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Kryzys klimatyczny przyniósł kres
rewolucji ’68. Nadchodzą rządy Nauki?
LudwiK dorN

Współpracownik „Nowej Konfederacji”, były marszałek Sejmu,
wicepremier, wiceprezes PiS

Walka z globalnym ociepleniem ponownie ustanawia Naukę jako siłę
panującą, której powinni podporządkować się wszyscy. Czas na zmiany
w demokracji
Cywilizacje ludzkie nie po raz pierwszy
mierzą się z wyzwaniem, jakim jest zmiana
klimatu. Około 4000 lat temu na skutek
susz załamały się społeczeństwa Azji Południowej i Zachodniej. Pomiędzy 750
i 900 r. n.e. susze po obu stronach Pacyfiku
zadały potężne ciosy imperium dynastii
Tang w Chinach i kulturze Majów w Ameryce Środkowej. Mała epoka lodowcowa
przyczyniła się do wielkiego kryzysu
w XVII stuleciu. Jednakże obecna epoka
ocieplenia różni się zasadniczo od poprzednich, znanych z historii ludzkości
wielkich zmian klimatu.
Po pierwsze, ma charakter globalny –
i postrzegana jest jako zmiana globalna.
Po drugie, powszechnie uznaje się, że
globalne ocieplenie ma charakter antropogeniczny, czyli jego przyczyną jest działalność człowieka.
Po trzecie, w dającej się wyobrazić
perspektywie czasowej ma ono charakter
nieodwracalny. Nawet jeśli uda się doprowadzić do neutralności klimatycznej
gospodarki światowej i położyć kres wzrostowi temperatury, to co się stało, to się

nie odstanie – z konsekwencjami dotychczasowego ocieplenia będziemy musieli
żyć.
Po czwarte, kryzys klimatyczny jest
postrzegany jako jeden z czynników sprawczych – niechby nawet najważniejszy –
Wielkiej Zmiany. Panuje dość powszechna
zgoda, że żyjemy w okresie przejściowym,
czasach przełomu i zamętu; pod wpływem
wielu czynników rodzi się nowy porządek
świata, a reakcje na zmiany klimatyczne,
w tym nie tylko narastające ruchy klimatyczne, ale też zmiany w świadomości całych społeczeństw i ich elit będą ten nowy
porządek kształtować.
Zabraknie żywności i wody

Próby przewidywań, jakie będą gospodarcze, społeczne, polityczne i geopolityczne konsekwencje globalnego ocieplenia
oraz toczącej się walki z nim, to zajęcie
beznadziejne i nie do końca poważne.
„Zrozumieć siebie możemy tylko patrząc
w przeszłość, a żyć musimy, patrząc
w przyszłość” – trzeźwo zauważył Kier3
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kegaard. Warto zatem zastanowić się nad
tym, co dotąd się zmieniło – i dlaczego –
by lepiej zrozumieć to, co będzie się działo.
Globalne ocieplenie jest powszechnie
postrzegane nie jako problem do rozwiązania, ale zagrożenie egzystencjalne. Oznacza to, że na pierwszy plan wysuwa się
kwestia przeżycia. Nawet jeśli odrzucić
najdalej idące prognozy dotyczące zagrożenia dla przetrwania gatunku ludzkiego,
to kwestia przetrwania ludzkich cywilizacji
w ich obecnym kształcie jest uważana za
realną. Globalne ocieplenie oznacza bowiem w związku z suszami, powodziami
i zmianami cyklów hydrologicznych istotne
uszczuplenie najbardziej podstawowych
zasobów – żywności i wody. Nie można
wykluczyć, że postawiło ono granice zielonej rewolucji – osiągnięciu, które pozwoliło ludzkości uniknąć klęski masowego
głodu. Światowa produkcja zboża osiągnęła
szczyt w latach osiemdziesiątych XX wieku.
W wieku XXI światowe zapasy zbóż nigdy
nie przekroczyły kilkumiesięcznego zapotrzebowania. Podczas suchego lata
w 2008 roku pożary upraw doprowadziły
do wstrzymania eksportu przez ważnych
dostawców żywności, a w szeregu krajów
(m.in. Egipcie, Kamerunie, Boliwii, Indonezji) wybuchły zamieszki związane
z ograniczonym dostępem do niej. W 2010
roku ceny towarów rolnych ponownie
wzrosły, co przyczyniło się do fali rewolucji
na Bliskim Wschodzie, a susze doprowadziły do głodowej śmierci setek tysięcy
ludzi w Somalii. W 2020 roku potężne
napięcia wewnętrzne szarpały Indiami
z powodu wygnicia cebuli spowodowanego
przez zmiany w cyklu hydrologicznym.
Konsekwencją uszczuplenia podstawowych zasobów i zagrożenia głodem lub
tylko niedostatkiem są wojny, konflikty
wewnętrzne połączone niekiedy z czystkami etnicznymi, rewolucje, masowe mi-

gracje, zwłaszcza w Afryce – kontynencie
słabych i upadających państw.
W świadomości „kolektywnego Zachodu” (cywilizacji euroatlantyckiej),
a zmianami na tym obszarze kulturowym
się zajmuję, ludzkość znalazła się w stanie
zagrożenia. Wyrazem tego było przejęcie
postulatu ruchów klimatycznych: ogłoszenia klimatycznego stanu wyjątkowego.

Światowa produkcja zboża

osiągnęła szczyt w latach

osiemdziesiątych XX wieku.

w wieku XXi światowe
zapasy zbóż nigdy nie
przekroczyły

kilkumiesięcznego
zapotrzebowania

Najpierw uchwalały go organy samorządu
lokalnego lub regionalnego (obecnie ponad
tysiąc deklaracji w skali świata), a następnie dołączyły do nich parlamenty narodowe; pierwsza była Izba Gmin, a wkrótce dołączyły do niej parlamenty: francuski,
hiszpański, portugalski, austriacki i inne.
Na koniec deklaracje o „climate emergency” uchwalił Parlament Europejski.
Nadzwyczajny stan klimatyczny ogłosił
też papież Franciszek. Tego rodzaju deklaracje mają charakter symboliczny, aktywiści klimatyczni zarzucają im greenwashing, ale symbole też mają swoje znaczenie.
Są możliwe dwie odpowiedzi na zagrożenie egzystencjalne związane z uszczupleniem zasobów: socjaldarwnizm, czyli
bezwzględna rywalizacja o nie związana
4
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z dążeniem do eliminacji grup słabszych –
i wzmocniona solidarność. Przed nawrotem socjaldarwinizmu i paniką ekologiczną
przestrzega Timothy Snyder w książce
„Czarne ziemie. Holokaust jako ostrzeżenie”, w której interpretuje antysemityzm
Hitlera jako konsekwencję paniki ekologicznej. Z kolei wzmocniona solidarność
wiąże się ze wzmocnieniem roli państw
i współpracy między nimi, bo tylko współpracujące ze sobą państwa mogą powstrzymać panikę ekologiczną i wykorzystać okna możliwości poprzez głębokie
proklimatyczne zmiany.

że demokratyzacja hedonizmu zostanie
wyparta przez demokratyzację odpowiedzialności za klimat.
Kolejnym kulturowym zwrotem jest
rehabilitacja nauki jako siły, która ma
zarządzać decyzjami politycznymi. To żądanie zarówno Grety Thunberg, jak i aktywistów klimatycznych z radykalnego
Extinction Rebellion; ważne jest też to,
że do nauki odwołuje się establishmentowy
mainstream klimatycznych w atakach na
klimatycznych denialistów.
„Kiedy proszę polityków, żeby zaczęli
działać natychmiast, najczęściej słyszę
w odpowiedzi, że nie mogą zrobić nic radykalnego, bo takie kroki byłyby niepopularne wśród wyborców. Oczywiście
mają rację, skoro większość ludzi nie wie
nawet, dlaczego te zmiany są konieczne.
Dlatego wciąż was proszę, byście mówili
jednym głosem to, co mówi nauka. Polityka i demokracja muszą opierać się na
najlepszej wiedzy naukowej, jaką dysponujemy” – mówiła Greta Thunberg w Parlamencie Europejskim, a podczas wystąpienia na sesji ONZ napominała: „Od ponad 30 lat nauka mówi jasno. Jak śmiecie
wciąż się od niej odwracać! Przychodzić
tu i mówić, że robicie wystarczająco dużo,
podczas gdy wciąż nie ma polityki i rozwiązań!”.
Jest to całkowite zerwanie z dziedzictwem kulturowej rewolucji 1968 roku i jej
postmodernistycznymi konsekwencjami.
O ile oświeceniowi modernizatorzy uważali, że uwolnienie rozumu z okowów
religii zapewni oświecenie ludzkości i stały
postęp, to postmoderniści uznali rozum
za równie opresyjny i „totalizujący” co
religia. Pierwsze wydanie „Dialektyki
Oświecenia” dwóch czołowych myślicieli
szkoły frankfurckiej Theodore Adorno
i Maxa Horkheimera miało miejsce w 1947
roku. Poza wąskim kręgiem filozofów

Greta Thunberg neopurytanką?

Priorytet związany z kwestia przeżycia
musi doprowadzić do głębokich zmian
kulturowych i ideowych. W ramach cywilizacji euroatlantyckiej od drugiej połowy
XX wieku (symboliczna tutaj jest data
1968 roku) na znaczeniu zyskiwały wartości związane z samorealizacją kosztem
wartości związanych z przeżyciem (materialnym, społecznym i fizycznym bezpieczeństwem), co pokazują powtarzane
przez kilkadziesiąt lat badania Ronalda
Ingleharta i współpracowników. W skali
masowej samorealizacja związała się z demokratyzacją przyjemności możliwej dzięki zarówno masowej, jak i zróżnicowanej
konsumpcji pozwalającej na realizacje
odmiennych stylów życia. Otóż przesłanie
ruchów klimatycznych, które kształtuje
świadomość młodszych pokoleń – przy
wszystkich swoich dziwactwach, a także
historycznych i przygodnych moim zdaniem związkach z ideami emancypacyjnymi – ma charakter, który określiłbym
jako neopurytański. W dziedzinie konsumpcji ma obowiązywać klimatyczna
powściągliwość, refleksyjność, odpowiedzialność, co może doprowadzić do tego,
5
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i marksizujących ideologów książka przeszła niezauważona. Drugie wydanie ukazało się w 1969 na wzbierającej fali młodzieżowego buntu i rewolucji kulturowej.
Dziś zgodnie zalicza się obu autorów do
duchowych ojców późnej nowoczesności,
twórców schematu krytyki naukowo-technicznego rozumu, który najpierw nastawiony jest na zniewolenie Natury i instrumentalizuje ją, a następnie reifikuje
i instrumentalizuje społeczeństwo i człowieka. Racjonalność – wywodzili ci autorzy – oparta jest na panowaniu i należy
ją odrzucić w celu wyzwolenia. Oczywiście
uczestnicy, a później dzieci i wnuczęta
rewolucji kulturowej 1968 nie odrzucali
nauki i techniki jako dostarczycielki dóbr,
coraz bardziej zróżnicowanych, bez których
konsumpcyjna realizacja odmiennych stylów życia byłaby niemożliwa. Nauka, technika i rozum zostały jednak zdetronizowane jako czynniki organizujące życie
społeczne i wyobrażenia o nim. Z roli
władcy zostały zdegradowane do roli pokornie trudzącego się parobka, który przynosi owoce swej pracy, po to, by nowi panowie w konsumpcyjnym komforcie mogli
palić kadzidełka, ustawiać feng shui, poprzez medytacje jednoczyć się z Naturą,
propagować styl „No Logo”.

odkryciom, a będziemy mogli rozporządzać
nią w praktyce”. Zadaniem rządu jest tak
organizować społeczeństwo, by wcielało
ono w życie odkrycia i wynalazki naukowców. Bacon nie postulował jakiejś autorytarnej, nastawionej na postęp naukowo-techniczny dyktatury. W jego utopijnym traktacie „Nowa Atlantyda” wspólnota naukowców skupiona w „Domu Salomona” jest całkowicie oddzielona od
władzy politycznej – zarówno przez odległość (Dom Salomona położony jest
z dala od stolicy), jak i brak kontaktów
(przełożony Domu odwiedza Gubernatora
raz na kilkanaście lat). Niemniej to ona,

o ile oświeceniowi

modernizatorzy uważali, że
uwolnienie rozumu

z okowów religii zapewni

oświecenie ludzkości i stały

postęp, to postmoderniści

uznali rozum za równie

opresyjny i „totalizujący” co
religia

Nowe panowanie Nauki

bez żadnej zewnętrznej ingerencji, decyduje, które odkrycia przekształcić w użyteczne wynalazki, a po takiej decyzji wynalazki te są kierowane przez rząd do
produkcji i znajdują zastosowanie. Naukowcy nie rządzą, ale na mocy powszechnej
zgody panuje Nauka.
Walka z globalnym ociepleniem ponownie ustanawia Naukę jako siłę panującą, której powinni podporządkować się
wszyscy, na czele z rządzącymi. Kontekst
sytuacyjny jest jednak inny niż w począt-

W książce dwu frankfurtczyków za praojca
wszelkiego złego został uznany Francis
Bacon, angielski filozof z przełomu XVI
i XVII wieku, autor maksymy „Wiedza
jest władzą”, a chodziło o uzyskanie władzy
nad Naturą, aby wyzwolić człowieka i zapewnić stały przyrost dobrostanu ludzkości. „Dziś” – pisał Bacon – „panujemy
nad naturą jedynie we własnych wyobrażeniach i poddani jesteśmy jej władzy;
pozwólmy jednak, by powiodła nas ku
6
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kach nowożytności. Nie chodzi o panowanie nad Naturą w celu stałego przyrostu
dobrostanu, ale o podporządkowanie się
Nauce w celu ocalenia ludzkości i Ziemi
z jej ekosystemami przed katastrofą. Pojawia się podstawowy problem: dzięki
nauce wiemy, że jesteśmy w przededniu
katastrofy, ale wiemy też dzięki niej, że
ci, którzy rządzą, nie robią tego, co każe
nauka, by katastrofy uniknąć. Szwedzka
nastolatka nie rozwiązuje tego problemu,
tylko go ukazuje poprzez gniewne eksklamacje, jak ta ze szczytu ONZ: „Ludzie
cierpią, umierają, cały ekosystem upada.
Jesteśmy na początku masowego wymierania, a wszystko, o czym potraficie mówić
to pieniądze i snucie fantazji o nieskończonym wzroście ekonomicznym. Jak
śmiecie?”.
W przypadku Bacona i jego następców
polityka wiary w stały postęp ludzkości
dzięki nauce i technice mogła być łagodzona i modyfikowana przez politykę konserwatywnego sceptycyzmu, który głosił,
że celem rządzenia nie jest osiągany dzięki
nauce i technice przyrost dobrostanu, ale
zmniejszanie natężenia konfliktów między
ludźmi przez ograniczanie sposobności
do nich, podtrzymywanie kruchego ładu,
w którym ludzie mordują się rzadziej niż
częściej. Wybitny brytyjski filozof polityki,
Michael Oakeshott argumentował, że od
początków nowożytności polityka wiary
i polityka sceptycyzmu oraz wyrażające
je idee współistnieją ze sobą w concordia
discors, zgodnej niezgodzie. Polityka sceptycyzmu zapobiega temu, by polityka
wiary oderwała się od rzeczywistości ludzkich spraw i popadła w szaleństwo. Polityka wiary nie pozwala by polityka sceptycyzmu popadła w stagnację i błogie samozadowolenie z stabilnego status quo.
Jednakże łagodząca siła sceptycyzmu
nie ma zastosowania tam, gdzie chodzi

o politykę ocalenia ludzkości i planety.
Postęp może być szybszy lub wolniejszy,
dokonywać się mniejszym lub większym
kosztem. Jest stopniowalny. Ocalenie zaś
ma charakter zerojedynkowy. Nie można
ocaleć po części. Dlatego aktywiści klimatyczni z największym oburzeniem reagują nie tyle na negacjonistów klimatycznych (wróg to wróg – nie ma się co na
niego oburzać), ale na podzielających ich
diagnozę polityków, którzy twierdzą: tak,
macie rację, jest niedobrze, ale popatrzcie,
jak się staramy, ile już zrobiliśmy, a zrobimy jeszcze więcej, jakoś to będzie. No
i musicie rozumieć, że ludzie muszą mieć
pracę, mieszkania, środki transportu i jedzenie takie, jakie lubią – my, politycy,
nie mamy możliwości nawrócić wszystkich
na weganizm. Zakazaliśmy przecież produkcji plastikowych słomek – a wy tego
nie doceniacie.
Jak naprawić demokrację?

Wraz ze zwrotem ku Nauce jako sile kierowniczej pojawia się żądanie ustanowienia nowych relacji w procesie podejmowania decyzji o polityce klimatycznej między naukowcami, ludem a politykami.
Klimatyczni aktywiści rozumują tak: sami
rządzić nie chcemy, chcemy ocalić ludzkość, ekosystemy i Ziemię. Polityków zatem nie wyeliminujemy, zostawmy im ich
stołki, ich zabawki, ich walkę o mandaty
poselskie i fotele ministerialne; chodzi
o to, żeby w sprawie najistotniejszej, czyli
klimatu odebrać im władzę. Powołajmy
zatem panele obywatelskie, czyli zgromadzenia losowo dobranych obywateli,
które oświecane przez naukowców będą
debatować nad ocaleniem ludzkości
i w końcu w głosowaniu podejmą decyzję.
A system polityczny należy zmienić tak,
by demokratycznie wybrani politycy, nie7
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zależnie od tego, do czego zobowiązali
się w kampanii wyborczej, niezależnie od
gry interesów i zawieranych zgniłych kompromisów, musieli wcielać w życie decyzje
klimatyczne oświeconego przez Naukę
panelu obywatelskiego.
Nietrudno wyśledzić ideowe źródła
tego projektu, choć wątpię, by młodzieżowi
aktywiści klimatyczni zdawali sobie z nich
sprawę. Nie jest to jednak istotne. Odziedziczone z przeszłości fragmenty idei unoszą się w intelektualnej atmosferze, jak
pyłki kwiatów w powietrzu na wiosnę.
Nie wiemy, że nimi oddychamy, póki –
jeśli jesteśmy alergikami – nie zaczniemy
kichać i łzawić. Greta Thunberg i aktywiści
klimatyczni napotykają na problem: dlaczego, skoro w grę wchodzi ocalenie ludzkości, w polityce światowej i w systemach
politycznych państw świata nie wykrystalizowała się wola polityczna ocalenia?
Z podobnym problemem borykał się
w XVIII wieku w „Umowie społecznej”
Jan Jakub Rousseau. Umowa społeczna
daje u Jana Jakuba powstałemu w jej
wyniku ciału politycznemu władzę absolutną nad wszystkimi jej członkami. Ta
władza jest kierowana przez wolę powszechną, która z definicji jest wolą racjonalną. Ale jak sprawić, by ujawniła się
ona w głosowaniu?
Lud – konstatował Rousseau – zawsze
chce dobra, ale nie zawsze wie, na czym
ono polega; „nie znieprawia się nigdy
ludu, ale często się go oszukuje i wówczas
dopiero wydaje się, że lud chce czegoś
złego(…). Gdyby lud dostatecznie poinformowany obradował, a obywatele
uprzednio nie porozumiewali się między
sobą, to z wielkiej liczby drobnych różnic
wynikałaby zawsze wola powszechna
i uchwały byłyby zawsze dobre. Ale kiedy
powstają intrygi, zrzeszenia cząstkowe
kosztem wielkiego, wola powszechna każ-

dego z tych zrzeszeń staje się powszechna
w stosunku do jego członków, a partykularna w stosunku do państwa (…) Aby
mieć prawdziwy obraz woli powszechnej,
ważne jest, by nie było w państwie zrzeszeń
cząstkowych, by każdy obywatel wypowiadał tylko sąd własny”.

