanek Woodstock, organizowany
przez demiurga polskiego show biznesu
Jurka Owsiaka, jest od zawsze przede
wszystkim imprezą małych i średnich
miast. Świętem Polski B, którą Owsiak
mniej lub bardziej umiejętnie potrafi
przekonać do autorytetów III RP. Dobrze
to widać po napisach na biało-czerwonych
flagach łopoczących wśród widowni i po
tablicach z nazwami miejscowości umiesz-
czonych przy scenie: Grudziądz, Płoty,
Gołdap, Złotów, Kolno. 

krzysztof wołodźko
Felietonista i dziennikarz Instytutu Spraw Obywatelskich, publicysta
Polskiego Radia 24, tvp.info, „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej
Codziennie”. Pisze m.in. do miesięcznika ZNAK i Tygodnik.TVP.pl 

Kto ma jeszcze w swojej kolekcji stare kasety Kultu czy Kazika na Żywo,
ten wie, że polityczne okoliczności pojawiają się i znikają, zmieniają się
konteksty, a dobra muzyka i zwięzłe spraw podsumowania zostaną z nami
na dłużej

mój kult murem podzielony?



Anarchokapitalistyczny rys

Koncert Kultu na Pol'and'Rock z zeszłego
roku ukazał się niedawno na CD i DVD.
Im dłużej go oglądam, tym większą mam
pewność, że nikt przytomny w mediach
z Kazikiem zadzierać nie powinien. To
się nie może udać i nie może dobrze skoń-
czyć. Bo choć Kazik dawno temu śpiewał
o sobie: „jestem tylko grajkiem, a nie pa-
pieżem”, to przecież z dekady na dekadę
najjaśniejszej i dysfunkcyjnej III RP stał
się liderem i autorytetem na polskiej
scenie muzycznej. Człowiekiem, z którego
zdaniem liczy się i dziewczyna bez zęba
na przedzie, i koledzy, którzy wciąż mają
metody. I liczone w setki tysięcy tłumy,
i miliony ludzi w Polsce i na emigracji,
którzy słuchają go na żywo, słuchają w stu-
dio, słuchają za pośrednictwem mediów
tradycyjnych, społecznościowych i prze-
różnych spotifajów. Są wśród nich tacy,
którzy kurwowali nad taśmą z „Piosenką
młodych wioślarzy”, wciągniętą przez
krótkogrającego dwukasetowego jamnika
made in Taiwan, są i tacy, dla których
odtwarzacz mp3 to wspomnienie z wczes-
nego dzieciństwa. Oni wszyscy dobrze
wiedzą, przed kim biegnie baranek i nad
kim lata motylek. Zaiste, rację ma poeta:
„A najdłużej zawsze jest tu ten, kto ma
z tyłu sceny tlen”. 

„Kult. Pol’and’Rock” pewnie będzie
gorzką pigułką dla tych, którzy wolą pa-
miętać Kazika jako bezlitosnego krytyka
komuny, postkomuny i człowieka, który
jasno mówił o swoim rozczarowaniu Plat-
formą Obywatelską. Przypomnijmy choćby
wywiad, który zrobił z muzykiem Robert
Mazurek dla tygodnika „Sieci” (wówczas
„W Sieci”) w czerwcu 2013 roku: „Rządy
Tuska i Platformy szybko mnie rozczaro-
wały i później już nie głosowałem, nie
popierałem ich. Wyleczyli mnie ze złudzeń.

A teraz nie chcę się zapisać do żadnego
obozu, PiS również”. Nikt nie może być
jednak zdziwiony. Na tym świecie pewna
jest tylko śmierć i to, że Kazik nie lubi
podatków. I to właśnie ewidentny anty-
etatyzm, nieledwie anarchokapitalizm,
stanowi charakterystyczny rys, czy wręcz
stałą Kazikowych przekonań. Plus ewi-
dentna niechęć do imperialistycznych cią-
got Rosji, zarówno jeśli mowa o geopoli-
tyce, jak i energetyce. W tych sprawach
lider Kult rzeczywiście od zawsze idzie
prosto. I nie dziwi, że na Pol’and’Rock,
gdy Kazik śpiewał: „Ręce do góry, daj
całe złoto, które wieziesz ze sobą / Ręce
do góry, bez siły lub przemocą” na telebi-
mach za nim wyświetlała się tablica Urzędu
Skarbowego.

