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Późną jesienią roku 1990 brytyjski fizyk
Tim Berners-Lee, współpracownik Euro-
pejskiej Organizacji Badań Jądrowych
CERN kończył opis swojego nowego przed-
sięwzięcia. Aby streścić w jednym akapicie
jego ideę, wystukał na klawiaturze nastę-
pujące słowa: „Projekt opiera się na filo-
zofii, według której większość treści aka-
demickich powinna być swobodnie do-
stępna dla wszystkich. Ma on na celu
umożliwienie wymiany informacji w mię-
dzynarodowych zespołach rozproszonych,
a także rozpowszechnianie informacji
przez grupy wsparcia. Początkowo skie-
rowany do społeczności fizyki cząstek ele-
mentarnych, rozprzestrzenił się na inne
dziedziny i wzbudził duże zainteresowanie
w zakresie wsparcia użytkowników, od-
krywania zasobów i obszarów współpracy”. 

Projekt Tima Bernersa-Lee rozprzest-
rzenił się na inne dziedziny. Wzbudził
duże zainteresowanie. W 2019 r. Tim był
już Sir Timothym, a w jego przedsięwzię-
ciu, i w innych, pokrewnych projektach,
które powstały przez ten czas, według da-
nych Międzynarodowego Związku Tele-

komunikacyjnego, uczestniczyły ponad
4 miliardy ludzi – czyli ponad połowa
ludzkości. Można się spodziewać, że pan-
demia zwiększyła ten odsetek.

Początkowo przedsięwzięcie Brytyj-
czyka miało nazywać się „Kopalnią” lub
„Siatką Informacji” (The Mine of Infor-
mation, Information Mesh). Ostatecznie
stanęło na „Globalnej Pajęczynie” (World
Wide Web).

A ta przyniosła światu nowe reguły.

Internet jako medium ognostyczne

Nowe reguły związane są zazwyczaj z ewo-
lucją starych lub z rewolucją. Dziś możemy
mówić raczej o tej drugiej. Liczba aspektów
i elementów rewolucji internetowej, które
można analizować, wydaje się nieskoń-
czona, a World Wide Web jest tylko jed-
nym z nich. Określenia tego błędnie używa
się na co dzień zamiennie ze słowem „in-
ternet”, bo WWW jest tylko jedną z usług
internetowych – obok (na przykład) poczty
e-mailowej, transferu plików. Jest ona
jednak pierwszym zrealizowanym na tak
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wielką skalę internetowym projektem me-
dialnym, a więc dotyczącym przekazu in-
formacji. To technologia WWW była
pierwszą platformą dla funkcjonującej
dziś już równie dobrze poza przeglądar-
kami telewizji czy radia internetowego.
To ona tak naprawdę była iskrą zapalną
dla rewolucji internetowej. Dlatego, żeby
choć trochę przybliżyć odpowiedź na py-
tanie, jak przewrót ten zmienił (i praw-
dopodobnie jeszcze zmieni) reguły życia,
rozpoczynam od refleksji nad jego korze-
niami. 

Na pewien cząstkowy wgląd w istotę
(i differentia specifica) internetu jako
środka przekazu pozwala lektura pierw-
szego opisu projektu późniejszej „World
Wide Web”, jaki Tim Berners-Lee przed-
łożył w formie papierowej swojemu sze-
fostwu w CERN marcu 1989 (projekt ten
nota bene został za pierwszym razem od-
rzucony, choć ówczesny szef Brytyjczyka,
Mike Sendall, opatrzył go notatką „nie-
jasne, lecz ekscytujące”). CERN, pisał
wówczas Berners-Lee, jest wspaniałą or-
ganizacją, zatrudniającą tysiące kreatyw-
nych pracowników, oficjalnie zorganizo-
wanych w hierarchiczną strukturę zarzą-
dzania. Jednak ta struktura jest tylko za-
słoną, ukrywającą realny układ relacji.
A ten ma charakter zbliżony do pajęczej
sieci, w której istnieje całe mnóstwo po-
łączeń i powiązań, nierzadko ułożonych
„w poprzek” formalnej, hierarchicznej
struktury. Mało tego – te połączenia ule-
gają ciągłym zmianom. Każdy nowy pra-
cownik otrzymuje „na wejściu” szereg in-
formacji dotyczących tego, z kim warto
porozmawiać, by dowiedzieć się czegoś
o własnych zadaniach, do jakich wydziałów
i jednostek CERN-u należy się zgłosić.
Główny problem polegał jednak na tym,
że przy dużej rotacji pracowników, ciągle
pojawiających się nowych zadaniach, no-

wych technologiach i pomysłach – wy-
stępuje ciągła utrata informacji. Niektóre
z nich są co prawda spisywane, ale w spo-
sób rozproszony – w notatkach i na kom-
puterach poszczególnych pracowników.
Nie można wszystkich ważnych danych
umieścić w jednej, wielkiej książce – za-
uważał Berners-Lee, bo tak jak bez przerwy
zmienia się CERN, tak i sama struktura
tej książki musiałaby bez przerwy ulegać
zmianom. Struktura książki jest trwała
i hierarchiczna, ponadto książka ma cha-
rakter sekwencyjny – jest uszeregowana
od początku do końca, uporządkowana
od rozdziału do któregoś z kolei poziomu
podrozdziału. Przypomina więc raczej ofi-
cjalną niż nieoficjalną strukturę CERN.

Odpowiedzią na ten problem miała
być koncepcja hipermediów – czyli roz-
winięcie powstałej już wcześniej koncepcji
hipertekstu. Tego ostatniego słowa pierw-
szy raz użył w latach 60. XX wieku pionier
IT Ted Nelson, a Berners-Lee w swojej
propozycji tłumaczy je w następujący spo-
sób: hipertekst to „informacje dające się
odczytać przez człowieka, połączone ze
sobą w nieograniczony sposób”. Hiper-
media są rozszerzeniem hipertekstu na
grafikę, film lub dźwięk. Także łączone
ze sobą, bez względu na rodzaj, wielkość
i treść, w sposób możliwie bezgraniczny.
Jako że umiejscowione są w zdecentrali-
zowanej sieci, i jednocześnie dostępne
we wszystkich jej miejscach, mogą też
być w sposób dowolny zmieniane wraz
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z dynamiką zmian w otoczeniu, i w zmie-
nionej wersji równocześnie docierają do
wszystkich użytkowników.

Do dziś do bardzo ważnych cech me-
diów internetowych należy pięć opisanych
wyżej właściwości World Wide Web: 1) po-
łączenie różnych elementów 2) nierzadko
w poprzek oficjalnych, wyodrębnionych
czy narzuconych struktur i hierarchii,
3) możliwość „przeskakiwania” między
nimi w dowolnie wybranej kolejności oraz
4) możliwość dokonywania ciągłych, par-
tycypacyjnych zmian poszczególnych ele-
mentów sieci, 5) które to zmiany w sposób
synchroniczny odczytywane są przez użyt-
kowników. Te cechy bezpośrednio kształ-
tują wpływ społeczny sieciowej rewolucji. 

Świat (od fizycznego, przez biologiczny
do społecznego) rozumiany jako zbiór
obiektów można obserwować, w uprosz-
czeniu, na dwa sposoby – analityczny i –
użyję określenia rozwijającego pojęcie
wprowadzone przez Olgę Tokarczuk –
ognostyczny, holistyczny lub sieciowy.
Spojrzenie analityczne akcentuje granice
pomiędzy różnymi obiektami, klasyfikuje
je i hierarchizuje, a przy okazji – jak pisze
Olga Tokarczuk – monadyzuje. Tak proces
ten opisuje noblistka w eseju „Ognozja”,
zaczynającym książkę „Czuły narrator”:
„Człowiek, monadyczny, pojedynczy byt
«rzucony w istnienie» górował samotnie
nad królestwami roślinnym i zwierzęcym
jako „korona stworzenia”. To był obraz,
który zdominował naszą wyobraźnię i na-
sze postrzeganie siebie”. Tokarczuk po-
wołuje się na rewolucyjne odkrycie naszej
„multiorganizmowości”, które uświado-
miło nam, że człowiek funkcjonuje w stałej
symbiozie z miliardami mikroorganiz-
mów – między innymi bakterii, grzybów
i archeonów. A w zasadzie – jest tą sym-
biozą, gdyż liczba mikroorganizmów, jak
pisze „Nature”, jest mniej więcej zbliżona

do liczby ludzkich komórek. „Jesteśmy
już nie tyle biontem, ile holobiontem,
czyli zespołem różnych organizmów (…)
Ta nowa perspektywa oparta na złożoności
widzi świat nie jako hierarchicznie upo-
rządkowany monolit, lecz jako wielość
i różnorodność, luźną organiczną strukturę
sieci” – pisze Tokarczuk.

To właśnie perspektywa ognostyczna –
i trudno już nie zauważyć analogii z ob-
serwacjami Bernersa-Lee ujętymi w pierw-
szej propozycji technologii WWW. Ognozja
jest bowiem zdaniem autorki „Czułego
narratora” ultrasyntetycznym procesem
poznawczym, który ogarnia całość dyna-
micznego systemu powiązań, zamiast kla-
syfikować i hierarchizować jego elementy.
„Upośledzenie w zakresie ognozji przejawia
się niemożnością postrzegania świata jako
integralnej całości, czyli widzeniem wszyst-
kiego osobno”. Postrzeganie analityczne
jest stopklatką, zamrażającą świat w da-
nym momencie, rozmontowującą go na
części i umieszczającą każdą z tych części
w odpowiedniej szufladce. Medium wła-
ściwym dla tego rodzaju postrzegania jest
książka – raz wydrukowana, nie może
być bez przerwy aktualizowana (chyba że
w kolejnych wydaniach) i nie umożliwia
płynnego i szybkiego przechodzenia do
innych powiązanych dokumentów (taką
rolę pełnią wprawdzie przypisy, ale ich
efektywność jest daleko mniejsza niż efek-
tywność linków). 

Internetowe hipermedia, bardziej niż
jakiekolwiek dotychczasowe medium, zbli-
żają nas zatem do ognozji, do widzenia
integralnego, holistycznego, a jednocześnie
dynamicznego, czyli umożliwiającego ciąg-
łe zmiany. Ognozja przy tym „skupia się
na pozaprzyczynowo-skutkowych i poza-
logicznych łańcuchach zdarzeń, preferując
tzw. spawy, mostki, refreny, synchronicz-
ności”. Tych ostatnich czterech pojęć nob-
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listka wprawdzie nie definiuje, ale wszyst-
kie one są pokrewne pojęciu „linku”, czyli
istotowego elementu internetowego me-
dium. Swoją drogą o tym, jak bardzo
oczywistym elementem świata wirtualnego
stał się link, świadczy choćby to, jak z cza-
sem niepostrzeżenie wtopił się on w kraj-
obraz przeciętnej strony internetowej –
w latach 90., w początkach powszechnego
internetu, był on najczęściej wyraźnie za-
znaczany podkreśleniem, dużymi literami
albo nawet dodatkowym słowem „LINK”,
dziś umiejscowienie linków jest dla więk-
szości użytkowników na tyle jasne, że ich
wyróżnienie stało się dużo bardziej sub-
telne niż kiedykolwiek wcześniej.

Medium jest przekazem

To, jak postrzega się świat, jest w znacznej
mierze uzależnione od pryzmatu, przez
który nań patrzymy. Pryzmatem takim
są właśnie media. Inny kształt i inną cha-
rakterystykę miał świat postrzegany przez
pryzmat książek i gazet, inny – ten po-
strzegany przez radio, przez telewizję,
wreszcie przez internet. A gdy zmienia
się sposób postrzegania świata, zmienia
się też sposób funkcjonowania w świecie.
To właśnie miał na myśli kanadyjski filozof
Marshall McLuhan, mówiąc, że „medium
jest przekazem” (jako przekaz rozumiał
on „zmianę skali, tempa lub wzorca wpro-
wadzaną przez dane medium do spraw
ludzkich”). W ostatnich latach mamy do
czynienia z dialektycznym oddziaływaniem
między medium a praktyką „spraw ludz-
kich” – po wiekach XIX i XX, akcentują-
cych, jak mówi Tokarczuk, wizję człowieka
oddzielonego, „monadycznego bytu” „zdol-
nego do autorefleksji, myślącego zdobyw-
cę, oddzielonego od świata, często samo-
tnego i tragicznego”, początek XXI wieku
przynosi coraz większą popularność nur-

tów akcentujących całość, współzależność
i połączenie. 

W eseju Tokarczuk daje się odczuć
wyrażane między wierszami zadowolenie
z takiego obrotu spraw, pisząc, że dawna
„analityczna” konstrukcja rozpada się jak
wielkie, spróchniałe drzewo, a nawet pro-
gnozując, że „w sferze społecznej może
nastąpić dowartościowanie zdecentrali-
zowanych struktur zorganizowanych sie-
ciowo, a hierarchiczne państwo oparte
na wykluczającej idei narodu stanie się
czymś zupełnie anachronicznym. Może

wreszcie religie monoteistyczne, przeja-
wiające ogromną skłonność do przemo-
cowych fundamentalizmów (…) zaczną
się „politeizować”„. Jednak tendencje
„ognostyczne” nie są całkowitym novum:
były obecne już przed rewolucją interne-
tową. Ich wyrazem jest także dwudzies-
towieczna globalizacja. Kryzys państw na-
rodowych wieszczono już dawno, co na-
silało się wraz z kolejnymi postępami glo-
balizacji, a nadejście społeczeństwa sie-
ciowego prognozował w 1996 r. Manuel
Castells. Internet z jednej strony jest me-
dium wytworzonym przez wyłaniające się
w XX w. społeczeństwo sieciowe, a jed-
nocześnie sam wzmacnia sieciowy aspekt
życia (proces ten szczególnie przyspieszył
po roku 2004 wraz z dynamicznym roz-
wojem mediów społecznościowych). Ten-
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dencji tej towarzyszy coraz silniejszy
kryzys liberalizmu i powiązanego z nim
indywidualizmu, coraz częstsze odcho-
dzenie w zarządzaniu od hierarchicznych
struktur ku strukturom sieciowym, „or-
ganizacji turkusowej”, modelom wspól-
notowym i partycypacyjnym oraz przy-
śpieszenie – przede wszystkim w świecie
zachodnim – procesu rozpadu tradycyj-
nych hierarchii społecznych (rodzinnych,
kościelnych). Medium już nie tylko jest
przekazem, ale przekłada się na struktury
i sposób funkcjonowania społeczeństwa. 

Proces, o którym mówi Tokarczuk,
niewątpliwie więc następuje, z tym, że po
pierwsze nie jest pewne, że jest nieuchron-
ny, a po drugie – że co do zasady (jak
zdaje się twierdzić autorka) jest w każdym
przejawie korzystny dla świata. Na razie
państwa narodowe trzymają się mocno,
trudno zauważyć oznaki politeizacji religii
monoteistycznych (jeśli już, to raczej ich
zanik w świecie zachodnim), a nawet ob-
serwujemy powracający kryzys globalizacji
i organizacji międzynarodowych – to na-
silający się (w dobie Trumpa), to słabnący
(do czego chce przyczynić się Joe Biden).
Dwudziesty wiek dowiódł także, że na
dłuższą metę nie sprawdza się zarówno
idea komunizmu, akcentującego powią-
zania i aspekt zbiorowy, jak i idea darwi-
nistycznego kapitalizmu, akcentującego
indywidualizm. Wydaje się więc, że za-
miast preferować jedną z dwóch zaryso-
wanych perspektyw, należy raczej zauwa-
żyć, że na przestrzeni ludzkich dziejów
spojrzenie ognostyczne/sieciowe uzupełnia
się z analitycznym/hierarchicznym i aby
świat rozwijał się harmonijnie, potrzebne
jest zachowanie odpowiednich proporcji
między oboma tymi spojrzeniami. Internet
jako medium może w niektórych przy-
padkach sprzyjać przeakcentowaniu aspek-
tu sieciowego.

Według McLuhana to, co nazywam
za Tokarczuk spojrzeniem ognostycznym,
było charakterystyczne dla człowieka ple-
miennego, żyjącego przed wynalazkiem
alfabetu fonetycznego. Był to, jak pisze
McLuhan, „człowiek integralny”, który
wiedzę o świecie czerpał z przekazu ustne-
go, i funkcjonował w przestrzeni aku-
stycznej – w przeciwieństwie do prze-
strzeni wizualnej, która jest podstawowa
dla człowieka racjonalnego, żyjącego po
wynalezieniu alfabetu fonetycznego. „Czło-
wiek plemiennego świata prowadził zło-
żone, kalejdoskopowe życie właśnie dla-
tego, że ucho, w przeciwieństwie do oka,
nie może być skupione (na jednym ele-
mencie przestrzeni akustycznej – przyp.
JP) i jest raczej synestetyczne niż anali-
tyczne i liniowe. Mowa jest wypowiedzią,
a ściślej uzewnętrznieniem wszystkich
naszych zmysłów naraz; pole słuchowe
jest równoczesne, wizualne – sukcesywne.
(…) [Człowiek plemienny] żył w magicz-
nym, integralnym świecie (…), podczas
gdy człowiek piśmienny lub wizualny two-
rzy środowisko silnie rozdrobnione, in-
dywidualistyczne, logiczne, wyspecjalizo-
wane i oddzielone” – mówił McLuhan
w słynnym wywiadzie dla „Playboya”.
W świecie człowieka plemiennego wszyst-
kie elementy rzeczywistości były połączone
i występowały równocześnie, układając
się w integralny sens, jak w ognozji. Wy-
magały też udziału wszystkich zmysłów.
Alfabet pozwolił na „nauczenie się świata”
przy zaangażowaniu jednego zmysłu, jakim
jest wzrok. Umożliwił rozwój spojrzenia
analitycznego – oddzielenia się od rze-
czywistości i refleksję nad jej poszczegól-
nymi fragmentami. Na abstrakcyjne, li-
nearne myślenie, kategoryzowanie i kla-
syfikowanie danych, które było podstawą
rozwoju zachodniej cywilizacji przez ostat-
nie kilka tysięcy lat. 
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Z powrotem do plemion?

W artykule dla „Nowego Napisu” w ubieg-
łym roku stawiałem tezę, że dominacja
internetu jako medium jest krokiem
w stronę retrybalizacji – ponownego prze-
kształcenia się człowieka racjonalnego,
piśmiennego i wizualnego w człowieka
(neo)plemiennego. Cytowałem wówczas
McLuhana, który wiele lat przed rewolucją
internetową stwierdzał: „Sposób bycia
człowieka piśmiennego, polegający na
dystansie i oddzieleniu, ustępuje na rzecz
nowej, głębokiej partycypacji możliwej
dzięki mediom elektronicznym, przywra-
cającej nam kontakt ze sobą nawzajem.
Istotą elektronicznego przepływu infor-
macji nie jest jednak powiększanie ludz-
kiego rodu, a jego decentralizacja w kie-
runku wielości bytów plemiennych”. Dziś
postawioną w tamtym artykule tezę chciał-
bym jednak zniuansować. Jednak najpierw
przyjrzyjmy się czterem powiązanym ze
sobą wielkim zmianom, jakie przyniósł
internetowy przewrót.

1. Hipertekstualność (o której pisał
już Berners-Lee) może być furtką do re-
wolucyjnych zmian w postrzeganiu świata,
gdyż zastępuje właściwą tradycyjnym me-
diom linearność i sekwencyjność. To na
nich opierał swój analityczny sposób my-
ślenia człowiek piśmienny. Według Dukaja
odejście od linearności jest znakiem przej-
ścia od kultury piśmiennej do kultury
„transferu przeżyć”. Jako przykłady tej
ostatniej wskazuje interaktywne przed-
sięwzięcia z dziedziny wirtualnej rzeczy-
wistości (należy do nich na przykład „Ban-
dersnatch”, eksperymentalny odcinek Net-
flixowego serialu „Black Mirror”, umoż-
liwiający widzowi wpływanie na rozwój
wydarzeń). „Łączy je przede wszystkim

silna interaktywność dzieła” – pisze Du-
kaj. – „Treść odbierana zależy od wyborów
dokonywanych przez przeżywacza. Co
więcej, w «doświadczeniu VR-owym» nie
istnieje żaden «odbiór bazowy», standar-
dowa linia przeżyć. Książka, film, utwór
muzyczny mają z góry zadaną strukturę,
są linearne na sposób wykluczający wa-
riancję treści. Samodzielne przemonto-
wanie takiego dzieła powoduje prawie
zawsze jego wypaczenie, niszczy sens
i wartość artystyczną”. 

2. Dukaj zwraca uwagę na jeszcze
jeden aspekt przestrzeni online, jaką jest
poddawanie się wyborom użytkowników
(co było już charakterystyczną cechą
pierwszego projektu World Wide Web).
Przestrzeń wirtualna daje się kształtować
w dużo łatwiejszy sposób (stawia mniejszy
opór) niż świat fizyczny lub społeczny
w życiu offline. Jest więc miejscem, w któ-
rym (przynajmniej pozornie) może ziścić
się postmodernistyczny sen o płynnej rze-
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czywistości. W tym miejscu opisywane
przemiany całkowicie odbiegają od ten-
dencji do powrotu opisywanego przez
McLuhana człowieka plemiennego, który
funkcjonował w rzeczywistości, która w ża-
dnym wypadku nie była płynna – i stawiała
silny opór, zarówno w swoim aspekcie
przyrodniczym, jak i społecznym.