Łagodząca siła sceptycyzmu
nie ma zastosowania tam,
gdzie chodzi o politykę

ocalenia ludzkości i planety
Dlatego aktywiści klimatyczni, przede
wszystkim młodzieżowi, formułują postulat paneli obywatelskich – czyli losowo
dobranej grupy obywateli, która oświecona
przez dyskusje z naukowcami opracuje
propozycje zmian ustawowych wymuszających redukcje emisji gazów cieplarnianych. Koncepcja oświecanych przez naukowców paneli obywatelskich ma wyrwać
głosujących z „zrzeszeń cząstkowych”
i zrównać ich status społeczny z aktywistami szkolnych strajków klimatycznych.
Uczące się dzieci i młodzież funkcjonują
w obszarze społecznym wolnym od partykularnych interesów. Nie płacą podatków
i rachunków za gaz i elektryczność, nie
odkładają na emeryturę, nie mają rachunków bankowych. Mogą bez żadnych
zahamowań wyrażać racjonalną wolę powszechną ocalenia ludzkości, bo „pieniądze
i wzrost gospodarczy” to nie ich sprawa.
Stać ich i na wywodzący się z ducha „Umowy społecznej” rewolucyjny, klimatyczny
jakobinizm.
Choć postulat taki wydaje się utopijny
i radykalny, to szybko trafił do głównego
nurtu europejskiej polityki. We Francji
8
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prezydent Macron poniósł bolesna porażkę, usiłując prowadzić politykę proklimatyczną, której koszty miała ponosić
niższa klasa średnia i klasa ludowa z wsi
i miasteczek, a która finansowo była obojętna dla paryskiej burżuazji i profesjonalistów. Skończyło się na buncie żółtych
kamizelek i wielkomiejska elita proklimatyczna musiała się cofnąć. Natomiast
część aktywu żółtych kamizelek wystąpiła
z żądaniem stworzenia klimatycznego panelu obywatelskiego i w 2019 roku doszło
do powołania 150-osobowej, wybranej
w drodze losowania Obywatelskiej Konwencji Klimatycznej, która po rocznych
debatach sformułowała swoje rekomendacje, z których znaczna część jest realizowana w formie uchwalanych przez parlament ustaw. W ten sposób buntownicza
neorussoistowska idea została wkomponowana w realną strukturę polityczną.

klimatyczne oraz polityki przyjmowane
przez państwa narodowe i organizacje
międzynarodowe nie bez trudności i wahań
ograniczają emisje gazów cieplarnianych.
W Unii Europejskiej system handlu emisjami doprowadził do redukcji emisji dwutlenku węgla przez sektor energetyczny
i energochłonny o ponad 40%. Choć od
czasu podpisania porozumienia paryskiego
światowa emisja dwutlenku węgla zwiększyła się o 2 miliardy ton, ale raport „The
Paris Effect. How the climate agreement
is shaping the global economy” unaocznia,
że 6 lat temu doszło do istotnego zwrotu.
Jeszcze w 2015 r. rozwiązania energetyczne
oparte na odnawialnych źródłach nie były
konkurencyjne wobec tradycyjnych,
w 2020 r. były konkurencyjne w obszarach
wytwarzających 25 proc. gazów cieplarnianych, a w 2030 r. odsetek ten osiągnie
75 proc. Samochody elektryczne staną
się bardziej konkurencyjne od tradycyjnych już w 2024 r., co spowoduje, że już
w 2030 r. ponad połowa nowych samochodów wjeżdżających na rynek będzie
miała elektryczny napęd. W 2015 r. firmy
samochodowe prognozowały, że taki odsetek sprzedaży osiągną dopiero w 2050.
Dodajmy, że Chiny wprowadziły podobny
do europejskiego system handlu emisjami
i zadeklarowały osiągnięcie neutralności
klimatycznej w 2060 roku.
Wydaje się, że systemy polityczne państw narodowych i organizacje międzynarodowe wykazały się dużą otwartością na
postulaty klimatyczne i choć nic nie jest
jeszcze przesądzone w sensie pozytywnym
i negatywnym, to nie można twierdzić,
że nadchodzącym, młodym pokoleniom
pokolenia, które obecnie sprawują władzę,
odebrały nadzieję.

Nie jest tak źle

Aktywiści klimatyczni mają, jak chociażby
Greta Thunberg, tendencję do przedstawiania biało-czarnego obrazu rzeczywistości: zagrożona ludzkość i planeta, a po
jednej stronie przejęte troską o nią młodzieżowe strajki klimatyczne, a po drugiej
– nastawione na zysk, pełne obłudy wielkie
korporacje i pustosłowie polityków. Rzeczywistość wygląda nieco inaczej. Konwencję ONZ w sprawie zmian klimatycznych podpisano na Szczycie Ziemi w 1992
roku, a wyznaczający cele redukcji emisji
gazów cieplarnianych Protokół z Kioto
wynegocjowano w 1997 roku. W 2007
roku Al Gore został uhonorowany pokojową Nagrodą Nobla za działania przeciw
globalnemu ociepleniu. Kolejne szczyty
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idziemy w stronę samozniszczenia.
Czas przejść na tryb niskoemisyjny
BogdaN góraLCzyK

Polski politolog, sinolog, dyplomata, publicysta

Woda i powietrze nie są prawe ani lewe: są albo czyste, albo zanieczyszczone. Kryzys klimatyczny wymaga wspólnych działań lewicy i prawicy

Ten tekst, co rzadkie, piszę w pierwszej
osobie liczby pojedynczej. Na własną odpowiedzialność. To moje poglądy, o które,
jak widzę, trzeba walczyć. Jestem bowiem
zbulwersowany tragicznym stanem naszej
świadomości i chaosem mentalnym w dobie wielkiego kryzysu klimatycznego.
Po publikacji tomu „Świat Narodów
Zagubionych” umieszczono na platformie
YouTube cztery rozmowy z moim udziałem. Idąc wraz z datami, można stwierdzić:
im dalej w las, tym gorzej. Poziom komentarzy pod tymi nagraniami – chwała
wyjątkom! – jest przerażający. Jestem lewakiem, starym dziadem, na którego słuchanie próżno tracić czas, na dodatek
jeszcze chodzę z wszczepionym chipem,
no bo się, cholera, zaszczepiłem…
Same personalizacje, stygmatyzowanie
i emocje, bez odniesień do meritum, szczególnie wtedy, gdy odnoszę się do kategorii
u nas jak widać niemal nieznanej – czyli
tzw. wyzwań globalnych. Wiem, że wchodzę na niezaorany ugór, a po prawej stronie politycznej sceny – na pole minowe.
Więc dostaję inwektywy i pogardę, a co

najmniej otwartą niechęć i pełny brak
zrozumienia. Dlatego szukam sojuszników
i chwalę osoby takie jak Jakub Wiech,
który robi to samo. O profesorze Szymonie
Malinowskim i autorach cennej książki
„Nauka o klimacie” nie mówiąc.
Czysta woda, brudne intencje

Pierwsze moje przesłanie, które będę
uporczywie powtarzał, brzmi prosto: woda
i powietrze są albo czyste, albo brudne,
a nie lewe czy prawe. Tak samo ziemia
nie jest ideologicznie nacechowana: jest
albo ziemia uprawna (nawet jeśli to las
czy koszona łąka), albo ugór, nieużytek
czy pustynia.
Natomiast klimat nie zna państwowych
granic. To akurat nie powinno podlegać
dyskusji, a okazuje się, że jest – i to
mocno! – ideologicznie obłożone i kontestowane. Przyjęło się w naszej debacie,
że ten, kto mówi o ekologii czy sprawach
klimatycznych, to lewak, ekooszołom,
a nawet terrorysta spod egidy „Grinpic”
(od: Greenpeace). Jednym słowem, wariat
10
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na zagrodzie, co miesza nam w wodzie,
ma nieczyste intencje i goni nam ryby
i raki (o ile jeszcze są).
Tymczasem podstawowa prawda
brzmi: nasze ekosystemy zostały poważnie
naruszone. Jeśli nie zmienimy naszych
zachowań i nadal będziemy szli tą drogą,
co dotąd, to dojdzie do samozniszczenia.
Sir David Attenborough, coraz bardziej
szanowany, chociaż nie u nas, we właśnie
wydanej książce i filmie godnym obejrzenia
na Netfliksie daje nam – ludzkości – jeszcze dziesięć lat, do wczesnej czwartej dekady tego stulecia, by dewastację zatrzymać. Natomiast Bill Gates – fakt, inny
lewak, na dodatek bezczelnie bogaty miliarder – twierdzi: do 2030 r. trzeba dokonać redukcji emisji gazów cieplarnianych, a nawet zejść do zera, co już niestety
pachnie utopią.
Ten wpływowy bogacz i celebryta słusznie dodaje, że nie jest tego w stanie dokonać żaden pojedynczy rząd, a przy tym
pisze: „To pilna robota. W sprawie klimatu
jesteśmy dziś w tym samym miejscu,
w którym byliśmy przed kilku laty, jeśli
chodzi o pandemie. Eksperci medyczni
mówili nam, że tak wielki wybuch choroby
jest nie do uniknięcia. Pomimo tych ostrzeżeń świat nie zrobił nic, aby się przygotować – i nagle musiał się miotać, aby nadrobić stracony czas. Nie możemy popełnić
tego samego błędu z klimatem”.
Piękny postulat – „nie możemy”. Tylko
że już jesteśmy mocno w niedoczasie.
Przed ponad dziesięciu laty sir Nicholas
Stern opublikował na życzenie rządu brytyjskiego słynny raport, a potem książkę,
która trafiła i do nas. Opisał tam dokładnie,
co się dzieje i co trzeba robić. Co przez
ten czas zrobiono? Niewiele. Tymczasem
Stern w pracy pisanej w 2009 r., u nas
wydanej rok później, pisał i ostrzegał:
„Wzrost emisji musi być zatrzymany nie-

mal natychmiast i spadać przez 7 proc.
przez kilka dziesięcioleci”. Natomiast takie
przedsięwzięcie i ten wysiłek to „koszt
rzędu 2 proc. światowego PKB przez następne pięćdziesiąt lat”. Jakbyśmy bardzo
chcieli, mogłoby się udać. Tyle że chętni
to mniejszość – nie tylko u nas, na całym
świecie.

Przyjęło się w naszej

debacie, że ten, kto mówi
o ekologii czy sprawach

klimatycznych, to lewak,
ekooszołom, a nawet

terrorysta spod egidy

„grinpic” (od: greenpeace)
Tymczasem inny Brytyjczyk, biolog
i klimatolog z Uniwersytetu Londyńskiego
Jonathan Cowie napisał absolutnie kluczową pracę nt. zmian klimatycznych
w roku 2007, a po dwóch latach wydano
ją i u nas. Była i jest dostępna, ale nikogo
zanadto nie zainteresowała, leżała wśród
prac przecenionych. On natomiast już
wtedy przestrzegał: „Stajemy przed bardzo
realną perspektywą zmiany klimatu do
reżimu nie spotykanego od pliocenu,
sprzed trzech lub więcej milinów lat. Wyginie większość gatunków fauny i flory,
które ewoluowały od tego czasu, a także
nastąpią znaczne zmiany lokalizacji i typów
dzisiejszych ekosystemów”.
Inny wskaźnik

Czy teraz nastąpi zmiana, a apele sir Davida Attenborougha i wielu innych wreszcie do nas dotrą? Być może pod napływem
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wieści o katastrofach coś się stanie. Być
może, chociaż obserwując naszą aktywność
(nie tylko w Polsce!) po zluzowaniu obostrzeń z okresu pandemii, można wątpić
i skonkludować: niczego się nie nauczyliśmy!
Od epoki Oświecenia i pierwszej rewolucji przemysłowej stanęliśmy na ścieżce
wzrostu, w biblijnym duchu czyniąc sobie
Ziemię poddaną. Na koniec, już w ramach
neoliberalnej ortodoksji postawiliśmy na
nowy fetysz: wzrost PKB. Utarło się głębokie przekonanie, że ten, kto nie notuje
wzrostu, jest skazany na nędzę, nie zmodernizuje się, utknie na marginesie.
W ostatnich dekadach tak było wszędzie
na świecie, w Ameryce i Indiach, w Unii
Europejskiej czy komunistycznych z nazwy
Chinach. A na dodatek jeszcze tzw. Wschodzące Rynki, z Chinami na czele, chcą
prześcignąć Zachód, a na pewno mocno
go gonią.
Tymczasem już od lat 50. minionego
stulecia najpierw na Hawajach, a ostatnio
w znanym mi z autopsji (byłem tam na
stypendium Fulbrighta) San Diego w Kalifornii przedstawia się miernik, u nas
praktycznie nieznany, a teraz bodaj najważniejszy jeśli chodzi o dalsze losy ziemskiej cywilizacji.
To tzw. krzywa Keelinga, która mówi
nam ile cząsteczek (liczonych w milionach
na jednostkę miary – particle per milion,
ppm) gazów cieplarnianych mamy w atmosferze. Zebrane dane są jasne i przejrzyste: do czasów epoki przedprzemysłowej mieliśmy ten wskaźnik stosunkowo
równy, około 280 ppm. A potem wdrapaliśmy się na drabinę, jeśli nie równię
pochyłą w górę: w roku 1954, gdy się urodziłem, mieliśmy 310 ppm, w 1978 roku,
gdy kończyłem pierwsze studia – 335
ppm, w roku 1997 – 360, a dzisiaj, gdy
piszę te słowa i zaglądam na stronę In-

stytutu Oceanografii Scripps, który ten
czynnik mierzy i podaje – jest już 417,57
ppm.
Tymczasem naukowcy już dawno ustalili: przekroczenie poziomu 450 ppm grozi
ekosystemom na Ziemi i nieprzewidywalnymi wręcz skutkami. Tę granicę podano też podczas słynnego Szczytu Klimatycznego G-15 w Paryżu pod koniec
2015 roku. I co? Od tej pory wskaźnik
wzrósł z 397 do 419 ppm, choć podczas
pandemii nieco spowolnił i spadł, co daje
do myślenia: mniej jeździliśmy i mniej
lataliśmy – i już jest efekt. Na jak długo?
Ocenia się, że ilość nagromadzonego
dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych jest teraz na Ziemi na poziomie
nienotowanym od milionów lat, a niebezpiecznym punktem granicznym, do
którego szybko dochodzimy, może być
uwolnienie metanu spod wiecznej zmarzliny, co już się pojawia na rozgrzanej do
niebywałych temperatur, także tego lata,
powierzchni Syberii, gdzie temperatury
mocno przekraczały 30 °C – i Kanady,
gdzie rekordowo przekraczały 50 °C, a potem przyniosły wielkie pożary lasów.
Nasza ślepota

Sprzężenie jest proste: to człowiek w pogoni za zyskiem (także wygodą i jakością
życia, naturalnie) nakręca zmiany klimatyczne. Dlatego mówi się już o „epoce
antropocenu”, a więc z nami – a nie wolą
Boską – w roli demiurga. To z naszej
przyczyny i aktywności biorą się zanieczyszczenia, deforestacja, desertyfikacja
i inne naukowo określane diabły, przeniesione do codziennego języka i rzeczywistości jako cięcie drzew i lasów, betonowanie i asfaltowanie każdej powierzchni,
wyrywanie spod ziemi i wody wszelkich
pozostałych zasobów i surowców kopal12
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nianych (u nas węgla), bez względu na
koszty i skutki ekologiczne (ostatni taki
przykład, to głośna rewolucja łupkowa,
która Ameryce dała status eksportera
energii, ale też dewastację ogromnych
obszarów).
Zdumiewa, że jesteśmy tacy ślepi.
Może ten rok przyniesie przełom? W początkach lata tajfun uderzył w Czechy.
Trwał niewiele ponad minutę, a zdewastował regiony Brzecławia i Hodonina
w kraju południowomorawskim, powodując niebywałą dewastację. Może katharis przyjdzie po niedawnych bezprecedensowych burzach i powodziach w Niemczech, Belgii i Holandii, krajach przecież
wysoce rozwiniętych, a nie gdzieś w Bangladeszu czy w Nigerii, o czym dotychczas
słyszeliśmy. Może te setki ofiar i osób zaginionych, a nawet żałoba narodowa poruszą polityczne elity, a w ślad za nimi
gospodarcze, bowiem kalkulacje strat –
ogromnych – będą trwały miesiącami,
jeśli nie latami.
Nawet u nas po kolejnych kataklizmach
w lipcu pojawiły się gdzieniegdzie opinie,
że „to chyba jednak są efekty zachodzących
zmian”. I tyle. Zresztą, to i tak postęp,
bowiem gdy pod koniec pierwszej dekady
tego stulecia wróciłem z pięcioletniej placówki dyplomatycznej w Azji Południowo-Wschodniej i zacząłem na Uniwersytecie Warszawskim prowadzić pierwszy
kurs o wyzwaniach globalnych i zmianach
klimatycznych, to większość słuchaczy
omal mnie z okno nie wysadziła, a wielu
patrzyło nam mnie podejrzliwie.
Czy teraz będzie przełom? Śmiem wątpić. Przecież koszty niespotykanej fali pożarów buszu w Australii jesienią 2019
roku oszacowano na 1,3 mld dolarów,
mimo że domostw żywioł zniszczył wtedy
niewiele. Natomiast huragan Katrina
z 2005 roku przyniósł ze sobą 1 800 ofiar

śmiertelnych, ponad 850 tys. zniszczonych
domów i koszty rzędu 160 mld dolarów.
I co? Prezydent Donald Trump pod koniec
kadencji trafił do Kalifornii, gdzie do pożarów dochodzi cyklicznie, i tam siedząc
przy stole z naukowcami otwarcie powątpiewał w ich tezy, co uchwyciły telewizyjne
kamery. A negacjoniści klimatyczni mają
się dobrze tak w USA, jak u nas, podobnie
jak antyszczepionkowcy.

To z naszej przyczyny

i aktywności biorą się

zanieczyszczenia,

deforestacja, desertyfikacja

i inne naukowo określane

diabły

Niestety w Polsce kwestia zmian klimatu to nadal zagadnienie wiary, nie wiedzy, a wyzwania globalne to abstrakcja
i paplanina jakichś rzekomo zupełnie oderwanych od rzeczywistości profesorów,
którzy już dawno powinni gnić na emeryturze. Może teraz, gdy w lipcu doświadczyliśmy huraganów, zerwanych dachów,
podtopień i porywów wiatru powyżej 100
km na godzinę przyjdzie czas na refleksję?.
Przecież tylko w jednym dniu, 14 lipca,
strażacy interweniowali 820 razy, a 148
tys. odbiorców w samej Łodzi nie miało
dostępu do prądu. Złudzeń jednak nie
mam: to wymaga operacji na umyśle
i mentalności, a te z reguły są długotrwałe
i najtrudniejsze do przeprowadzenia. Dlatego jest tak, że chociaż sygnały i ostrzeżenia otrzymujemy co chwilę, za nic nie
chcemy ich dostrzec i usłyszeć, jak dzieci
chowając głowy w piasek.
13
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karbonizacji, odejścia od aut spalinowych
i nakładający podatki na węgiel. Rozpoczyna się bój fundamentalny: walka z nadmiernymi emisjami. Widzimy to w USA,
w UE, w Chinach, a nawet częściowo
w Indiach, gdzie dynamicznie rozwijają
się programy solarne. W tym kontekście
możemy zadać sobie trudne, ale kardynalne pytanie: czy światu uda się zapewnić
neutralność emisyjną?
Polska, oparta na węglu i na dodatek
skłócona z UE w kwestiach prawnych,
może mieć spore kłopoty, także finansowe — z obu tych akurat powodów. Albowiem coraz częściej pada argument, że
brak realizacji unijnych postulatów czy
wymogów może być wiązany z karami
pieniężnymi. Tymczasem program Fit for
55 Komisji Europejskiej zawiera pakiet
12 propozycji legislacyjnych, które mają
zmienić sposób, w jaki podróżujemy,
mieszkamy, wytwarzamy dobra i handlujemy z resztą świata. A przedstawiająca
ten plan 14 lipca przewodnicząca Komisji
Ursula von den Leyen mówiła: „Gospodarka oparta na paliwach kopalnych osiągnęła swoje granice. Europa była pierwszym
kontynentem, który ogłosił, że będzie
neutralny dla klimatu w 2050 r., a teraz
jesteśmy pierwszymi, którzy przedstawiają
konkretny plan działania”.