Kłopot w tym, że to, co w początkach
lat 90. XX wieku mogło się wydawać
próbą wolnościowego odreagowania kilku
dekad tragikomicznych absurdów cen-
tralnego planowania czasów PRL, dziś aż
nadto trąci ultraliberalną demagogią.
A w polskim życiu publicznym najpraw-
dopodobniej jest świadomie cyniczną stra-
tegią, która pozwoliła zbudować nad Wisłą
degresywny system podatkowy. System
podatkowo-składkowy, w którym najwięcej
zarabiający płacą najmniej, system, który
bardziej obciąża najbiedniejszych niż naj-
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bogatszych. I jeśli mam o coś do Kazika
pretensje, to właśnie o ten banał, który
sprzedaje ze sceny właśnie ludziom z ma-
łych i jeszcze mniejszych miejscowości
i społeczności. Bo choć z pozoru antypo-
datkowy przekaz brzmi jak dobra nowina
dla maluczkich, w gruncie rzeczy służy
jedynie znacznie majętniejszym od nich.

Ludzie w drodze

W podobnej sprawie Kazik Staszewski
doczekał się zresztą mocniejszej polemiki
ze strony kolegów i współpracowników
z branży muzycznej. Poszło o środki z Fun-
duszu Wsparcia Kultury. Niemała część
ludzi z branży koncertowo-muzycznej,
którzy w czasie pandemii mieli skorzystać
ze środków FWK, bardzo źle przyjęła wy-
powiedź o „ukradzionych pieniądzach”
(w domyśle: ukradzionych obywatelom
przez państwo w formie różnych danin
publicznych) zamieszczoną na fanpejdżu
Kultu. Muzycy, technicy, niektórzy dzien-
nikarze mniej lub bardziej delikatnie pró-
bowali wyjaśniać Kazikowi, że podatki to
nie złodziejstwo, a fundusz to nie zorga-
nizowana redystrybucja „ukradzionych
pieniędzy”. To temat na osobny artykuł:
komu, kiedy i jak opłaca się myśleć o tych
sprawach.

Jest tylko grajkiem, nie papieżem. Kto
widział „Kult. Film”, czyli dokument po-
święcony zespołowi i jego liderowi, ten
o tym dobrze wie. Stworzony przez Olgę
Bieniek i Leszka Gnoińskiego film pokazuje
ludzi w wiecznej drodze, ludzi za sceną,
z życiem rodzinnym i intymnością emocji
złapaną w kamery gdzieś dalej od za-
chwyconych tłumów. Ludzi, którzy żyją
przez znaczną część roku w trasie, w bu-
sach przeglądają codzienne gazety (łącznie
z „Gazetą Polską Codziennie”), na bac-
kstage patrzą na swoje dzieci i wnuki,

rozmawiają z żonami i dziewczynami. To
są ludzie, którzy mają lepsze i gorsze dni,
swoje małostki i śmiesznostki, zalety
i przywary, a czasem pewnie też nałogi.
Nie są też już najmłodsi, choć Rolling
Stonesów pewnie nie dogonią i nie prze-
gonią. A Kazik trzyma ich jako zespół
w ryzach – choć też już się nam solidnie
pomarszczył na twarzy, jak każdy narodowy
wieszcz, któremu zdarzyło się postarzeć. 

Ja ciągle widzę krew Boga

I ten Kazik też jest ważny – nie metapoli-
tyczny publicysta, nie człowiek z mocno
inteligenckimi korzeniami, który nie mu-
siał skończyć socjologii, by stworzyć nie-
ledwie własną szkołę opisu polskiej rze-
czywistości przed i po transformacji ustro-
jowej. Ważny jest jako artysta, który stwo-
rzył nie tylko miłosno-egzystencjalne „Do
Ani” czy „Lewe lewe loff loff”, ale też
„Jeźdźców” czy „Krew Boga”. Czyli utwory
o wierze, nadziei i miłości. „Jeźdźcy” są
jednym z najambitniejszych w polskiej
popkulturze przetworzeń archetypicznego
obrazu z Apokalipsy. Jego niezwykłość
mniej jest może uderzająca niż kilkadzie-
siąt już lat temu (bo rozpowszechnienie
religijnego analfabetyzmu odebrało czy-
telność niuansom), ale wciąż mocno prze-
mawia do wyobraźni. Niezwykła trans-
gresja: to, co miało rodzić rozpacz i co
jest strach przed katastrofą, przynosi
szansę: „Lecz nie trać nadziei / Nadziei
nie trać / Nadziei nie trać / Tracić nie
wolno / Czwarty jedzie z nimi / On po-
tężniejszy jest od tamtych trzech / On
niesie ci miłość i wiarę / I miłość, i wiarę,
nadzieję dla ciebie ma / Niesie ci słońce
i gwiazdy / On potężniejszy jest od tamtych
trzech”. 