Dla kolejnych rodzących się pokoleń
przestrzeń internetu staje się coraz bardziej
światem pierwotnym, podstawowym,
względem rzeczywistości fizycznej. Kon-
sekwencją jest przyzwyczajenie od naj-
młodszych lat do możliwości kształtowania
swojej tożsamości i środowiska wedle ży-
czenia (stworzenie wirtualnego awatara
odpowiadającego własnym pragnieniom
i ideałom jest dużo prostsze niż stanie się
taką personą w rzeczywistości fizycznej;
„wyrzucenie ze znajomych” na Facebooku
pociąga za sobą dużo mniejsze koszty
emocjonalne niż rezygnacja ze znajomości
z kimś w świecie offline). 

Przenoszenie coraz większej części ży-
cia w sferę online jest więc perspektywą
bardzo kuszącą, gdyż staje się ono ła-
twiejsze (o skutkach tego procesu w rela-
cjach erotycznych i romantycznych pisa-
łem w tekstach o seksualnej i miłosnej
recesji). Doświadczenie sfery online może
też wzmacniać rewolucję emancypacyjną,
opartą na założeniu, że każdy człowiek
może określać swoją tożsamość zgodnie
z własnymi odczuciami, a więc możliwy
jest całkowity pluralizm stylów życia. 

Jednak świat wirtualny osadzony jest
(ze względu na konieczność fizycznego
tworzenia, utrzymywania i pielęgnacji
serwerów i pozostałej infrastruktury)
w świecie fizycznym, a ten charakteryzuje
się linearnością i sekwencyjnością, związ-
kami przyczynowymi i skutkowymi, lo-
gicznymi łańcuchami zdarzeń, które stają
się mniej oczywiste w świecie „postpiś-

miennym”. Całkowite zerwanie z podej-
ściem linearnym i analitycznym spowo-
dowałoby więc brak możliwości skutecz-
nego funkcjonowania w świecie fizycznym.
Negatywne konsekwencje odejścia od li-
nearności opisywał w sposób wartościujący
w NK Michał Kuź: „W skonstruowanej
przez młode pokolenie kulturze zabraknie
więc trudnych książek, skomplikowanych
artykułów, a nawet rozbudowanych form
wizualnych. Również zapamiętywanie
i odtwarzanie informacji stanie się czyn-
nością zbędną. Kluczowe będzie łączenie
krótkich prostych treści w luźne sieciowe
struktury. Czy jednak człowiek, który
czyta mało, niewiele pamięta, a skojarzenia
podsuwa mu wyszukiwarka, będzie w ogóle
w stanie samodzielnie myśleć?”. Ale nawet
Jacek Dukaj, który w swoim eseju bardzo
stara się nie oceniać i nie wartościować
opisywanych zmian, zauważa, że „Stwo-
rzenie nawet najprostszych technologii
transferu przeżyć (…) było możliwe wy-
łącznie dzięki wysoce rozwiniętemu my-
ślunkowi pisma. I pomimo wyjścia ludz-
kości poza pismo nadal ktoś tę technologię
będzie musiał obsługiwać”, a więc „post-
piśmienność potrzebuje inżynierów wy-
chowanych w piśmie”.

Także w świecie społecznym wolność
wyboru jednostki, a zatem także możliwość
dowolnego kształtowania własnej tożsa-
mości i stylu życia ograniczana jest przez
wolność innych. Być może te ograniczenia
są właśnie elementem umożliwiającym
kształtowanie postaw nieegoistycznych.
Oczywiście świat wirtualny ma także swoje
„bezpieczniki” i swoistą „fizykę”, jednak
mimo wszystko sprawczość użytkownika
jest dużo większa niż w świecie fizycznym,
więc niebezpieczeństwo rozwoju egoizmu
i egocentryzmu jest również większe.

Jeżeli nie dojdzie do katastrofy nisz-
czącej infrastrukturę internetową i po-
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wodującej konieczność masowego powrotu
do świata offline, to wraz z rosnącą auto-
matyzacją, zwłaszcza w świecie miejskim
rzeczywistość online będzie obejmowała
coraz większą część życia (przyczyni się
do tego także rozwój Internetu rzeczy).
Do przyśpieszenia tych zmian przyczyniła
się pandemia COVID-19 (Dukaj: „Wirus
przyśpieszył nas średnio o 10 lat. Po wyj-
ściu z jego cienia znajdziemy się w tym
miejscu, w którym bez wirusa znaleźli-
byśmy się około roku 2030”). W związku
z tym społeczności miejskie, zwłaszcza
w największych miastach, tworzyć będą
osoby coraz bardziej przyzwyczajone do
płynności świata. Jednocześnie pozostanie
spora grupa ludzi, przede wszystkim ży-
jących w pobliżu przyrody (zwłaszcza na
wsi) i pracujących fizycznie, dla których
podstawowym doświadczeniem będzie
życie w rzeczywistości fizycznej i zmaganie
się z nią. Dlatego w przyszłości możliwe
jest narastanie różnic i napięć między
mieszkańcami miast i wsi, między osobami
pracującymi fizycznie i pracującymi umy-
słowo.

3. Medium, jakim jest internet, od-
różnia się też od swoich poprzedników
stopniem partycypacyjności/interaktyw-
ności. Jak pisze badaczka internetu, Marta
Juza, „Wertykalny i hierarchiczny porzą-
dek mediów masowych jest zaś zastępo-
wany w Internecie horyzontalnym i ega-
litarnym wzorem komunikowania”. Na-
rzędzia do kreowania treści (np. blogi
i fora dyskusyjne) były dostępne od naj-
wcześniejszych lat internetu, ale zwłaszcza
od momentu lawinowego rozwoju mediów
społecznościowych można stwierdzić, że
oto wszyscy jesteśmy dziennikarzami.
Każdy z nas ma swój darmowy kanał te-
lewizyjny na YouTube, swoje radio, swoją
gazetę na Facebooku. Tej zmiany także

nie można nazwać powrotem do McLu-
hanowskiego „człowieka plemiennego”,
którego środowisko życia było określone
w dużej mierze przez tradycję i zostawiało
mało miejsca na kreatywność.

Zmiana w kierunku partycypacyjności
wydaje się też zerwaniem ze sposobem
działania wszystkich wcześniejszych me-
diów. Zarówno bowiem w przypadku pra-
sy, jak i radia czy telewizji istniało centrum,
z którego płynął przekaz. Nawet jeśli po-
szczególne kanały czy tytuły różniły się
pod względem politycznym czy świato-
poglądowym, to jednak co do zasady (poza
niszowymi wyjątkami) mieściły się w ob-
rębie pewnego – jak pisze Marcin Na-
piórkowski we „Władzy wyobraźni” – cen-
trum kulturowego, będącego polem kon-
sensusu najważniejszych sił. Konsensus
ten pozwalał na odpowiednią selekcję tre-
ści, które zostaną zaprezentowane, i tych,
które w poważnym przekazie masowym
nie mogą się pojawiać. Dlatego, gdyby pan-
demia COVID-19 zdarzyła się w latach 70.,
to w mainstreamowych mediach o dużym
zasięgu nie znalazłyby się teorie spiskowe
o „plandemii” i zabójczym wpływie 5G. 

Internet jako medium interaktywne,
współtworzone przez miliardy użytkow-
ników, jest zaś (przynajmniej na pierwszy
rzut oka) strukturą policentryczną, gdzie
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poszczególne centra walczą ze sobą o za-
sięg. Dlatego mogą się w nim pojawiać
przekazy sprzeczne ze sobą, a ponadto
duże zasięgi mogą osiągać treści sprzeczne
z racjonalnym myśleniem czy szerokim
społecznym konsensusem. Tak było przy-
najmniej przez wiele lat – tzw. sieć 2.0,
w której najważniejszą rolę odgrywa treść
tworzona przez użytkownika, bazowała
na założeniu policentryczności. Krytykował
to podejście Michał Kuź: „Dzięki Inter-
netowi 2.0 ze świata człowieka demokra-
tycznego zniknęły resztki znienawidzonego
autorytetu, arystokratycznego arbitra ele-
gantiarum”. W tym sensie partycypacyj-
ność i policentryczność, które wydawały
się powiększaniem pola dla twórczości,
mogą oznaczać kolejny cios wymierzony
w racjonalność i przyczyniać się, parado-
ksalnie, do kryzysu rozumu.

W 2021 r. wyraźnie ujawniło się jednak
dotąd milczące centrum. Po zamieszkach
na Kapitolu w styczniu tego roku naj-
ważniejsze platformy społecznościowe
(Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat
i inne) zawiesiły konta Donalda Trumpa
i jego kluczowych sojuszników ze względu
na „podżeganie do przemocy” oraz roz-
przestrzenianie fake newsów. Te wyda-
rzenia zintensyfikowały dyskusję na temat
wolności słowa i dyskryminacji w mediach
społecznościowych, ale też pokazały, że
w istocie to GAFA stanowi „centrum” in-
ternetowego medium i może kontrolować
przekaz, choć do tej pory robiła to rzadko.
Otwarte pozostaje pytanie, czy w dalszym
ciągu cyfrowe giganty będą stanowić cen-
trum. Coraz częściej mówi się bowiem
o zdecentralizowanej sieci 3.0, opartej na
technologii blockchain, która może zmi-
nimalizować udział Big Tech w sieci. Póki
co jednak jest to pieśń przyszłości. Nawet
jeśli jednak GAFA pozostanie centrum,
to nie wiemy jeszcze, czy będzie w swoich

interwencjach bronić racjonalności, czy
raczej realizować jedynie swoje biznesowe
lub polityczne cele.

4. Istotnym niebezpieczeństwem dla
racjonalności jest bardzo silne nastawienie
internetu na generowanie emocji. Nie jest
to novum – ze wzmacnianiem elementów
rozrywkowych i budzących emocje mamy
do czynienia już od dawna w mediach
tradycyjnych, jednak w internecie to po-
dejście podkręcone jest do granic możli-
wości i obejmuje zarówno dziennikarzy
profesjonalnych, jak i prywatnych użyt-
kowników generujących treści na FB czy
Twitterze. To rozbuchanie emocjonalnej
strony przekazu wynika po pierwsze z in-
teraktywności, a po drugie – ze sposobu
finansowania treści internetowych. Pisze
Tomasz Stawiszyński: „Logika wirtualnego
obiegu informacji jest nieubłagana: kli-
kalność i udostępnialność to wartości naj-
wyższe, a bywa, że jedyne. (…) Sensowne,
odzwierciedlające realną treść tytuły mo-
dyfikowane są do postaci wykazującej
nieledwie śladowy związek z treścią ory-
ginału, za to z podkręconą do granic moż-
liwości komponentą emocjonalną. (…)
Rzecz jasna, nie o klikalność dla samej
klikalności tu chodzi, lecz o zarobki, kli-
kalność bowiem wprost przekłada się na
finanse – kto jej ma najwięcej, temu naj-
więcej gotowi są zapłacić reklamodawcy”.
W świecie, w którym emocjom przydaje
się aż tak wielką wagę – twierdzi Dukaj –
człowiek okazuje się wobec tych emocji
bezbronny, a więc należy ograniczać treści,
które ranią. „Wszyscy staliśmy się nad-
wrażliwymi nastolatkami – przeczytamy
sto pierwszy złośliwy tweet i pójdziemy
się powiesić. Odpowiedzialność spada za-
tem na osoby dozwalające i praktykujące
tę ekspresję. Wolna ekspresja jest zbrod-
nią” – dodaje. A więc możliwe, że zamiast
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bronić racjonalności, zapewniającej po-
wszechne poczucie bezpieczeństwa, cen-
trum – gdziekolwiek będzie się znajdo-
wać – będzie cenzurować treści w sposób
reaktywny, w oparciu o ekspresję emocji. 

Efektem tej tendencji jest też wzmoc-
nienie polaryzacji politycznej. Polska jesz-
cze kilka lat temu była krajem centrystów –
wg prowadzonych w latach 2018-2019
badań Europejskiego Sondażu Społecz-
nego 64 proc. Polaków umieszczało swoje
poglądy polityczne w samym centrum na
skali prawica-lewica. W ostatnich latach
wzmocniły się jednak zdecydowanie skraj-
ne postawy, zwłaszcza wśród młodszego
pokolenia (wśród kobiet – nisza radykalnie
lewicowa, wśród mężczyzn – radykalnie
prawicowa). 

Warunkuje nas w ten sposób interak-
tywny charakter mediów społecznościo-
wych. Ich algorytmy z jednej strony
umieszczają nas w „bańce filtrującej” tak,
byśmy przede wszystkim obracali się
wśród ludzi o podobnych poglądach;
z drugiej strony (klikalność!) pozwalają

nam obcować z treściami oburzającymi
i hejtem, a więc z radykalnymi przejawami
danych poglądów. Jak bowiem pisałem
wcześniej, w dobie mediów społeczno-
ściowych wszyscy jesteśmy dziennikarza-
mi, a dziennikarz zarabia (pieniądze lub
choćby lajki) na tzw. „wyrazistych tezach”.
Jednocześnie każde napięcie wynikające
ze zdarzeń w przestrzeni wirtualnej wy-
wołuje emocje, które zostawiają ślad w cie-
le i w pamięci. Człowiek jest więc – poprzez
pozytywne wzmocnienia z własnej bańki
i negatywne z innych baniek – behawio-
ralnie formowany tak, by jego „ego” szcze-
gólnie uwrażliwiało się na sprawy poli-
tyczne i światopoglądowe. 

Czy racjonalny rozwój Sieci jest
możliwy?

Jak w przypadku każdej wielkiej zmiany
społecznej, i rewolucja internetowa przy-
nosi zarówno negatywne, jak i pozytywne
zmiany. Z pewnością istnieje niebezpie-
czeństwo neoplemienności, jednak jest
to plemienność inna niż ta, o której mówił
McLuhan. Nie chodzi tu o „przedpiśmien-
ny” sposób myślenia i odbierania rzeczy-
wistości, a o tworzenie się nowych plemion
tożsamościowych i światopoglądowych.
„Członkowie neoplemienia – bańki spo-
łecznej z jednej strony mają wspólnych
przyjaciół i wrogów (często jest to główny
„klej społeczny”, spajający grupę), mają
wspólne przykrości i radości, ale nie
można powiedzieć, by należeli wzajemnie
do siebie, rzadko też użytkują wspólne
dla grupy dobra” – pisałem rok temu.
Jednak chodzi o formację bardziej nie-
pokojącą niż bańka. Szwajcarsko-niemiecki
filozof Byung-Chul Han twierdzi wręcz,
że społeczność użytkowników internetu
ostatecznie nie ma charakteru znanych
wcześniej struktur społecznych na mi-
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kro- czy makropoziomie, takich jak grupa,
stowarzyszenie/wspólnota, rodzina. Moż-
na ją określić mianem roju (swarm) –
zestawu izolowanych jednostek, które nie
są w stanie stworzyć trwałej wspólnoty,
trwałego poczucia „my”. Rój pozornie po-
rusza się w jedną stronę, ale nie dlatego,
że jest wewnętrznie zorganizowany, ale
w sposób impulsywny, pod wpływem ze-
wnętrznych szturchnięć. Jest to, zdaniem
Hana, przyczynek do erozji racjonalnej
debaty publicznej. 

Jednak sieciowy, całościowy, party-
cypacyjny i dynamiczny charakter inter-
netu niesie także szanse. Sam McLuhan,
choć sam czuł się przedstawicielem kultury
wizualnej, widział także możliwe pozytywy
„bogatego i kreatywnego społeczeństwa
po retrybalizacji, wolnego od fragmentacji
i alienacji typowej dla epoki maszyn”. In-
ternet jako medium faktycznie daje moż-
liwość uzupełnienia racjonalności i my-
ślenia analitycznego o myślenie, które za

Tokarczuk nazwałem ognostycznym –
potrzebne do zrozumienia coraz bardziej
złożonego świata. To sieciowe, integralne,
nielinearne i dynamiczne spojrzenie, ak-
centujące współzależność i łączność musi
jednak współistnieć z myśleniem „od-
dzielonym”, analitycznym, klasyfikującym,
linearnym, akcentującym granice. Czy to
jest możliwe? Wprawdzie Dukaj twierdzi,
że „Szefowie GAFA (Google, Amazon, Fa-
cebook, Apple) jasno deklarują cel: cał-
kowite przejście użytkowników Internetu
ze słowa pisanego na przekaz audiowi-
zualny”, jednak współczesny internet cały
czas w dużej mierze oparty jest na linear-
nym tekście i myśleniu analitycznym,
które uzupełnia samą swoją hipertekstową
formą. Jeżeli więc rozwój Sieci prowadzony
będzie w sposób racjonalny, to cały czas
możliwe jest zachowanie zbawiennej pro-
porcji między potencjałem człowieka ple-
miennego/integralnego, a potencjałem
człowieka piśmiennego. 
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Media zmieniają się na naszych oczach.
Przejście z dotychczasowych nośników
informacji, do których należała jeszcze
nie tak dawno drukowana prasa, jest
jednym z przejawów tej szybkiej ewo-
lucji. Jak medioznawca ocenia ten pro-
ces? Czym wyróżniały się polskie me-
dia w okresie międzywojennym? A jak
ocenia pan media nam współczesne?

Podstawowa różnica ma charakter tech-
nologiczny. Okres międzywojenny to me-
dia masowe, przede wszystkim papierowe,
i powoli rozwijające się radio. Ówczesna
prasa drukowana podlegała reglamentacji,
po przewrocie majowym była narażona
na cenzurę. Wprowadzano kolejne obost-
rzenia. Dokuczano również prasie pod
względem finansowym. Z kolei radio było
najpierw inicjatywą prywatną, ale w latach
30. zostało wykupione przez państwo, co
tłumaczono względami bezpieczeństwa
narodowego. Co znamienne, w konstytucji

marcowej wolność prasy była zapisana,
ale w ustawa zasadnicza z kwietnia 1935
roku już o tej wolności nie wspominała.

A jeżeli pyta pan o czasy nam współ-
czesne, w zasadzie wszystko wydaje się
być w porządku, czyli mamy dobre prawo,
które powinno być stosowane. Niemniej
jednak jest wiele ograniczeń tej wolności
mediów, zaczynając od prostego faktu,
że dzisiaj w zasadzie nie stosuje się prawa
prasowego. W praktyce jeśli chce się,
przepraszam za kolokwializm, „dowalić”
dziennikarzowi, wyciąga się argument
w postaci artykułu 212 kodeksu karnego.
A jeśli jeszcze doda się do tego jakieś ab-
surdalne roszczenia finansowe, to w za-
sadzie krępuje się wolność mediów.
A w szerszym kontekście, jeśli weźmiemy
pod uwagę wskaźniki rankingowe, gdzie
opisywane są inne aspekty funkcjonowania
mediów, to w ostatnich latach wypadamy
coraz gorzej. Mam tu na myśli również
upaństwowienie mediów lokalnych. Oczy-

Prof. dr hab. tomasZ mielcZarek
Prasoznawca, historyk i medioznawca. Profesor zwyczajny 
związany z Instytutem Dziennikarstwa i Informacji na Wydziale
Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Można się pocieszać, że w pełni wolne są nowe media, bo internet znosi
w ich przypadku wiele ograniczeń politycznych, ekonomicznych i praw-
nych, ale mamy firmy technologiczne, które nam tę wolność ograniczają,
na przykład usuwając konta w mediach społecznościowych

to nie upadek mediów, 
ale odmasowienie komunikacji masowej

Z prof. tomaszem mielczarkiem 
rozmawia Paweł Średziński 



wiście rządzący używają argumentu, że
odzyskaliśmy pewne media, że są one
teraz polskie, narodowe, patriotyczne, ale
ja pozwolę sobie zauważyć, że są też defi-
cytowe i nierentowne. Jak w tym dowcipie
o używanych samochodach sprowadza-
nych do Polski. Kupując tracące czytelni-
ków i wpływy reklamowe dzienniki re-
gionalne również zrobiliśmy niemieckiemu
sprzedawcy przysługę.

Można się pocieszać, że w pełni wolne
są nowe media, bo internet znosi w ich
przypadku wiele ograniczeń politycznych,
ekonomicznych i prawnych, ale mamy
firmy technologiczne, które nam tę wol-
ność ograniczają, na przykład usuwając
konta w mediach społecznościowych. I tak
mimo że w USA pierwsza poprawka do
konstytucji gwarantuje wolność słowa,
w przypadku blokowania kont w mediach
społecznościowych nie ma drogi sądowej.
Tutaj najbardziej spektakularny jest przy-
kład byłego prezydenta USA Donalda
Trumpa. Abstrahując od jego wypowiedzi,
to on tej wolności został pozbawiony. 

A wracając do Polski, co jeszcze jest
takie charakterystyczne w naszym kraju? 