Wschodzące rynki, schodzący świat

Osobiście jestem już w tych bojach zaprawiony i wiem, jak potężny jest mentalny
opór. Dlaczego jednak jestem masochistą
i się upieram? Z jednego, prostego powodu: własnych doświadczeń. Los tak
chciał, że jak rzadko kto w Polsce mam
świadomość i z autopsji wiem, co to znaczy
zmiana pojęć, dokonana wokół kryzysu
2008 roku, gdy państwa takie jak Chiny,
Indie, Indonezja, czy Brazylia, dotychczas
biedne, za to najludniejsze na globie,
przeszły z kategorii Trzeciego Świata do
grona Wschodzących Rynków.
Otóż oni, czego im nawet trudno zabronić, chcą żyć tak jak my, na – szeroko
rozumianym – Zachodzie. Tyle tylko, że
akurat na to nasza planeta jest za mała.
Cytowałem w ostatniej książce „Świat Narodów Zagubionych” dwóch naukowców
z Indii; tu zacytuję aktualnego chińskiego
wiceprezydenta, Wang Qishana: „Świat
po prostu nie ma tylu zasobów, by zabezpieczyć ochotę jeszcze miliarda Chińczyków domagających się zachodniego poziomu życia. Musimy wymyślić inny model”. Ten model co prawda ostatnio w Chinach wymyślono (tzw. podwójna cyrkulacja), ale informacje napływające z Chin
są, mówiąc oględnie, ambiwalentne: na
wielki rozwój OZE nakłada się nie mniejsza
konsumpcja paliw kopalnych: własnego
węgla czy importowanej ropy.
Wydaje się jednak, że realna zmiana,
choć jest już późno, a straty szybko rosną,
rysuje się na horyzoncie. Prezydent USA
Joe Biden potwierdził wizję Nowego Zielonego Ładu przygotowanego przez Demokratów i ogłosił ambitny plan redukcji
emisji CO², a Komisja Europejska z kolei
ogłosiła swój program Fit for 55, protekcjonistyczny z natury, rysujący wizję de-

Rewolucja mentalna

Gdzie się nie rozejrzeć i gdziekolwiek
spojrzeć, nawet w Chinach czy Indiach,
rozpoczyna się rewolucja klimatyczna.
Z pewnością najpierw przyniesie spore
wydatki. Zielona transformacja raczej nieuchronnie będzie kosztowana, a dla wielu
bolesna. Albowiem każda rewolucja pociąga za sobą ofiary.
Nie dojdzie do niej jednak bez prawdziwej rewolucji w naszym myśleniu i po14
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dejściu do świata. Nie uda się żadna kampania, nie będzie wprowadzona w życie
żadna wizja, jeśli nadal będziemy przekonani, że najważniejszy jest wzrost
i mamy sobie czynić Ziemię poddaną.
Co więc zrobić w zamian? Wygląda
na to, że rozwiązanie jest proste. Trzeba
zacząć od znanego ostrzeżenia: „Szanuj
zieleń!” A potem na tej podstawie można
zbudować prawdziwie nowy katalog. Na
przykład taki: 2. Sadź drzewa, a nie wycinaj; 3. Jeźdź miejską komunikacją; 4.
Wsiadaj na rower; 5. Unikaj plastiku; 6.
Załóż baterie słoneczne; 7. Zbieraj wodę
deszczową 8. Nie wyrzucaj śmieci do lasu;
9. Starannie zbieraj i segreguj śmieci; 10.
Ucz dzieci ekologii.
Nie jestem demiurgiem, więc podobny
katalog może być nieco inny, byle w podobnym duchu. Bez zmiany naszego podejścia do przyrody i natury żadnego
przełomu nie będzie, to pewne. Tylko
tyle, że wystawiany nam przez Matkę Naturę rachunek będzie coraz wyższy.
Kiedyś wszyscy w bloku wschodnim
śpiewali przebój: „Pust' wsiegda budiet
sołnce”. A na Zachodzie co zamożniejsi
prześcigali się w dotarciu do jego promieni
i pięknej opalenizny. No i zdarzył się cud:
mamy Słońca w nadmiarze. Jak się przystosujemy do tych zupełnie nowych realiów?
Powtarzam: piszę ten osobisty tekst
w przekonaniu, ale też świadomości, że
takie postulaty są u nas mocno obłożone
wartościami i warunkowane ideologicznie.
Dlatego będę powtarzał – do skutku – to
od czego zacząłem: woda i powietrze nie
są prawe ani lewe, są albo czyste, albo
zanieczyszczone. Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości, że są coraz bardziej zanieczyszczone – i to ze względu na naszą, ludzką
działalność?
Niestety, najciemniej jest pod latarnią,
a najtrudniej zrozumieć prawdy najprost-

sze. Co, jaka katastrofa, tajfun, susza, powódź, pożar czy osuwisko błotne sprawi,
że przejrzymy na oczy i zrozumiemy skalę
zagrożenia? I jakie jeszcze koszty przy tej
okazji poniesiemy? Wiadomo, że już je
ponosimy, ale też jest pewne, że bez zmiany naszych zachowań będą jeszcze większe.
Przy nich nawet ostatnia pandemia, która
pochłonęła przecież już 4 mln ofiar śmiertelnych, może okazać się niestety jedynie
przygrywką. Warto się nad tym zastanowić,
bo już jest późno.

w Chinach na wielki rozwój
ozE nakłada się nie

mniejsza konsumpcja paliw
kopalnych: własnego węgla
czy importowanej ropy

Działający pod auspicjami ONZ Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatycznych – IPCC szykuje kolejny raport, do
wydania w roku przyszłym, gdzie kilkuset
zaangażowanych w jego przygotowanie
specjalistów z całego świata stwierdzi, iż
zmiany klimatyczne zaszły już na tyle daleko, iż będą miały stałe i nieodwracalne
skutki dla planety i ludzi.
Burz, wiatrów, gwałtownych zjawisk
i kataklizmów będzie niestety coraz więcej,
a ponad 200 mln ludzi – jeśli nie więcej —
będzie z tych powodów zagrożonych głodem
i skrajnym ubóstwem. Czy świat, jak chcą
naukowcy również w tym raporcie, będzie
zdolny zatrzymać wzrost średniej globalnej
temperatury do 2030 roku? Od nas wszystkich, każdego z osoba, też to zależy. Czas
przejść na tryb niskoemisyjny, tak jak pandemia zmusiła nas w przyspieszonym tempie do przejścia na tryb zdalny.
15
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„Fit for 55” w obecnym kształcie może wywołać
sprzeciw wobec polityk klimatycznych
z Jakubem wiechem
rozmawia Natalia Kołodyńska-Magdziarz
JaKuB wiECh

Prawnik, dziennikarz i publicysta, zastępca redaktora naczelnego
serwisu Energetyka24. W swojej pracy zajmuje się zagadnieniami
z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i informacyjnego.

Argument, że inni nic nie robią w sprawie walki ze zmianami klimatycznymi, jest zwyczajnie nieprawdą
Dlaczego globalne ocieplenie to według
części prawicy lewackie wymysły? Mówimy przecież o teorii naukowej, nie
o pomysłach polityków?

które zakłada, że wszelkie ograniczenia,
dopłaty, podatki to coś złego. Prawica na
bogatej północy jest pod tym względem
dość podobna, te argumenty sprawdzają
się wszędzie.
Argument, że globalne ocieplenie to
lewackie wymysły sprawdza się również
dzięki temu, że to właśnie lewica wiedzie
prym w kwestiach ochrony klimatu. To
lewica zauważyła problem i włączyła go
do swojej agendy. To lewica proponuje
swoje rozwiązania, sygnalizuje konieczność
pewnych działań. Zbiera teraz owoce tego,
że była bardziej wrażliwa na to, co naukowcy sygnalizowali już lata temu.
Nieco inaczej wygląda to z polskiej
perspektywy. Dla polskiego prawicowca
ochrona klimatu to coś, co weszło do
Polski w roku 1989 jako część pakietu
poglądów, które napłynęły z Zachodu.
Nad Wisłą ruchy proekologiczne nie powstały w naturalny sposób, tak jak na
Zachodzie w latach 60. (kiedy to zachodziły
istotne zmiany polityczne i obyczajowe)

Jeśli mówimy o kwestionowaniu globalnego ocieplenia przez środowiska prawicowe, to odpowiedź jest różna w zależności
od danej formacji. Generalnie na Zachodzie kwestia ta kształtowała się pod wpływem argumentów amerykańskich prawicowców, konserwatystów, republikanów,
którzy mieli poważne związki z biznesem
wysokoemisyjnym. Starali się więc bronić
swoich partnerów biznesowych, tworząc
narrację uderzającą w walkę z globalnym
ociepleniem. Wysyłane przez nich komunikaty były proste – globalne ocieplenie
to spisek komunistów, którzy chcą nam
zabrać wolność. Takie chwytliwe, pobudzające emocje hasło wystarczyło. Warto
zauważyć, że przeważająca część argumentów przeciwko ochronie klimatu wypływa wprost z prawicowego imaginarium,
16
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i 70. (ze względu na kryzys naftowy i jego
skutki). Właśnie te wydarzenia stworzyły
dobre warunki do wytworzenia świadomości środowiskowej, świadomości konieczności transformacji energetycznej,
odejścia od paliw kopalnych. Wtedy skupiano się jeszcze bardziej na kwestiach
związanych z bezpieczeństwem energetycznym niż z klimatem, natomiast potem
to naturalnie ewoluowało w tę stronę.

marksistowskiego wzorca musiał automatycznie rozwijać się tylko w jednym
kierunku – nowej mieszaniny kultur i ras,
świata złożonego z rowerzystów i wegetarian, którzy używają wyłącznie odnawialnych źródeł energii i walczą ze wszelkimi przejawami religii. To ma niewiele
wspólnego z tradycyjnymi polskimi wartościami". To piękny przykład głęboko
zakorzenionego na prawicy myślenia o archetypie lewicy. Te wszystkie kwestie zlewają się w jedno i tworzą obraz ultralewaka. Takie myślenie niestety przynosi
wiele szkód samej prawicy, ale też dyskusji
o ochronie klimatu.

wśród polskich polityków

jeszcze niedawno

dominowało przekonanie,

Może wiec wcale nie potrzebujemy
zielonej prawicy? Niech lewica wprowadzi swoje postulaty klimatyczne,
ważne, że cel zostanie osiągnięty.

że globalne ocieplenie to

swego rodzaju moda, która
potrwa chwilę, a potem

Ogólnie można powiedzieć, że po co nam
jakiekolwiek spory polityczne w kwestii
ratowania klimatu. To właściwie powinno
być poza konfliktem, ponieważ nie jest
to kwestia polityki, ideologii, a proces fizyczny, zachodzący w atmosferze ziemi
polegający na wzroście średniej globalnej
temperatury i jego następstwa w postaci
m. in. zwiększonej częstotliwości gwałtownych zjawisk pogodowych oraz wielu
zagrożeń dla gospodarek państw i regionów. Jest to naukowo udowodniony fakt
i powinniśmy do niego podejść nie w sposób polityczny, a naukowy, znaleźć jak
najszybsze metody na zwalczenie tego
kryzysu.
Natomiast nie żyjemy w utopii, jesteśmy tylko ludźmi. Dlatego też nie unikniemy tego sporu. Co do zasady mamy
w nim dwie strony – prawicę i lewicę,
które kłócą się ze sobą tak czy siak. Dobrze
byłoby energię tego sporu skierować na
rozwiązanie problemu klimatu. Przeko-

zostanie zastąpiona przez
kolejną

W Polsce i innych krajach bloku wschodniego nie było takich wydarzeń, nie było
więc warunków do powstania nowoczesnej
myśli środowiskowej. Dlatego kwestie te
pojawiły się dopiero po transformacji
ustrojowej, w pakiecie z kontrowersyjnymi
dla prawicy tematami takimi jak model
rodziny, seksualność, role społeczne. Polski
prawicowiec traktuje to wszystko jako
nierozerwalny zestaw, monolit, z którego
nie można importować części rozwiązań,
ponieważ nie są rdzennie prawicowe. Prawica uważa, że jest to twór lewicy, wiec
trzeba go w całości odrzucić. Dobrym
przykładem może być wypowiedź Witolda
Waszczykowskiego: „Poprzedni rząd realizował tam (w mediach) określony lewicowy program. Tak jakby świat według
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nanie, że ochrona klimatu jest lewacka
jest niezwykle niebezpieczne, ponieważ
wyłącza prawicę z dyskusji. Jednocześnie
lewica też ma sporo za uszami i nie wszystkie jej pomysły są dobre. Czasami do
głosu dochodzi lewicowy radykalizm
i dobrze byłoby, gdyby prawica zaproponowała swoje rozwiązania, korzystne i dla
gospodarki, i dla społeczeństwa, i dla klimatu. Jednak żeby wyodrębnić te lewicowe
postulaty, które są szkodliwe, żeby odsiać
ziarno od plew, potrzebne jest sito merytorycznej krytyki. W innych przypadkach
trzeba kooperować i nie traktować tych
propozycji jako zagrożenia czy konkurencji, tylko wypracować pewien konsensus. Jest tu miejsce na prawicową agendę.
Szereg pomysłów, które oryginalnie wyszły
od prawicowców, teraz jest przez nich
uważany za lewicowy – na przykład system
handlu emisjami, który jest koncepcją
z czasów prezydentury Ronalda Reagana
i został stworzony przez ludzi z jego administracji, znanej z ultraliberalnego podejścia do gospodarki. Teraz to rozwiązanie
uważane jest za jakiś nowy wymiar komunizmu czy europejskiego socjalizmu.
Jeśli chodzi o rolę prawicy, to chciałbym, żeby została partnerem dla lewicy
w dyskusji o klimacie, partnerem, który
będzie recenzował jej pomysły i proponował własne. Jest to też szansa dla prawicy na wzmocnienie swojej pozycji politycznej przez włączenie walki o klimat do
swojego światopoglądu. Ogromną głupotą
prawej strony byłoby oddanie jej walkowerem bez próby promocji własnej agendy.
Teraz to lewica narzuca kształt dyskusji
na ten temat i swoje rozwiązania, dzięki
czemu zyskuje coraz większe poparcie
i zaufanie. Skutki globalnego ocieplenia
będą coraz bardziej widoczne z roku na
rok i jeśli nie pojawi się jakaś prawicowa
zielona agenda, to lewica będzie powoli

spychać prawicę do politycznego skansenu,
a w końcu na śmietnik historii, jako formację, która nie była dostatecznie dojrzała
i przewidująca, żeby móc sprostać temu
kolosalnemu wyzwaniu.
Skąd pewność, że kwestie klimatyczne
będą ważne dla wyborców? Choć skutki tego procesu są już widoczne, to
dla wielu osób to wciąż „kłamstwo klimatyczne”. Obecnie zmagamy się z innym bezpośrednim zagrożeniem, jakim
jest COVID, i tu też mamy do czynienia
z wieloma osobami, które uważają
pandemię za spisek.

Zawsze znajdzie się jakiś odsetek społeczeństwa, niewielki, ale widoczny, który
będzie kwestionować takie zjawiska jak
globalne ocieplenie, bezpieczeństwo 5G,
szczepienia. Nie lubię stygmatyzować tych
osób jakimiś negatywnymi określeniami,
niestety wynika to głównie z braku wiedzy
i z ufania autorytetom, które nawet nie
są w stanie uzasadnić merytorycznie swoich twierdzeń. Naszą rolą, rolą dziennikarzy, jest ograniczenie tego odsetka do
minimum. Musi się to rozegrać na płaszczyźnie demokratycznej dyskusji, ponieważ
w liberalnej demokracji nie mamy innych
mechanizmów do rozwiązywania takich
problemów. Obrażając tych ludzi, nie rozmawiając z nimi, tylko pogarszamy sytuację, ponieważ będą się coraz bardziej
zamykać w swoich bańkach i będzie coraz
więcej ekstremalnych przypadków. Pandemia koronawirusa uwidoczniła, jak
wiele osób w Polsce nie ufa szczepionkom,
ale też nie ma zaufania do tego, co mówią
naukowcy. W dużej mierze to wina rządu,
ponieważ komunikacyjnie nie zostało to
dobrze rozegrane, często można było mieć
poczucie, że decyzje podejmowane są na
ślepo, bez żadnego planu i logiki.
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Wracając do kwestii klimatycznych,
to warto zauważyć, że sytuacja gwałtownie
się zmienia. Skłaniam się ku twierdzeniu,
że większość społeczeństwa jest już przekonana, że globalne ocieplenie jest problemem, i to takim, który trzeba pilnie
rozwiązać. Spójrzmy na to, jakie tematy
były istotne podczas wyborów prezydenckich, parlamentarnych, europarlamentarnych i samorządowych – ochrona środowiska, jakość powietrza, ochrona klimatu, przygotowanie kraju na zjawiska
takie jak susza, współpraca na polu polityk
klimatycznych tworzonych przez Unię
Europejską, transformacja energetyczna –
wszystkie te tematy po raz pierwszy pojawiły się w takiej skali i z takim wydźwiękiem, że w zasadzie każdy kandydat
i każda partia musiała mieć jakiś program
energetyczny czy klimatyczny. Po kampaniach wyborczych temat nie zniknął,
wciąż pojawia się w debatach, wystąpieniach, jest pewną osią sporu politycznego.
To będzie narastać wraz z narastaniem
problemu, o którym mówimy. Globalne
ocieplenie nie cofnie się wobec oskarżeń
o lewactwo, wręcz przeciwnie – będzie
ono nabierać tempa, ponieważ na razie
polityki zmierzające do jego wyhamowania
są nieskuteczne. Nacisk Unii Europejskiej
na realizację polityki klimatycznej też będzie coraz większy. W Polsce dodatkowo
narastał będzie problem transformacji
energetycznej, nie tylko przez kwestie klimatyczne, ale także techniczne. Te wszystkie czynniki powodują, że politycy nie
mogą uciekać od tego tematu.
Warto zauważyć, że nawet takie ugrupowania jak Konfederacja, czy wchodzący
w jej skład Ruch Narodowy, zaczynają
mówić o wspomnianych kwestiach. Jest
to istotny zwrot. Politycy tacy jak Sławomir
Mentzen, Dobromir Sośnierz, Robert Winnicki mówią rzeczy, których jeszcze 10

lat temu by nie powiedzieli – tj. że globalne
ocieplenie to fakt, że jest to wina człowieka,
że nie jest to żaden przekręt, a udokumentowany proces, który zachodzi w atmosferze. Wzmianki te wciąż są dość subtelne, ale jest to już pewien postęp. Przypominam, że jeszcze w 2009 roku w „Newsweeku” można było przeczytać artykuł,
który próbował dowodzić, że globalne
ocieplenie to spisek naukowców. Nie wyobrażam sobie, żeby teraz taki artykuł
mógł się pojawić w mainstreamowych
mediach. Przekaz taki pojawia się czasem
w wydawnictwach typu „Do Rzeczy” czy
„Gazeta Polska” – skierowany jest do bardzo konkretnej grupy na prawicy, która

zapomina się, że to właśnie

kapitalizm jest systemem

gospodarczym, który

wyciągnął z biedy ogromne
rzesze ludzi w niezwykle
krótkim czasie

też coraz bardziej się zawęża. Za kolejnych
10 lat ludzi, którzy zaprzeczają istnieniu
antropogenicznego globalnego ocieplenia
będzie już bardzo niewielu. W większości
będą to ci, którzy zabrnęli już tak daleko,
że nie mogą się już wycofać. Istnieje
jednak ryzyko, że media i politycy na prawicy pójdą w stronę innego denializm,
twierdząc, że globalne ocieplenie istnieje,
ale nie stać nas na to, żeby cokolwiek
z tym zrobić, że nie wiemy, w jakim
stopniu jest to wina człowieka, że nie
wiemy, w jakim stopniu będzie to na nas
negatywnie oddziaływać, że zamiast przeciwdziałać należy się dostosować.
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Wśród polskich polityków jeszcze niedawno dominowało przekonanie, że globalne ocieplenie to swego rodzaju moda,
która potrwa chwilę, a potem zostanie
zastąpiona przez kolejna modę. Niestety
obecnie wszyscy cierpimy przez takie myślenie, ponieważ nie została przeprowadzona transformacja energetyczna, jeszcze
do niedawna w Polsce inwestowano
w nowe bloki węglowe, co doprowadziło
nas do miejsca, w którym jesteśmy obecnie.

kształtuje, jak nieobrobiona glina, która
dopiero wkrótce zostanie wypalona w konkretnym kształcie, mającym nas doprowadzić do neutralności klimatycznej
w 2050 roku. Istnieje tu olbrzymie pole
do krytyki i przedstawiania różnych argumentów. Trzeba jedynie pamiętać, że
ta krytyka powinna opierać się na merytorycznych podstawach. Przez to, że prawica wybrała drogę prostej negacji i odrzucenia wszystkich polityk tylko dlatego,
że są „lewackie”, do głosu dochodzą takie
osoby, jak pan Kapela, który przedstawia
rozwiązania zakorzenione w radykalizmie,
a nie w realnych możliwościach przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Prawica
nie przedstawia przeciwko temu argumentów merytorycznych, nie kontruje,
nie przedstawia swojej agendy, a tego
właśnie teraz potrzebujemy.
W ramach Unii Europejskiej został
przedstawiony program „Fit for 55”, który
jest bardzo kontrowersyjny, ponieważ
uderza w wiele grup społecznych. Mówimy
tu o uderzeniu ekonomicznym, o odebraniu pewnych przywilejów czy możliwości wielu grupom społecznym. To zrodzi
opór. Uważam, że Unia Europejska w osobie Fransa Timmermansa czy też Komisja
Europejska nie zdają sobie sprawy, że
może tu zadziałać bardzo prosty mechanizm psychologiczny, polegający na tym,
że ludzie są dużo bardziej zdeterminowani
do walki o to, co już mają i do obrony
tego, niż do zmagań o jakąś bardziej abstrakcyjną rzecz, której nigdy nie mieli.
Typowy Kowalski będzie dużo bardziej
zdeterminowany do obrony taniego latania
po Europie czy jazdy swoim samochodem,
niż do walki o wolność od globalnego
ocieplenia. Uważam, że pakiet „Fit for
55” w obecnym kształcie może być katalizatorem oporu wobec polityk klimatycznych. Może to doprowadzić do powstania

Przyznam szczerze, że czasem rozumiem pewien sceptycyzm – np. po
przeczytaniu artykułu Jasia Kapeli,
który przekonywał, że musimy mieszkać w mikromieszkaniach, brać prysznic raz w tygodniu i ogólnie prowadzić
dość ascetyczny tryb życia. Natomiast
realnym problemem może być złość
ludzi, których nie będzie stać na ogrzewanie mieszkania w skutek wprowadzania coraz bardziej rygorystycznej
i droższej polityki klimatycznej. Walka
z globalnym ociepleniem dla wielu
może być bardzo bolesna, co będzie
wywoływać uzasadniony sprzeciw.