Kazik podkreślał później, że utwór
okazał się niezgodny z oficjalną linią
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Świadków Jehowy, których religijność
była dla niego ważna przez długie lata.
Nie byłoby zatem „Jeźdźców” gdyby nie
to jedno: niemal nieustanne walki Kazika
z aniołem („wolnych poznać po tym, że
kulawi”), jego religijne rozterki, niepew-
ności duszy, osobisto-instytucjonalne star-
cia z Kościołem katolickim (jak mówił
w jednym z wywiadów, „Babilonem był
dla mnie nie tylko system, ale i Kościół
katolicki”). Jego poszukiwania, korekty
religijnych poglądów, muzyczne glossy
do wcześniejszych gloss stanowią niewąt-
pliwy pożytek dla polskiego rocka. I gdy
dziś ogląda się „Kler” Wojciecha Sma-
rzowskiego z utworem „Maria ma syna”
jako ścieżką muzyczną do sceny libacji
na plebanii, to przecież – dziadersi to
dobrze wiedzą – to nie jest tylko o Kościele
i klerze w czasach Prawa i Sprawiedliwości,
ta piosenka to część o wiele bardziej zło-
żonego zjawiska, duchowego, egzysten-
cjalnego, religijnego i społecznego, które
niegdyś jednych prowadziło daleko od
katolicyzmu, a drugich uczyniło głęboko
wierzącymi katolikami. Kto nie pamięta,
w czym rzecz, niech sięgnie po starą już
książkę „Radykalni”, na kartach której
z Tomaszem Budzyńskim, Grzegorzem
Wacławem, pseudonim „Dziki” i nieżyją-
cym już Piotrem „Stopą” Żyżelewiczem
rozmawiał Marcin Jakimowicz.

Przywrócona polityczna świadomość

Często Kazikowe teksty, a co za tym idzie –
cała poetyka Kultu – opiera się na połą-
czeniu tego, co głęboko osobiste, z tym
co społeczne. To jest właśnie „Arahja”
i to jest „Polska”. Nie idzie w nich tylko
o to, co pisane dużym kwantyfikatorem.
To, co było wokół podzielone; to, co było
brudne wokół nas trzydzieści lat temu,
rodziło wewnętrzny niepokój, gniewne

pytania, kontrowersje. Nie ma dobrej od-
powiedzi na pytanie, czy bardziej bolało
podzielone ciało, czy podzielona ulica
i dom. Gdy krzyczeliśmy, że mieszkamy
w Polsce, tu, tu, tu, tu, to krzyczeliśmy
całymi sobą – a każdy miał swój brzydki
dworzec i swoje (nie)wesołe przygody na
ulicach z zarzyganymi chodnikami.