To przede wszystkim przenikanie się sys-
temu politycznego i systemu medialnego.
To wynika z naszej historii, że ten para-
lelizm zawsze był obecny. Nie dość tego:

towarzyszą mu zjawiska tożsamościowe,
czyli powiązanie korzystania z jakiegoś
medium z wyznawanym światopoglądem
czy poglądami politycznymi. Czytam kon-
kretny tytuł, oglądam dany program te-
lewizyjny tylko dlatego, że utwierdza mnie
w moich przekonaniach. To zjawisko moż-
na też oczywiście odnosić do mediów spo-
łecznościowych. Dobrane w odpowiedni
sposób algorytmy, które rządzą tymi me-
diami, będą podpowiadać takie treści,
które mi się podobają.

Kontynuując sprawę mediów społecz-
nościowych: czy to nie jest trochę tak,
że ten próg wejścia do debaty pub-
licznej za pośrednictwem tych mediów
został skrajnie obniżony, i czy to nie
dzieje się ze szkodą dla mediów? Czy
w ogóle możemy mówić o takim użyt-
kowniku mediów społecznościowych,
jako twórcy medium, dziennikarzu, bo
mam wrażenie, że tutaj te granice po-
woli się zacierają?

Zawsze twierdzę, że dziennikarzem jest
ten, kto ma do tego przygotowanie, ma
jakieś kompetencje zawodowe czyli mó-
wiąc innymi słowy potrafi zebrać materiał
i potrafi ten materiał opracować. Oczy-
wiście ja jako oldskulowiec zawsze wni-
kliwie słucham też ludzi, którzy dzięki
przymiotom swojego charakteru, dzięki
doświadczeniu życiowemu, dzięki wypra-
cowanej pozycji społecznej, mają coś do
powiedzenia. Media społecznościowe to
jest bazar. Rację ma ten kto krzyczy naj-
głośniej, używa argumentacji, która ma
podłoże emocjonalne, a nie racjonalne.
Profesjonalne media porównać należy do
agory. Jak wiemy z historii, na agorze
orator nie tylko poprzez siłę głosu, ale
siłę argumentacji skupiał uwagę swoich
współobywateli. 
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Jak pan doskonale wie,

dziennikarzem może być

każdy. Nie ma żadnych

formalnych ograniczeń.

Nieważne, jak kto śpiewa



W mediach klasycznych zgłasza się
tematy, dyskutuje w czasie kolegium, do-
chodzi do sporów pomiędzy redaktorami.
Ma to jednak służyć temu, żeby materiał,
który w końcu zostanie opublikowany
miał wysoką jakość. W mediach społecz-
nościowych występuje zjawisko zakrzy-
kiwania się. Rozumiem, że coś takiego
musi funkcjonować, bo to jest wykreowane
przez ludzkie potrzeby, ale jakoś nie
bardzo mam ochotę w tym uczestniczyć.

Cofnijmy się jednak do przeszłości
mediów w Polsce. Jak wyglądało wej-
ście do zawodu dziennikarza w XIX
wieku i okresie międzywojennym,
i czym różnie się to wchodzenie do
dziennikarskiej profesji teraz? 

W XIX wieku dziennikarzami zostawali
zdeklasowani szlachcice, ci, którzy z jakichś
powodów musieli przenieść się z majątków
ziemskich do miasta i musieli podjąć
pracę zarobkową. Do tego jeszcze docho-
dzili bardziej światli mieszczanie. Można
ich określić mianem inteligencji. Nato-
miast nie brano pod uwagę wykształcenia
kierunkowego. Oczywistym było, że dzien-
nikarz, jeśli chce uprawiać swój zawód
musi biegle posługiwać się językiem pol-
skim, potrafić szybko pisać, ale formalnego
wykształcenia od dziennikarzy nigdy nie
oczekiwano. Jeśli chodzi o okres między-
wojenny to oczywiście zaczęły powstawać
szkoły dziennikarskie  pierwsza powstała
w 1917 roku. I miały swoich słuchaczy.
Z kolei po drugiej wojnie światowej było
różnie. Szkoły prywatne szybko zlikwi-
dowano, a na uniwersytetach państwo-
wych z kształcenia dziennikarskiego zre-
zygnowano, dochodząc do wniosku, że
dobry dziennikarz powinien skończyć ja-
kieś studia kierunkowe, żeby mieć kom-
petencje w jakimś obszarze wiedzy. A póź-

niej odbyć kształcenie dziennikarskie
w postaci dwuletnich studiów podyplo-
mowych. W PRL prowadzono odrębne
studia dziennikarskie albo też jako spe-
cjalność przy innych kierunkach np. nau-
kach politycznych. 

Kto zatem może zostać dziś dzienni-
karzem?

Jak pan doskonale wie, dziennikarzem
może być każdy. Nie ma żadnych formal-
nych ograniczeń. Nieważne, jak kto śpiewa.
Wystarczy, że stanie przy mikrofonie, od-
wołując się do słynnej piosenki w wyko-
naniu Jerzego Stuhra. Każdy, kto chce,
może tę profesję uprawiać. Nawet jeśli
ma tendencje grafomańskie, jest agreso-
rem, bo używa agresywnego języka. I nie
wiemy, co z tym zrobić. Czy, jak to się
dzieje w zachodniej Europie, uznawać za
dziennikarzy te osoby, które należą do
korporacji dziennikarskiej, niepodlegającej
żadnej politycznej presji? Tak dzieje się
w innych zawodach w Polsce. Jeśli chce
pan zostać adwokatem, to w ramach tej
korporacji musi pan złożyć egzaminy, wy-
kazać się kompetencjami. W przypadku
dziennikarzy we Francji bierze się pod
uwagę również czynniki etyczne. Jeśli
ktoś zachowuje się nieetycznie, łamie za-
sady etyki dziennikarskiej, jest usuwany
z korporacji. W poważnych mediach taki
człowiek już pracy nie dostanie. Natomiast
w Polsce jest dziennikarzem osoba, która
prowadzi bloga czy kanał w mediach spo-
łecznościowych, wypisuje lub mówi tam
różne rzeczy, nie sprawdza ich i nie we-
ryfikuje. Problem weryfikacji informacji
pojawia się nawet w czasie zajęć na uczelni.
Często wydaje się młodym ludziom, że
jeśli coś jest w internecie, to jest praw-
dziwe, nie ocenia się jakości tego źródła
i przepisuje bezrefleksyjnie.
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Źródła to jedno, ale chyba również
sympatie dziennikarza, jego poglądy,
coraz bardziej wpływają na medialny
przekaz. Czy istnieje w pełni obiek-
tywne dziennikarstwo? A jeśli nie, to
czy uporządkowanie kwestii związa-
nych z uprawianiem zawodu w Polsce
nie pomogłoby rozwiązać częściowo
tego problemu? Jednak inicjatywa po-
wołania takiej izby na razie wydaje się
również nieszczęśliwa ze względu na
to, że wychodzi z kół rządzących, a za-
tem doszłoby do kontroli wolności
mediów przez władzę.

Kluczowe są badania dotyczące obiekty-
wizmu nadawców. Niedawno większość
respondentów twierdziła, że w miarę
obiektywny jest Polsat, a w przypadku
TVP i TVN ten obiektywizm był już mniej-
szy. Mówiąc o obiektywizmie, musimy
pamiętać, że każdy człowiek podlega pro-
cesowi socjalizacji. Urodził się w kon-
kretnej rodzinie, rodzice mieli takie, a nie
inne dochody, chodził do konkretnej szko-
ły. Ta sprawa wydaje się oczywista. Druga
rzecz dotyczy samego dziennikarstwa. My
mamy model środkowoeuropejski, w któ-
rym często wyraża się sądy wartościujące,
komentuje rzeczywistość. Alexis de Toc-
queville, pisząc w XIX wieku o demokracji
w Ameryce, ocenił również ówczesną ame-
rykańską prasę. Pisał, że jest kiepska, bo
podawała informacje i nie było tam w ogóle
publicystyki.

Jak zatem to powinno wyglądać?

Jeśli dziennikarz przestrzegałby reguł, to
powinien oddzielać informację od ko-
mentarza. Przedstawić informację opartą
na faktach, dobrze zrobione pod względem
warsztatowym, wieloźródłowe materiały,
a następnie zaprezentować różne oceny

i stanowiska. Wszystko to jest zapisane
w karcie etycznej mediów. Za wzór po-
rządnego dziennikarstwa w przypadku
Polski uznaję „Rzeczpospolitą” za czasów
Dariusza Fikusa. Robili w niej bardzo
rzetelne dziennikarstwo informacyjne,
a jak się pomylili, to przepraszali. Nie
trzeba było w ogóle ich prosić o to, bo dla
nich było oczywiste, że tak należy się za-
chować. To jest model anglosaskiego, li-
beralnego dziennikarstwa.

Tymczasem w Polsce wszystkie media
mają z tym problem. Dziennikarze, nie
wiem, czy z powodu braków warsztato-
wych, czy z lenistwa, nie budują funda-
mentu informacyjnego, ale wolą zajmować
się komentowaniem. Natomiast jeżeli
chodzi o próbę stworzenia izby, to inicja-
tywa powinna wychodzić od samych dzien-
nikarzy. Musieliby widzieć w niej korzyści,
takie jak wsparcie przy negocjowaniu
podwyżek, pomoc prawna, której dziś
wielu dziennikarz jest pozbawiona. Ist-
niejące stowarzyszenia dziennikarskie nie
są popularne, są często grupami emeryc-
kimi i nie przyciągają młodych. Wiszą też
nad nimi różne flagi „plemienne”, a nie
wszyscy chcą się utożsamiać z określonymi
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poglądami. Dlatego dobrze byłoby, żeby
to dziennikarze sami wyszli z tym pomy-
słem, a nie była to decyzja odgórna, ad-
ministracyjna, która wykluczałaby osoby
krytyczne wobec nadzorującej izbę władzy. 

Często słychać, że dziś obserwujemy
upadek mediów w Polsce. Goni się za
sensacyjnymi i klikalnymi w internecie
informacjami. Przekazy medialne wiążą
się często z politycznymi sympatiami
wydawców i nadawców. Czy możemy
mówić o upadku mediów w Polsce
i jaka przyszłość czeka te media?

Jeśli będziemy patrzeć na te media pod
względem jakościowym, czyli że są media
głupie i mądre, to nie ma problemu. Jeśli
będziemy patrzeć z perspektywy politycz-
nej to też nie ma problemu, dlatego, że
każdy ma jakąś propozycję, i to zarówno
jeśli chodzi o sposób przekazywania ko-
munikatu, ale też i jego barwę polityczną.
Każdy odbiorca ma takie medium, które
jest dostosowane do jego możliwości in-
telektualnych  i tutaj nie dostrzegam ża-
dnego zagrożenia. Dostrzegam natomiast
jedno kardynalne zagrożenie, które wynika
ze zmiany istotnych sposobu komuniko-
wania się ludzi, czyli komunikacji spo-
łecznej.

Mamy dzisiaj do czynienia z odma-
sowniem komunikowania masowego, a za-
tem pojawia się tutaj niebezpieczeństwo
dla profesjonalnych mediów, że ich byt
ekonomiczny te fundamenty ekonomiczne
powolutku rozmyje. Proszę zauważyć   i to
nie jest tylko moja obserwacja  że pieniądze
za reklamę, które wcześniej trafiały nie
tylko do drukowanej prasy, i do innych
mediów, poszły do internetu. Ale kto
w tym internecie zarabia największe pie-
niądze? Firmy technologiczne, a nie media.
I tu jest ten problem. Do tego instytucje
rządowe, samorządy, firmy dzisiaj mają
własne witryny. I to tam zawsze mogę
znaleźć u źródła informacje, których szu-
kam. Człowiek dziś googluje, a nie szuka
ogłoszeń i informacji w klasycznych me-
diach. Media się ratują, idąc za tą agendą
internetową. Owszem, definicja mediów
i komunikowania też się zmienia. Mówi
się przecież, że od kiedy człowiek zaczął
używać języka, czyli jakoś porozumiewać
się z innym przedstawicielem swojego
gatunku, to już mamy do czynienia z me-
diami. Dziś zaczynają dominować media
społecznościowe, i pewnie to one będą
dominantą tej komunikacji społecznej.
A ja, zajmując się klasycznymi mediami,
nie będę, jak to mówią młodzi ludzie,
„ogarniać tego wszystkiego”. 
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Mniej ludzi robi więcej za mniej – w ten
lakoniczny sposób zdarzało mi się wielo-
krotnie podsumowywać zmiany, które za-
szły w mediach od czasu, kiedy zaczynałem
swoją dziennikarską karierę. A było to
już – jakkolwiek nieprawdopodobne może
się to wydawać mnie samemu – blisko
25 lat temu. Lecz oczywiście zmiany w me-
dialnym porządku nie sprowadzają się
tylko do tego stwierdzenia, a i ono wymaga
rozwinięcia. Co zatem zmieniło się na
przestrzeni dwóch mniej więcej dekad
i dlaczego jest to zmiana na gorsze (zmia-
ny, jak wiadomo, są niemal zawsze na
gorsze)?

Zmiana I: pieniądze

Pauperyzacja mediów jest widoczna dla
każdego, kto ma z nimi do czynienia od
środka przez dłuższy czas, lecz skutki wi-
doczne są również na zewnątrz. Jednym
z nich jest rezygnacja nawet dużych re-
dakcji z zagranicznych biur i korespon-
dentów. Gdy zaczynałem dziennikarską

pracę, redakcja niewielkiego przecież
i nieustannie walczącego o przetrwanie
w niekorzystnym środowisku politycznym
„Życia” miała własnych korespondentów
lub przynajmniej współpracowników we
wszystkich głównych stolicach świata.
Mieliśmy nawet współpracowniczkę na
Tajwanie. Dziś na utrzymanie korespon-
dentów stać jedynie największych, a i to
tylko w paru miejscach świata: Waszyng-
tonie, Brukseli, Berlinie, czasem jeszcze
w Moskwie. TVN dopiero co zamknęło
swoje placówki w Moskwie i w Paryżu. 

Mniejsze pieniądze wpłynęły na wiele
innych kwestii. Wykończyły na przykład
reportaż prasowy, który z zasady jest fi-
nansowo nieefektywny: dziennikarz musi
poświęcić dużo czasu i sporo pieniędzy
na opracowanie jednego tematu i napi-
sanie jednego tekstu. W dodatku zwykle
dłuższego, a dłuższe teksty czytają się
słabo. 

Skąd wziął się finansowy krach me-
diów? Nie ma jednej przyczyny. Oto kilka
najważniejszych. 

łukasZ warZecha
Komentator polityczny,
publicysta „Faktu”, „wSieci” i „Do Rzeczy”

Listę niekorzystnych zmian w mediach można długo ciągnąć. Niektóre
z nich są typowe dla polskiego środowiska medialnego (skrajne upartyj-
nienie niektórych mediów czy degrengolada mediów państwowych), inne
mają charakter globalny (problemy finansowe, nacisk na szybkość dzia-
łania czy skrótowość komunikatów)

siedem zmian w polskim dziennikarstwie.
lepiej już było



Pierwsza to spadek zainteresowania
reklamami w prasie, bo to w nią głównie
uderzyły trudności. Generalnie jednak
znaczna część wydatków reklamowych
przeniosła się do internetu, który zarazem
nie przynosi takich zysków, jakie kiedyś
przynosiły tradycyjne media. 

Druga przyczyna to właśnie konsum-
pcja informacji z internetu, co wpłynęło
na spadek zainteresowania tradycyjnymi
mediami. Medialne przedsiębiorstwa sta-
rają się sobie z tym radzić, każąc sobie
płacić za dostęp do treści specjalnych
(„premium”) – to już właściwie standard –
oraz próbując osiągać korzyści z synergii
pomiędzy tradycyjnymi redakcjami a in-
ternetem. Rezultaty są mieszane. Wydawcy
starają się również w miarę możliwości
zastępować papierowe wydania gazet wy-
daniami elektronicznymi (odpadają koszty
druku, łatwiej dotrzeć bezpośrednio do
czytelnika), ale tu stosunek jednych do
drugich jest ciągle niekorzystny. 

Trzecia przyczyna to wejście na polski
rynek dużych korporacji mediowych spoza
Polski, które traktują redakcje nierzadko
tak samo jak każdą firmę produkcyjną,
nie uwzględniając specyfiki mediów. Waż-
ny jest bilans w Excelu. Obecny zaskaku-
jąco ostry konflikt między zarządem Agory
a redakcją „Gazety Wyborczej” pokazał
zresztą, że to nie tylko domena zagra-
nicznych korporacji, lecz po prostu kor-
poracji w ogóle. Z korporacyjnego punktu
widzenia wiele części redakcji może nie
mieć uzasadnienia: dział reportażu, dział
opinii, korespondenci…

Czwarta, najnowsza przyczyna, to epi-
demia, która negatywnie wpłynęła i na
rynek reklamy, i na sprzedaż prasy. 

Zmiana II: ludzie

Wiąże się to ściśle z pieniędzmi. Ograni-
czenia finansowe oznaczają, że można za-
trudnić mniej osób albo że jeśli chce się
utrzymać zatrudnienie na tym samym
poziomie, trzeba obniżyć wynagrodzenia
lub zatrudnić tańsze osoby. Obniżenie
wynagrodzeń powoduje, że wiele doświad-
czonych osób z zawodu odchodzi. Z kolei
pracownicy, którym można płacić mniej,
to ci słabiej przygotowani i mniej kom-
petentni. 

Już ponad dekadę temu zerwany został
będący wcześniej oczywistością proces
przygotowywania adeptów dziennikarstwa
przez starszych kolegów w redakcjach.
Tak to wyglądało jeszcze podczas mojej
pracy w „Życiu”, ale również, gdy po-
wstawały „Newsweek” i „Fakt”, a więc
u progu pierwszej dekady XXI w. Dzisiaj
wielopokoleniowe redakcje należą do
mniejszości, a redakcje portali – odbie-
ranych przecież często jako bezpośrednia
emanacja redakcji tradycyjnych, choć
w rzeczywistości są nierzadko oddzielną
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strukturą – szokują dramatycznym po-
ziomem redakcyjnym, wynikającym z dy-
letanctwa pracujących tam bardzo mło-
dych ludzi, których nie ma kto nauczyć
zawodu. Najmłodszym adeptom zawodu
brakuje nierzadko podstawowego obycia
kulturowego. Nie kojarzą najważniejszych
nazwisk, faktów historycznych, pozycji
literatury czy sztuki – jednocześnie do-
stając do wykonania zadania, które takiej
wiedzy wymagają, a których nikt by im
jeszcze 15-20 lat temu nie zlecił. 

Nakłada się na to zjawisko rekrutacji
ludzi bez wiedzy, doświadczenia i obycia
kulturowego, ale za to gotowych wypełniać
bez sprzeciwu rolę medialnych propa-
gandystów – czasem za nieprzyzwoicie
duże i nieproporcjonalne do umiejętności
pieniądze. Ten proces radykalnie wzmoc-
niła niestety obecna władza (patrz zmiany
IV i V). Wystarczy spojrzeć, kto zajmuje
się publicystyką i informacją w Telewizji
Polskiej. 

Skoro ludzi jest mniej i pracują za
mniejsze pieniądze, jasne jest, że będą
zarazem obarczeni większymi obowiąz-

kami, do których będą się mniej przykła-
dać. To zjawisko ma różne oblicza. Wielu
publicystów współpracuje z różnymi re-
dakcjami, co nie sprzyja głębokości analiz.
Coraz mniej redakcji stać na to, żeby za-
płacić swoim dziennikarzom na tyle dużo,
żeby nie musieli szukać dodatkowego za-
robku na zewnątrz. 

Zmiana III: szybkość

Do tej zmiany wybitnie przyłożyły się
nowe media – powstanie informacyjnych
portali internetowych oraz mediów spo-
łecznościowych. Nacisk na szybkość po-
dawania, ale także analizowania informacji
sprawia, że wiele redakcji (jak już pisa-
łem – osłabionych pod względem finan-
sowym i ludzkim) staje przed dylematem:
albo podamy gorzej opracowaną i nie do
końca sprawdzoną informację, albo wy-
przedzą nas inni, co przełoży się na mniej
wejść na stronę (mniejszą słuchalność
bądź oglądalność), a to z kolei – na mniej-
sze wpływy reklamowe. Szybkość nie
sprzyja staranności, nawet w najbardziej
podstawowej kwestii tłumaczenia agen-
cyjnych informacji z angielskiego. 

Zmiana IV: media tożsamościowe

To określenie może wywołać konfuzję.
Przecież media zawsze miały jakąś tożsa-
mość i linię. Tak jest na całym świecie.
Czym zatem mają się od nich różnić „me-
dia tożsamościowe”? Otóż różnią się, jest
to bowiem na ogół elegancka nazwa dla
mediów otwarcie partyjnych, czyli takich,
których linię wyznaczają bieżące potrzeby
tej formacji politycznej (przez formację
niekoniecznie należy rozumieć konkretną
partię – może to być również szerszy obóz
polityczny), do której dane medium ma
najbliżej lub od której jest na różne spo-
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soby uzależnione. Jeśli linia się zmienia,
dane medium zmienia również poglądy.
To, co było jeszcze miesiąc wcześniej pub-
likowane jako zgodne z poglądami re-
dakcji, teraz może być uznane za niegodne
publikacji. 