Oddzielmy dwie rzeczy tj. sceptycyzm wobec istnienia globalnego ocieplenia oraz
sceptycyzm wobec polityki klimatycznej.
Globalne ocieplenie jako zjawisko fizyczne
zostało odpowiednio zbadane i udokumentowane, więc żeby podważyć fakt jego
występowania, należy mieć dowody naukowe, których do tej pory nikt nie przedstawił. Widać to bardzo dobrze w najnowszej publikacji IPCC. Natomiast sceptycyzm wobec polityki klimatycznej jest
jak najbardziej zdrowy, ponieważ może
istnieć wiele rozwiązań, narzędzi i należy
dyskutować o tym, których z nich trzeba
użyć. Polityka klimatyczna dopiero się
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swego rodzaju denializmu 2.0, opartego
już nie na kwestionowaniu samego zjawiska globalnego ocieplenia i jego przyczyn, a na podważaniu konkretnych narzędzi walki z tym zjawiskiem. Pojawiają
się głosy, że nie stać nas na tę walkę, że
zniszczymy swoje gospodarki. Jednocześnie oczywiście trudno jest znaleźć rozwiązania, które będą tylko w minimalnym
stopniu obciążające.

się transformacją energetyczną – nie ma
takiego prawa fizycznego, które mówiłoby,
że konsumpcja musi wiązać się z istotnymi
emisjami gazów cieplarnianych. To jest
punkt, z którego prawica powinna wyjść,
projektując własne polityki klimatyczne,
i powinna zmierzać do tego, żeby wdrożyć
rozwiązania, które pozwolą w maksymalnym stopniu utrzymać obecny kształt
życia ekonomicznego, jednocześnie maksymalnie redukując negatywny wpływ
na środowisko. Jeśli spojrzymy na Zachód,
na kraje takie jak Wielka Brytania, Niemcy
(przy całej mojej palecie zarzutów do
Energiewende), czy nawet Stany Zjednoczone – to zobaczymy, że da się ciąć
emisję, nie niszcząc przy tym gospodarki
i nie redukując poziomu konsumpcji. Przy
czym oczywiście trzeba to posunąć znacznie dalej i mocniej. Jest jeszcze dużo do
zrobienia. Trzeba wykształcić mechanizmy,
które na to pozwolą. Tutaj widzę ogromną
rolę i odpowiedzialność prawicy.

Nasza transformacja, która
ma doprowadzić do

wyhamowania globalnego
ocieplenia, musi być

sprawiedliwa, ponieważ

w innym przypadku zostanie
ona prędzej czy później
zatrzymana lub

Mówimy o dość bogatych krajach, natomiast na świecie wciąż jest wiele
obszarów, gdzie ludzie żyją w nędzy.
Istnieje duże ryzyko, że walka z globalnym ociepleniem w proponowanym
obecnie kształcie będzie oznaczać, że
obszary te nie będą się rozwijać tak
dynamicznie jak mogłyby w warunkach,
w których rozwijały się kraje wspomniane wcześniej. Innymi słowy – skazujemy tych ludzi na to, by byli nadal
biedni, lub zamiast wyjść z biedy za
5 lat, wyszli z niej za lat 50.

spowolniona

To kolejny powód, dla którego potrzebujemy prawicy podczas rozmów o globalnym ociepleniu. Bardzo często słychać
krytykę kapitalizmu i jego negatywnego
wpływu na środowisko, który związany
jest z tym, że podmioty rynkowe działające
w gospodarce kapitalistycznej nie uwzględniają kosztów składowania odpadów i ich
spalania w atmosferze. Jednocześnie zapomina się, że to właśnie kapitalizm jest
systemem gospodarczym, który wyciągnął
z biedy ogromne rzesze ludzi w niezwykle
krótkim czasie. Niewątpliwie potrzebne
jest zwiększenie efektywności w zarządzaniu zasobami. Warto jednak zwrócić
uwagę, na to o czym pisał Rob Sek-Wisniewski, jeden z publicystów zajmujących

Moim zdaniem mamy do czynienia z wielką hipokryzją po stronie wielu podmiotów,
które obecnie postulują walkę z globalnym
ociepleniem i projektują różne scenariusze,
ponieważ nie uwzględniają zmian w świecie rozwijającym się. Widziałem wiele
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scenariuszy, które, jeśli chodzi o zmianę
globalnych emisji, zakładają, że państwa
w Afryce czy Ameryce Południowej będą
tkwiły na tym samym poziomie konsumpcji energii, na tym samym poziomie emisyjności, jaki mają teraz. Zmiany mają
dotyczyć przede wszystkim rozwiniętej,
bogatej Północy. Tak to nie zadziała. Naszym moralnym obowiązkiem jest wyjście
z pomocą dla biednego Południa, w taki
sposób, żeby państwa tam położone mogły
przeskoczyć etap rozwoju, który jest najbardziej obciążający dla środowiska.
Nie mamy moralnego prawa zabronić
komuś pójścia tą samą drogą, którą my
poszliśmy, ponieważ my korzystaliśmy
z dobrodziejstw spalania paliw kopalnych
bardzo długo, od początku rewolucji przemysłowej aż do teraz, i cały czas używamy
ich w ogromnych ilościach. Północ zdobyła
majątek dzięki paliwom kopalnym, dokonała niesamowitego skoku w poziomie
życia i teraz biedniejsze państwa również
chcą pójść tym samym śladem, też chcą
być bogate, też chcą zapewnić swoim obywatelom życie na dobrym, wysokim poziomie. Bez naszej pomocy one pójdą tą
samą drogą i powtórzą nasze błędy w kwestii klimatu, będą opierać się na węglu
i ropie. Musimy wyjść im naprzeciw, ponieważ myśmy zaciągnęli ten kredyt również w ich imieniu, i teraz oczekujemy,
że to oni w większości go spłacą. To byłoby
niemoralne i niesprawiedliwe.
Nasza transformacja, która ma doprowadzić do wyhamowania globalnego
ocieplenia, musi być sprawiedliwa, ponieważ w innym przypadku zostanie ona
prędzej czy później zatrzymana lub spowolniona. Będzie rodziła coraz większy
opór. Musimy wszyscy stanąć na wysokości
zadania jako cała ludzkość. Zamykanie
się w swoich wygodnych, zasobnych krajach i ignorowanie tego, co dzieje się

w biedniejszych nie jest drogą do rozwiązania problemu. Może jedynie poprawić
nasze samopoczucie, ale nie doprowadzi
do niczego konstruktywnego.

Chiny się nie zamknęły, inwestują coraz
więcej chociażby w Afryce.

Chiny inwestują w Afryce w infrastrukturę
drogową czy energetyczną, przy czym jest
ona w dużej mierze oparta na węglu i innych surowcach emisyjnych. Moim zdaniem to jest wstęp do zrobienia przez
Chiny z Afryki tego, co my zrobiliśmy
jakiś czas temu z Chinami. Chińczycy
chcą tam przerzucić swoją emisyjną produkcję. Stopień ich zaangażowania w krajach afrykańskich jasno wskazuje, że chcą
zbudować tam swoje wpływy, chcą mieć
tam swoje przyczółki, co moim zdaniem
ma znaczenie nie tylko geopolityczne, ale
też klimatyczne. To trochę jak przerzucanie
gorącego ziemniaka – Zachód przerzucił
swoje emisje do Chin, które teraz przerzucają go do Afryki, dzięki czemu nikt
nie będzie się ich już czepiał. Obecnie to
Chiny są największym emitentem gazów
cieplarnianych na świecie (prawie 1/3
produkcji), jednocześnie są krajem, który
już zadeklarował dojście do neutralności
klimatycznej do 2060 roku, który wydaje
na transformację energetyczną więcej
w ciągu ostatnich lat niż Unia Europejska
i Stany Zjednoczone razem wzięte. Przerzucenie emisji do Afryki niewątpliwie
będzie krokiem, który pomoże Chinom
w zazielenieniu kraju, będzie dobrym krokiem PR-owym. Natomiast z punktu widzenia globalnego ocieplenia nie poprawi
sytuacji.
Tylko czy mamy jakieś możliwości,
żeby temu przeciwdziałać?
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wsparcie dla Afryki dla niektórych prawicowców może brzmieć prawie jak
komunizm.

Na stole jest kilka możliwości. Możemy
wyjść z programem inwestycji w zeroemisyjne źródła energii w Afryce, możemy
wyjść z programami niskoemisyjnej produkcji w Afryce. Skupiam się na tym kontynencie, ponieważ jest nam geograficznie
bliski i może być powodem wielu problemów, jeśli chodzi o potencjalne następstwa
zmian klimatu np. migracje klimatyczne.

Jeśli chodzi o wsparcie dla Afryki, to
myślę, że można to zrobić na zasadach
przynajmniej quasi-rynkowych. Mogą to
być po prostu inwestycje, a nie dawanie
czegoś za darmo. Mogą być one oparte
na mechanizmach kredytowych czy pewnego rodzaju formach wsparcia finansowego, ale to dalej będą inwestycje.
Natomiast argument, że nikt inny nic
nie robi, nie występuje już raczej poza
Polską, ponieważ zwyczajnie nie jest to
prawdą. Jeśli spojrzymy na nasz kawałek
Europy, to duża część krajów Unii Europejskiej zadeklarowała już własne cele
w zakresie neutralności klimatycznej, znane są już daty wygaszania kopalni węgla
i elektrowni węglowych. W Niemczech
nie działa już żadna kopalnia węgla kamiennego i mają plan wygaszania elektrowni węglowych (co jednak może być
trudne z uwagi na jednoczesne wygaszanie
elektrowni jądrowych). Wielka Brytania
potrafiła w ciągu zaledwie kilkunastu lat
praktycznie wyciąć węgiel ze swojego miksu energetycznego i zastąpić go innymi
źródłami. Europa jest liderem, jeśli chodzi
o politykę klimatyczną i zamierza dojść
do neutralności już w 2050 roku. To samo
zadeklarowały Stany Zjednoczone, gdzie
jeszcze 15 lat temu węgiel był głównym
źródłem energii, a teraz jest już na czwartym miejscu i to pomimo prezydentury
Donalda Trumpa, którego jednym z głównych haseł był powrót do wydobycia węgla,
ukierunkowane na stany takie jak Wyoming, gdzie duża część gospodarki opiera
się na tym. Mimo wszystko węgla nie
udało się mu uratować.
W Polsce często wykorzystuje się argument „nikt nic nie robi” właśnie w obro-

węgiel to paliwo schyłkowe,
przegrywa z innymi
nośnikami energii,

technologiami wytwórczymi
Nie powinniśmy czekać z założonymi rękami na to, co zrobią tam Chińczycy, możemy zrobić to samo, tylko w przyjaznym
dla klimatu wydaniu. Moim zdaniem powinniśmy koncentrować się na energetyce,
inwestować tam w moce wytwórcze, przede wszystkim energetykę jądrową. Dzięki
temu możemy dać Afrykańczykom tani
i czysty prąd. Bez prądu nie ma rozwoju
gospodarczego. Bez nas będą wytwarzać
go z innych źródeł, chcąc budować swoja
gospodarkę, i w ten sposób będą przyczyniać się do globalnego ocieplenia. Jeśli
nie stworzymy odpowiedniego programu
dla tych państw, pozwalającego im na
rozwój, to nasze wysiłki na polu redukcji
emisji i walki z globalnym ociepleniem
będą konsumowane przez nadwyżki emisyjne właśnie w tych krajach.

To jeden z naczelnych argumentów
przeciwników walki z globalnym ociepleniem: nie musimy nic robić, bo inni
też nic nie robią. Z drugiej strony to
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nie węgla, a jednocześnie ignoruje się to,
że świat idzie do przodu, i zostajemy
z węglem sami. To paliwo schyłkowe –
przegrywa z innymi nośnikami energii,
technologiami wytwórczymi. To widać
w Stanach Zjednoczonych, w Chinach.
Tam ogromne pieniądze wpompowywane
są w rozwój energetyki odnawialnej oraz
energetyki jądrowej. Chiny pod tym względem to kraj paradoksu, bo jednocześnie
jest to lider energetyki odnawialnej, jądrowej i węglowej. W najbliższych latach
będzie widoczny tam istotny przyrost
mocy węglowych, natomiast jeśli spojrzymy na całość miksu, to węgiel jest tam
jedną z mniejszych mocy. Warto również
wspomnieć, że Chińczycy mają już swój
własny system handlu emisjami. Indie
inwestują bardzo dużo w energetykę jąd-

rową i prawdopodobnie niedługo również
ogłoszą dojście do neutralności klimatycznej do 2050 roku. Nie można więc
powiedzieć, że inni nic nie robią, ponieważ
dzieje się bardzo dużo i wciąż trwają nowe
inwestycje. Można jednak mieć wątpliwości, czy to doprowadzi nas do neutralności klimatycznej w 2050 roku.
Faktem jest, że zmienia się paradygmat
gospodarczy. Największe gospodarki świata przestawiają się na dążenie do neutralności klimatycznej. Obciążenie emisyjne produkcji zaczyna być istotnym
czynnikiem kształtującym ceny. Jeżeli
polscy politycy w porę nie zorientują się,
że wszystko się zmienia i świat idzie właśnie w tym kierunku, a mieli już wiele
okazji, żeby się zorientować, to wiele na
tym stracimy.

NaTaLia KoŁodyńsKa-Magdziarz

Sekretarz zespołu „Nowej Konfederacji”. Absolwentka
bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Warszawskim.
Pracowała dla polityków i instytucji publicznych oraz organizacji
pozarządowych
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Maszeruj albo giń, czyli dlaczego gowin
musiał wylecieć z rządu
sTEFaN sęKowsKi

Zastępca Dyrektora „Nowej Konfederacji”,
kierownik sekcji Publicystyki

Lider Porozumiemia – chcąc być kimś więcej niż gadającą głową, która
do tych samych decyzji Nowogrodzkiej będzie przekonywała inny segment elektoratu – prędzej czy później musiał wylecieć z rządu
Wraz z wyrzuceniem Jarosława Gowina
z rządu kończy się projekt Zjednoczonej
Prawicy. Ta nieformalna nazwa (formalnie
przecież nie było nawet koalicji wyborczej – gowiniści i Solidarna Polska startowali z list Prawa i Sprawiedliwości)
oznaczała de facto hegemonię partii Jarosława Kaczyńskiego w jej prawicowopopulistycznej inkarnacji budującej system
monowładzy partii.
Jaki był w niej udział Porozumienia,
występującego wcześniej pod nazwą Polska Razem? Od samego początku partia
starała się podkreślać swoją odrębność,
choć w praktyce niewiele z niej wynikało.
Partia poparła wszystkie ustawy autorstwa
PiS i Solidarnej Polski, które prowadziły
do unieszkodliwienia Trybunału Konstytucyjnego jako niezależnego sądu konstytucyjnego czy uzależniania sądownictwa od władzy politycznej – choć sam jej
lider „głosował, ale się nie cieszył”. Przyłożyła także rękę do podporządkowania
obozowi władzy także innych instytucji,
które mogłyby patrzeć rządowi na ręce
(prokuratura, telewizja publiczna). Do

pewnego momentu można w ramach rekonstrukcji taktyki politycznej tego stronnictwa widzieć kontynuację sposobu działania z czasów, gdy Gowin był jeszcze
w Platformie Obywatelskiej: popieram
wszystko, co robi moja partia, póki mogę
zająć się swoim wielkim dziełem. Tym
dziełem była Ustawa 2.0, czyli reforma
szkolnictwa wyższego – jedyna, którą
w ubiegłej kadencji można nazwać systemową zmianą.
Pytanie o to, czy warto było dla niej
poświęcać inne wartości oraz ile zostanie
z niej po radosnych rządach nowego ministra Przemysława Czarnka w ministerstwie edukacji i nauki, zostawiam na
boku. Z rzadka Polska Razem przeciwstawiała się otwarcie projektom PiS.
W przypadku ustawy „Apteka dla aptekarza” partia Kaczyńskiego przegłosowała
ją korzystając z życzliwego wsparcia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zdarzały
się też jednak pewne sukcesy – jak wtedy,
gdy partia Gowina storpedowała skomplikowany i źle przycięty do gospodarczej
rzeczywistości projekt jednolitej daniny.
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prowadzić w sposób, który dawałby im
choćby minimalną legitymację. Doszło
do zawarcia „porozumienia dwóch Jarosławów” w wyniku którego odwołano wybory (a de facto je przełożono). Stało się
o zresztą niezgodnie z prawem, ale w zaistniałej sytuacji, gdy Gowin starał się
równocześnie zachować spoistość obozu
rządzącego, niewiele więcej dało się zrobić.

Gowin czuje się silniejszy

W drugiej kadencji Porozumienie poczuło
się mocniejsze, dysponowało już przecież
18 mandatami w sejmie. Tyle, że z biegiem
czasu ta siła okazywała się być iluzoryczna.
Było to zresztą łatwe do przewidzenia,
jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, że to
ugrupowanie było od samego początku
budowane jako kolaż różnych grupek
i jednostek wywodzących się z centroprawicowej drobnicy politycznej (Polska
Jest Najważniejsza, Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe), byłych członków innych partii politycznych, politycznych
globtroterów (Jacek Żalek zaliczył w swojej
karierze ok. 8 stronnictw) oraz działaczy
różnych samorządowych ugrupowań.
Często ludzi, których z PiS nie różniła
szczególnie wizja państwa (o ile w ogóle
mieli wyraziste poglądy), bardziej kwestie
towarzyskie i biograficzne. Gdy zaczęły
narastać konflikty, Jarosławowi Kaczyńskiemu łatwo było oskubać tę partię z parlamentarzystów, którzy nagle w przypływie
„patriotyzmu” i „poczucia odpowiedzialności za kraj” zaczęli opuszczać okręt Jarosława Gowina.
Konflikt nasilił się przed wyborami
prezydenckimi, gdy szef Porozumienia
wyraźnie postawił się Jarosławowi Kaczyńskiemu. W obozie Zjednoczonej Prawicy Gowin był głosem rozsądku w sporze
o to, czy w arcytrudnej sytuacji pandemicznej przeprowadzać wybory. W zderzeniu ze ślepym uporem Kaczyńskiego,
który parł do wyborów nie mógł jednak
wiele zrobić, zwłaszcza gdy zaczęli opuszczać go kolejni ludzie, z Jadwigą Emilewicz
na czele. Wtedy też podał się do dymisji
jako minister nauki. Koniec końców Gowin
przekonał jednak lidera PiS do tego, że
wyborów w terminie nie da rady prze-

w drugiej kadencji

Porozumienie poczuło się

mocniejsze, dysponowało

już przecież 18 mandatami

w sejmie. Tyle, że z biegiem

czasu ta siła okazywała się
być iluzoryczna

To był jednak nieformalny koniec
udziału Porozumienia w koalicji rządowej,
choć pozory jeszcze trwały. Jarosław Kaczyński podkupywał kolejnych polityków
partii Gowina sutymi apanażami i przekonywaniem ich o tym, że w przyszłości
znajdą miejsce na liście wyborczej. Za
pomocą Adama Bielana próbował nawet
dokonać przewrotu w Porozumieniu (inna
sprawa, że ta afera pokazywała też dość
lekceważące podejście Gowina do wewnątrzpartyjnych procedur), który ostatecznie zakończył się rozłamem i założeniem przez bielanistów Partii Republikańskiej (być może formalnie zastąpi ona
Porozumienie w tercecie Zjednoczonej
Prawicy). W tej sytuacji Gowin porzucił
pozę krakowskiego konserwatysty-realisty
i prawdopodobnie zaczął wyczekiwać sytuacji, w której będzie mógł opuścić pokład
26

THINKZINE, nr 8(134)/2021, sierpień 2021

www.nowakonfederacja.pl

ZP – lub zostać z niego wyrzuconym.
W kwestii Polskiego Ładu cieszył się pierwotnie, ale go ostatecznie nie poparł, na
zwarcie poszedł także w sprawie lexTVN.
I koniec końców Mateusz Morawiecki
usunął go z rządu.