Dla starszych roczników jest to jeszcze
dość oczywiste, ale młodsi wychowani są
na muzyce, która na ogół zrezygnowała
z szerzej rozumianej polityczności i ideo-
wego przekazu, stając się zapisem su-
biektywnych stanów skupionego na siebie
ducha. Budulcem dla tych piosenek jest
świat blisko-dalekich relacji i narcystycz-
nych zapatrzeń w siebie. Dziennikarz mu-
zyczny Jarek Szubrycht twierdzi wręcz,
że dopiero rządy PiS przywracają mu-
zycznej popkulturze w Polsce polityczną
świadomość. I może tak rzeczywiście jest –
choć ośmiu gwiazdkom Taco Hemingwaya
daleko jeszcze do wyrazistości i opisowości
Kazika. Pewnie też dlatego, że ten drugi
zdążył wychować się w świecie bez gro-
dzonych osiedli i bez tak mocno sforma-
towanych radiostacji, z w miarę jeszcze
egalitarną przestrzenią społeczną – do-
słownie i w przenośni. I zdążył odpo-
wiednio wcześnie pochodzić nie po uła-
dzonych, ujednoliconych, pozbawionych
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niemal jakichkolwiek zgrzytów i kontras-
tów galeriach handlowych, ale po polskich
ulicach z wczesnych najntisów, pstroka-
tych, rozpolitykowanych, rozsadzanych
sprzecznościami epoki, która odchodziła
i czasów, które nadchodziły. I wiedział,
o czym mówi, gdy rymował: „Popatrz
dookoła, ile brudu na ulicy, jacy ludzie są
zniszczeni, jacy oni umęczeni”. 

Polska jest symbolem. Polacy myślą
symbolami – prawicowa inteligencja bar-
dzo chętnie to podkreślała przez dekady
III RP. Paradoksem jest to, że niemała
część narodowego imaginarium, symboliki
dziedziczącej sporo jeszcze z czasów pierw-
szej „Solidarności” (która z kolei pełnymi
garściami czerpała z romantyzmu i mes-
janizmu czasów licznych insurekcji) dziś
obraca się przeciw rządzącej prawicy.
A przecież to prawica przez lata radziła
sobie znacznie lepiej z tym dziedzictwem
niż jej adwersarze. Świetnie pokazuje to
właśnie koncert Kultu na Pol'and'Rock
i jego wersja na DVD. Politycy PiS na te-
lebimach, podobnie jak dziennikarze TVP
w mundurach żołnierzy jak prezenterzy
„Dziennika Telewizyjnego” w czasach sta-
nu wojennego – to pewnie bolesny policzek
dla ludzi, którzy na antykomunistycznej
symbolice zbijali przez lata kapitał. I mieli
niezłe powody sądzić, że będzie ona dalej
dla nich pracować. Tymczasem wychowali
pokolenie, które świetnie wychwytuje pe-
joratywność tych symboli – ale używa
ich przeciw swoim wychowawcom. 

Choć rzecz ma szerszy kontekst. Gdy
dziś pupilka „Gazety Wyborczej”, Marta

Lempart, zwołuje 13 grudnia ludzi pod
dom Jarosława Kaczyńskiego, to czy aby
nie podważa dość popularnej od zawsze
na Czerskiej narracji o Jaruzelskim jako
mężu stanu i jego krwawych pomagierach
w rodzaju Czesława Kiszczaka jako lu-
dziach honoru? Tą metodą przecież to
już nie „prawicowe oszołomy”, ale liberalny
i lewicowy elektorat nasiąka negatywnymi
skojarzeniami z 13 grudnia, których „Wy-
borcza” próbowała mu raczej oszczędzić.
Antykomunizm symboliczny, jak się wy-
daje, przechodzi na naszych oczach kolejne
i kolejne semantyczne przepoczwarzenia.
I z pewnością przeżyje nie tylko Adama
Michnika i jego akolitów, nie tylko poko-
lenie prawicowych dziennikarzy, którzy
zaczynali swoje kariery na początkach lat
90., ale i tych, którzy dziś jako piękni
dwudziestoletni odrabiają z Kultem i Ka-
zikiem swoje pierwsze lekcje wiedzy o spo-
łeczeństwie. 

Być może Kult dziś komuś wydaje się
mocno antypisowski, i w związku z tym
ma go za cennego sojusznika lub za nie-
oczekiwanego wroga. Ale kto ma jeszcze
w swojej kolekcji stare kasety Kultu czy
Kazika na Żywo ten wie, że polityczne
okoliczności pojawiają się i znikają, zmie-
niają się konteksty, a dobra muzyka i zwięz-
łe spraw podsumowania zostaną z nami
na dłużej, w mowie potocznej, w popkul-
turowym skojarzeniu, w estetycznym na-
wyku, zasłuchaniu w trafiającą mocno do
serca frazę. Zostanie także jako okazja
do polemik, nawiązań i wciąż nowych py-
tań o to wszystko, co jest tu, tu, tu, tu. 
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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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