Takie meandrowanie, przecież nie cał-
kowicie wcześniej nieznane, w ciągu ostat-
niej półtorej dekady – czyli mniej więcej
od czasu rozpoczęcia długiej wojny między
PO a PiS w 2005 r. – osiągnęło całkiem
nowe poziomy. Część mediów funkcjonuje
w zasadzie jak biuletyny partyjne. 

Nakłada się na to zmiana I, czyli kwes-
tia pieniędzy. Uzależnienie mediów sprzy-
jających władzy od jej finansowej przy-
chylności istniało zawsze i uwidaczniało
się chociażby w postaci preferencji w kwes-
tii rozdzielania reklam spółek skarbu pań-
stwa. Jednak po 2015 r. ten mechanizm
stał się tak skrajnie patologiczny, jak jesz-
cze nigdy nie był. Dopływ pieniędzy do
niektórych podmiotów medialnych był
na bieżąco regulowany w zależności od
tego, czy spełniały bez szemrania zamó-
wienia władzy. Pieniądze bywały odcinane
za konkretne wypowiedzi czy artykuły.
(Zaznaczam: nie są to przypuszczania czy
spekulacje, lecz twarda wiedza. Z oczy-
wistych powodów nie podaję szczegó-
łów.)

Zmiana V: degrengolada mediów
„publicznych”

To kolejne osiągnięcie czasów rządów
PiS. Trzeba rytualnie powtórzyć: tak, me-
dia publiczne w Polsce zawsze były pod-
dane politycznemu naciskowi. Wynika to
choćby z faktu, że przyznająca koncesje
mediom elektronicznych Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji pochodzi z czysto
politycznej nominacji. Miewały też jednak
okresy zaskakującej niezależności. Tak

było np. w TVP za prezesury Bronisława
Wildsteina (maj 2006 – luty 2007), od-
wołanego zresztą z inicjatywy Jarosława
Kaczyńskiego za zbyt dużą niezależność,
czy podczas trwania w zarządzie telewizji
koalicji PiS-SLD-PSL w okresie rządów
PO (2007-2010). 

Jednak system, który stworzył PiS,
powołując całkowicie zbędną i otwarcie
partyjną Radę Mediów Narodowych, prze-
niósł mechanizm politycznego uzależnienia
na całkiem nowy poziom, a media „pub-
liczne” (nie da się tego obecnie pisać bez
cudzysłowu) zdegenerował tak drastycznie,
że trudno myśleć o ich przyszłości w ka-
tegoriach jakiejś sanującej je reformy.
Wydaje się, że jedynym rozwiązaniem by-
łaby bardzo radykalna zmiana instytu-
cjonalna i personalna – w zasadzie zbu-
dowanie ich wiarygodności i struktury
od zera. 

Sprowadzenie najbardziej widocznych
elementów mediów państwowych do roli
partyjnego radiowęzła władzy nie pozostaje
bez wpływu na inne media. Te sprzyjające
opozycji pod wpływem radykalnie pro-
pagandowego przekazu mediów „publicz-
nych” wzmacniają element propagandowy
u siebie. 

Zmiana VI: sposób funkcjonowania
redakcji

Dwie dekady temu wszystkie właściwie
redakcje działały stacjonarnie. Z czasem
zaczęło się to zmieniać, przede wszystkim
w tygodnikach, które w przejściu na pracę
zdalną i ograniczaniu fizycznej powierzchni
redakcji upatrywały sposobu na oszczęd-
ności. Swoje dołożyła epidemia. Nie do-
tyczy to wszystkich redakcji, ale nawet
media elektroniczne podzieliły swoje ze-
społy i powysyłały dziennikarzy do domów.
Standardem w radiu i telewizji stały się
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również zdalne łączenia z gośćmi, którzy
wcześniej przyjeżdżali do studia. 

Brak kontaktów pomiędzy dziennika-
rzami to brak wymiany informacji i po-
glądów. A to było esencją pracy niemal
każdej redakcji. Nie mogą tego zastąpić
kontakty zdalne w żadnej formie. Z kolei
zdalne rozmowy z gośćmi nie sprzyjają
dynamice rozmowy, są technicznie trudne
i sprawiają, że wymiana zdań robi się
sztuczna. Z badań prowadzonych przez
niektóre redakcje wynika, że odbiorcy
mają dość takich programów i chcieliby
powrotu gości do studia. 

Trudno dzisiaj powiedzieć, które z tych
zmian będą trwałe, a które po ustąpieniu
epidemii zostaną cofnięte. Trzeba pamię-
tać, że np. zdalne wizyty gości to dla me-
diów pewne oszczędności (dojazdy, w przy-
padku telewizji – charakteryzacja, obsługa
planu). 

Zmiana VII: sprymitywizowanie języka
i przekazu

Na to wpływ miały z pewnością media
społecznościowe. I one niestety z całą
swoją poetyką oraz skrótowością stały się
źródłem zawartości mediów tradycyjnych.
Skoro można już pisać teksty oparte je-
dynie na tym, co ktoś w danej sprawie
napisał na Twitterze, to siłą rzeczy twit-
terowy prosty język staje się standardem. 

W ramach oszczędności polikwido-
wano lub drastycznie zredukowano działy
korekty – dotyczy to szczególnie portali
internetowych. Redaktorzy, jeśli w ogóle
mają czas na czytanie publikowanych
tekstów (znów – najgorzej wygląda to
w przypadku portali), nie wychwytują
ewidentnych błędów, nie tylko faktogra-
ficznych czy gramatycznych, ale nawet
ortograficznych (to zresztą nie powinno
być ich zadanie). Elegancka, poprawna,

jędrna polszczyzna staje się ewenementem
i rzadkością. Język zaśmieciły niezliczone
anglicyzmy, biorące się z ubóstwa języ-
kowego, niewiedzy i lenistwa: „destynacja”
zamiast „cel”, „estymacja” zamiast „ocena”
lub „analiza”, „resort” zamiast „kurort”,
„audycja” zamiast „przesłuchanie” lub
„egzamin” itd. 

Teksty coraz częściej są streszczane
w nagłówkach, bo badania pokazują, że
odbiorca nierzadko nie czyta już niczego
dalej. 

Można by ciągnąć jeszcze jakiś czas
tę listę niekorzystnych zmian. Niektóre
z nich są endemiczne dla polskiego śro-
dowiska medialnego (skrajne upartyjnienie
niektórych mediów czy degrengolada me-
diów państwowych), inne mają charakter
globalny (problemy finansowe, nacisk na
szybkość działania czy skrótowość komu-
nikatów). Trudno znaleźć zmianę, która
byłaby korzystna. 

Jak w wielu innych dziedzinach – co
ciekawie opisuje „Nowa Konfederacja” –
tak i w sferze mediów żyjemy w czasie
przełomu, który przyspieszył w związku
z pandemią. Widzimy pewne kierunki
zmian, dyktowane na ogół przez internet
i cyfryzację, ale nie potrafimy jeszcze
wskazać, w którą ostatecznie stronę media
zmierzają. Wiemy natomiast, że nie spraw-
dziły się jak dotąd prognozy optymistycz-
ne – ani te dotyczące monetyzowania
obecności mediów w sieci, ani te mówiące
o łatwiejszym i wolnym dostępie do od-
biorców za pośrednictwem nowych me-
diów. 
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Jakie zmiany systemowe mediów sprzy-
jałyby prawdziwie pluralistycznej demo-
kracji, przybliżając nas do społeczeństwa
obywateli dobrze i możliwie bezstronnie
poinformowanych? Impuls mógłby przyjść
od strony samych obywateli – za sprawą
ich indywidualnych wyborów oraz wspie-
rania finansowego (na początek: przez
zakup treści) określonych tytułów gazet
i magazynów, portali, stacji telewizyjnych
oraz radiowych. 

Tu pojawia się kilka problemów. Po
pierwsze, odbiorcy zostali przyzwyczajeni
do otrzymywania treści – w tym informacji
i publicystyki politycznej – za darmo.
W praktyce płacą za nią w postaci uwagi
i czasu, jakie zostają sprzedane reklamo-
dawcom.

Po drugie, niezależnie od tego, w jaki
sposób finansowo mogliby wspierać okre-
ślone media (gdyby cudownie nagle zaczęli
to robić na masową skalę), to w ofercie
medialnej musiałyby istnieć platformy,
które zapewniają najwyższy standard
sprzyjający pluralistycznej debacie i plu-
ralistycznej demokracji. Miałbym ogromny

kłopot ze wskazaniem choć jednej gazety,
portalu, telewizji czy stacji telewizyjnej,
która – dotykając tematyki politycznej
czy po prostu informacji – spełniałaby
takie standardy (podobne jest zdanie Po-
laków wyrażone w badaniu Komisji Eu-
ropejskiej, vide tabela na następnej str.).

Po trzecie, nawet gdyby po prostu wy-
bierali te media, które są najbliżej ideału –
to musieliby tego chcieć. To wymaga
sporej autorefleksji, dobrej znajomości
rynku medialnego oraz pewnej orientacji
w polityce – lub choćby autentycznego
autorytetu niezależnych ciał, które mogłyby
podpowiadać odpowiedni wybór. Polski
odbiorca mediów i wyborca zazwyczaj
nie ma ani jednego (kompetencji), ani
drugiego (wskazówek, którym można za-
ufać).

Jestem więc bardzo sceptyczny co do
tego, czy na polski grunt dałoby się prze-
szczepić niemiecki model mediów – szcze-
gólnie w aspekcie ich finansowania i wraż-
liwości społeczeństwa na ich los. Model
ten charakteryzuje się dość silną prasą
lokalną (częściowo już przekształconą

łukasZ komuda
Ekonomista współpracujący z FISE, współtwórca podcastu
„Ekonomia i cała reszta”

W miejsce bezzębnej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz upolitycz-
nionej Rady Mediów Narodowych wprowadźmy prawdziwie niezależną
Radę Obywatelską Mediów

odbierzmy politykom nadzór nad mediami,
oddajmy obywatelom
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Media lokalne
(krajowe) zapew-
niają dostęp do
różnych poglą-

dów i opinii

Media lokalne
(krajowe) zapew-
niają dostęp do

wiarygodnych in-
formacji

Media lokalne
(krajowe) zapew-
niają dostęp do
informacji wol-

nych od nacisków
politycznych i ko-

mercyjnych

Krajowe media
publiczne zapew-
niają dostęp do
informacji wol-

nych od nacisków
politycznych

UE28 68 56 41 39
UE27 70 59 42 40
Malta 57 30 12 12
Francja 58 37 26 24
Grecja 68 45 21 21
Wielka Brytania 57 40 29 30
Hiszpania 64 49 28 25
Łotwa 60 51 29 26
Cypr 69 51 26 21
Czechy 64 48 29 45
Słowenia 67 56 34 37
Węgry 62 53 43 41
Polska 67 54 42 37
Chorwacja 71 53 35 44
Litwa 76 58 35 34
Włochy 68 59 40 37
Luksemburg 62 62 44 38
Bułgaria 70 61 39 38
Belgia 66 69 44 40
Estonia 72 63 45 45
Portugalia 79 70 41 38
Niemcy 76 73 53 50
Słowacja 79 67 53 55
Rumunia 75 66 59 59
Austria 75 74 57 54
Irlandia 76 74 59 53
Szwecja 69 79 53 62
Dania 81 82 66 62
Holandia 86 84 66 59
Finlandia 83 86 70 63

Ocena lokalnych (krajowych) mediów oraz mediów publicznych przez
dorosłych obywateli krajów Unii Europejskiej – odsetek pozytywnych
odpowiedzi respondentów w 2019 roku (w %)

Na podstawie: „Media use in European Union”, European Comission, listopad 2019
UWAGA: kraje uporządkowano w porządku rosnącym według sumy pozytywnych
odpowiedzi we wszystkich czterech kryteriach.



w model hybrydowy lub czysto interne-
towy). Częściej niż obywatele większości
krajów UE, Niemcy kupują dostęp do
treści na lokalnych portalach i prenume-
rują miejscowe gazety, mając świadomość,
że nikt inny nie będzie deptał politykom
po piętach. Niemały odsetek Niemców
prenumeruje tytuły, których wcale nie
czyta od deski do deski – robią to ze
świadomości, że media są niezbędne dla
funkcjonowania zdrowej demokracji. 

Atrofia lokalnych i tradycyjnych me-
diów dociera i do Niemiec. Jak na całym
świecie, przeżywają one problemy finan-
sowe związane ze zmianami w sposobie
konsumpcji treści przez odbiorców. Słab-
nie, podobnie jak w Polsce, czytelnictwo
prasy. Przychody z prenumerat spadają,
więc niektóre gazety/portale potrafią emi-
tować akcje, które Niemcy kupują nie dla
zysku czy kontroli, ale dla wsparcia fi-
nansowego mediów. Nawet średnioza-
możni niemieccy odbiorcy potrafią wspie-
rać media (szczególnie lokalne) poprzez
zakup akcji lub przekazywanie darowizna.
Trudno jednak postawić jednoznaczną
tezę, że klucz wyboru prenumerowanych
mediów jest czysto prodemokratyczny.
Już na poziomie ogólnokrajowym dość
często kluczowe są po prostu sympatie

polityczne, czyli Niemcy swoimi pieniędz-
mi wspierają te media, które mówią ich
językiem i angażują się w obronę ich in-
teresów.

W Polsce natomiast prenumerata coraz
bardziej kuleje, a formuła innego wsparcia
mediów poza zakupem treści do niedawna
była w ogóle nieznana. Pojawienie się
platform crowdfundingowych nieco zmie-
niło ten pejzaż, bo narodziły się pierwsze
kanały radiowe (np. Radio Nowy Świat)
i programy internetowe (serie podcastów
i wideo) finansowane właśnie w taki spo-
sób. Nie mówimy tu o zakupie treści – te
nowe media zwykle większość lub 100%
swoich treści oferują bezpłatnie.
Patroni/mecenasi mniejszymi i większymi,
regularnymi i jednorazowymi wpłatami
wyrażają po prostu swoje poparcie dla
istnienia i rozwoju tego typu projektów.
Często jednak, zyskując odpowiednio duże
grono odbiorców, projekty te zaczynają
wprowadzać przestrzeń dla reklam, co
może je zbliżać do klasycznego modelu
mediów prywatnych.

Nie wycinajmy mediów publicznych!

Skoro na zmianę oddolną – wymuszoną
okolicznościami rynkowymi – trudno li-
czyć w przewidywalnej przyszłości, mu-
simy rozważyć reformę odgórną. Zacznij-
my od mediów publicznych: co z nimi
zrobić?

Formalnie powinny realizować okre-
śloną misję, czyli zadania nie tylko infor-
macyjne (i często ściśle związane z kształ-
towaniem politycznej debaty), ale także
edukacyjne, kulturalne i propagandowe.
Te ostatnie w rozumieniu kształtowania
określonych poglądów i postaw (np. to-
lerancji, inkluzywności, praworządności,
patriotyzmu czy pobożności). Czy powy-
ższe zadania można byłoby także realizo-
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wać zdając się na sektor prywatny? Nie.
Można sobie wyobrazić outsourcing ob-
sługi archiwów mediów publicznych, sta-
nowiących nasze narodowe dobro, a także
zamawianie konkretnych treści u prywat-
nych producentów, wliczając tu także pry-
watne media. Ale te ostatnie zachowują
przecież szeroką autonomię w zakresie
np. własnych ramówek (radio i telewizja)
czy układu treści (media papierowe oraz
internet). Pozbawienie je tej autonomii
wydaje się nie do pogodzenia z zasadami
liberalnej demokracji. Wykupywanie zaś
dogodnego dla odbiorców czasu anteno-
wego czy przestrzeni dla prezentowania
treści o określonej treści i formie w me-
diach prywatnych byłoby niezwykle kosz-
towne – mówilibyśmy o kwotach na po-
ziomie przekraczającym orientacyjnie 10
mld zł. Dla porównania: wg Monitoring
Kantar Media całkowita wartość rynku
reklamy w mediach tradycyjnych i elek-
tronicznych to ok. 35 mld zł, a łączny
koszt działania mediów publicznych nie
przekracza 4 mld zł. Trzeba też pamiętać,
że prywatni nadawcy mogliby nie dojść
do porozumienia z rządem i nie udostępnić
swoich anten czy powierzchni dla rządo-
wych materiałów na zasadach rynkowych.
Racjonalne jest więc zachowanie w naszym
systemie medialnym rozgłośni i telewi-
zyjnych kanałów publicznych.

Choć nie jest to może najważniejsze,
ale trzeba porozmawiać o pieniądzach.
System finansowania mediów publicznych
jest do natychmiastowej zmiany. Zacznij-
my od tego, że należy zarzucić ściąganie
abonamentu radiowo-telewizyjnego. Wed-
ług Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
w 2019 roku na 13,6 mln gospodarstw
domowych w Polsce 96,4% miało odbior-
nik telewizyjny, ale zarejestrowało go
mniej niż połowa z nich (48,3%). Spośród
tych zarejestrowanych aż 58% było zwol-

nione z ponoszenia opłaty np. emeryci
w wieku 60+ o emeryturach niższych niż
połowa przeciętnego wynagrodzenia (czyli
większość emerytów w tym wieku), wszyst-
kie osoby w wieku 75+, osoby posiadające
uprawnienia I grupy inwalidzkiej itd.
Z pozostałych 3 mln płatników swój obo-
wiązek spełniło jedynie 940 tys., czyli
31%. Ogólnie patrząc ściągalność tej opłaty
jest na poziomie kilkunastu procent i o fik-
cji tego źródła finansowania mediów pub-
licznych otwarcie mówi nawet członek
Rady Mediów Narodowych i były prezes
TVP Juliusz Braun. Tak funkcjonujący
abonament jest także niesprawiedliwy –
płacą go częściej osoby starsze i mniej
zamożne, których nie stać byłoby na za-
płacenie kary. Niska ściągalność jest do-
datkowo chodzącą reklamą indolencji na-
szego państwa.

Co w zamian? Rząd prawicy udowad-
nia, że w budżecie można znaleźć środki
na finansowanie mediów publicznych,
jednak fakt, że dotacja dla mediów w kwo-
cie wystarczającej na zapewnienie ciągłości
ich działania nie jest wpisana „na sztywno”
w ustawę budżetową daje politykom jesz-
cze jedno (z wielu) narzędzie kontrolo-
wania lojalności zarządu publicznej tele-
wizji i publicznego radia. To finansowanie
powinno być więc zapewnione na stałe,
tak jak budżet innych kluczowych sektorów
usług publicznych. I przestać pełnić rolę
rekompensaty za słabą ściągalność abo-
namentu – po prostu być formalnym
i podstawowym źródłem finansowania
tych mediów.

Koniec z reklamami!

A może nawet jedynym, bo media pub-
liczne powinny funkcjonować całkowicie
bez reklam. Reklamodawcy mają wpływ
na aktywność redakcji dziennikarskich –

27

THINKZINE, nr 7(133)/2021, lipiec 2021 www.nowakonfederacja.pl



czasem presja płynie wprost, czasem rodzi
się w głowach redaktorów i reporterów
na poziomie nie wyrażonego wprost na-
cisku. Sama obecność pasm reklamowych
włącza media publiczne w logikę bizne-
sową przedsięwzięcia, a ta nieuchronnie
spycha kwestię misji i powierzonych zadań
na drugi plan. Jeśli jednym z podstawo-
wych zadań mediów publicznych powinno
być tworzenie społeczeństwa możliwie
najbardziej bezstronnie poinformowanych
obywateli, zdolnych do podejmowania
racjonalnych decyzji politycznych, to obec-
ność reklam może w tym tylko przeszko-
dzić – już choćby przez elementarne pode-
rwanie zaufania, czy reklamodawcy są
opisywani przez takie media z taką samą
uwagą, jak podmioty, które się w takich
mediach nie reklamują lub zostawiają
tam mniejsze kwoty.

Brak reklam nie tylko zwiększyłaby
wiarygodność mediów publicznych i zasób
czasu antenowego (w przypadku telewizji:
o ponad 4 godziny na dobę!), jaki można
wykorzystać na potrzeby tzw. misji. Ła-
godzi on wrażliwość na statystyki oglą-
dalności – bo nie przekładałby się one na
wpływy. Nie znaczy to, że media publiczne
nie musiałyby troszczyć się o wielkość

swojej widowni i mogłaby kompletnie
zrezygnować np. z oferty w zakresie roz-
rywki. Skuteczność ich działania zależy
przecież od tego, jak wiele osób korzysta
z ich treści. Jednak nie byłby to czynnik,
który wymagałby nieustannego śledzenia
i zmuszałby do bardzo krótkoterminowego
realizowania powierzonych zadań. Bardziej
prawdopodobne byłoby eksponowanie
wartościowych treści w ramówce, zamiast
upychać je po północy. To spowodowałoby
większe zróżnicowanie oferty medialnej –
aktualnie ramówki mediów publicznych
w czasie średniej i wysokiej oglądalności
nie różnią się istotnie od tych, jakie pro-
ponują media prywatne.