Niektórzy komentatorzy sugerują, że
unieszkodliwienie TVN ma służyć m.in.
temu właśnie, by przed tą elekcją obóz
władzy wzmocnił swoją medialną siłę rażenia, co miałoby zwiększyć jego szanse
na trzecie z rzędu zwycięstwo wyborcze
i samodzielną większość: tym razem bez
plączącego się pod nogami Gowina. Sytuacja jest jednak dynamiczna i najbliższe
dni pokażą, na czym politycznie w Polsce
stoimy.

Niepewna przyszłość

Co będzie dalej, jest wielką niewiadomą.
Teoretycznie rząd stracił obecnie większość. Jednak nie jest wykluczone, że
stary polityczny wyga, jakim jest Kaczyński, to sobie wcześniej skrzętnie policzył.
Gowin jeszcze do niedawna mógł mieć
pewność wsparcia ok. 9 posłów, większość
z nich pojawiła się też na konferencji prasowej byłego wicepremiera, na której odnosił się do swojej dymisji. Trudno jednak
powiedzieć, ilu z nich przy nim zostanie.
Z jednej strony ci najbardziej niepewni
już dawno odeszli i można byłoby zakładać,
że w Porozumieniu zostali ci, którzy są
najbardziej przekonani do linii politycznej
Gowina. Z drugiej strony ich polityczna
przyszłość jest bardzo niepewna. Ich ugrupowanie nie ma samodzielnie znaczenia
a potencjał jeszcze mniejszy niż Polska
Razem, gdy Gowin wychodził z PO. Nie
wiadomo, jak ostatecznie ustosunkuje się
do nich opozycja. Nawet jeśli mogliby
znaleźć się na listach któregoś z ugrupowań
(PSL, Polska 2050 – tam przecież są już
byli gowiniści), to będą mieli znacznie
mniejsze szanse na powrót do sejmu, niż
z list PiS. A brutalna prawda jest taka, że
dla wielu polityków to się właśnie liczy,
a nie jakieś tam idee.
Ponadto PiS może liczyć na wsparcie
części kukizowców, posłów niezrzeszonych
czy okazjonalnie na głosy a to Konfederatów a to Lewicy. To już nie jest stabilna
większość i niewykluczone, że np. na wiosnę czekają nas przyspieszone wybory.

Przestroga dla konserwatystów

Ta sytuacja pokazuje, że Gowin – chcąc
być kimś więcej niż gadającą głową, która
do tych samych decyzji Nowogrodzkiej
będzie przekonywała inny segment elektoratu – był od początku skazany na
opuszczenie rządu. W wyobrażeniu Jarosława Kaczyńskiego na temat politycznej
prawicy nie ma bowiem miejsca na wielonurtowość, z której mógłby wynikać
współudział w podejmowaniu strategicznych decyzji politycznych (reforma szkolnictwa wyższego nie jest mimo jej wagi
taką decyzją). Ma być ślepe podporządkowanie kierownictwu, a kto jest innego
zdania, tego miejsce jest na śmietniku
politycznej historii. To zresztą powinno
być przestrogą dla różnej maści państwowców myślących o budowie sprawnego państwa, republikanów myślących
wspólnotowo, instytucjonalnych konserwatystów czy konserwatywnych liberałów,
którzy liczą na to że współpraca z prawicowo-populistycznym PiS daje im na to
jakieś szanse. O ile ostatnie 6 lat ich
jeszcze niczego nie nauczyły. Mogą więc
grzebać coś przy rozliczaniu profesorów
z ich naukowych dokonań, uzupełniać
kanony lektur ulubionymi książkami
z młodości czy napawać się sprawczością
podczas rozmów z zagranicznymi dyplo27
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matami gospodarczymi, ale wara im od
strategicznych decyzji.
Zresztą, znając historię polskich sporów koalicyjnych, nie jest wykluczone
(choć bardzo mało prawdopodobne), że
Gowin i Kaczyński wrócą do siebie. Porozumienie ma bowiem teraz bardzo
trudną sytuację i niepewną przyszłość.
Żeby znaczyć coś jeszcze na scenie politycznej musi przekonać opozycję do tego,
że jest jej w jakiś sposób potrzebny. Były
minister nauki już raz stracił szansę na
odejście z ZP – ponad rok temu, gdy
opozycja chciała go uczynić premierem

technicznym. Argument, że nie wychodzi
się z rządu w szczycie pandemii nie jest
do końca przekonujący, biorąc pod uwagę
klęskę, jaką polski rząd poniósł w walce
z nią i mając na swoim pokładzie ostrych
krytyków sposobu radzenia sobie z epidemią. To też znak dla działaczy, którzy
chcą odgrywać podmiotową rolę w polityce – im dłużej żyrujesz czyjeś coraz to
bardziej niebezpieczne i głupie ruchy,
tym masz coraz mniej argumentów, zarówno w swoim obozie, jak i przy ewentualnym poszukiwaniu innych możliwości
działania.
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Chiny i rosja a kwestia polska
JErzy MarEK NowaKowsKi

Historyk, dyplomata. Był m.in. dyrektorem Ośrodka Studiów
Międzynarodowych Senatu, podsekretarzem stanu i głównym
doradcą ds. zagranicznych w rządzie premiera Buzka, zastępcą
redaktora naczelnego tygodnika „Wprost”. Ostatnio ambasador RP
w Rydze i Erywaniu.

Polski interes jest prosty: nie dopuścić do zakwestionowania niepodległości sąsiadów na wschodzie i utrzymać solidarność państw Zachodu.
Dziecinne próby grania kartą chińską w relacjach z USA mogą skończyć
się strategicznym osamotnieniem
Zanim pojawiły się budki z tanim chińskim
jedzeniem, określenie „chińszczyzna” funkcjonowało w języku polskim jako opis
czegoś opowiedzianego w sposób kompletnie niezrozumiały. W literaturze z kolei,
Chiny były czymś odległym, egzotycznym
i dla Polaków nieważnym. „O Litwie dalibóg, mniej wiem niż o Chinach…” mówił
szyderczo portretowany przez Mickiewicza
bywalec warszawskiego salonu.
Trudno ukryć, że ten stereotyp pozostaje w jakimś sensie żywy także współcześnie. Niby wiemy, że Chiny są mocarstwem, że ich działania maja wpływ na to
co dzieje się w Europie, na metkach sporej
części kupowanych rzeczy czytamy napis
„made in China”. Ale równocześnie polska
klasa polityczna nie widzi potrzeby wypracowania jakiejkolwiek sensownej polityki wobec Chin. Ignorujemy fakt, że
problem Chin i ich rosnącej roli w świecie
jest zdecydowanym priorytetem politycznym dla Stanów Zjednoczonych. Zajmujemy się zaklinaniem rzeczywistości powtarzając, że strategicznym interesem
USA jest utrzymywanie wojsk w Polsce

i powstrzymywanie Rosji w Europie. Skąd
to przekonanie? Nie wiadomo. Wycofanie
się z Afganistanu i zapowiedź znacznego
ograniczenia obecności w Iraku zdają się
potwierdzać tezę rosyjskiego politologa,
należącego do najbliższego kręgu doradców Putina, Timofieja Bardaczowa, który
uznał, że jest to początek wycofywania
się USA z kontynentalnej Eurazji.
Niemcy chcą przeciąć chiński sznur

Wizyta prezydenta Bidena w Europie:
szczyt NATO, spotkanie G-7, rozmowy
z Putinem czy Erdoğanem, a później rozmowy amerykańsko-niemieckie bardzo
jasno wskazują, że priorytetem Waszyngtonu jest obecnie zmontowanie koalicji
antychińskiej. Nasi politycy zdają się nie
zauważać, że NATO coraz bardziej staje
się globalnym sojuszem wojskowym, a coraz mniej – organizacją obronną nastawianą na powstrzymywanie Rosji. Amerykanie oczekują od europejskich sojuszników realnego wsparcia w sporze z Pekinem, a od Rosji odejścia od faktycznego
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sojuszu z Chinami. To istotna zmiana
w stosunku do modelu polityki Trumpa,
który żądał od Europejczyków większych
wydatków na obronę i zaangażowania
w regionach sąsiednich, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, ale nie oczekiwał zaangażowania Europejczyków na Pacyfiku.
Teraz na Morze Południowochińskie płyną
okręty brytyjskie i francuskie a nawet fregata Deutsche Marine. Nie tylko dlatego,
by wzmocnić potężną amerykańską flotę
Pacyfiku. Przede wszystkim po to, by zademonstrować solidarność kolektywnego
Zachodu wobec zagrożenia ze strony Chin.

w Chinach zakłady produkcyjne Niemcy
nie kręcą sobie sznura na własną szyję.
Bo szacunek do własności intelektualnej
nie jest główną zaletą chińskiej polityki
ekonomicznej. Inaczej mówiąc, Niemcy
coraz bardziej obawiają się, że efektem
współpracy z Chinami stanie się masowe
kopiowanie niemieckich produktów a potem ich masowa produkcja i dumpingowe
przejęcie rynków. Oczywiście przy filozofii
rozliczania zarządów firm z krótkoterminowych efektów finansowych wciąż istnieje
w Niemczech potężne lobby zabiegające
o pogłębienie współpracy z Pekinem. Ale
skutki przerwania łańcuchów dostaw
w wyniku kryzysu pandemicznego wraz
ze świadomością zagrożenia chińską konkurencją sprawiają, że Niemcy stały się
bardziej otwarte na zachęty amerykańskie
do bardziej asertywnej polityki wobec
Chin.
Tuż przed wyborami prezydenckimi
w USA, kiedy było widać, że Joe Biden
jest ich faworytem, pojawiły się analizy
czołowych niemieckich centrów analitycznych wskazujących na konieczność
rewizji dotychczasowego modelu współpracy z Chinami. Bardzo podobnie wyglądała debata we Francji, borykającej
się dodatkowo z konkurencją chińską
w Afryce. Większość europejskich analityków doszła do prostego wniosku, że
aby zachować amerykański parasol nad
Europą, trzeba przyłączyć się do polityki
powstrzymywania Chin. Prawie niezauważona w Polsce przeszła zmiana w myśleniu strategów NATO, gdy po ostatnim
szczycie, nie zmieniając traktatów, w rzeczywistości liderzy zgodzili się na globalizację Sojuszu, czyli wprowadzenie w jego
zainteresowanie obszaru indopacyficznego.
Mało kto w naszym regionie zastanawiał
się też nad tym, dlaczego administracja
Trumpa tak wiele uwagi (a w istocie in-

zajmujemy się zaklinaniem

rzeczywistości powtarzając,

że strategicznym interesem
usa jest utrzymywanie
wojsk w Polsce

i powstrzymywanie rosji

w Europie. skąd to

przekonanie? Nie wiadomo

Bez wątpienia nie budzi to zachwytu
w dużej części stolic europejskich nastawionych na rozwijanie handlu z Chinami.
Niektóre prognozy mówią, ze w ciągu
5 lat Chiny staną się głównym partnerem
gospodarczym Niemiec. Już dziś nigdzie
nie sprzedaje się tylu Mercedesów co
w Państwie Środka. A przede wszystkim
Chiny są olbrzymim importerem maszyn
i dóbr inwestycyjnych produkowanych
w Niemczech. Tyle, ze w debacie wewnątrzniemieckiej coraz częściej pojawia
się pytanie o to, czy sprzedając zaawansowany technologicznie sprzęt i budując
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spiracji) poświęcała projektowi tzw. Trójmorza. Tymczasem był to w oczach Waszyngtonu pomysł na zlikwidowanie chińskiego konceptu 16 + 1, który miał być
europejskim ramieniem Nowego Jedwabnego Szlaku. O co chodziło, pokazuje doskonale oficjalne amerykańskie wsparcie
dla Litwy, która oficjalnie wyszła z formatu
współpracy z Pekinem i zintensyfikowała
relacje z Tajwanem. A warto pamiętać,
że Wilno jest teraz kluczowym operatorem
interesów amerykańskich w regionie.

Spędziłem kilkanaście dni na lekturze
opracowań dotyczących polityki Roosevelta na przełomie lat 30. i 40. XX wieku.
Była to polityka świadomego prowokowania Japonii, by zaatakowała USA. Japończycy tego absolutnie nie chcieli. John
J. Mearsheimer zauważył w swoim „Tragizmie polityki mocarstw”: „Na początku
lat czterdziestych prezydent Roosevelt
celowo wmanewrował Stany Zjednoczone
w drugą wojnę światową, pragnąc pokrzyżować plany Japonii w Azji oraz – co
ważniejsze – Niemiec w Europie”.
Obserwując politykę USA wobec Chin
widzimy mnóstwo analogii do czasów
Roosevelta. Ograniczony do obszaru Morza
Południowochińskiego konflikt zbrojny
może okazać się jedynym sposobem na
powstrzymanie ekspansji Chin. I tutaj
wypada wrócić do początku tego wywodu.
W myśleniu naszych analityków, przynajmniej tych, których zdaje się słuchać
władza, konflikt taki zdaje się czymś odległym i nieistotnym. Tymczasem w razie
zaangażowania USA w wojnę, choćby
i zimną, z Chinami, oraz dołączenie się
lokalnych potęg europejskich do tego konfliktu, wschodnia flanka NATO staje się
obszarem marginalnym. Gorzej – atrakcyjnym przedmiotem handlu z Rosją,
która jest nadzwyczaj pożądanym sojusznikiem w razie konfliktu z Chinami.
Wybór Rosji, czy w nadchodzącym
zaostrzeniu konfliktu u wybrzeży Chin
stanąć po stronie Waszyngtonu czy Pekinu,
będzie miał kluczowe znaczenie dla Polski.
Na razie władzom na Kremlu zdecydowanie bliżej jest do Chin niż do USA. Ale
w świetle nadchodzącej rewolucji w energetyce, która pozbawi Rosję sporej części
dochodów i kryzysu sukcesyjnego, Moskwa
będzie zmuszona do przyspieszonej modernizacji. A tej łatwiej dokonać wspólnie
z Zachodem, niż ze zmierzającymi do

Mierzeja Wiślana nie jest Bosforem

Polski interes strategiczny w całej tej rozgrywce jest z pozoru jasny. Słusznie definiując zagrożenie, jakim jest rewizjonistyczna polityka Federacji Rosyjskiej, przypominająca znany z historii (i tragicznie
dla Rzeczypospolitej zakończony) proces
„zbierania ziem ruskich”, musimy zabiegać
o to by USA pozostały w Europie, a zwłaszcza na jej wschodniej flance. Najistotniejszym zadaniem polskiej polityki jest
więc wzmacnianie więzi transatlantyckich.
Z tego punktu widzenia deklaracja Bidena
„America is back” powinna nas ucieszyć.
Tymczasem, jak się wydaje, rządzący obecnie PiS patrzy na zbliżenie Waszyngtonu
z Berlinem, co najmniej podejrzliwie. Prezydent USA jest w narracji TVP „cieniasem” i szkodnikiem. A w realnej polityce
miejsce dialogu z Waszyngtonem zajęły
próby naśladowania Arabii Saudyjskiej
czy Turcji, kupujących sobie życzliwość
amerykańskich elit zakupami broni. Refleksji, że Mierzeja Wiślana nie jest Bosforem a Śląsk polami naftowymi Półwyspu
Arabskiego jakoś nie zauważyłem.
Wycofanie się z Afganistanu i życzliwe
kibicowanie wzmacnianiu samodzielności
strategicznej Europy powinny tymczasem
być kolejnymi dzwonkami alarmowymi.
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światowej hegemonii Chinami. Najbliższa
dekada może być dla Rosji decydująca
zarówno z punktu widzenia polityki imperialnej (tu trzeba się liczyć ze wzrostem
działań agresywnych) jak i modernizacyjnej (na przykład szybkiego wdrażania
technologii wodorowych i małych reaktorów atomowych). Kreml stanie po stronie tego partnera, który zaoferuje więcej.

wobec polityki rosyjskiej. Dziecinne próby
grania kartą chińską w relacjach z USA
mogą skończyć się strategicznym osamotnieniem.
Polski interes narodowy na najbliższe
lata jest dość oczywisty. Stabilizacja i spokój. Próby wspierania państw rewizjonistycznych (a takimi są na przykład
Turcja i Węgry) nawet wtedy, gdy ich rewizjonizm byłby – jak w przypadku Turcji – kolizyjny z Rosją, grożą zachwianiem
kruchej równowagi utrzymującej naszą
suwerenność. Podobnie jak nie opłaca się
Polsce spór z Niemcami czy Brukselą.
Polityka międzynarodowa jest i była
uzależniona od globalnych koniunktur.
Trzydzieści lat temu, podobnie jak przed
stuleciem, polskie elity polityczne wykorzystały otwierające się okno możliwości
dla odbudowy państwa. Sztuką i zadaniem
polityków jest umiejętność wyczekania,
aż kolejne takie okno się otworzy. Udawanie mocarstwa w chwili, gdy nie mamy
stosownych aktywów zarówno w wymiarze
wewnętrznym (niezmodernizowana armia,
kompletne nieprzygotowanie społeczeństwa do wojen hybrydowych) jak i zewnętrznym (zdemolowany wizerunek Polski w oczach społeczeństw sojuszniczych)
może być więcej niż groźne. Za 10 lat powinno się otworzyć kolejne okno, dające
szansę na przesunięcie się Białorusi
i Ukrainy do świata Zachodu. Polski
interes jest prosty: nie dopuścić do zakwestionowania niepodległości sąsiadów
na wschodzie i utrzymać solidarność państw Zachodu. Nawet gdy widzimy (chyba
na wyrost) szanse we współpracy z Pekinem czy Ankarą, pamiętajmy, że warunkiem polityki samodzielnej w niepewnym
świecie jest odbudowa realnych aktywów.
I temu warto poświęcić najbliższe lata –
a nie mirażom półmocarstwowości.

Trzydzieści lat temu,
podobnie jak przed

stuleciem, polskie elity

polityczne wykorzystały
otwierające się okno

możliwości dla odbudowy
państwa

Szansa dla Polski jest – a właściwie
mogłaby być –amerykańska retoryka sporu pomiędzy światem demokracji i autorytaryzmu (przypominająca nieco tę z epoki prezydenta Cartera). Skierowana głównie przeciwko Chinom, ustawia jednak
Rosję po złej stronie mocy, zmuszając
Kreml do polityki defensywnej. Naszym
interesem bardziej niż w przeszłości jest
więc opowieść o Polsce jako o przykładzie
sukcesu demokratycznej transformacji.
Współczesna polityka toczy się dużej mierze na ekranach telewizorów i komputerów. Jeżeli więc wizerunek Polski, jak
w latach trzydziestych XX wieku, będzie
wizerunkiem sojusznika rewizjonistów
i dyktatorów, to w razie bardzo prawdopodobnego konfliktu w Azji zostaniemy
osamotnieni i będziemy de facto bezbronni
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Bez relacji biznesowych nie mamy
instrumentów nacisku na Mińsk
MaTEusz PErowiCz

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

Pojawiają się apele o sankcje, a nawet o całkowite zerwanie relacji biznesowych z Białorusią. Jednak wycofując wszelkie inwestycje z Białorusi,
odbieramy sobie kartę przetargową
Nasz bilans handlowy z Białorusią nie
jest zbyt spektakularny. Na liście państw,
do których eksportujemy najwięcej, Białoruś zajmuje 24. miejsce, a w zestawieniu
importerów plasuje się na 34. pozycji.
Białorusini przysyłają do nas m.in. wyroby
metalowe, produkty ropopochodne, gaz
płynny, czy nawozy potasowe i azotowe.
My wysyłamy na Białoruś m.in. owoce,
warzywa, kwasy poliwęglanowe, piloty
i panele do aparatury elektrycznej, polimery, leki, baterie.
„Według danych Ambasady Republiki
Białorusi w RP, Polska stała się piątym
zagranicznym partnerem gospodarczym
Białorusi pod względem wolumenu handlu
i dziesiątym inwestorem w gospodarce
tego kraju – z wartością inwestycji na
poziomie 142,7 mln dol. W 2020 roku
wartość białorusko-polskich obrotów towarowych ukształtowała się na poziomie
2,49 mld dol., czyli była o 131,9 mln dol.
mniejsza niż w 2019 roku. W 2019 roku
obroty towarowe wyniosły 2,62 mld dol.,
czyli o 89,9 mln dol. więcej niż w 2018
roku” – czytamy na portalu wnp.