Eliminacja reklam miałaby jeszcze
jedną zaletę. Tylko 11% Polaków lubi oglą-
dać reklamy, a 31% są one obojętne –
wynika z badania „Mindshare Huddle
For Good” z 2018 roku. Za to aż 28% re-
spondentów nie tylko nie lubi oglądać
reklam, ale też czuje się do tego przymu-
szana. 30% nie lubi reklam i konsekwent-
nie stara się ich unikać – co oznacza, że
ponad połowa konsumentów telewizji wo-
lałaby ją bez reklam. Jeszcze jaskrawiej
niechęć do reklam widać w badaniach
CBOS z 2011 roku – wcześniej realizowa-
nych dość regularnie, ale w końcu zarzu-
conych. 67% Polaków twierdziło wówczas,
że reklamy dezinformują, 81% – że draż-
nią, denerwują, a 80% – że nudzą. 86%
deklarowało, że nie lubi reklam, ale z tej
grupy ponad połowa miała poczucie przy-
musu ich oglądania i słuchania. Sądząc
z trendów, jakie można było wykreślić
z 19-letniej historii badania i ośmiu jego
edycji, wszystkie te odsetki prawdopo-
dobnie muszą być teraz jeszcze wyższe. 

Brak reklam stanowiłby więc przewagę
mediów publicznych w stosunku do pry-
watnych. W dodatku udział przychodów
ze sprzedaży czasu i uwagi obywateli w fi-
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nansowaniu mediów publicznych w ostat-
nich latach ustawicznie spadał. Aktualnie
dotacja stanowi blisko 60% wpływów,
a abonament ok. 15%. Całkowita eliminacja
reklam nie byłaby więc rewolucją, a jedynie
przyśpieszyła ewolucję w tym kierunku.

Jak rozwiązać ten problem w przy-
padku mediów publicznych? Reklamy
w mediach prywatnych zapewniają więk-
szości Polaków bezpłatny dostęp do in-
formacji, ale jednocześnie podkopują ich
wiarygodność. Z punktu widzenia dobra
wspólnego bilans korzyści i strat takiej
metody finansowania dostępu do infor-
macji jest negatywny – to zdanie wielu
medioznawców, socjologów i psychologów.
Mimo to trudno znaleźć choć jeden kraj
nieautorytarny, który całkowicie wyeli-
minował reklamę z telewizji, radia i in-
ternetu. Obywatele powinni mieć jednak
mieć prawo do dostępu do informacji
i publicystyki wolnej od przekazu rekla-
mowego. Jak je zapewnić, mając świado-
mość dominującego modelu biznesowego
w sektorze medialnym, jego siłę lobby-
styczną oraz potencjalne naciski polityczne
krajów, z których pochodzi kapitał kon-
trolujący istotną część polskiego medial-
nego rynku? To temat wymagający po-
głębionej debaty publicznej.

Poza ideą zakazu włączania treści re-
klamowych w ogóle – trudną do realiza-
cji – jednym z rozwiązań mógłby być obo-
wiązek dostarczania treści w dwóch for-
mułach: w pierwszej byłyby reklamy, a do-
stęp byłby bezpłatny; w drugiej zaś iden-
tyczna treść byłaby pozbawiona reklam,
a dostęp byłby płatny. Technicznie naj-
prościej taki wymóg wprowadzić do me-
diów elektronicznych, natomiast – ze
względu na ramówkę i czas zajmowany
przez reklamy – najtrudniej byłoby z te-
lewizją i radiem. Gdzieś po środku byłaby
prasa, gdzie dominuje dostęp płatny nawet

do treści z reklamami i taki obowiązek
wymagałby składania i wydawania dwóch
formatów gazet i czasopism, przy czym
drożej kosztowałby zakup egzemplarzowy
i prenumerata tytułów pozbawionych
treści marketingowych. Takie rozwiązanie
generuje koszty (kto miałby je pokryć?),
a ponieważ w źródłach przychodów firm
sektora mediów dalej dominowałaby for-
muła z reklamami, to nierozwiązanym
pozostałby problem wpływu reklamodaw-
ców na dobór i sposób prezentowania
treści. 

Tylko nie politycy, tylko nie urzędnicy

Kluczowy jest jednak nadzór nad media-
mi – zarówno całym rynkiem, jak i szcze-
gólnie mediów publicznych. Musi on
zostać wybity z rąk rządu, partii politycz-
nych i mianowanych z politycznego na-
dania urzędników. Media publiczne są
wspólnym dobrem i tak długo, jak to kurs
polityczny będzie wpływał formę i treść
materiałów zamieszczanych w tych me-
diach, tak długo beneficjentami status
quo będą głównie politycy, a nie obywatele
i trwałość systemu demokratycznego
w Polsce.

Jeśli nie politycy i urzędnicy, których
mianowanie również z reguły staje się
decyzją polityczną, to kto? Proponuję
obywatelską radę, z miejscami obsadza-
nymi w 100% na zasadach losowych, ale
uwzględniających rozkład demograficzny
naszego społeczeństwa (wiek, płeć, wy-
kształcenie, dochód, wielkość miejscowo-
ści, geografia) lub po połowie dopuszcza-
jących losowo wybranych obywateli wed-
ług wspomnianego porządku, a w połowie
ekspertów wskazanych przez wskazane
środowiska np. medioznawców, prawni-
ków, politologów, socjologów, ludzi kul-
tury, sztuki i edukacji – z wyłączeniem
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jednak osób parających się polityką lub
obsadzającymi eksponowane stanowiska
w sektorze publicznym. Taki kolegialny
organ – nazwijmy go roboczo Radą Oby-
watelską Mediów (ROM) – zastąpiłaby
bezzębną Krajową Radę Radiofonii i Te-
lewizji oraz na wskroś upolitycznioną
Radę Mediów Narodowych, przejmując
ich kompetencje i zyskując nowe. Kon-
stytucjonalistów chciałem uspokoić –
proponowana przeze mnie zmiana nie
wymaga zmiany ustawy zasadniczej.
Sejm, Senat i Prezydent RP dalej mogliby
powoływać członków. Natomiast sposób
ich wyłaniania, zakres obowiązków itd.
określa przecież stosowna ustawa, którą
można napisać od nowa (artykuł 215
Konstytucji RP). 

Dlaczego ta grupa obywateli jest tak
ważna? Bo media mają służyć właśnie
im, to oni potrafią wyartykułować najlepiej
swoje potrzeby, jak choćby w zakresie
rozrywki. Grono ekspertów z natury rzeczy
jest niereprezentatywne – rzadko obejmuje
osoby z małych miejscowości, młode, ubo-
gie, dotknięte niepełnosprawnością. Ma
także tendencję do nadreprezentacji męż-
czyzn. Delegaci losowani byliby też straż-
nikami tego, by praca takiej rady nie za-
mieniła się w pole politycznych rozgrywek,
których eksperci są zwykle bliżej niż prze-
ciętnie obywatele. Ponieważ potrzebujemy
dokładniejszego określenia reguł gry, za-
pewniających faktyczny pluralizm w de-
bacie publicznej i bezstronność mediów

publicznych, ale też minimalny standard
obowiązujący także media prywatne, udział
delegatów obywatelskich byłby pożyteczny
także ze względu na język, w jakim takie
zasady są prezentowane i ustalane – który
przez nadużywanie żargonu technicznego
i prawnego staje się niezrozumiały dla
większości Polaków. 

Liczbę delegatów, długość kadencji
i szczegółową formę nominowania dele-
gatów zostawiam już dużo bardziej kom-
petentnym ode mnie w tej materii. Mogę
jednak zasugerować nie 100% wymianę
delegatów (obywatelskich i eksperckich)
po upływie kadencji, ale 50% – tak, by
ułatwić regularną i płynną pracę rady.
Prócz pracy nad określaniem i potem ko-
rygowaniem zasad gry dla mediów pub-
licznych (i ewentualnie – np. później –
prywatnych), rada nadzorowałaby za po-
mocą wybranych przez siebie instrumen-
tów poziom respektowania przepisów,
rozpatrywała skargi, decydowała o karach
dla firm, które złamały prawo. I obsadzała
najważniejsze stanowiska w mediach pub-
licznych – w procesie wypracowanym we
własnym gronie.

Nie ma na świecie kraju, który w ten
sposób nadzorowałby media publiczne,
ale panele i rady pojawiają się jak grzyby
po deszczu w demokratycznych krajach
na całym świecie, udowadniając, że zwykli
ludzie, bez przygotowania specjalistycz-
nego, są w stanie określić własny interes
i omawiać nawet trudne społecznie pro-
blemy, wypracowując kompromisy. Są
miasta, w których większość budżetu dzie-
lone jest właśnie przez ciała obywatelskie
(np. Porto Alegre w Brazylii). Obywatelom
trzeba tylko zapewnić odpowiednio przy-
gotowaną bazę wiedzy i – ewentualnie –
możliwie najbardziej bezstronne wsparcie
w postaci doradców, którzy odpowiedzą
na bardziej złożone pytania.
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We współczesnym świecie media są
zbyt ważne, by oddawać je w ręce polity-
kom. Szczególnie w kraju, w którym media
mają taki wpływ na nasze preferencje wy-
borcze (vide wykres powyżej), i w którym
poza wyborami obywatele nie mają wiele
realnego wpływu na zmianę rzeczywistości.
Cztery ogólnokrajowe referenda przez 30
lat i znikoma liczba projektów obywatel-
skich poddana głosowaniu w parlamencie
pokazują, że do poważnego przemyślenia
jest nasz system polityczny, ale póki co

możemy zadbać o jakość debaty politycz-
nej, czyniąc z mediów publicznych naj-
bardziej profesjonalne i wiarygodne źródło
informacji o wydarzeniach w kraju i na
świecie, stanowiące benchmark, punkt
odniesienia dla mediów prywatnych. Któ-
rych głos był, jest i będzie zniekształcony
przez interesy właścicieli, reklamodawców
i starania pozyskania największej grupy
odbiorców w preferowanych przez rekla-
modawców grupach (średnio- i wysoko
zamożna część społeczeństwa). 
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LINK DO PIERWSZEJ ROZMOWY
Z PROF. MAHBUBANIM

Czy wybór Joego Bidena to dobra czy
zła wiadomość dla Chin?

To zarówno dobra, jak i zła wiadomość.
Dobra w tym sensie, że Joe Biden i jego
administracja będą znacznie grzeczniejsi
i ostrożniejsi wobec Chin. Jedną z naj-
bardziej niebezpiecznych rzeczy, które
zrobiła administracja Trumpa, była zmiana
polityki, która obowiązywała przez 30,
40 lat, zgodnie z którą Stany Zjednoczone
utrzymywały oficjalne stosunki z Pekinem,
i nieoficjalne z Tajwanem. Administracja
Trumpa próbowała to zmienić i nawiązać
oficjalne stosunki z Tajwanem, co jest
bardzo niebezpieczne, ale na szczęście
jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobił
Joe Biden, było wysłanie na początku
tego roku na Tajwan delegacji: byłego se-
natora Christophera Dodda oraz emery-

towanych zastępców sekretarza stanu –
Richarda Armitage'a i Jamesa Steinberga.
Biden wraca do starej polityki wysyłania
na Tajwan emerytowanych urzędników,
co moim zdaniem jest słusznym posu-
nięciem.

Jednocześnie wybór Bidena to także
zła wiadomość dla Chin, ponieważ nowy
prezydent nie zamierza konfrontować się
z Chinami jednostronnie. Będzie próbował
nakłonić sojuszników Stanów Zjednoczo-
nych, by się do niego przyłączyli. Na przy-
kład reanimował QUAD; ponadto jednym
z jego pierwszych spotkań było spotkanie
z przywódcami Australii, Indii i Japonii. 

Czy Bidenowi uda się zjednoczyć swo-
ich sojuszników przeciwko Chinom?

Przypuszczam, że mu się nie uda, ponieważ
dla wielu sojuszników Stanów Zjedno-
czonych ich partnerem handlowym numer
jeden nie są dziś Stany, lecz Chiny. Nawet

kishore mahbubaNi
Singapurski filozof, historyk i politolog. Obecnie wykłada na National
University of Singapore, gdzie jest dziekanem Lee Kuan Yew School
of Public Policy. Wcześniej przez wiele lat pracował w singapurskiej
dyplomacji, m.in. jako ambasador w USA. Jest znanym specjalistą od
spraw Azji. Periodyk „Foreign Affairs” umieścił go na liście stu
najbardziej wpływowych intelektualistów świata.

Chiny, w przeciwieństwie do USA, nie mają uniwersalnej misji. Amerykanie
wierzą, że każdy człowiek może być Amerykaninem. Chiński pogląd jest
inny
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dla Japonii, Australii, Indii czy Korei Po-
łudniowej. Bardzo trudno jest rozpocząć
politykę powstrzymywania przeciwko part-
nerowi handlowemu numer jeden. Łatwo
było prowadzić politykę powstrzymywania
przeciwko Związkowi Sowieckiemu, skoro
nikt nie handlował ze Związkiem Sowiec-
kim. Myślę więc, że wypracowanie jakiejś
przemyślanej, długoterminowej strategii
postępowania z Chinami zajmie Bidenowi
trochę czasu. Jeśli jednak będzie próbował
wskrzesić multilateralną politykę po-
wstrzymywania Chin, poniesie porażkę.

Jaki jest pana zdaniem obecny stan
rywalizacji amerykańsko-chińskiej?

Na pierwszej stronie mojej książki „Has
China Won” (która została napisana w cza-
sach rządów Trumpa) stwierdzam, że geo-
polityczna rywalizacja między USA a Chi-
nami będzie trwała dekadę lub dłużej.
Donald Trump rozpoczął tę rywalizację
w roku 2018; pisałem, że ona będzie kon-
tynuowana po zakończeniu jego rządów.
Moja przepowiednia się sprawdziła: Joe
Biden kontynuuje geopolityczną rywali-
zację z Chinami. Najważniejsze pytanie
brzmi następująco: czy Biden wypracuje
długofalową strategię, czy też nie. A celem
mojej książki jest właśnie pomoc USA
w wypracowaniu ostrożnej, przemyślanej,
długofalowej strategii wobec Chin. Przy
okazji wielu Amerykanów dostrzega, że
staram się pomóc Stanom. Mogę podać
państwu przykład. Lawrence Summers,
były rektor Harvardu i sekretarz Minis-
terstwa Skarbu USA, został zapytany,
jakie są trzy najlepsze książki, które prze-
czytał w 2020 roku. Numerem jeden były
pamiętniki Baracka Obamy. Numerem
dwa była książka „Depths of Despair” au-
torstwa Anne Case i Andy'ego Deatona,
o której wspomniałem wcześniej. A ostat-

nia to właśnie „Has China Won” Kishore
Mahbubaniego. Popularność „Has China
Won” wśród Amerykanów i nazwanie jej
przez Fareeda Zakarię jedną z 20 najlep-
szych książek 2020 roku jest znakiem, że
Amerykanie rozumieją, iż jej celem jest
wypracowanie przemyślanej, komplekso-
wej, długoterminowej strategii postępo-
wania z Chinami.

Wielu ekspertów, w tym na przykład
John Mearsheimer, twierdzi, że błędem
Ameryki było obudzenie „chińskiego
smoka” w latach 60. ubiegłego wieku,
włączenie Chin do zglobalizowanej
gospodarki w sposób, który pozwala
im zachować kontrolę nad strategicz-
nymi zasobami. Czy zgadza się pan,
że można to uznać za błąd USA?

Odwróciłbym pytanie i powiedziałbym,
że Chiny powinny wysłać Stanom Zjed-
noczonym serdeczne podziękowania, po-
nieważ to właśnie Amerykanie zdecydowali
się przekonać Pekin do otwarcia gospo-
darki. Zdecydowali się współpracować
z Chinami i sprawić, by przystąpiły do
Światowej Organizacji Handlu. Wszystkie
te posunięcia Stanów Zjednoczonych ułat-
wiły rozwój i powrót Chin. 
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Oczywiście, niektórzy, jak John Mear-
sheimer, chcieliby odwrócić bieg historii
i poprosić Chiny, by się cofnęły i stały się
małym mocarstwem, jak w latach osiem-
dziesiątych, kiedy to chińskie PKB wyno-
siło 10 procent PKB Stanów Zjednoczo-
nych według parytetu siły nabywczej. Ale
nie da się odwrócić biegu historii. Trzeba
sobie radzić z nowymi Chinami, które są
znacznie silniejsze i potężniejsze. A w geo-
polityce nigdy nie można pozwolić sobie
na myślenie życzeniowe. Trzeba zaakcep-
tować rzeczywistość taką, jaka ona jest.

John Mearsheimer twierdzi również,
że przy obecnym tempie rozwoju Chin
dla USA jest już za późno, by zwycię-
żyły w rywalizacji z Chinami. Czy zga-
dza się pan z nim?

Pod pewnymi względami zarówno John
Mearsheimer, jak i ja jesteśmy realistami.
Jeśli Stany Zjednoczone chcą pozostać
potęgą gospodarczą numer jeden na świe-
cie, to nie uda im się to, ponieważ wzrostu
gospodarczego Chin nie da się zatrzymać.
Ale nawet jeśli Stany będą potęgą gospo-
darczą numer dwa, mogą pozostać naj-
bardziej wpływowym mocarstwem na
świecie. Mogą wyprzedzać Chiny swoją
soft power. Kiedy za 10 lat Chiny staną
się numerem jeden, łodzi ludzie z całego
świata, którzy dążą do poprawy swojego
życia, mogą nadal chcieć studiować na
amerykańskich, a nie chińskich uniwer-
sytetach. Ameryka może więc skupić się
na odwróceniu negatywnych tendencji
z ostatnich 30 lat – na poprawie standardu
życia swoich obywateli, zwiększeniu du-
chowej witalności amerykańskiego spo-
łeczeństwa. Wciąż pozostanie ona naj-
bardziej atrakcyjnym społeczeństwem na
świecie, nawet jako mocarstwo gospo-
darcze numer dwa. Będzie nadal cieszyć

się w świecie większymi wpływami niż
Chiny.

Jak pan sądzi, jaki jest ostateczny cel
polityki międzynarodowej Chin? Czy
jest to dominacja nad światem, czy
dominacja nad Azją lub niektórymi jej
częściami?

Celem numer jeden Chin jest uniknięcie
upokorzeń, jakich doświadczyły w latach
1842-1949. Błędem popełnianym przez
Europejczyków jest to, że nie studiują
oni historii Chin. Szczególnie Brytyjczycy
i Francuzi zapominają, jak w 1860 r.
splądrowali i zniszczyli Stary Pałac Letni
w Pekinie. Dzisiaj, gdyby ktoś zniszczył
Parlament Brytyjski, Panteon w Rzymie
lub którykolwiek z tych wielkich histo-
rycznych budynków w Europie, byłoby
to niczym w porównaniu ze zniszczeniami,
jakich dokonały siły brytyjskie i francuskie.
Doświadczywszy stu lat upokorzeń, Chiń-
czycy chcą dziś być silni, bo nie chcą
zostać ponownie upokorzeni. Chiny,
w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczo-
nych, nie mają uniwersalnej misji. Ame-
rykanie wierzą, że każdy może być Ame-
rykaninem. Jak pan wie, mają w swoich
szeregach bardzo zasłużoną osobę pol-
skiego pochodzenia – Zbigniewa Brze-
zińskiego, który został doradcą ds. bez-
pieczeństwa narodowego w Ameryce.
Chiński pogląd jest inny: Chińczykami
mogą być Chińczycy. Nie pytają więc ni-
kogo: „Dlaczego nie zostaniesz Chińczy-
kiem?”. W rzeczywistości, gdybyś próbował
stać się Chińczykiem, zapytaliby cię: „Dla-
czego chcesz stać się Chińczykiem?”. Oni
pragną jedynie, aby świat szanował Chiny
i chcą dopilnować, by Chiny nie zostały
ponownie upokorzone, ale nie mają ochoty
wyruszać z globalną misją przekształcania
świata w taki sposób, w jaki robiły to
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Stany Zjednoczone, gdy były mocarstwem
numer jeden.

Wyjaśnił pan, co nie jest celem Chin,
a ja chciałbym zapytać, co – dokład-
nie – JEST celem Chin? Co ma pan na
myśli mówiąc, że Chińczycy chcą być
szanowani?

Celem jest oczywiście uczynienie z Chin
najpotężniejszego kraju na świecie.

Co to właściwie znaczy? Czy chodzi
o najpotężniejszy kraj pod względem
gospodarczym czy militarnym? 

Myślę, że najważniejszym kryterium dla
Chin byłaby wielkość gospodarki. Jak już
wcześniej wyjaśniłem, Chiny będą bardzo
zadowolone, jeśli Stany Zjednoczone nadal
będą miały największą armię na świecie,
ponieważ budżet obronny to strata pie-
niędzy, kiedy mamy do czynienia z mo-
rzem rozpaczy wśród białej klasy robot-
niczej, o której wspominałem w poprzed-
niej rozmowie. Od 11 września 2001 r.
Stany Zjednoczone wydały pięć bilionów
dolarów na niepotrzebne wojny, zwłaszcza
na Bliskim Wschodzie. Gdyby Stany Zjed-
noczone przekazały te pięć bilionów do-
larów własnemu narodowi, każdy obywatel
Ameryki z dolnych 50 procent (pod wzglę-
dem dochodów – przyp. JP) otrzymałby
czek na trzydzieści tysięcy dolarów. 

Chiny chcą wydawać swoje pieniądze
na własnych obywateli, a nie toczyć nie-
potrzebne wojny za oceanem. Aspirują
do posiadania największej gospodarki na
świecie. Chiny wiedzą, że gdy już będą
miały największą gospodarkę na świecie,
to będą traktowane z szacunkiem. A Chiń-
czycy będą zawierać korzystne dla obu
stron umowy ze wszystkimi krajami, które
będą chciały z nimi współpracować. Han-

del jest zawsze dobrowolny: nie można
go wymusić. 

Podam państwu jeszcze jedną staty-
stykę. W roku 2000 Brazylia potrzebowała
jednego roku, aby wyeksportować do Chin
miliard dolarów. Dziś potrzeba jej 72 go-
dzin, aby to zrobić. Mówimy tu o Brazylii,
która, nawiasem mówiąc, jest bardzo da-
leko od Chin, a bliżej jej do Ameryki.
Brazylijczycy oczywiście odnoszą ogromne
korzyści, kiedy mogą co dwie godziny
eksportować miliard dolarów do Chin.
Jest to więc decyzja Brazylii, aby handlo-
wać z Chinami. Brazylia może też przestać
handlować z Chinami, jeśli zechce.

Po zimnej wojnie przez krótki czas pa-
nował porządek jednobiegunowy
z Ameryką jako biegunem, największym
mocarstwem na świecie. Czy teraz
zmierzamy w kierunku porządku dwu-
biegunowego czy wielobiegunowego? 

Jestem przekonany, że zmierzamy w kie-
runku porządku wielobiegunowego z wie-
loma społeczeństwami i cywilizacjami,
które odniosły sukces. Wielu ludzi w Eu-
ropie nie zdaje sobie sprawy z tego, jak
dobrze radzą sobie inne części świata. Do
tej pory mówiliśmy o Stanach Zjedno-
czonych i Chinach. Wierzę, że Indie rów-
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nież odniosą sukces i wyłonią się jako sa-
modzielna potęga – a nawet Azja Połu-
dniowo-Wschodnia. Pozwolę sobie przy-
toczyć statystykę, która, jak sądzę, zaszo-
kuje wielu ludzi w Polsce. W 2000 r. gos-
podarka Japonii była osiem razy większa
od gospodarki krajów ASEAN. W roku
2019 była już tylko 1,6 x większa. A do
2030 r. gospodarka ASEAN stanie się
większa od japońskiej. Czyli region, który
kiedyś był jedną ósmą wielkości Japonii,
teraz stał się większy od Japonii i będzie
czwartą największą gospodarką świata.
A o ASEAN nikt w Polsce nie słyszał. Dla-
tego właśnie świat zmierza w stronę wie-
lobiegunowości.

Jak pan sądzi, jaka będzie rola Indii
w przyszłości? Jako szybko będzie
rosnąć ich potęga, jak będą dzielić
swoje wpływy z Chinami w Azji?

Rola Indii będzie ostatecznie zależała od
tego, czy uda im się rozwinąć swoją gos-
podarkę, czy też nie. Jak podkreślałem
w całym tym wywiadzie, główna konku-
rencja między wielkimi mocarstwami nie
jest już militarna, ale ekonomiczna i gdy-
bym był Hindusem… Swoją drogą, jestem
Hindusem, ale nie obywatelem Indii.
A gdybym nim był jedyną statystyką, na
którą zwracałbym uwagę, byłby fakt, że
w roku 1980 wielkość gospodarki indyj-
skiej i chińskiej była taka sama. A dzisiaj

gospodarka Chin jest pięć razy większa
od gospodarki Indii. Tak więc głównym
priorytetem Indii musi być skupienie się
na wzroście gospodarczym. W tym celu
Indie muszą otworzyć swoją gospodarkę,
tak jak Chiny, i przystąpić do RCEP, re-
gionalnego porozumienia o wolnym hand-
lu, które jest tworzone przez 10 krajów
ASEAN, a także Chiny, Japonię, Koreę
Południową, Australię i Nową Zelandię.
Nieprzystąpienie Indii do RCEP było stra-
tegicznym błędem. 

Twierdzi pan, że dalsza eskalacja ry-
walizacji amerykańsko-chińskiej jest
jednocześnie nieunikniona i możliwa
do uniknięcia. Że można jej uniknąć,
jeśli obie strony nie będą kierować
się tylko narodowymi i partykularnymi
interesami, ale zaczną współpracować
na rzecz walki z globalnymi wyzwa-
niami, zmianami klimatycznymi, ochro-
ną środowiska, przeludnieniem, na
rzecz ułatwienia dostępu do szczepio-
nek na COVID itp. Jak ocenia pan
prawdopodobieństwo takiego scena-
riusza? Pod jakimi warunkami może
się on spełnić? 

W ostatniej linijce mojej książki mówię,
że nie chodzi o to, czy Stany Zjednoczone
wygrają, czy Chiny wygrają – chodzi o to,
by wygrała ludzkość. COVID-19 i zmiany
klimatyczne próbują nas nauczyć, że stan
świata zmienił się zasadniczo. Aby wy-
jaśnić, jak się zmienił, używam prostej
metafory łodzi. W przeszłości, kiedy ży-
liśmy w 193 oddzielnych krajach na świe-
cie. 7,5 miliarda ludzi żyło na 193 od-
dzielnych łodziach. Jeśli wirus uderzyłby
w jedną łódź, nie mógłby przedostać się
do drugiej. Jednak świat się skurczył, stał
się bardzo mały, współzależny i wzajemnie
powiązany. Dzisiaj 7,5 miliarda ludzi nie
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żyje już w 193 oddzielnych łodziach. Żyją
w 193 oddzielnych kabinach na tej samej
łodzi. I właśnie dlatego COVID-19 może
bez wysiłku przemieszczać się z jednej
kabiny do drugiej. To jest też nauka pły-
nąca ze zmian klimatycznych. Jeśli wszyscy
jesteśmy w tej samej łodzi, nasz wspólny
interes w jej ratowaniu jest o wiele waż-
niejszy niż nasze dwustronne różnice.
Mam nadzieję, że przywódcy Stanów Zjed-
noczonych i Chin będą wystarczająco

oświeceni i zwrócą uwagę na wspólne in-
teresy ludzkości w radzeniu sobie ze zmia-
nami klimatycznymi i COVID-19 i wspólne
globalne wyzwania będą dla nich waż-
niejsze od drobnych różnic między pań-
stwami.

>>>WESPRZYJ ZBIÓRKĘ NA POL-
SKIE WYDANIE „HAS CHINA WON?” 

(„CZY CHINY WYGRAŁY?”)<<<
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Przez internet, zwłaszcza lewicowy, prze-
toczyła się wielka awantura w sprawie
inceli. Wszystko ze względu na tekst Pat-
rycji Wieczorkiewicz w „Krytyce Politycz-
nej”, którego dobrym streszczeniem jest
lead: „Jeśli mężczyzna sam siebie nazywa
przegrywem, to prawdopodobnie znaczy,
że stoi za tym realne cierpienie. Kiedy
ktoś jest z jakiegoś powodu wykluczony,
mówienie mu, że sam jest sobie winien,
z pewnością nie powinno być strategią
lewicy”. Wieczorkiewicz zdecydowała się
spojrzeć na z empatią na tę grupę męż-
czyzn – na „mimowolnych celibatariuszy”,
samotnych wbrew swojej woli, nieraz peł-
nych gniewu na społeczeństwo i kobiety.
Zauważyła, że ich problemy są systemowe,
a pozbawione empatii rady typu „zmień
pracę i weź kredyt” lub „idź na siłownię”
tylko przyczynią się do pogłębienia ich
frustracji i smutku. „Im dłużej będziemy
ignorować realne problemy inceli, zby-
wając ich jako grupę niebezpiecznych,
chcących mordować kobiety, potencjal-
nych gwałcicieli” – pisze Wieczorkiewicz –
„tym bardziej prawdopodobne, że tacy

się staną”. Część lewicowego i feminis-
tycznego internetu odsądziła autorkę od
czci i wiary, bo jak można podchodzić
z empatią do faszystów i mizoginów („Pani
Wieczorkiewicz tak pięknie usprawiedliwia
nienawiść do kobiet”), a z drugiej strony
sceny politycznej kiwano głową: „No właś-
nie, takie są kobiety”. Spróbujmy jednak
spojrzeć na temat chłodnym okiem.

Kultura samowystarczalności

Incelizm jest produktem ubocznym szer-
szego zjawiska seksualnej i miłosnej recesji,
o których pisałem w „Nowej Konfederacji”.
Nastawienie na miłość, związki, na łączenie
się w pary jeszcze w pokoleniach urodzo-
nych w latach 70. było stymulowane
i wspierane przez społeczeństwo, przez
grupy odniesienia (rodzinę, grupę rówieś-
niczą – nie mówiąc już o czasach wcześ-
niejszych („Niech inni toczą wojny, a ty,
szczęśliwa Austrio, wstępuj w związki
małżeńskie!”). W dobie internetu grupy
odniesienia rozproszyły się i zastąpił je
w dużej mierze przekaz z sieci. Naturalne

Jarema Piekutowski
Członek zespołu, główny ekspert ds. społecznych

Incele potrzebują mądrego wsparcia. Bo ich największym wrogiem nie są
kobiety, nie jest społeczeństwo – a straszna, fałszywa ideologia, za
pomocą której sami sobie zadają tortury

ratujmy inceli. Przed ich własną ideologią
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dążenie ludzi do łączenia się w pary jest
dużo mniej wspierane. Pojawiły się al-
ternatywne style życia poza związkiem,
oparte na samowystarczalności. Zwłaszcza
w środowiskach wielkomiejskich rezyg-
nacja kobiety z kariery czy działalności
społecznej w celu związania się z partne-
rem i założenia rodziny bywa czymś, czego
należy się wstydzić. Zwiększyła się zarówno
grupa osób, które nie są w związkach, bo
nie chcą, albo nie godzą się na partnera
poniżej oczekiwań – jak i osób, które nie
są w związkach, bo nie mogą znaleźć za-
interesowanej partnerki/partnera. Dlatego
grupa osób samotnych wbrew swojej woli
zwiększyła się.

Kulturowy nacisk na to, by ludzie
żenili się i wychodzili za mąż, też bywał
niszczący i przemocowy. Osoby samotne
były traktowane z nieufnością i poddawane
społecznemu ostracyzmowi. Kosztem kul-
tury samowystarczalności jest natomiast
to, że grupa niezadowolonych ze swojej
samotności mężczyzn rośnie szybciej niż
grupa kobiet cierpiących z jej powodu.
Wzorzec kulturowy dla mężczyzn mówi
bowiem nadal: „Jesteś coś wart, jeśli prag-
nie cię kobieta”, zaś wzorzec kulturowy
dla kobiet zmienił się: „To, czy jesteś
w związku, czy nie, nie stanowi o twojej
wartości”.

We wcześniejszych pokoleniach pro-
blem niechcianej samotności też istniał.
Wśród osób samotnych, mających trud-
ności ze znalezieniem sobie partnera czy
partnerki, było sporo kobiet. W dyskursie
„kryzysu męskości” dużo mówiło się o nie-
dojrzałości, braku odpowiedzialności czy
lenistwie mężczyzn, którzy nie chcą brać
na siebie trudu stałego związku, którzy
szukają partnerki idealnej. Dziś incele
przypisują chęć poszukiwania idealnego
partnera kobietom. Rytualne narzekanie
mężczyzn na kobiety, „lecące” na bogatych,

przystojnych, barowych podrywaczy było
obecne także w innych pokoleniach, ale
nie było w żaden sposób zorganizowane,
opisane, nie miało własnej reprezentacji
grupowej, ideologii i języka. Gdy upo-
wszechniła się komunikacja internetowa,
samotni mężczyźni zaczęli komunikować
się ze sobą i odkryli, że mają podobne
doświadczenia. Ale samo nawiązanie kon-
taktu nie jest jedyną przyczyną stworzenia
internetowej bańki inceli. Przed epoką
mediów społecznościowych też istniały
subkultury – punkowcy czy metalowcy
mieli jednak spajającą ich ideę i zwyczaje.

Tymczasem samotność była przypisywana
czynnikom jednostkowym. Ktoś jest sam,
bo jest strasznie nerwowy, ktoś inny –
bo pije, ktoś inny – bo chodzi w brudnych
ubraniach. Oczywiście takie „indywidua-
listyczne” podejście prowadzi na manowce,
bo – na co słusznie zwraca uwagę Wie-
czorkiewicz – przyczyny samotności są
dużo głębsze. Na to, że ktoś chodzi zanie-
dbany lub pije alkohol, składa się wiele
czynników i tylko jednym z nich jest
własny wybór czy niewystarczające zma-
ganie się z losem. Jednak tłumaczenie
indywidualistyczne czasem bywa mniej
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groźne niż błędne tłumaczenie „zbiorowe”
(czego skutecznie powinien nas nauczyć
XX wiek). A wraz z pojawieniem się ka-
nałów kontaktowych w postaci social me-
diów, w których samotni mężczyźni mogli
się ze sobą skontaktować, pojawiło się
też tłumaczenie „zbiorowe”: jesteśmy sa-
motni, bo jesteśmy brzydcy, niscy, nie-
atrakcyjni, a kobiety wybierają tylko naj-
przystojniejszych i najwyższych mężczyzn.
Sama subkultura i jej aparatura językowa
(wszystkie te „chady”, „normiki”, „simpy”),
przeszła do Polski ze Stanów Zjednoczo-
nych (chciałoby się powiedzieć: co Ame-
rykanin wymyśli, to i Polak polubi). Dla-
czego się przyjęła?

Proste wyjaśnienie cierpienia

Osoba przeżywająca cierpienie i nieroz-
umiejąca go pragnie odnaleźć sens w tym,
co przeżywa. Trudne sytuacje rodzinne,
w czasach szkolnych – nierzadko gnębienie
przez kolegów i koleżanki, potem wiele
negatywnych doświadczeń z kobietami:
seria bolesnych doświadczeń inceli do-
magała się nazwania i wyjaśnienia. I oto
z USA przychodzi ideologia, która wyjaśnia
je w prosty sposób. Przypomina to dyna-
mikę teorii spiskowych i ruchów rewolu-
cyjnych – od prawicowych do lewicowych,
od męskich do kobiecych. I podobnie jak
w ich przypadku, idea łącząca inceli jest
w dużej mierze fałszywa, choć wyprowa-
dzona z częściowo prawdziwych przesłanek. 

Przyczyn swojej samotności incele
upatrują najczęściej we własnej domnie-
manej nieatrakcyjności fizycznej czy złej
sytuacji materialnej, ale kultywują też
swoistą wersję teorii o hipergamii. Jest
to jeden z faktycznie istniejących mecha-
nizmów wyboru partnera przez kobietę –
poszukiwanie partnera o wyższym statusie
społecznym. Na forach inceli ten mecha-

nizm przedstawiany jest jako jedyny obo-
wiązujący, i nierzadko opisywany w sposób
niezwykle przejaskrawiony i uproszczony.
Krążą diagramy, według których kobiety
zainteresowane są jedynie dwudziestoma,
trzydziestoma, czy – w najbardziej opty-
mistycznym wariancie – czterdziestoma
procentami najatrakcyjniejszych mężczyzn.
Głównym kryterium wysokiego statusu
mężczyzny jest zaś jego wygląd zewnętrzny,
przede wszystkim wzrost.

„Hipergamia”, źródło: incels.wiki

Diagramy te zostały przetłumaczone
na polski i w różnych wersjach krążą po
mediach społecznościowych i forach. Oliwy
do ognia dolał jeszcze Jordan Peterson,
opisujący „kobiecą wybredność” na bazie
szczątkowych danych dotyczących Tindera. 

Rzecz w tym, że w ideologii stworzonej
wokół hipergamii jest mnóstwo przekła-
mań. Badania pokazują zupełnie inny
i dużo bardziej zniuansowany obraz. Prze-
de wszystkim sama hipergamia nie jest
jedyną obowiązującą zasadą wyboru part-
nera. Tomasz Szlendak w „Socjologii ro-
dziny” pisze, że obok poszukiwania jak
najatrakcyjniejszego partnera równie is-
totnym mechanizmem jest homogamia –
czyli poszukiwanie osoby o podobnym
statusie społeczno-ekonomicznym. Zwią-
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zanie się z taką osobą zapewnia bowiem
porozumienie w codziennym życiu, zwięk-
sza prawdopodobieństwo wspólnych war-
tości, podobnych przyzwyczajeń. W stycz-
niu tego roku, w „Demographic Research”
węgierski socjolog Dávid Erát pisze o za-
niku hipergamii w 27 państwach Europy.
Wraz z zatarciem różnic w wykształceniu
między kobietami a mężczyznami, kobiety
coraz częściej chcą wiązać się z mężczyz-
nami o podobnym, a nie wyższym statusie. 

Owszem, zarówno mężczyźni, jak i ko-
biety poszukują partnera, który będzie
dla nich atrakcyjny. Także większość inceli
ma własne kryteria wyboru. Tyle tylko,
że preferencje i atrakcyjność partnera to
sprawa indywidualna. To znamienne, że
zwulgaryzowana teoria hipergamiczna
kładzie nacisk na cechy, na które nie
mamy żadnego wpływu – na przykład
wzrost. Tak jakby w ideologii inceli zasiane
było ziarno autodestrukcji. Tej fatalis-
tycznej wizji nie potwierdzają jednak ba-
dania. W „Edukacji Humanistycznej” Ag-
nieszka Rychłowska-Niesporek opisuje 
wyniki ankiety przeprowadzonej wśród
singli, które pokazują, że przy wyborze
partnera od atrakcyjnego wyglądu dużo
ważniejsze są cechy takie jak ciekawa
osobowość, uczuciowość, poczucie hu-

moru, wyrozumiałość i zaradność życiowa.
Dotychczasowe badania (np. omawiane
przez K. Krzyżanowską) wskazują, że
wbrew przekonaniom inceli wygląd ze-
wnętrzny jest ważniejszym kryterium wy-
boru partnera dla mężczyzn, niż dla kobiet.
W innych badaniach singielki znów mówią
o wadze podobnych zainteresowań, po-
dobnego poczucia humoru, podobnego
postrzegania świata.

Potrzeba mądrego trenera

Po lekturze stron i forów inceli można
dojść do przerażającego wniosku. Oto
grupa ludzi, borykających się z problemem
niechcianej samotności, nawiązuje kontakt
przez internet i gromadzi się pod sztan-
darem pewnej ideologii. Rzecz w tym, że
jest ona dla nich samych śmiercionośna.
Nie dość, że już są w trudnej sytuacji, to
ideologia, którą przyjmują, i która spaja
ich grupę, przedstawia tak skrajnie pesy-
mistyczną, przejaskrawioną i fałszywą in-
terpretację rzeczywistości, że odbiera im
wszelką nadzieję i budzi dodatkową frust-
rację. Torpeduje indywidualne próby wyj-
ścia z sytuacji, próby sensownej, zorga-
nizowanej pracy nad rozwiązaniami sys-
temowymi, a nawet uniemożliwia mini-
malną choćby akceptację własnego życia,
która jest punktem wyjścia do jakichkol-
wiek konstruktywnych działań. Wpycha
ich głęboko w fatalizm, z którego trudno
się wyplątać.

Zgadzam się z Patrycją Wieczorkiewicz,
że rady typu „weź się za siebie” często –
zwłaszcza w przypadku osób zmagających
się z depresją – pogarszają sytuację. Jed-
nak wyjście inceli z trudnej sytuacji nie
odbędzie się bez ich działania, bez zadbania
o siebie i zaopiekowania się samymi sobą.
Incele najczęściej nie są sami sobie winni,
ale ideologia, którą przyjmują, niszczy
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ich – w jej świetle zawsze będą „przegry-
wami” i będą się katować, jak za sprawą
freudowskiego mechanizmu obronnego
identyfikacji z agresorem. 

W tej sytuacji niezbędna jest empatia,
o której mówi Wieczorkiewicz. Sama em-
patia jednak nie wystarczy. Potrzebna
jest incelom alternatywna, racjonalna
wizja świata, inna niż przerażające i kłam-
liwe, czarne scenariusze reprodukowane
na ich forach. Wizja świata, która nie jest
przesłodzona, ale też nie jest katastro-
ficzna. Wiele cech, zwłaszcza społecznych,
które są atrakcyjne dla potencjalnego
partnera, można w sobie wypracować,
jeśli nie dostało się ich w domu, jednak
często wymaga to terapii, która dużo kosz-
tuje. Zacząć należy od zauważenia pro-

blemu. Jest wiele instytucji i organizacji
pozarządowych wspierających kobiety czy
osoby z niepełnosprawnościami. Mogłyby
powstawać organizacje, które wspierają
w mądry sposób samotnych, młodych
mężczyzn, lecz dotąd ten problem był
systemowo niezauważany (tym bardziej
pochwały należą się Patrycji Wieczorkie-
wicz, która odważnie o nim napisała). In-
celi nie należy ani niszczyć, ani się nad
nimi użalać. Potrzebują kogoś, kto będzie
jak mądry rodzic lub trener (nie coach!) –
kogoś, kto będzie ich akceptował, ale też
wymagał od nich i urealniał ich wizję
świata. Bo dziś największym ich wrogiem
nie są kobiety, nie jest społeczeństwo –
a straszliwa ideologia, za pomocą której
sami zadają sobie tortury. 
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Kim jest Aleksander Łukaszenka i jak
wygląda jego wersja ekonomicznego
ładu dla Białorusi?