Liczba około 400 polskich firm działających na Białorusi nie zrobi na nikim
wrażenia. To niezwykle mało, jeśli wziąć
pod uwagę rozciągającą się na 418 km
granicę między naszymi państwami. Jednak gdy uwzględnimy panujące tam warunki i zwrócimy uwagę na poziom zaangażowania gospodarczego innych państw
UE w tym regionie, liczba ta wydaje się
adekwatna do możliwości i realiów relacji
z Mińskiem. Z danych przytaczanych przez
Dziennik Gazetę Prawną wynika, że
w 2019 r. na kraje UE (bez Wielkiej Brytanii) przypadało 18,5 proc. białoruskiego
eksportu i tylko 17,9 proc. importu, co
oznacza, że spośród wszystkich gospodarek
europejskich, udział UE w handlu jest
najmniejszy właśnie na Białorusi.
Liczba polskich podmiotów gospodarczych na Białorusi nie jest aż tak ważna
jak ich pozycja na białoruskim i międzynarodowym rynku. „Dla mnie Białoruś
jest ziemią obiecaną. To jest kraj fantastycznie zorganizowany i uporządkowany,
w zasadzie nie ma tam szarej strefy, jak
na Ukrainie czy w Rosji” – tak przed trze33
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ma lat obecność na Białorusi komentował
Henryk Siodmok, ówczesny prezes Grupy
Atlas. Polski producent materiałów budowlanych posiada w tym kraju cztery
zakłady produkcyjne i jest właścicielem
firmy Tajfun, lidera białoruskiego rynku
chemii budowlanej. Inwestycji na Białorusi
dokonują też polskie firmy odzieżowe
takie jak LPP czy Wojas.

tach” czytamy w opracowaniu PIE. Ekspansja zagraniczna jest więc niezbędna
do dalszego rozwoju, a jednym z jej kierunków jest Białoruś.
„Uzasadniając nominację Jana Szynaki
na urząd Konsula Honorowego Republiki
Białoruś w Olsztynie Ambasador Czuszew
podkreślił, że sąsiedzkie położenie geograficzne Białorusi i Polski oraz wielowiekowa wspólna historia naszych krajów
bezwarunkowo przemawiają za potrzebą
zacieśniania współpracy międzypaństwowej. Polskie firmy dzięki wysokiej jakości
swoich produktów i usług zasłużyły na
dobrą reputacje na Białorusi. Obecna
współpraca między naszymi krajami nie
osiągnęła jeszcze dostatecznego poziomu
i należy ją rozwijać zarówno w sferze gospodarczej, przygranicznej, kulturalnej,
politycznej, naukowej czy społecznej.
W swojej wypowiedzi Ambasador podkreślił, że «Prezes Jan Szynaka jako jeden
z największych inwestorów na Białorusi
jest przyjacielem naszego kraju, który
obejmując tę zasłużoną funkcję przyjmuje
na siebie ogrom obowiązków wynikających
z pełnienia urzędu Konsula Honorowego
Republiki Białoruś w Olsztynie»” – czytamy w komunikacie opisującym nadanie
tytułu honorowego Prezesowi firmy, która
jedną ze swoich fabryk ulokowała w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Grodnoinwest, w Smorgoniach.
Czy wszystkie te inwestycje powinny
zostać zawieszone, relacje gospodarcze
zerwane, by okazać sprzeciw wobec działań
władz Białorusi?

Liczba polskich podmiotów

gospodarczych na Białorusi
nie jest aż tak ważna jak ich
pozycja na białoruskim

i międzynarodowym rynku

Przez z lata jednym z flagowych przykładów prowadzenia działalności w Białorusi był Leszek Czarnecki i jego Idea
Bank. Jednak w kwietniu tego roku Getin
Holding podpisał umowę sprzedaży akcji
Idea Bank Białoruś za 75,7 mln zł. W odwrotnym kierunku idzie inna polska firma.
Jednym z największych inwestorów w Białorusi jest Jan Szynaka, właściciel firmy
Szynaka Meble. Branża meblarska to
jeden z filarów naszej gospodarki. Od lat
znajdujemy się w światowej czołówce,
a dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) potwierdzają wzrostowy trend.
Polska jest drugim największym eksporterem mebli na świecie i pierwszym w Europie. „W I kw. 2021 r. wartość polskiego
eksportu branży meblarskiej wyniosła
3,14 mld EUR i była o blisko 3 proc.
wyższa niż w I kw. 2019 r. (w porównaniu
z I kw. 2020 r., za sprawą niskiej bazy,
odnotowano wzrost o 9,6 proc.) W I kw.
br. polskie meble trafiły do odbiorców
w 139 krajach na wszystkich kontynen-

Bez alternatyw dla reżimu

„Oczekujemy konkretnych działań, oczekujemy konkretnych sankcji, przede
wszystkim ekonomicznych, tu i teraz.
Żeby norweska firma Yara zaprzestała
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zakupywać od Biełaruśkalij surowce. Żeby
Orlen w żaden sposób nawet nie próbował
podpisywać kontraktu z Naftanem. Żeby
ze sklepów Auchan zniknęły produkty firmy reżimu” – apeluje Jana Shostak.
Takie podejście co prawda pozbawia
białoruski reżim korzyści ekonomicznych,
ale jednocześnie odbiera cywilizacji zachodniej instrumenty nacisku na Mińsk.
Pozbawiamy się też głosu i wpływu na
białoruskie społeczeństwo. Kanały komunikacyjne największych firm mogą być
środkiem przekazu, za pomocą którego
promowane są konkretne wartości i poglądy. Niektóre firmy zdecydowały się
otwarcie wyrazić poparcie dla strajku kobiet wywołanego wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego. Największe marki na
świecie regularnie angażują się w Pride
Month, zmieniając swoje logotypy. Przedsiębiorcy mogą też stać się autorytetem,
lokalnym arbitrem, którego opinia i reakcja
ma znaczenie dla miejscowej ludności.
Oczywiście w takich warunkach, jakie panują na Białorusi, oficjalna, szeroko zakrojona kampania nie jest możliwa. Tego
typu działalność musiałaby być prowadzona subtelnie. Niemniej reakcje pracodawcy, np. na nieobecność w czasie
masowych protestów, mogą mieć znaczący
wpływ na postawy społeczne.
Funkcjonowanie niektórych państw
może być uzależnione od pewnych inwestycji, a rządzące nimi elity mogą stać się
zakładnikiem podpisanych umów. Tak
znaczącą rolę odgrywać mogą projekty
infrastrukturalne. Mogliśmy się o tym
przekonać w marcu gdy kontenerowiec
Ever Given zablokował kanał Sueski, przerywając globalną wymianę handlową. Kolejny przykład znaczenia inwestycji infrastrukturalnych znajdziemy w Turcji.
„Prezydent Turcji zapowiada, że latem
ruszą prace przy budowie Kanału Stam-

bulskiego. Wkrótce ma być rozpisany
przetarg. Nowe, równoległe do Bosforu
przejście na Morze Czarne, ma dać Turcji
nową silną kartę w międzynarodowej
grze” – pisze Michał Zieliński
Jednak przykładem najbardziej jaskrawym jest Czarnogóra, która wbrew
ostrzeżeniom podpisała umowę kredytową
z Chinami. Podgorica stała się przez to
zależna od Państwa Środka. Pekin zyskał
możliwość wpływania na czarnogórskich
decydentów. Chińczycy zagwarantowali
sobie w umowie możliwość przejmowania
czarnogórskiej ziemi w zamian za niespłacone długi. „Poprzedni rząd doprowadził do tego, że nasz kraj stał się zależny
od Chin. Dlatego wystąpiliśmy do Unii
Europejskiej z prośbą o pomoc w spłaceniu
zaciągniętego kredytu” – czytamy na łamach „Wyborczej”. Takich instrumentów
nacisku na Mińsk niestety nie mamy,
a mogliśmy je mieć.
W 2019 roku Alaksandr Łukaszenka
zachwycał się pomysłem budowy drogi
wodnej pomiędzy Polską, Ukrainą i Białorusią. Przekonywał, że Białoruś uzyskałaby wówczas dostęp do rynków ponad
20 krajów. Gdyby taka infrastruktura istniała i gdyby została wybudowana za euro
i złotówki, moglibyśmy zagrozić dziś Mińskowi odcięciem od rynków pod 20 krajów.
Wycofując wszelkie inwestycje z Białorusi,
odbieramy sobie każdą możliwą kartę
przetargową. W efekcie wpływ na standardy demokratyczne na Białorusi będzie
mieć Moskwa, Stambuł i Pekin, a nie
Bruksela.
Warto pamiętać również o tym, że
prowadzenie działalności opozycyjnej
może być niezwykle trudne, jeżeli jedynym
pracodawcą w kraju będą spółki zależne
od politycznego reżimu. Publiczne wyrażanie sprzeciwu wobec władzy to akt cywilnej odwagi, na który część osób może
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się nie zdecydować jeśli ich byt materialny
będzie zagrożony. Aliaksandr Papko w rozmowie z Marciem Chmielowskim doskonale obrazuje skalę tego zjawiska: „Do
dzisiaj 55% zatrudnienia na Białorusi to
zatrudnienie w państwowych zakładach.
To oznacza kontrolę nad 60% społeczeństwa białoruskiego”.
Ocenę skutków potencjalnych sankcji
znajdziemy w artykule „Dziennika Gazety
Prawnej”: „Sankcje gospodarcze uderzą
przede wszystkim w polskich przedsiębiorców, którzy zainwestowali w Białorusi,
oraz w naród białoruski – mówi Kazimierz
Zdunowski, prezes Polsko-Białoruskiej
Izby Handlowo-Przemysłowej. – Nie ma
możliwości wprowadzenia realnych sankcji, które nie będą odbijać się na społeczeństwie. Trzeba jednak zauważyć, że
aktywna część Białorusinów i znaczna
część opozycji otwarcie do nich wzywa
i jeśli ktoś był do tej pory powściągliwy,
to jest to właśnie Unia Europejska –
ocenia Wojciech Konończuk, zastępca dyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich”.

„Z naszych analiz wynika, że ekspansja
zagraniczna uczestników programu dotyczy przede wszystkim krajów Unii Europejskiej – 58 proc. wskazań, a w dalszej
kolejności właśnie Białorusi – 51 proc” –
komentowała Marta Hejmowska, menedżer w Departamencie Bankowości Transakcyjnej BGK. Nic w tym dziwnego. Białoruś może być bramą do całego rynku
Euroazjatyckiej Unii Celnej tworzonej
przez Rosję, Kazachstan i Białoruś, który
liczy 182 miliony konsumentów.

warto pamiętać również

o tym, że prowadzenie

działalności opozycyjnej

może być niezwykle trudne,
jeżeli jedynym pracodawcą

w kraju będą spółki zależne
od politycznego reżimu

Polska robi więcej niż się wszystkim
wydaje

Mechanizmów wsparcia jest więcej.
Bank Pekao podpisał umowy ramowe
z dwoma największymi bankami na Białorusi – Belagroprombankiem i Belarusbankiem. Dzięki temu czas potrzebny na
przygotowanie niezbędnego finansowania
dla polskich firm eksportujących swoje
usługi i produkty na rynek białoruski zostanie skrócony. Z inicjatywy Grupy Wyszehradzkiej na forum Unii Europejskiej
powstaje plan ekonomiczny dla demokratycznej Białorusi.
Ciekawym przedsięwzięciem jest inicjatywa Poland Business Harbour, rządowy program wspierający relokację białoruskich przedsiębiorstw w Polsce, kierowany do firm, freelancerów czy start-

W Grodnie otwarto jedno z największych
centrów handlowych Białorusi. Wybudowana przez polski Unibep i wspierana finansowo przez Bank Gospodarstwa Krajowego galeria Triniti, oferuje ponad 200
sklepów (w tym sieci LPP) oraz parking
na 2,1 tys. aut. Kolejna taka inwestycja
powstanie w Mińsku. Wielofunkcyjny
kompleks handlowy buduje spółka Trasko
Inwest, która zawarła kontrakt eksportowy
wart 49 mln EUR z białoruską firmą
Silver Capital LLC. Projekt jest współfinansowany przez BGK i Bank Pekao S.A,
a także jest częścią programu Finansowe
Wspieranie Eksportu.
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upów, które szukają bezpiecznego miejsca
na dalsze prowadzenie działalności. Program zawiera porady, mechanizmy wsparcia i co najważniejsze, przyśpieszoną ścieżkę wizową.
Nie są to projekty tak spektakularne
jak chińska autostrada w Czarnogórze,
czy wspomniana droga śródlądowa, jednak
projekty tego kalibru również były zaplanowane. Plany były ambitne. Mińsk zamierzał wybudować nowy ropociąg między
rafineriami w Mozyrzu i Nowopołocku,
a PERN ogłosił, że wschodnia część ropociągu uzyska zdolność do rewersu, czyli
wysyłania ropy w obu kierunkach. Jednak
ze względu na protesty i niestabilność
polityczną na Białorusi cały ten proces
trafił do zamrażarki i nie wiadomo, czy
zostanie odmrożony.

dużym ryzykiem. Jak mówi główny ekonomista KIG Piotr Soroczyński w rozmowie z PAP: „Białoruskie firmy znajdują
się w czołówce, jeśli chodzi o European
Payment Risk Index, obrazujący ryzyko
opóźnień w płatnościach kontrahentów
w różnych krajach”. Natomiast „Rzeczpospolita” donosi, że nawet rosyjski kapitał
wycofuje się z niektórych przedsięwzięć
w tym kraju. – Trudno sobie wyobrazić,
kto będzie teraz dokonywał dużych inwestycji na Białorusi. Jeśli taki gigant jak
rosyjski Gazprombank doświadcza tu problemów, to który rosyjski biznes może
czuć się pewnie na Białorusi? – mówi
„Rz” Maria Akułowa z Centrum Badań
BEROC.
Nie każda umowa gospodarcza to prezent dla Łukaszenki. Niektóre inwestycje
mogą być inwestycjami w społeczeństwo.
Społecznej odpowiedzialności biznesu nie
da się przecież budować bez zysków. Wycofując wszystkie działania gospodarcze
z Białorusi, skazujemy jej mieszkańców
na uzależnienie od reżimu. Znaczące inwestycje to nie tylko karta przetargowa
w negocjacjach na najwyższym rządowym
szczeblu. Alternatywna wobec reżimu
działalność gospodarcza może przysłużyć
się samoorganizacji białoruskiego społeczeństwa, zapewnić zabezpieczenie finansowe i stworzyć środki przekazu, za pomocą których możliwe jest promowanie
określonych wartości.

***

Oceniając polskie zaangażowanie gospodarcze na Białorusi, należy pamiętać
o dwóch rzeczach. Sami potrzebujemy
inwestycji zagranicznych i reform w wielu
obszarach funkcjonowania państwa. Aby
posiadać stosowne instrumenty nacisku
gospodarczego dziś, należało podjąć stosowne decyzje dwadzieścia lat temu, a wtedy nasze potrzeby były jeszcze większe,
a zdolność do ekspansji jeszcze mniejsza
niż dziś. Nie należy również zapominać,
że inwestycje na Białorusi obarczone są
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Chińska klątwa who. Czy na „odwojowanie”
tej organizacji nie jest za późno?
dr wiToLd soKaŁa
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”,
wicedyrektor Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Chińscy komuniści przez lata podporządkowywali sobie Światową Organizację Zdrowia, przy biernej postawie Zachodu. I właściwie nikomu to nie
przeszkadzało, dopóki z tego powodu nie zaczęli umierać ludzie w USA
i w Europie
Geneza Światowej Organizacji Zdrowia
(World Health Organization) sięga 1946
roku. Wtedy to, na fali globalnego entuzjazmu po zakończeniu wojny oraz powszechnych nadziei, że instytucjonalny
multilateralizm zapobiegnie następnym
konfliktom, zwołana przez ONZ Międzynarodowa Konferencja Zdrowia ratyfikowała w Nowym Jorku konstytucję WHO.
Pierwszym dyrektorem generalnym został
wybrany niemal jednomyślnie Brock Chisholm, kanadyjski psychiatra w stopniu
generała dywizji, weteran dwóch wojen
światowych (w pierwszej – odznaczany
za bohaterstwo snajper i zwiadowca,
w drugiej – szef służby medycznej armii),
nieco wcześniej jeden z czołowych ekspertów ONZ ds. zdrowia publicznego.
Postać niezwykle barwna i zasłużona,
o niekwestionowanym autorytecie fachowym. To między innymi jemu WHO zawdzięcza swą nazwę oraz wprowadzoną
wówczas do oficjalnego obiegu szeroką
definicję zdrowia jako „stanu pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko braku choroby lub

ułomności”. Dokumenty założycielskie
WHO stwierdzały ponadto, że tak pojmowane zdrowie jest jednym z podstawowych
praw człowieka i że „zdrowie wszystkich
narodów ma fundamentalne znaczenie
dla osiągnięcia pokoju i bezpieczeństwa”.

Sukcesy i kontrowersje

W pierwszych latach działania WHO udowodniła swą przydatność, między innymi
wnosząc decydujący wkład w zwalczanie
epidemii cholery w Egipcie, malarii w Grecji i na Sardynii, a także doprowadzając
do powstania radiowego systemu ostrzegania o epidemiach dla żeglugi cywilnej.
Mimo to Chisholm odmówił ubiegania
się w roku 1953 o reelekcję (na kolejne
20 lat zastąpił go wtedy jeden z bliskich
współpracowników, brazylijski lekarz Marcolino Gomes Candau). Po latach, w niektórych wypowiedziach dla mediów Kanadyjczyk sugerował, że wpływ na tę decyzję miało jego rozczarowanie zbytnim
uzależnieniem WHO od politycznych i ekonomicznych nacisków ze strony poszcze38
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gólnych państw (zresztą z obu stron
ówczesnej „żelaznej kurtyny”), przedkładających swoje bieżące i partykularne interesy ponad ideały, które przyświecały
powołaniu organizacji. Wspominał też
o wykorzystywaniu struktur i programów
WHO jako „przykrywki” dla działań wywiadowczych i propagandowych oraz
o działaniach korupcyjnych i nepotycznych, na które to patologie się nie godził.
Postać i poglądy pierwszego szefa
warto przypomnieć w kontekście aktualnych problemów WHO. U progu XXI
wieku organizacja mogła co prawda pochwalić się posiadaniem na swym koncie
licznych sukcesów (w tym na przykład
całkowitym zwalczeniem w skali globalnej
ospy prawdziwej czy upowszechnieniem
medycyny pracy, a także licznymi akcjami
na rzecz zdrowego trybu życia i profilaktyki
oraz m.in. wsparcia osób dotkniętych autyzmem), ale nie uniknęła kontrowersji
merytorycznych i politycznych.
Te pierwsze dotyczyły na przykład
wpływu na ludzkie zdrowie cukru, środków
psychoaktywnych czy ostatnio np. telefonii
komórkowej i e-papierosów – we wszystkich przypadkach WHO musiała po publikacji swego stanowiska mierzyć się z zarzutami o uleganie wpływom lobbystów,
mających pośredni wpływ na finansowanie
organizacji (np. przemysłu tytoniowego,
żywotnie zainteresowanego w dezawuowaniu e-konkurencji). Z drugiej strony
było jednak oczywiste, że w niektórych
przypadkach „ciężką artylerię” przeciw
WHO, w postaci dyspozycyjnych dziennikarzy i pseudoaktywistów, wytaczają
lobbyści branż, których interesy organizacja naruszyła – tak było m.in. w sprawie
raportu o szkodliwości nadmiernego spożycia cukrów prostych, jako przyczynie
licznych chorób cywilizacyjnych (m.in.
otyłości, cukrzycy i chorób sercowo-na-

czyniowych) i kampanii sponsorowanej
przez światowe potęgi przemysłu spożywczego.
Natomiast kontrowersje polityczne to
w znacznej mierze skutek przyjęcia do
Organizacji Narodów Zjednoczonych Chińskiej Republiki Ludowej w roku 1972.
Konsekwencją tej decyzji było wypchnięcie
z systemu ONZ – a więc także z WHO –
Republiki Chińskiej (czyli Tajwanu), notabene państwa będącego współzałożycielem tej organizacji.