Aleksander Łukaszenka jest dyktatorem
postradzieckim. Doszedł do władzy na
fali nostalgicznego, proradzieckiego sen-
tymentu. Głosowały na niego rzesze Bia-
łorusinów, którzy w pierwszych latach
transformacji na niej stracili i chcieli przy-
wrócić swoją uprzywilejowaną pozycję,
jaką mieli w Związku Sowieckim. Człowiek,
który obiecuje powrót do czasów świet-
ności sowieckiej, musi odnowić system
gospodarki sowieckiej z czasów, kiedy
Białoruś była czymś na kształt zakładu,
w którym zbierano produkcję i eksporto-
wano na Zachód. I to robił Łukaszenka –
ale jednocześnie nie chciał wprowadzić
autarkii. Chciał odnowić i zakonserwować
tę strukturę, jaką miała Białoruś będąc
w Związku Sowieckim. A była wtedy przy-

wiązana do Rosji Sowieckiej. Około 80%
produkcji Białoruskiej SRR eksportowano
do innych republik radzieckich lub za
granicę. Jednocześnie jedynie 3,8% bia-
łoruskich towarów mogło być wyprodu-
kowane z krajowych surowców. Głównym
dostawcą była Rosja. Dla Łukaszenki było
ważne, by zapewnić pełne zatrudnienie,
pewne gwarancje społeczne; sprawić, aby
ludzie, którzy rozczarowali się transfor-
macją, głosowali na niego. Łukaszenka
przywrócił pewność, spokój, jaki ci ludzie
mieli za czasów sowieckich.

Ważne jest jednak coś jeszcze. Łuka-
szenka to człowiek czasów Breżniewa,
w których już nikt nie wierzył w komu-
nizm, ale elity wciąż wierzyły w redystry-
bucję prowadzoną przez państwo – i w au-
torytaryzm. Pokolenie Łukaszenki powoli
wymiera. I razem z nimi wymiera ta gos-
podarka odziedziczona po Związku So-
wieckim, bo świat się zmienia. Jest to też

aliaksaNdr PaPko
Białoruski politolog i dziennikarz. Współpracuje z Telewizją Belsat
oraz ośrodkiem analitycznym EAST Center. Ukończył Wydział
Dziennikarstwa i Nauk politycznych UW oraz Kolegium Europejskie
w Natolinie. Stopień doktora socjologii uzyskał w Polskiej Akademii
Nauk. Jest autorem artykułów na temat systemu gospodarczego
i polityki zagranicznej Białorusi, białoruskich mediów oraz ideologii
władz białoruskich.

Najbardziej racjonalne z punktu widzenia białoruskiego przedsiębiorcy
jest znalezienie swojej niszy, ale też swojego sufitu, ponad który lepiej nie
wyrastać

Na białorusi bandytą jest państwo

Z aliaksandrem Papko 
rozmawia marcin chmielowski



wymieranie tamtej idei. I to budzi kon-
flikty. Na Białorusi doprowadziło to do
rozdarcia społeczeństwa.

Jak już pan pewnie zauważył miesz-
kając w Polsce i obserwując naszą
debatę, szczególnie internetową, wielu
Polaków uważa, że Białoruś może i jest
krajem autorytarnym, ale jednocześnie
jest krajem przyjaznym dla biznesu.
Czy to w ogóle jest prawda? I jeżeli
jest przyjazna dla biznesu, to dla ja-
kiego? Czy Białoruś to taki specyficzny
gambit, w którym brak demokracji
(przynajmniej takiej w zachodnim ro-
zumieniu) i praw człowieka zazębia
się z wolnym rynkiem? 

Łukaszenka to człowiek, który chce ko-
rzystać z bogactw globalnego rynku –
mówię o konsumpcjonizmie – ale jest też
przekonany, że najlepszym rozwiązaniem
jest gospodarka upaństwowiona, planowa,
taka, w której państwo i urzędnik wiedzą
lepiej. Jest też przekonany, że jednostka
jest niczym. To absolutne przeciwieństwo
idei wolności, liberalizmu i gospodarki
rynkowej. Wiara w to, że Aleksander Łu-
kaszenka buduje jakiś wolny rynek, to
absolutny nonsens. Z czego to wynika?
Moim zdaniem z niewiary we własną cy-
wilizację, którą to niewiarę podziela dziś
wielu ludzi na Zachodzie. Ta nieufność,
zwłaszcza artykułowana przez przedsta-
wicieli bardziej radykalnych odcieni pra-
wicy, objawia się jako gotowość klaskania
dyktatorom za bycie antymainstreamo-
wymi.

Co w takim razie charakteryzuje bia-
łoruską gospodarkę?

Łukaszenka za pomocą dotacji rosyjskiej
starał się utrzymać strukturę gospodarki

bardzo zbliżoną do tej, która istniała
w czasach sowieckich. Jeżeli jakieś przed-
siębiorstwo generuje zysk, ten zysk jest
odbierany i przekierowywany do przed-
siębiorstw, które generują stratę. W taki
sposób subsydia krzyżowe pozwalają bi-
lansować system i ten system staje się
bardzo trwały. Nikt nie bankrutuje, za-
trudnienie jest zapewnione. Do dzisiaj
55% zatrudnienia na Białorusi to zatrud-
nienie w państwowych zakładach. To
oznacza kontrolę nad 60% społeczeństwa
białoruskiego. Moja teza jest taka: klu-
czowym celem istnienia takiej gospodarki
jest utrzymanie władzy politycznej. Żeby
utrzymać tę władzę, Łukaszenka potrze-
buje bezpośredniej kontroli nad ludźmi. 

Jak można osiągnąć tę kontrolę?

Ta kontrola była zapewniana przez pełne
zatrudnienie na modłę sowiecką. Praca
w zakładach państwowych, ubezpieczenia
społeczne, benefity społeczne, redystry-
buowane przez przedsiębiorstwa – na
przykład mieszkania. Ale państwowe za-
kłady pracy mają pod sobą nawet muzea,
szkoły, ośrodki kultury. To wszystko jest
powiązane. Przez długie lata funkcjonował
system, w którym ludzie dostawali tanie
mieszkania od swoich zakładów pracy.
Teraz na Białorusi rynek mieszkań jest
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podzielony, można je kupić za gotówkę,
nie ma tanich kredytów hipotecznych –
mieszkanie służbowe można jednak też
tanio dostać, jeśli jest się milicjantem,
wojskowym, urzędnikiem, prokuratorem.
Można je sprywatyzować, odchodząc na
emeryturę. Mieszkanie to najważniejszy
atut, który ludzie starają się uzyskać. To
dla mieszkań ludzie idą do milicji albo
wojska. Ale jest haczyk. Jeśli nie jesteś
uległy wobec systemu, system cię wyrzuca.
Tracisz pracę, mieszkanie, wszystko –
i możesz też trafić do więzienia. 

Jak to działa na ludzi i na gospodarkę? 

Jest redystrybucja od jednych zakładów
do drugich. System jest bardzo stabilny,
ale jest też pozbawiony jakiejkolwiek mo-
tywacji do rozwoju. Dyrektor zakładu za-
stanawia się nad tym, po co ma zwiększać
efektywność swojej pracy i zyski, jeśli te
zyski i tak zostaną odebrane, on nie zo-
stanie nagrodzony, a każda jego inicjatywa
będzie skutkowała tylko tym, że wobec
niego będą jeszcze większe wymagania.
Najbardziej racjonalne jest się nie wychylać
i zawsze prosić o subsydia i dotacje.

Powoli cały ten – jakby nie patrzeć –
stabilny system zaczyna się pogrążać
w nieefektywności. To się dzieje na Bia-
łorusi już od lat. Póki była jeszcze poduszka
bezpieczeństwa ze strony Rosji, to jeszcze
to jakoś funkcjonowało, ale teraz coraz
ciężej to utrzymać. Niska efektywność
jest cechą istotową systemu – bo po co
pracować efektywniej, jeśli nie dostaniesz
więcej pieniędzy, a tylko więcej pracy na
swoją głowę. Ta endemiczna, wrodzona
nieefektywność skutkuje tym, że płace
w sektorze państwowym nie rosną już od
dziesięciu lat. Ten system nie jest w stanie
wygenerować średniej płacy ponad 500
dolarów miesięcznie. Po prostu nie jest

w stanie. A świat się rozwija. Ludzie na
Białorusi mają Internet, widzą, jak jest.
Gospodarka białoruska jest otwarta, to
nie są czasy Stalina czy Breżniewa, kiedy
nie można było wyjeżdżać na Zachód.
Ludzie chcą konsumować. Chcą też ja-
kiegoś poziomu życia i mają swoje aspi-
racje. Jakie są wyjścia? Fizyczna emigracja
z kraju albo znalezienie jakiejś oazy, w któ-
rej da się zarobić. Nie jest taką oazą sektor
małych i średnich przedsiębiorstw, bo
państwo tam przychodzi i zabiera. I ma
środki, aby wyciągnąć zasoby z każdego
fizycznego biznesu, który coś produkuje.

Może to zrobić poprzez system po-
datkowy, poprzez system kar, inspekcji,
grzywien, które też pełnią rolę nieformal-
nego opodatkowania, poprzez działania
na rzecz państwa, jakie przedsiębiorstwo
rzekomo ma podjąć dobrowolnie, a w rze-
czywistości jest to obligatoryjna. Są to
przymusowe inwestycje w cele wyznaczone
przez lokalnych urzędników. Przedsię-
biorca, który ma siedzibę na Białorusi
i płaci tam podatki, jest zależny od pań-
stwa. W takim systemie najbardziej ra-
cjonalne z punktu widzenia przedsiębiorcy
jest znalezienie swojej niszy, ale też zna-
lezienie swojego sufitu, ponad który lepiej
nie wyrastać. W latach 2015-2017, kiedy
przeprowadzałem badanie socjologiczne
wśród małych i średnich przedsiębiorstw,
właściciele firm mówili mi, że idealny
sufit wynosi 10 tys. euro miesięcznie czys-
tego dochodu na osobę. Wtedy jeszcze
nikogo nie interesujesz i możesz zapewnić
sobie komfortowy poziom życia. Jeżeli
nie chcesz pracować w sektorze państwo-
wym, musisz szukać alternatywy. Może
to być emigracja. Ale jest cała branża,
w której do pracy wystarczy krzesło, biurko
i laptop – i w której można względnie
łatwo przenieść działalność do innego
kraju. 
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Właśnie, działalność IT może się na-
prawdę swobodnie rozwijać na Biało-
rusi. Skąd się bierze ten wyłom?

Białoruś wchodziła w lata 90. z rozwinię-
tym przemysłem elektronicznym, który
istniał na potrzeby sowieckiego przemysłu
wojennego. Miała też uczelnie wyższe,
które kształciły wielu matematyków i in-
żynierów. Pod koniec lat 90., kiedy na
Białorusi zaczął się szybki rozwój IT, cała
rzesza młodych ludzi poszła studiować
na te wciąż istniejące uczelnie i jedno-
cześnie zaczęła pracować dla rynków za-
granicznych – pracowali oczywiście zdal-
nie. Czasami na czarno, na rzecz jakiejś
firmy białoruskiej, pracującej dla pod-
miotów zachodnich. Zbudowanie parku
wysokich technologii w Mińsku miało na
celu zalegalizowanie pracy informatyków
białoruskich, którzy mieli odtąd płacić
podatki – co prawda niskie, ale zawsze
jakieś, co dla białoruskiej władzy było
lepsze, niż żadne podatki.

Branża IT pełni też jednak jeszcze
jedną funkcję. To oaza emigracji we-
wnętrznej. W dziesięć lat, od 2010 roku,
eksport tej branży zwiększył się pięcio-
krotnie. W tej chwili Białoruś na eksporcie
usług IT zarabia 2,5 mld dolarów. Jest to
więcej, niż wynosi eksport ważnej i dużej
branży mleczarskiej. To też tylko 1/3
mniej niż eksport nawozów potasowych
i produkcji petrochemicznej, a są to dwie
kluczowe białoruskie branże eksportowe
i w ogóle kluczowe branże białoruskiej
gospodarki. Obecnie IT to na Białorusi
trzecia branża pod względem wkładu
w produkcję PKB, po przemyśle i po hand-
lu. I ma względny spokój od państwa.
Ma to swoją przyczynę. Białoruś jest bar-
dzo zadłużona i brakuje jej dewiz na spłatę
długów zagranicznych. Branża IT jest jed-
nym z głównych dostawców tych dewiz.

Łukaszenka nie bardzo rozumie, jak
w ogóle działa ta branża, nienawidzi IT
z powodów politycznych, bo nie umie tej
branży kontrolować, trudniej też zorga-
nizować takie transfery zysków do pań-
stwa, jak w przypadku innych sektorów.
Władza Łukaszenki musi się z tym jednak
pogodzić. Żeby było jeszcze ciekawiej,
białoruski sektor IT 44% swoich usług
dostarcza dla kontrahentów z USA. Drugi
w kolejności jest Cypr (11,7%). Widać róż-
nicę skali. Rosja to jakieś 6%.

Dla systemu to ryzyko, bo tam pracu-
jący widzą więcej Zachodu, pracują
z ludźmi z Zachodu i rosną ich oczeki-
wania. Jednocześnie są dość niezależni
od państwa.

Zdecydowanie tak. Władze na Białorusi
nienawidzą sektora IT. Widzą, że po sierp-
niu 2020 to ta branża wyszła na ulice
i nie jest lojalna. Władza nie będzie już
moim zdaniem rozwijaniem tej branży –
ale nie będzie też jej niszczyć, bo to IT
przynosi dewizy. Muszą ich trzymać. A ta
branża to nie tylko jej pracownicy, to też
ich rodziny. Oni wszyscy rozkręcają usługi
i handel – w sumie pracowników IT i ich
najbliższych rodzin może być nawet pół
miliona. To niewiele, ale w kraju który
ma 9 milionów mieszkańców to już wi-
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doczna mniejszość. Czasami to właśnie
mniejszości mogą być języczkiem u wagi,
który rozpoczyna całą lawinę zdarzeń.
Taką, jaką obserwowaliśmy w sierpniu
na Białorusi. 

Ta emigracja do branży komputerowej
się opłaca.

Mediana zarobków w IT jest na Białorusi
czterokrotnie wyższa, niż w innych sek-
torach. A IT płaci niższe podatki. Koszty
życia na Białorusi za to wcale nie są o wiele
niższe niż w Polsce. Dobrze być pracow-
nikiem sektora IT. Ten sektor przyciąga
do pracy wszystkich aktywnych ludzi.
Pracownicy o talentach odległych od tych,
jakie są potrzebne w tej branży i tak do
niej przychodzą, bo tam da się zarobić.

Można trochę zażartować i powiedzieć,
że przypomina to stalinowską industria-
lizację. Stalin stworzył warunki, które wy-
pychały ludzi do pracy w przemyśle. Łu-
kaszenka stworzył takie warunki, które
wypychają ludzi do pracy w IT. Człowiek,
który mógł być dobrym artystą, tłumaczem
czy lekarzem, przechodzi do pracy w IT,
ale inne sektory, które nie oferują nor-
malnych zarobków, tracą jego talenty.
Dlatego IT na Białorusi rozwija się w tem-
pie 7% rocznie, a reszta gospodarki, choć
to nie jedyna przyczyna, jest w stagnacji. 

Gdyby miał pan określić, jaki model
kapitalizmu panuje na Białorusi, to jak
by go pan nazwał?

Moim zdaniem na Białorusi nie ma gos-
podarki rynkowej. To jest gospodarka
upaństwowiona, z dość dużymi, parado-
ksalnymi niszami rynkowymi. Jedną z nich
jest właśnie IT. Gospodarka Białorusi to
gospodarka planowa – z dużym udziałem

państwa. Nie ma tam wolnej konkurencji –
w najlepszym razie jest, ale bardzo ogra-
niczona. Firmy państwowe są o wiele bar-
dziej uprzywilejowane niż pozostałe. Pań-
stwo może też niszczyć swoich konku-
rentów z sektora prywatnego. W gospo-
darce rynkowej każde przedsiębiorstwo
decyduje, za ile i co ma sprzedawać. Nawet
w tej części gospodarki na Białorusi, jaka
nie jest wprost upaństwowiona, państwo
ogranicza ceny, wpływa na to, co i jak
firmy prywatne mogą sprzedawać. 

W Polsce sporo się narzeka na biuro-
krację. Jak to jest na Białorusi? Jak
wyglądają relacje białoruskich przed-
siębiorców z władzą i urzędnikami?

Relacja władzy białoruskiej do prywatnych
przedsiębiorstw to swoiste love-hate re-
lationship. Ludzie chcą żyć. A Łukaszenka
chce utrzymać władzę. Czasami dochodzi
do stabilnej symbiozy, kiedy przedsiębiorcy
rozumieją reguły gry, a władze nienawi-
dzące sektora prywatnego mimo wszystko
muszą się z nim układać i go tolerować,
bo on paradoksalnie zapewnia systemowi
stabilność. Ale te konflikty czasami wy-
chodzą na wierzch, tak jak w sierpniu ze-
szłego roku. To wyjście ludzi na ulice nie
było inspirowane przez kogoś. To był wy-
buch, ale to system sam z siebie generuje
takie napięcia. One czasami się detonują. 

Co się zaś tyczy spraw urzędowych –
z jednej strony jest bardzo łatwo zareje-
strować firmę i czasami pewne urzędowe
sprawy mają naprawdę szybszy bieg.
W Polsce chodzenie po urzędach przy-
prawia o ból głowy. Ale problemem nie
jest biurokracja. Problemem jest to, że
często zmieniają się reguły, a państwo
postrzega biznes jak krowę, którą może
wydoić w każdej chwili, w której zechce.
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Przewrotnie się tutaj dopytam: czym
to się w takim razie różni od Polski?
W Polsce też reguły zmieniają się częs-
to, a państwo ma do biznesu podejście
takie, jak do krowy. Gdzie jest ta róż-
nica?

Na Białorusi istnieją nieformalne mecha-
nizmy ekstrakcji zasobów. Tego nie ma
w Polsce. Ta ekstrakcja zniechęca do roz-
woju firmy. Nie opłaca się przekształcać
średniego przedsiębiorstwa w duże. 

Na czym to dokładnie polega?

Prosty przykład. Załóżmy, że jest jakaś
państwowa inwestycja w dzielnicy, w której
mieści się firma. Albo wkrótce odbędą
się duże zawody sportowe. Wówczas to
do firmy przychodzą przedstawiciele władz
z propozycją. Może to być propozycja
wsparcia inwestycji albo zasponsorowania
zawodów. Opowiadał mi to przedsiębiorca,
który zatrudnia 250 osób. Najpierw firma
odmówiła sponsorowania mistrzostw w te-
nisie w Mińsku. Po jakimś czasie w biurze
prezesa pojawił się prawnik firmy, który
powiedział, że jemu już władza zakomu-
nikowała, jakie będą mieć problemy, i że
bardziej opłaca się sfinansować te mist-
rzostwa.

Ale to samo dzieje się na wsiach. Bu-
duje się na przykład cerkiew. Urzędnicy
w ten sam sposób zbierali od przedsię-
biorców pieniądze na budowę cerkwi, bo
uznali, że ta budowa jest zgodna z celami
państwa. Popularna forma ekstrakcji to
też remonty publicznych dróg, jakimi są
obarczane prywatne firmy. Kilku przed-
siębiorców mówiło mi o tym, że raz na
trzy miesiące uczestniczą w zebraniach,
na których to zastępca administracji rejonu
(to odpowiednik polskiego powiatu) od-
powiedzialny za rozwój gospodarczy otwar-

cie mówi, ile każdy ma zapłacić, na te lub
inne cele.

Nawet, jeżeli pojawiają się zmiany,
które ułatwiają pracę biznesu, ograniczają
możliwości nakładania kar na przedsię-
biorstwa – to jest to sprzeczne z planem,
jaki mają urzędnicy, a mają oni plany ze-
brania nie tylko podatków, ale też kar.
Żeby wykonać plan, urzędnicy i tak przy-
chodzą do biznesu i biorą pieniądze pod
innym pretekstem niż ten, jaki wcześniej
był rzekomo zabroniony. Jeden z przed-
siębiorców opowiadał mi, jak wyglądają
takie inspekcje podatkowe na Białorusi.

Lokalne urzędniczki z inspekcji podatko-
wej przychodzą do przedsiębiorcy i mówią:
słuchajcie, musimy nałożyć na was taką
a taką grzywnę. Proszę, znajdźcie cokol-
wiek u siebie, powiedzcie nam co to jest,
my to wpiszemy, nałożymy grzywnę
i wszystko będzie dobrze. Przedsiębiorca
przystaje na taki układ, powiedział, co
wpisać jako uchybienie z jego strony. Po
nałożeniu grzywny, urzędniczki przycho-
dzą do przedsiębiorcy i w ramach po-
dziękowania przynoszą czekoladę i kawę.
Jeżeli one by nie nałożyły kary, to kara
zostałaby nałożona na nie. A na przed-
siębiorcę i tak by się coś znalazło. W tym
zbiurokratyzowanym systemie zakładni-
kami są wszyscy, nikt nie jest wolny. Ale
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to nie jest system korupcyjny. Urzędnicy
nie zbierają pieniędzy na swoje własne
cele.

Tylko dla systemu.

Tak, tylko dla systemu. Ale efektywność
tego systemu nie jest wyższa niż systemu
korupcyjnego. Bandytą jest państwo. Mo-
żesz z tym państwem się jakoś dogadać,
państwo jest nawet nieco bardziej prze-
widywalne niż lokalny bandyta, przed
którym nie możesz się obronić. Ale to
wciąż bandyta. 

Na koniec pytanie nieco filozoficzne.
Czy dyktatura Łukaszenki ma jakikol-
wiek sens?

Jakiś ma. Historyczną rolą Łukaszenki
jest i było udowodnienie, że system so-

wiecki, który on usiłuje przedłużać na
Białorusi, nie jest możliwy do utrzymania.
Nawet na rosyjskiej kroplówce. Ten system
umarł. Jednocześnie widać, że nowe sek-
tory gospodarki, takie jak IT, mogą za-
proponować wartości, jakich nie były
w stanie proponować gospodarki indust-
rialne, takie jak sowiecka. Może dzięki
powstaniu tego nowego sektora transfor-
macja, jaka kiedyś odbędzie się na Biało-
rusi, nie będzie tak bolesna, jak się może
wydawać. W mniejszych miejscowościach
będzie oczywiście o wiele trudniej niż
w Mińsku. Może jakimś ratunkiem eko-
nomicznym będzie praca zdalna, która
otworzy nowe przestrzenie przed mniej-
szymi miejscowościami. To wszystko jed-
nak wydarzy się dopiero po transformacji.
A tej nie będzie, jeśli Zachód nie upomni
się o Białoruś i nie będzie wywierał nacisku
na Rosję. 
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marciN chmielowski
Politolog, doktor filozofii, absolwent podyplomowych studiów
z bankowości centralnej, wiceprezes Fundacji Wolności
i Przedsiębiorczości.
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Powodów jest wiele. A to Maurizio Cattelan
przedstawi papieża przygniecionego me-
teorytem, a to Dorota Nieznalska umieści
zdjęcie genitaliów na krzyżu, a to… Wa-
tykan papieża Franciszka postawi bożo-
narodzeniową szopkę, która odbiega od
realizmu. „To nie jest żadna sztuka”,
„Dziecko by umiało coś takiego namalo-
wać”, a przede wszystkim: „To jest sztuka
bez Boga, bez piękna i bez wartości”. Ar-
gumenty są dobrze znane i pojawiają się
aż nadto regularnie. 

Nie chcę jednak tym razem spierać
się z krytykami sztuki współczesnej. Pro-
ponuję zamiast tego mały eksperyment.
Chciałbym przedstawić twórczość czworo
polskich, żyjących artystów, których dzieła
są wręcz przesycone duchowością. Po-
prosiłem ich też, by podzielili się swoimi
przemyśleniami.

Tomasz Budzyński. Okno do tamtego
świata

Większość z nas zna go jako muzyka,
lidera Armii, przede wszystkim jednak –
jak sam twierdzi – jest malarzem. „Mu-
zykiem zostałem przez przypadek. Nie
mam wykształcenia muzycznego, ani ro-
dzinnych tradycji muzycznych, w moim
domu nie stało pianino. Stało się to tak,
że pojechaliśmy z Siekierą do Jarocina,
wyszliśmy na scenę, i tak dowaliliśmy, że
wszystkim szczęki opadły” – mówi. „W cią-
gu 20 minut zmieniło się całe moje życie.
Z nieznanego nikomu chłopca z małego
miasteczka Puławy stałem się gwiazdą
rocka. Nie wiązałem jednak z tym żadnych
planów. Od dziecka malowałem, to był
mój sposób na wyrażenie siebie. Poszed-
łem do liceum plastycznego i z tym wią-
załem moją przyszłość”.

Jarema Piekutowski
Członek zespołu, główny ekspert ds. społecznych

Budzyński, Podgórski, Romańska, Szulc. Czworo artystów, których dzieła
są przesycone duchowością. Ich sztuka nie zawsze jest grzeczna,
dosłowna, czasem odbiega od kanonów – ale z pewnością porusza

„duda-Gracz malował brzydkich Polaków,
ja maluję Jezusy”. Nieoczywiste drogi

duchowości w sztuce



Budzyński otwarcie mówi o swojej
wierze. W zespole 2 Tm 2,3 śpiewa teksty
biblijne, motywy chrześcijańskie obecne
były także w tekstach Armii. W jego ma-
larstwie duchowość jest zawarta pośrednio,
metaforycznie. „Kilka obrazów jest bardzo
dosłownych, jest na przykład pejzaż, w któ-
rym jest ukrzyżowany Chrystus” – mówi.
Najczęściej jednak maluje pejzaże. „To
przede wszystkim pagórki, drzewka i dom-
ki, ale nad nimi jest światło, jakby gwiazda.
To swego rodzaju iluminacja. To światło
jest dobre i opiekuńcze, to takie okno do
tamtego świata. W ogóle obraz traktuję

jako okno na rzeczywistość nadprzyro-
dzoną. Wydaje mi się czasem, że te pejzaże
chcą pokazać, jak może być w niebie. Jest
kolorowo, i każdy ma tam swój domek”.

Dziś zajmuje się głównie malarstwem
i coraz częściej to ono staje się jego głów-
nym źródłem utrzymania. „Mój debiut
muzyczny miał miejsce 37 lat temu. Jeśli
chodzi o muzykę, zwłaszcza taką mocną
i czadową, to raczej jestem bliżej końca,
choć nie zamierzam jeszcze przestać. Ale
moja artystyczna działalność przesuwa
się w stronę malarstwa”.
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Tomasz Budzyński, „Przymrozek”
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Tomasz Budzyński, „Pejzaż”

Bartosz Podgórski. Bogoczłowieczeństwo pani Joli ze sklepu

Bartosz Podgórski z podszczecińskiego Mierzyna od kilku lat prowadzi Pracownię
Ikon Matki Bożej Bolesnej. Swoimi polichromiami ozdobił też ściany kościoła w Mie-
rzynie i Kaplicę Ciszy w szczecińskim Seminarium Duchownym.
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Bartosz Podgórski, „Maryja Brzemienna”, 
część polichromii z kościoła w Mierzynie



Jego malarstwo wymyka się jednak
łatwym klasyfikacjom. Dużą jego część
stanowią bez wątpienia ikony i przedsta-
wienia ikonograficzne. Sztuka ta, związana
przede wszystkim z kościołem prawo-
sławnym, w ostatnich latach przeżywała
renesans w niektórych środowiskach ka-
tolickich. W środowiskach ikonografów
częste jest przekonanie o konieczności
trzymania się tradycyjnego kanonu. Pod-
górski podchodzi jednak do niego swo-
bodnie i twórczo, dlatego przez artystycz-
nych ortodoksów jego twórczość jest często
traktowana z nieufnością. Ale to sztuka
żywa, przemawiająca językiem osadzonym
tu i teraz. Raz operująca kolorem w sposób
swobodny, czasem niemal ekspresjonis-
tyczny, raz stonowana i minimalistyczna.

To mogłoby przywodzić na myśl geniusza
współczesnej ikony, Jerzego Nowosiel-
skiego – ale Podgórski Nowosielskim nie
jest: mniej ascetyczny, czasem niemal ba-
rokowy, przechodzący od krzyku do szeptu,
nie daje widzom usnąć.

Z wykształcenia Podgórski jest archi-
tektem. „Z wykształcenia Podgórski jest
Bartoszem” – śmieje się artysta, gdy
zadaję mu pytanie o studia. „Poznać swoje
imię to odkrywać samego siebie. Malar-
stwo i architektura to pasja zawarta
w moim imieniu – to czwarty wymiar,
z którym się urodziłem. Od samego po-
czątku zacząłem paćkać. Gdy matka chciała
mieć ze mną spokój, kupowała mi pięć
kolorowanek. Myślała, że to starczy na
tydzień, a ja to robiłem w godzinę”.
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Bartosz Podgórski, „Zmartwychwstanie”



Pytam, czemu maluje sakralne moty-
wy. „Każdy człowiek próbuje zrozumieć
samego siebie. Duda-Gracz malował pięk-
nie brzydkich Polaków, Beksiński – strasz-
ne postaci, a ja maluję Jezusy. Nie oceniam
Dudy-Gracza i Beksińskiego. Każdy sposób
jest dobry, jeśli jest szczery. Ja akurat
nie umiem inaczej zrozumieć tego, co się
we mnie dzieje. To, że maluję Jezusa, to
nie jest jakiś terror czy przymus”. Nawet
w Kościele nie każdy to rozumie. Kiedy
Podgórski malowałem polichromie w Mie-
rzynie, proboszcz oglądał szkice, na których
było pełno przedstawień Jezusa. „Pytał
mnie: o co tu chodzi? Panie, czy nie za
dużo tych Jezusów? Potem kazał część
zamalować”.

Podgórski jest katolikiem, ale bliskie
jest mu pojęcie, właściwe zwłaszcza dla
teologii prawosławnej – pojęcie theosis
– przebóstwienia, bogoczłowieczeństwa.
Oznacza ono uczestnictwo człowieka w bo-
skiej naturze. „Wszystko dzieje się w ob-
rębie bogoczłowieczeństwa” – mówi Pod-
górski. „Chodzi o to, żeby to był Bartosz,
ale też i Bartoszjezus. Twórczość zawiera
się w imieniu Jezusa. Z tego imienia wy-
łaniają się różne tematy ikon. Na przykład
ikona przedstawiająca pierwsze spotkanie
Jezusa z Maryją w wieczności. Chciałem
namalować najpiękniejszą Maryję, jaką
mogłem sobie wyobrazić, a ludzie, którzy
potem to oglądali, stwierdzili, że to jest
pani Jola ze sklepu. I bardzo dobrze. To
jest bogoczłowieczeństwo pani Joli”
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Bartosz Podgórski, „Pierwsze spotkanie Jezusa z Maryją w wieczności”



Podgórski nie porzucił swojego wy-
uczonego zawodu, zdarza mu się projek-
tować domu. „Kiedyś przyśniła mi się ar-
chitektura w formie wydarzenia” – mówi.
„Widziałem bardzo różne bryły połączone
ze sobą w taki sposób, że patrząc na nie
z każdej strony w głębi serca czułem, że
napełnia mnie szczęście ze względu na
to, co widzę. Na to, że mogę w tym oto-
czeniu przebywać. Chciałbym ten sen rea-
lizować”. Projekty architektoniczne Pod-
górskiego są osobne, nietypowe, i też głę-
boko przesiąknięte duchowością.

„Największym wydarzeniem w moim
życiu twórczym jest zaprojektowany przeze
mnie dom w Swobnicy (woj. zachodnio-
pomorskie – przyp. JP), dom pana…”.

Mówię, że RODO nie pozwala mi na
umieszczenie nazwiska w artykule. „…
Dobra, więc niech będzie: dom pana
RODO (śmiech). Już na początku, przy
omawianiu koncepcji, przedstawiałem in-
westorowi wizję obecności sacrum w cen-
tralnej części domu, gdzie będzie ikona
przedstawiająca jego własną Matkę Bożą.
Matkę Bożą RODO-wą. Dom rzeczywiście
jest zbudowany wokół tej ikony. Nie ma
kątów prostych, wszystko jest organiczne.
To kształty wypływające z życia. To mocno
nadszarpnęło budżet inwestora, relacje
były napięte, ale to wszystko udało się
przezwyciężyć. I on zamówił u mnie tę
ikonę Matki Bożej RODO-wej. Uważam,
że to tajemnica”. 
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Dom w Swobnicy. Projekt: Bartosz Podgórski



Nefblam. W bolesnej krainie

Czasami przychodzi ktoś, kto nie wie, że
się nie da, i robi coś niemożliwego. Czy
można połączyć indonezyjski wayang,
epicko-dramatyczną formę szekspirowską,
barok z jego staropolszczyzną, Sichul-
skiego, prawosławną sztukę ikony, pie-
redwiżników, krajobrazy de Chirico i wid-
montologię Derridy? Ba, czy można zrobić
to w sposób subtelny, a przy tym tak
„osobny”, że wpływy rzucają się odbiorcy
w oczy dopiero po dłuższym czasie, a jako
pierwsza uderza weń siła wyrazu samego
dzieła? Tak, można – dowodzi tego kra-
kowska artystka Zuzanna Romańska two-
rząca pod pseudonimem nefblam. 

W dobie tyranii specjalizacji rzadko
spotyka się „ludzi renesansu”. Romańska
jest bez wątpienia kobietą renesansu,
twórczynią multimedialną. Studiuje
wprawdzie malarstwo, ale też tworzy mu-
zykę lo-fi i sztukę słowa. Wyrazem tej

ostatniej jest tworzony od lat poemat, czy
może raczej dramat "Z PYĘTRA PYĄTE-
GO". Ma on podobno ponad 2000 stron,
a napisany jest w kilkunastu narzeczach
– od języków Indonezji, przez staropolsz-
czyznę (z dialektami!), francuski i włoski
do łaciny. Opowiada o historii królestwa
pełnego cierpienia. Sama artystka tak
pisze o swoim dziele: „Tekst traktuje o po-
lifoniczności osobowości, której stopniowe
poznawanie prowadzi do zderzenia się
z nieograniczoną tragedią. W dramacie
wyjście z zamkniętego kręgu zła nie na-
stępuje drogą rewolucji, ale stopniowych
zmian i mierzenia się z traumą. Idea
opiera się na klasycznym podziale świata
na poziomy Nieba, Ziemi i Otchłani". Jest
to swego rodzaju retro wave przełomu
XIX i XX w. – owszem, wyczuwa się tam
Wyspiańskiego czy Micińskiego, ale wia-
domo, że dzieło powstało w XXI wieku,
tak duży jest jego rozmach i świadomość. 
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Zuzanna Romańska, „Narodzenie”



W pokoleniu Romańskiej (rocznik
2001) duchowość nie ma dobrej prasy,
zwłaszcza w środowiskach artystycznych.
Pytam, jak to się dzieje, że używa tego ję-
zyka. „Ona wypłynęła najprawdopodobniej
z mojej trudnej relacji z wiarą w dzieciń-
stwie i wieku nastoletnim. Nie mam za
sobą przejść, które imponowałyby latami,
długością kryzysów itp., bo fizycznie jestem
młodą osobą. Jednak ciemności zaznałam.
Były takie momenty, gdy przeciążający
mnie świat stawał do góry nogami i nie
czułam wsparcia kościelnej wspólnoty czy
w ogóle sensu religii. Jako osoba o innym
profilu neurologicznym na co dzień spo-
tykałam się z odrzuceniem i słowo <<wy-
rzutek>> miałam niejako wypisane na
czole. Byłam odległa, ale osoby, które
mogły wpłynąć na mnie i zarazem były
częścią wspólnoty, były równie odległe
i tak przez pewien czas byłam sparaliżo-
wana poczuciem braku sensu. Jednocześ-
nie nigdy nie byłam ateistką na tyle, aby
naprawdę nią się poczuć” – mówi artystka.
„Nie potrafiłam też popaść w skrajny ni-
hilizm i odruchowo wzbudzają we mnie
bunt hasła „wszyscy zmierzamy ku za-
gładzie, ku otchłani, nikt nas nie zapa-
mięta, nikt o nas nie będzie wiedział”.
Nie, dlatego że chciałabym być „posłuszną
kujonką”, która przestrzegać będzie przed
rozmową o doświadczaniu tej otchłani,
rozkładu i zapomnienia. Ta rozmowa, czy
raczej przeżywanie otchłani i powracanie
do traumy stanowi centrum moich myśli
i działań. Do mnie po prostu nie dociera
to, że wszystko miałoby się skończyć na
etapie niczego”.

Budujące jest oglądać, w jak twórczy
sposób Romańska podchodzi do swoich

inspiracji – jak Podgórski do kanonów
ikony. Jeszcze bardziej niezwykłym do-
świadczeniem jest chronologiczny przegląd
dzieł Romańskiej, który jest olśniewającą
lekcją tego, jak wykuwa się całkowicie
odmienna indywidualność i styl. Wczesne
rzeczy Romańskiej noszą jeszcze wyraźne
piętno pierwszych inspiracji: twórczości
Aleksandry Waliszewskiej, Wiktora Stri-
boga i mangi. Z czasem, niczym kamienie
odłupane przez Michała Anioła, by stwo-
rzyć Dawida, te wyraźne fascynacje od-
padają, by objawiło się coś, co nie jest
podobne do niczego innego. Do twórczości
Romańskiej Indonezja wnosi element życia,
ciepła i ruchu. Europa i resztki jej klasycznej
kultury często zaś odpowiadają za to, co
martwe, niepokojące, rozpadające się. 

Romańska nazywa swój styl „boles-
nym” i faktycznie jej dzieła do głębi prze-
sycone są dojmującym bólem, który ar-
tystka odbiera czułymi receptorami, i który
opowiada kolorem, ruchem i słowem.
W czasach sztuki zideologizowanej, często
zdegradowanej do zajmowania się „bie-
żącymi, ważkimi sprawami społecznymi”,
nefblam chce opowiedzieć o czymś głęb-
szym. O czymś, co – wbrew pozorom –
także te ważkie, społeczne sprawy zawiera
w sobie. Można znaleźć w jej twórczości
sprzeciw wobec przemocy i wykluczenia.
Ale nefblam dochodzi do tych spraw
w sposób inny niż autorzy sztuki krytycz-
nej. Od strony głębi, nie powierzchowności. 

AKT SZÓSTY
U wahadeł dzwonu skazują wichry,
Iżci na polach obłudnicy i Herostratesi
To spaleni, co na otawę płonącą wracają,
Wołają: – Salvum me fac, Pratum.
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Zuzanna Romańska, „Ukrzyżowanie”



Olga Szulc

Motywy ikoniczne i duchowe twórczo wy-
korzystuje Olga Szulc, polska artystka
mieszkająca i pracująca w Nowym Jorku.
Jej ulubionym medium jest kolaż – cyf-
rowy i tradycyjny. Szulc podkreśla, że
twórczość jest jak odkrywanie nieznanego
wcześniej lądu. „Pozwalam, by porwała

mnie istota tych obrazów, nie zawsze wie-
dząc, dokąd mnie zaprowadzi” – pisze
artystka na swojej stronie internetowej.
Kiedy pytam o elementy religijne i du-
chowe w jej obrazach, mówi, że nie umie
opowiadać o swojej sztuce. Że sztuka ma
mówić sama za siebie. „Formy, które
przedstawiam, są naturalnie związane ze
mną” – mówi.
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Olga Szulc, „Dyptyk. Prayer 1”

Uwagę przykuwają obrazy, przedsta-
wiające najczęściej w minimalistyczny
sposób detale z ikon – motyw dłoni, oka,
twarzy – wykorzystane na nowo, w nowym
kontekście, właśnie do tworzenia nowego

świata. Przede wszystkim dłonie w różnym
układzie ujawniają w sztuce Szulc potęgę
gestu, nieraz silniejszego, bardziej wy-
mownego niż słowo, odsyłającego do
innej, większej rzeczywistości.

https://www.olgaszulc.com/painting?lightbox=dataItem-ipy6dh5a


***

W konserwatywnej krytyce sztuki współ-
czesnej (na przykład przy okazji zeszło-
rocznej watykańskiej szopki) widać słabo
skrywane przeświadczenie, że chrześci-
jaństwo to nie tylko religia, to nie tylko
wspólnota, to nie tylko duchowość, nawet
nie tylko moralność – ale to jedna, kon-
kretna estetyka, określana jest czasem
jako "klasycyzm". Krytycy na przykład
mówią o „klasycznych kryteriach piękna”,
o mimetyzmie, czyli naśladowaniu rze-
czywistości. Ta krytyka budzi jednak wąt-
pliwości. Po pierwsze, kryteria piękna
zmieniają się z czasem – te barokowe nie
mają wiele wspólnego z tymi średnio-

wiecznymi. Po drugie, kiczowate i prze-
słodzone malarskie „sacro polo”, znane
z wielu polskich parafii, jest bliższe ideału
mimetyzmu, tylko ze sztuką nie ma nic
wspólnego.

Mimo kryzysu duchowości, w sztuce
jest na nią miejsce. Można ją wyrażać
przez twórczą eksplorację, nie tylko przez
naśladownictwo. Na obrazy Hieronima
Boscha, „Credo” Pendereckiego, „Ukrzy-
żowanie” Gruenewalda, ikony Nowosiel-
skiego. Wreszcie – na twórczość Budzyń-
skiego, Romańskiej, Podgórskiego i Szulc.
Nie zawsze jest ona dosłowna. Nieraz od-
legła jest od tradycyjnych kanonów. Raz
boli i szokuje, raz pociesza i uspokaja.
Na pewno nie pozostawia obojętnym.
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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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