w pierwszych latach

działania who udowodniła
swą przydatność, między

innymi wnosząc decydujący
wkład w zwalczanie

epidemii cholery w Egipcie,

malarii w grecji i na

sardynii, a także

doprowadzając do

powstania radiowego

systemu ostrzegania

o epidemiach dla żeglugi
cywilnej

Tajpej w kolejnych latach podjęło
liczne próby powrotu w struktury WHO,
przynajmniej w charakterze tzw. członka
zrzeszonego. Wszystkie, jak do tej pory,
zostały skutecznie zablokowane przez Pekin, stojący na stanowisku „jednych Chin”
(czyli ChRL); co więcej, w 2016 roku Tajwańczycy (niejako „za karę”, w związku
z wyborem na prezydenta pani Tsai Ing39
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wen, co nie spodobało się komunistom
z kontynentu) utracili nawet status obserwatorów, uzyskany przejściowo, w ramach chwilowej odwilży w relacjach chińsko-chińskich. Nieco wcześniej ówczesna
dyrektor generalna WHO Margaret Chan
(obywatelka ChRL), w okólniku adresowanym do struktur WHO zażądała wręcz,
by we wszystkich dokumentach wewnętrznych, w których mowa jest o Tajwanie,
używać sformułowania „Tajwan, prowincja
Chin” (zgodnie z wytycznymi Pekinu).
Spowodowało to falę oburzenia medialnego na Zachodzie i protesty nawet na
forum Parlamentu Europejskiego, ale nic
poza tym.
Ostatnio jednak „problem chiński”
w WHO powrócił, i to od razu w nowym,
globalnym charakterze.

zdrowia publicznego”. I choć światowa
opinia publiczna znała już przypadki brutalnego zamykania ust niewygodnym ekspertom przez komunistyczne władze Chin,
WHO uparcie chwaliła ChRL za „transparentność”. Jej sekretarz generalny co
prawda pofatygował się do Pekinu na
spotkanie z samym Xi Jinpingiem, ale
tylko po to, by po powrocie skomplementować chińskie działania antyepidemiczne
oraz „wyznaczenie nowych standardów
ochrony zdrowia” (sic!). Pierwsza misja
obserwacyjna WHO wyruszyła do Chin,
wskutek wzmożonych nacisków międzynarodowych, dopiero kilka dni później,
w lutym. Wprowadzane przez niektóre
państwa ograniczenia w podróżach do
Chin Tedros (z wykształcenia mikrobiolog)
określał wtedy mianem „absurdalnych
z medycznego punktu widzenia”, a ponadto ze wszystkich sił przeciwdziałał
używaniu słowa „pandemia” jako „siejącemu niepotrzebną panikę”.
Rzecz w tym, że Chinom bardzo nie
na rękę – z powodów ekonomicznych –
było ograniczanie ruchu osobowego, a ze
względów politycznych i wizerunkowych
przyznanie, że problem ma swe źródło
na ich terytorium. I że, nawet hipotetycznie, może być wynikiem zaniedbań sanitarnych strony chińskiej. Zbytnio kłóciłoby
się to z wizerunkiem kraju odpowiedzialnego i dobrze zorganizowanego, który
chińscy przywódcy usiłują budować sobie
od lat w oczach społeczności międzynarodowej.
Tymczasem w marcu roku 2020 politycy z Tajwanu, Japonii czy Tajlandii już
wprost mówili, i to nie przebierając w słowach, że bierna postawa WHO – wymuszona ich zdaniem przez Pekin – spowodowała krytyczne opóźnienie w przygotowaniu ich krajów do pandemii, skutkując
zwiększeniem liczby ofiar. Japoński wice-

Pandemiczne zawirowanie

Pomimo pewnych deficytów natury organizacyjnej i finansowej, WHO także
w ostatnich latach pokazała swoją skuteczność w walce z nowymi zagrożeniami
epidemicznymi – takimi jak ptasia grypa
czy AIDS. „Poległa” dopiero w starciu
z COVID-19.
W Sylwestra roku 2019 WHO została
oficjalnie powiadomiona przez Pekin o „zapaleniu płuc nieznanego pochodzenia”.
Niebawem pojawiły się (m.in. na Tajwanie)
pierwsze sygnały o przenoszeniu nowej,
nieznanej choroby z człowieka na człowieka oraz informacje o ofiarach śmiertelnych. Czas płynął, choroba dotarła do
innych krajów Azji, a wkrótce też na inne
kontynenty, alarm wszczęły ministerstwa
zdrowia najbardziej zagrożonych państw
i organizacje lekarzy, a mimo to obecny
szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros
Adhanom Ghebreyesus konsekwentnie
odmawiał ogłoszenia „stanu zagrożenia
40
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premier Taro Aso zasugerował nawet, że
WHO „chodzi na smyczy Chin” i że powinna zmienić nazwę na „Chińską Organizację Zdrowia". Światowe media rychło
wyeksponowały liczne informacje, znane
wcześniej jedynie garstce pasjonatów polityki międzynarodowej: na przykład takie,
że Tedros – jako minister spraw zagranicznych Etiopii – dał się poznać jako
nie całkiem bezinteresowny entuzjasta
chińskich inwestycji w swej ojczyźnie oraz
politycznych przysług dla Pekinu na arenie
międzynarodowej, zaś jako minister zdrowia nabył doświadczeń w tuszowaniu
skutków epidemii cholery (przy okazji
trwoniąc spore zagraniczne fundusze na
ich zwalczanie). Do tego pojawiły się poważne przesłanki, wskazujące na decydującą rolę chińskiego lobbingu w wyborze
Etiopczyka na stanowisko szefa WHO
w roku 2017 (wygrał wówczas z Brytyjczykiem Davidem Nabarro). O Chinach,
które „niestrudzenie pracowały za kulisami, aby pomóc Tedrosowi pokonać kandydata z Wielkiej Brytanii” pisała m.in.
na łamach „Washington Post” Frida Ghitis,
jedna z bardziej przenikliwych obserwatorek współczesnej polityki międzynarodowej.
Sam zainteresowany zresztą czynnie
pomagał szczęściu (i Pekinowi); stało się
to jasne, gdy tuż po objęciu funkcji bezceremonialnie zaczął spłacać polityczne
długi. Na przykład w stosunku do Rosji –
wbrew oczywistym faktom i danym chwaląc pod niebiosa jej politykę zdrowotną,
a także szeroko otwierając rosyjskim funkcjonariuszom dostęp do stanowisk kierowniczych i urzędniczych w WHO. Również w stosunku do doszczętnie skompromitowanego w cywilizowanym świecie,
ale popieranego przez ChRL krwawego
dyktatora Zimbabwe, Roberta Mugabe,
który pomógł w zapewnieniu etiopskiemu

kandydatowi głosów państw Unii Afrykańskiej, a w rewanżu miał zostać mianowany „ambasadorem dobrej woli WHO
ds. walki z chorobami niezakaźnymi w Afryce” (z czego można byłoby się śmiać,
gdyby ten dziwaczny żart nie miał tragicznego kontekstu). Dług, zaciągnięty
u Chińczyków, Tedros spłaca też bezpośrednio, na różne sposoby – wspierając
ich politykę izolowania Tajwanu, oficjalnie
uznając chińską medycynę tradycyjną za
formę leczenia, równorzędną z zachodnimi
metodami opartymi na nauce (oczywiście
przy gromkim sprzeciwie świata lekarskiego), a ostatnio również wspomagając
chińską dezinformację dotyczącą pandemii.

daszak wielokrotnie –

między innymi na łamach

prestiżowego „The Lancet” –

nazywał „teorię wycieku”
„teorią spiskową”

i wyśmiewał, co z uwagi na
jego pozycję naukową

i autorytet nie pozostało bez
wpływu na stanowisko
innych ekspertów

W konsekwencji ujawnienia tych rewelacji, w kwietniu ubiegłego roku, niemal
milion osób w ciągu kilku dni podpisało
się pod internetową petycją do ONZ o odwołanie Tedrosa ze stanowiska (oczywiście
bezskuteczną). Konkretne działanie podjął
za to prezydent USA Donald Trump. Najpierw zapowiedział ograniczenie amerykańskiego finansowania WHO jako „skom41
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promitowanej i bezużytecznej”, a wkrótce
potem poszedł jeszcze dalej, czyli podjął
decyzję o całkowitym wycofaniu USA z tej
organizacji.
Ta zapowiedź wywołała międzynarodowy szok, a także stała się ważnym elementem kampanii wyborczej w USA. Demokraci – nieco na złość Trumpowi –
uczynili z poparcia dla multilateralizmu
jedno ze swoich głównych haseł. Nic więc
dziwnego, że wśród pierwszych zarządzeń
podpisanych w Białym Domu przez Joe
Bidena po jego zwycięstwie, już dzień po
inauguracji, znalazło się także to, dotyczące
zatrzymania procedur opuszczania przez
Stany Zjednoczone WHO.
Rzecz jasna, nie oznaczało to akceptacji
dla zakulisowych wpływów chińskich w tej
organizacji ani nawet dla wcześniejszych
„błędów i wypaczeń” Tedrosa. Administracja demokratyczna, zamiast Trumpowego focha i abdykacji, czyli w gruncie
rzeczy pogodzenia się z faktem, że międzyrządowe instytucje multilateralne tym
łatwiej staną się narzędziami nowego,
globalnego rywala – po prostu postanowiła
o nie powalczyć. I uznała polityczną oczywistość: że łatwiej robić to z wewnątrz,
niż z zewnątrz.

ważną chorobę politycznego nepotyzmu.
Przejawia się ona nie tylko na poziomie
kluczowych stanowisk decyzyjnych, ale
też na poziomie rozbudowanej administracji i nierzadko zbędnych ciał doradczo-eksperckich, oferujących dogodne
i prestiżowe synekury dla różnych krajowych „krewnych i znajomych królika”,
często bez specjalnego związku z ich realnymi kompetencjami. Państwa członkowskie, owszem, chętnie sprzyjają rozbudowie takiego imperium, ale znacznie mniej
chętnie łożą na jego utrzymanie – stąd
konieczność poszukiwania zewnętrznych
źródeł finansowania oraz nieproporcjonalnie większy wpływ na działanie organizacji akurat tych państw, które wykazują
się nieco większą od przeciętnej hojnością.
Z tą jest zaś generalnie kiepsko –
10 lat temu doszło nawet do sytuacji,
w której WHO musiała awaryjnie obniżyć
swój budżet o prawie miliard dolarów
oraz zwolnić kilkaset osób (w tym 300
w samej centrali, na około 2,5 tysiąca
wówczas zatrudnionych) z powodu ograniczeń finansowych w krajach członkowskich. Sytuację próbowano następnie ratować rozwojem partnerstw z sektorem
prywatnym oraz fundacjami (co z kolei
powoduje obawy o „naruszenia niezależności”).
Obecnie państwa członkowskie zapewniają już tylko mniej niż jedną czwartą
budżetu WHO poprzez swoje regularne
składki; reszta pochodzi z dobrowolnych,
dodatkowych wpłat poszczególnych rządów (zazwyczaj kierowanych na konkretne
programy), a także z dotacji prywatnych.
W bieżącym, dwuletnim okresie budżetowym WHO, kończącym się w grudniu
2021 roku, Stany Zjednoczone miały wpłacić łącznie 553 miliony dolarów w ramach
składek obowiązkowych i dobrowolnych
(te drugie kierowały głównie na zwalczanie

Pieniądz i wpływy

Wspólnym mianownikiem (nie jedynym,
acz istotnym) wspominanych problemów
w działaniu WHO są – rzecz jasna – pieniądze. Organizacja potrzebuje ich niemało, i to nie tylko z tego dość oczywistego
powodu, że działa w branży, w której badania należą do wyjątkowo kosztownych,
podobnie jak ewentualna implementacja
ich wyników w skali globalnej. WHO
cierpi bowiem poza tym – jak zresztą
każda inna organizacja międzynarodowa
o charakterze międzyrządowym – na po42
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polio, HIV/AIDS oraz programy szczepienia dzieci). Wkład ten stanowi 9 proc.
zatwierdzonego budżetu organizacji. Na
dalszych miejscach w rankingu państwsponsorów znajdowały się Wielka Brytania
(519 mln. USD), Niemcy (228,7 mln.),
Japonia (217,2 mln.) i ChRL (187,5 mln.).
Dodatkowo 269,8 miliona dolarów asygnowała na utrzymanie WHO Komisja Europejska, zaś np. Fundacja Billa i Melindy
Gatesów – 340,9 mln USD; na liście darczyńców prywatnych ważne miejsce zajmują też m.in. Rockefeller Foundation
i Rotary Club.

Jak z tego wynika, wbrew rozpowszechnionemu, potocznemu przekonaniu, Chiny
wcale nie korumpują WHO „bezpośrednio” – przeciwnie, ich finansowy wkład
w działanie organizacji, choć stopniowo
rośnie, jest wciąż relatywnie mały; w dodatku w lwiej części ogranicza się do
składki obligatoryjnej, a tylko w kilkunastu
procentach obejmuje dodatkowe subwencje celowe na wybrane programy. Pekin
szczodrze sponsoruje natomiast liczne
kraje dawnego „trzeciego świata” – zarówno całe ich rządy, jak i poszczególnych,
wytypowanych polityków i dyplomatów,
a czasami także ekspertów, kupując w ten
sposób ich dyspozycyjność w ważnych
dla siebie głosowaniach na forum zgromadzenia ogólnego, w komisjach i ciałach
doradczych. W ten sposób zapewnia m.in.
wybór na funkcje wykonawcze „swoich”
kandydatów (w tym także obywateli państw zachodnich!) oraz następnie ich wierność „jedynie słusznej linii”, definiowanej
przez Biuro Polityczne Komunistycznej
Partii Chin.

zachód wraz ze swymi

sojusznikami ma narzędzia,
by próbować „odwojować”
who

Organizacja ma też dostęp do środków
formalnie niezależnej Fundacji WHO, założonej w ubiegłym roku i kierowanej
przez byłego ministra zdrowia Szwajcarii
Thomasa Zeltnera, mającej zgodnie ze
swym statutem „wspierać globalne potrzeby w zakresie zdrowia publicznego,
od profilaktyki, zdrowia psychicznego
i chorób niezakaźnych po gotowość na
wypadek sytuacji kryzysowych, reagowanie
na epidemie i wzmacnianie systemu opieki
zdrowotnej”. W gruncie rzeczy, powstała
ona po to, by poszerzyć bazę darczyńców
prywatnych (w tym o takich, od których
sama WHO z różnych powodów pieniędzy
przyjmować nie chciała lub nie mogła),
a także by uprościć i przyspieszyć procedury wydawania pieniędzy, poza polityczno-biurokratyczną kontrolą ONZ i krajów
członkowskich.

Długa łapa Smoka

Warto zwrócić uwagę na dynamikę tego
procesu. Jeszcze w roku 2003 – podczas
wspomnianej już epidemii SARS – dzięki
zdecydowanym działaniom WHO, która
sama zbierała informacje o ogniskach
choroby oraz wymusiła na Chinach wiarygodne raportowanie o wirusie, udało
się sprawnie opanować zagrożenie oraz
ograniczyć znacząco śmiertelność. Ale
wtedy siła międzynarodowa Chin była
jednak znacznie mniejsza, a Światową
Organizacją Zdrowia energicznie kierowała
Norweżka Gro Harlem Brundtland, ekspremier (trzykrotna) i minister środowiska
swego kraju. Teraz jako wierni żołnierze
chińskich interesów występowali nie tylko
43
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zatrudnieni w organizacji obywatele zwasalizowanych państw „trzeciego świata”,
w rodzaju Tedrosa, ale nawet reprezentanci wiodących państw Zachodu.
Najgłośniejszym przypadkiem jest tu
kanadyjski epidemiolog Bruce Aylward,
długoletni pracownik WHO, skądinąd
mający wcześniej niemałe zasługi m.in.
w walce z wirusem ebola. W marcu ubiegłego roku, udzielając wywiadu jednej z redakcji radiowych w Hongkongu (wtedy
jeszcze niezależnej) w roli zastępcy dyrektora generalnego organizacji i szefa
zespołu ds. COVID-19, zapytany o to, jak
Tajwan radzi sobie z pandemią (a radził
sobie wówczas zdecydowanie lepiej niż
Chiny kontynentalne) udał najpierw, że
nie słyszy pytania; potem próbował przerwać rozmowę pod pretekstem trudności
technicznych. Dociskany, w końcu odpowiedział: „przecież już mówiłem o Chinach”. Wybuchł skandal, posypały się dyplomatyczne protesty, a kanadyjski parlament próbował wezwać Aylwarda na
przesłuchanie przed komisję zdrowia, by
(jak zapowiedział wtedy jeden z jej członków) „ustalić jego lojalność oraz wiarygodność organizacji, w której pracuje”.
Ten jednak uchylił się przed stawiennictwem, a Tedros oświadczył, że mimo bycia
obywatelem kanadyjskim jego współpracownik może na wszelkie pytania odpowiadać jedynie pisemnie i tylko przy
współpracy prawników WHO.
Innym antybohaterem opowieści o zakulisowych, chińskich wpływach jest Peter
Daszak – brytyjski zoolog i wirusolog,
ekspert WHO. Ten zaangażował się w dezawuowanie tzw. „teorii wycieku”, mówiącej, że wirus nie powstał samorzutnie na
jednym z tzw. „mokrych targów” w chińskiej prowincji Wuhan – lecz został (celowo lub przypadkowo) wyhodowany
w tajnym laboratorium Wuhańskiego In-

stytutu Wirusologii, zapewne pracującym
nad bronią biologiczną, a następnie w sposób niekontrolowany uwolniony. Pojawiła
się ona na samym początku pandemii
i ma pewne oparcie w znanych faktach.
Chiny zrobiły wiele, by ją medialnie wyciszyć, z oczywistych powodów. Daszak
wielokrotnie – między innymi na łamach
prestiżowego „The Lancet” – nazywał ją
„teorią spiskową” i wyśmiewał, co z uwagi
na jego pozycję naukową i autorytet nie
pozostało bez wpływu na stanowisko innych ekspertów. Tymczasem niedawno
naukowiec stanął pod poważnym zarzutem
konfliktu interesów, gdy ujawniono, że
wcześniej przez lata prowadził bardzo intratne, wspólne programy badawcze z…
ni mniej, ni więcej, lecz właśnie z Wuhańskim Instytutem Wirusologii, a w dodatku posługiwał się naciskami i manipulacją, by skłonić swoich współpracowników do popierania jego przekazu. Redakcja „The Lancet” natychmiast zwróciła
się do autorów o weryfikację wcześniejszych wypowiedzi na temat możliwego
pochodzenia wirusa, a Daszaka wykluczyła
z grona swych merytorycznych współpracowników.
Nowe otwarcie?

Wspomniane powołanie Fundacji WHO
było swoistą akcją ratunkową – w obliczu
z jednej strony zapowiedzi wycofania się
USA z organizacji, a z drugiej wzrostu
pilnych potrzeb, związanych z pandemią.
Ta spowodowała jednoczesną mobilizację
rządów państw członkowskich; między
innymi Francja i Niemcy wspólnie zadeklarowały latem ubiegłego roku spory
wzrost nakładów na WHO, ale uzależniły
je od przyjęcia planu reform organizacji,
obejmującego m.in. zwiększenie niezależności fachowego aparatu od wpływów
44
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politycznych państw członkowskich (czytaj: od Chin), większej przejrzystości
badań i wydatków – w celu poprawy legitymizacji i autorytetu WHO – oraz utworzenia specjalnego budżetu, trzymanego
w rezerwie na wypadek sytuacji kryzysowych, w celu przyspieszenia reakcji bez
konieczności gromadzenia dodatkowych
środków dopiero w razie zaistnienia nowej
potrzeby. Przedstawiciele WHO mieliby
też otrzymać większe uprawnienia w zakresie prawa wjazdu na tereny objęte epidemiami oraz żądania danych od poszczególnych krajów i ich niezależnej weryfikacji.

domo, że formułowany jest postulat stopniowego odejścia od zasady „jeden kraj –
jeden głos” na rzecz uwzględnienia wkładu
finansowego, a ponadto, że generalny
zarys reform WHO ma poparcie szeregu
innych krajów, w tym Wielkiej Brytanii,
Japonii, Australii, Korei Południowej i Indii. Zupełnie przypadkiem – mających
poważne konflikty z Państwem Środka.
Równocześnie trwa akcja powolnego
zmuszania WHO do większej asertywności
względem Chin. Na razie trudno ocenić
jej postępy. Interesującym papierkiem
lakmusowym jest stosunek oficjeli i ekspertów organizacji do wspomnianej „teorii
wycieku”. Warto dodać, że poza ewidentnie
skorumpowanymi ekspertami, sojusznikiem Chin w jej dezawuowaniu (tyle, że
mimowolnym) okazały się niektóre środowiska lewicowe na Zachodzie – ponieważ pozytywnie wypowiadał się o niej
Donald Trump, automatycznie wrzuciły
ją do pudełka z napisem „rojenia płaskoziemców i foliarzy”. Dziś profesor Alina
Chan, poważny wirusolog z Harvardu,
przyznaje publicznie (w wywiadzie dla
NBC), że ona i jej koledzy z przyczyn pozamerytorycznych obawiali się wspierania
tej teorii i wraz z osiemnastoma innymi
akademikami publikuje na łamach „Science” list, wzywający do ponownego jej zbadania. W tej sytuacji – znane wcześniej
ustalenia śledztwa WHO, zawierające
m.in. sformułowanie, że jest „wyjątkowo
mało prawdopodobne”, aby wirus pochodził z laboratorium, zapewne też zostaną
zakwestionowane. Pytanie, czy WHO zdecyduje się skorzystać ze swych prerogatyw,
i na przykład wysłać do Chin kolejną
misję celową poświęconą weryfikacji stosownych hipotez, pozostaje na razie otwarte.
W każdym razie, Zachód wraz ze swymi
sojusznikami ma narzędzia, by próbować
„odwojować” WHO. Wymaga to solidar-

sama who jest nie tylko
coraz ważniejszym

elementem w globalnym

systemie bezpieczeństwa –
równocześnie stanowi

specyficzne laboratorium,

w którym można

obserwować i testować

dynamiczne przekształcenia
ładu międzynarodowego

Oba kraje rozpoczęły w tej sprawie
intensywny lobbing – adresując go między
innymi do Stanów Zjednoczonych, ale te
miały wówczas inne plany odnośnie WHO,
a bez ich zaangażowania akcja utknęła
w martwym punkcie. Teraz, po wyborczym
zwycięstwie Joe Bidena, rozmowy podjęto
ponownie, między innymi przy okazji niedawnego spotkania G7. Nieoficjalnie wia45
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ności, wykorzystania pełnego instrumentarium polityczno-dyplomatycznego, finansowego, prawnego, wywiadowczego
i informacyjnego, ale przede wszystkim –
świadomości, że warto się w końcu postarać.
Wiele wskazuje na to, że organizacja
znajduje się w przełomowym momencie
swego istnienia. Członkowie jej dotychczasowego kierownictwa mają zaś do wyboru: brnąć w autoryzowanie chińskiej
propagandy i dezinformacji, licząc się
z ryzykiem, że w konsekwencji koalicja
wściekłych państw zachodnich znajdzie
wreszcie sposób, by ich za to ukarać (przynajmniej dymisjami) – albo przyjąć bardziej zniuansowaną politykę, i uznając
realia, skorygować dotychczasową strategię
w sprawie COVID-19. Mają mało czasu
na decyzje.
Nie tylko w obliczu kolejnych fal pandemii. Także dlatego, że około jedna piąta

światowej populacji wciąż nie ma dostępu
do podstawowej opieki zdrowotnej, a narastający w tej sferze dramat i jego coraz
bardziej powszechna świadomość stanowi
jedno z najważniejszych wyzwań dla stabilności ładu międzynarodowego. Sama
zaś WHO jest nie tylko coraz ważniejszym
elementem w globalnym systemie bezpieczeństwa – równocześnie stanowi specyficzne laboratorium, w którym można
obserwować i testować dynamiczne przekształcenia ładu międzynarodowego.
Wszak podobne mechanizmy dotyczą także innych, wyspecjalizowanych organizacji
międzyrządowych. Również tych, które
w obliczu możliwych kolejnych kryzysów,
o charakterze nieco odmiennym od pandemicznego, na przykład żywnościowego,
komunikacyjnego, klimatycznego albo
energetycznego, okażą się równie istotnym
polem starcia mocarstw i/lub narzędziem
w ich ręku.
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Bezsensowna praca przynosi rozpad
i śmierć. Jak uratować świat od entropii?
MoNiKa KosTEra

Profesor tytularny nauk ekonomicznych i humanistycznych.
Pracowała na licznych polskich, brytyjskich i szwedzkich
uniwersytetach jako profesor nauk zarządzania.
Zajmuje się m.in. badaniami wyobraźni organizacyjnej
i organizatorskiej i dezalienacją pracy.

Zbudowaliśmy system gospodarczy i technologiczny, który aktywnie produkuje entropię – proch, nicość, śmierć. Istnieje wyjście z tej sytuacji
Praca w naszej epoce stała się procesem
generującym śmierć.
Potencjalnie – jest ona tworzeniem,
budowaniem, nadawaniem sensu. W wyniku pracy mogą powstawać różne rzeczy,
dobre i niedobre, ale zawsze zawiera ona
możliwość tego, co francuski filozof Bernard Stiegler nazywa zbiorową samorealizacją – wspólnego uczenia się, zmieniania
świata na lepsze.
A jednak dziś ten potencjał często nie
jest realizowany. Badacze stwierdzają zastraszająco wręcz wysoki poziom alienacji
pracy we współczesnym świecie. Antropolog David Graeber używa dobitnego
określenia – bullshit jobs („gównopraca”,
w polskim oficjalnym tłumaczeniu – „Praca bez sensu”). Opisuje miejsca i warunku
pracy, gdzie odbywa się aktywność nie
tylko bez sensu, ale wręcz czynnie szkodliwa działalność z punktu widzenia ludzkiej
duszy i godności. Profesor zarządzania,
Peter Fleming natomiast mówi – z całą
świadomością grozy tej metafory – że
współczesne miejsce zatrudnienia zorganizowane jest na kształt obozu pracy. Ludzie nienawidzą swojej pracy, czują się

nieszczęśliwi i ubezwłasnowolnieni, nie
identyfikują się z nią, nawet jeśli jest
stałym etatem – co jest zresztą coraz
rzadszym zjawiskiem. Złe zarządzanie odbiera sytuacji pracy sens, wysysa wiedzę
i możliwość nadania pracy przez pracownika jakiegokolwiek osobistego rytmu,
sensu, kształtu. Badania mówią o wysokim
stopniu demoralizacji pracowników różnych branż, także tych, którzy do niedawna
uważani byli za „samodzielnych profesjonalistów”. Nowe amerykańskie sondaże
wskazują na poziom wypalenia (95% pracowników rozważa odejście ze swojego
miejsca pracy), który już nawet nie jest
alarmujący – to dziejąca się na naszych
oczach katastrofa. Być może łatwiej ją
zrozumieć – i ogarnąć jej grozę – gdy pomyślimy o niej w kategoriach entropii.
Kiedy praca przynosi nicość

Bernard Stiegler opisuje świat w kategoriach mniej lub bardziej złożonych systemów – całości składających się z elementów będących w różnych relacjach ze sobą,
lecz niedających się sprowadzić tylko do
47
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swoich części. Całość to więcej niż suma
części – jak głosi maksyma wyprowadzana
od Arystotelesa. Jednak systemy, zwłaszcza
otwarte, wchodzące w interakcje z otoczeniem – potrzebują energii do przetrwania. W trakcie tych interakcji system
traci energię. To zjawisko znane jest jako
entropia.
To dynamika kreująca nieporządek,
w którym energia jest zużywana i nieodwracalnie tracona. Powoduje ona utratę
złożoności i różnorodności, a w końcu –
śmierć systemu poprzez wyczerpanie, pozbawienie potencjału odnowy. Entropia
jest procesem nieodwracalnym. We współczesnym świecie – także tym społecznym
i gospodarczym – jej procesy, jak głosi
Stiegler, nasilają się. Doświadczamy ich
powszechnie i niemal codziennie. W czasie
pracy niemal każda i każdy z nas aktywnie
produkuje entropię – proch, nicość,
śmierć.
Jak to możliwe w działaniu tak ze
swej natury twórczym, jakim jest ludzka
praca? Jej twórcza dynamika zawiera
w sobie dwa wymiary: otium (produktywny czas wolny) i negotium (sprawy
światowe, interesy). Praca buduje nowe
wartości o tyle, o ile zawiera w sobie
wkład ludzkiej wiedzy i doświadczenia,
rodzące się w otium. Stiegler argumentuje,
że ten pierwszy wymiar został całkowicie
poddany i włączony w ten drugi, w negotium. Stało się to możliwe dlatego, że za
organizację pracy coraz częściej odpowiadają algorytmy, wykorzystywane przez
potężne i wydajne maszyny liczące. Algorytmy wszystko upodabniają do siebie,
czynią masowym i powtarzalnym – poprzez parametryzację, przeliczanie („przemiał”) na pozbawione treści jednostki
numeryczne – a jednocześnie pozbawionym wewnętrznych więzi. To jest sama
istota entropii.

W takich warunkach nihilizm przestał
być jedynie filozofią, ale stał się strukturalną przypadłością naszej cywilizacji ekonomicznej i technologicznej. Świat choruje
na nihilizm. Dlaczego niektóre rzeczy
w ogóle się dzieją, czemu je ludzie robią?
Zastanawiamy się często z przyjaciółmi
przy kawie, jak to jest możliwe, kto i w imię
czego podejmuje decyzje o wycince drzew,
o betonowaniu placów, niszczeniu zabytków, o dewastacji wszelkich więzi i rabunku dobra wspólnego? To na pewno
się komuś opłaca, ale często sprawia wrażenie, jakby było robione na zasadzie „bo
tak”.

Najlepszy prorok to taki,

którego przepowiednie się

nie sprawdzają – bo ludzie

biorą je sobie do serca

i zaczynają działać inaczej
Jednocześnie coraz częściej na szczytach struktur społecznych pojawiają się
mniejsze i większe postaci – swego rodzaju
liderzy chaosu, których nazywam surferami entropii. Te osoby czasami promowane są przez różne ośrodki władzy, ale
są też nieraz wybierane w demokratyczny
sposób. Charakteryzują się tym, że czynnie
uczestniczą w procesie rozpadu. Wygłaszają najczarniejsze, najbardziej odrażające
prognozy przyszłości – i mówią, że należy
się do nich dostosować. Na tym ich zdaniem polega dojrzałość (podczas gdy psychologia społeczna mówi, że dojrzałość
to zdolność to poświęcania niektórych
celów i ambicji dla ważnych przyjętych
przez siebie wartości). Roztaczają ohydne
wizje – i za to uzyskują swoją prawomoc48
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ność jako liderzy. W świecie surferów entropii ci, którzy proponują alternatywne
rozwiązania, są deprecjonowani jako idealiści i nazywani niedojrzałymi. Na lidera
nadaje się ten, który głosi, że roboty zabiorą pracę, że nie będzie już czasu wolnego, że wszystko będzie się rozliczać indywidualnie na platformach, że koniec
z umowami o pracę. Prorok prochu i czarnej dziury w tym świecie budzi respekt.
Nie czyni tego żaden Mahatma Gandhi,
żadna Joanna d’Arc – mogą być wśród
nas, ale nie dowiemy się tego, bo wizja,
jaką promuje kultura nihilizmu, nie pozwala nam ich zobaczyć. Lider to nie jest
człowiek, jaki by nie był charyzmatyczny –
to rola społeczna osadzona w wartościach
kultury. Dlatego obecnie wypływają
postaci, które 10, 20, 50 lat temu nie
miałyby absolutnie żadnych szans. To jest
ich 5 minut, to jest ich ekosystem. Nie
podaję przykładów, bo każda i każdy z nas
zna ich aż nadto wiele. W systemach żywych, znajdujących się w analogicznej
sytuacji, też istnieją organizmy pełniące
podobną rolę – i nie są nimi ani orły ani
lwice.
Trzeba jednak zaznaczyć, że nie każdy,
kto prorokuje negatywne scenariusze, jest
surferem entropii. Czasem to ostrzeżenie.
Najlepszy prorok to taki, którego przepowiednie się nie sprawdzają – bo ludzie
biorą je sobie do serca i zaczynają działać
inaczej. Dobry prorok to ktoś, kto poczuwa
się do odpowiedzialności, by ostrzegać
przed złem (nawet jeśli takich jest bardzo
mało, więcej jest Kasandr niż Janów
Chrzcicieli). Od surfera entropii najłatwiej
go odróżnić po owocach – to ten, kto
mówi o możliwych złych scenariuszach,
ale z troski o świat – i nie ma z tego żadnych prywatnych korzyści. Surfer entropii
czerpie ze swoich deklaracji władzę i ziemskie dobra. A przede wszystkim różni się

od proroka sposobem, w jaki je ogłasza.
Ktoś troszczący się o świat ostrzega, przekonuje, by się obudzić i nie iśc tą drogą.
Mówi, że nie jest to dla nas dobre, że możemy inaczej. Surfer ogłasza je normatywnie, na ogół od razu z komentarzem,
że trzeba się dostosować do tych przemożnych trendów i nauczyć się z nimi
żyć, nawet jeśli na samą myśl żyć się odechciewa – lub gdy prowadzą do zagłady
wspólnej planety.
Przeciw entropii

Francuski ekonomista Benjamin Coriat
widzi nasze czasy jako epokę rozpadu żywego ekosystemu wywołaną przez działalność człowieka. Określenie „antropocen”, „epoka człowieka” jest kontrowersyjne, ale jego istota jest aż nazbyt widoczna: przyczyną zmian klimatycznych
i pandemii jest szalejąca grabież planety.
Jednak fakt, że jest to w jakiś sposób jednak „epoka człowieka” daje cień nadziei.
Coriat twierdzi w swoich najnowszych
publikacjach, że nie jesteśmy pozbawieni
rozwiązań w obliczu antropocenu. Musimy
zacząć rozwiązywać problemy naprawdę
„po ludzku” – dbać o dobro wspólne, bronić go. Powinniśmy zacząć od wielkiego
globalnego dobra naturalnego: lasów, biegunów, mórz itp., ale nie poprzestać na
tym, lecz budować i troskliwie zarządzać
organizacjami dobra wspólnego. Inny
sposób życia na świecie umożliwi zarówno
opanowanie katastrofy klimatycznej, jak
zapobieganie epidemiom, jak przywrócenie
pracy ludzkiej sensu a ludziom – dobrego
życia jako części ich imaginarium i świata
doświadczanego.
Organizacje (m.in. przedsiębiorstwa,
organizacje pozarządowe, kościoły itp.)
mogą zatem zarówno przyczyniać się do
entropii, jak i mogą być nadzieją na ratu49
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rządzane na zasadach shareholder value
(wartość dla akcjonariuszy, na ogół bezosobowych i anonimowych funduszy inwestycyjnych, która ma być dostarczana
inwestorom-właścicielom kapitału). Nie
są duże ani dominujące, ale istnieją. Co
więcej, praca tam daje satysfakcję, przynosi
zadowolenie, przyczynia się do zacieśniania
i budowania więzi społecznych. Można je
określić mianem organizacji dobra wspólnego. Według definicji Benjamina Coriata,

nek. Rozwiązywanie problemów „po ludzku”, troskliwe zarządzanie dla dobra
wspólnego, o którym pisze Coriat, to w języku podejścia systemowego negentropia.
Według Erwina Schrödingera to właściwość organizmów żywych polegająca na
odrywaniu się od dynamiki rozpadu i dezorganizacji. Negentropia jest charakterystyczną cechą systemów żywych. Kiedy
organizmy się formują, budują potencjał –
porządek, który obala i opiera się entropicznemu dryfowi w kierunku chaosu.
Życie rozwija sposoby, aby powstrzymać
śmierć i dezintegrację. To – według holenderskiego badacza zarządzania Hugo
Letiche’a – pomysły i idee, które dają
nam energię i nadzieję, coś rzadkiego,
innego, co aż dziw, że istnieje.

w świecie społecznym

różnorodność przejawów

kultury i świadomości jest

równie ważna jak

Alternatywa dla rozpadu

bioróżnorodność

w ekosystemie

Negentropia jest szansą także dla wielkich
systemów społecznych – wszakże również
są to systemy żywe, choć wybitnie złożone.
Jak to możliwe w praktyce? Negentropii
nie muszą wprowadzać – i na ogół nie
wprowadzają – trendy i zjawiska centralne,
najbardziej widoczne, lecz to, co dzieje
się na marginesie. W naszych czasach
marginesy te są odcinane i niszczone,
lecz jednak mimo to zdarzają się działające
fenomeny, które aż zadziwiają swoją żywotnością. W świecie organizacji i zarządzania są to tak zwane organizacje alternatywne, które bada obecnie bardzo wiele
osób, z niżej podpisaną włącznie – badamy
je empirycznie, a więc one istnieją naprawdę.
Są to różne pod względem statusu
i formy organizacje, zdarzają się wśród
nich spółdzielnie, małe firmy rodzinne,
organizacje nieformalne, stowarzyszenia,
fundacje. Nie zdarzają się wśród nich
nigdy wielkie korporacje, organizacje za-

charakteryzują się współwystępowaniem
trzech elementów: po pierwsze, ich zasoby
są współdzielone przez społeczność
w mniejszym bądź większym zakresie; po
drugie – obowiązki i zobowiązania dla
dobra wspólnego wiążą uczestników; po
trzecie – zarządzanie oparte jest na wspólnych obowiązkach i prawach. Firma rodzinna mieści się w tym ujęciu o tyle,
o ile pracownicy mają udziały we własności
lub prawo do zawłaszczania swoich stanowisk pracy. Spółdzielnia mieści się
w nim wręcz idealnie.
Wracając do języka i imaginarium systemowego Bernarda Stieglera, angażowanie energii w takie organizacje może
przynieść nam negantropocen, czyli wyjście z nihilizmu i entropii antropocenu
poprzez nowy poziom uwagi i odpowiedzialności. Przede wszystkim organizacje
50
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te są odmienne od głównego nurtu, a do
tego różnorodne wewnętrznie – a wszystko, co zwiększa różnorodność systemu
zapobiega entropii. W świecie społecznym
różnorodność przejawów kultury i świadomości jest równie ważna jak bioróżnorodność w ekosystemie. Nadzieję przynosi
coś, co jest niespodziewane, nieprawdopodobne, inne, niezgodne z dominującymi
schematami. Poza tym organizacje te,
mając inne cele niż ciągły wzrost gospodarczy i nieustanną produktywność, dają
nadzieję na stworzenie żywotnej i bardziej
ekologicznej alternatywy dla obecnego
systemu. Przełom – kiedy przyjdzie – będzie systemowy, ale szansa nań może pojawić się nie za sprawą decyzji na najwyższych szczeblach (kto miałby je podejmować? surferzy entropii?), ale poprzez
oddolne otwarcie okien na inne energie –
poprzez działania zorganizowane na marginesach. Pierwszym niezbędnym krokiem
do tego jest Stieglerowska dekomodyfikacja uwagi. Oznacza to uważną świadomość poza systemem produkowania i konsumowania – uważne bycie, niebędące
ani pracą ani odpoczynkiem od pracy,
niemające żadnej ceny. Na sam początek –
pozwólmy sobie zwątpić, nie rozumieć,
nie mieć odpowiedzi, argumentuje francuski badacz zarządzania i filozof Ghislain
Deslandes. Taką praktykę w strukturach

organizacji Deslandes nazywa słabym zarządzaniem. Jest to filozofia zarządzania
oparta na umiejętności, którą romantyczny
poeta John Keats określił jako zdolność
negatywną – czyli dar niekategoryzowania
od razu tego, co wokół się dzieje, pozostawiania miejsca na wahanie, zwątpienie.
Nie przyniesie ona sukcesu w konkurencji
z zarządzaniem silnym (takim jak np. forsuje Amazon, Uber czy chiński przemysł) –
organizacje silnie zarządzane będę konkurować ze sobą aż do entropijnej śmierci.
Natomiast przyniesie coś zupełnie innego – nadzieję na inną przyszłość, na zbudowanie innego wielkiego systemu społecznego, który też będzie miał swoje słabości i kiedyś zacznie się rozpadać ale
odsunie od nas nieuchronność natychmiastowego rozpadu, zniszczenia biosfery,
odsunie dynamikę entropijnej śmierci.
„Sukces – to przeżyć” mawiał Leonard
Cohen. To o wiele głębsze przesłanie, niż
może się wydawać na pierwszy rzut oka.
Naprawdę jest sukcesem przeżyć jako cywilizacja, kultura, ludzkość, ekosystem
planety. Nie ma większego i ważniejszego
sukcesu.
Na początek – spójrzmy w niebo, zagapmy się na chmury i na ptaki. A potem
spójrzmy na nasze dwie ręce. To jest na
pewno pożegnanie czegoś, kogoś – a potem…
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Pod uwagę działaczom religijnym,
politycznym i społecznym:

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

1) 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 narodowego, 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 bezproduktywnej 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 pra52
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cowitości, zaradności, uczciwości, wyrzeczeniom, oszczędzaniu i zaspokajaniu
potrzeb innych ludzi owocami swej działalności;
6) opodatkowanie na cele nie służące dobru całego społeczeństwa, lecz tylko niektórych
jego grup;
7) łamanie prawa podaży i popytu, przez narzucanie cen minimalnych lub maksymalnych
za jakieś dobra – a więc okradając właściciela danego dobra z prawa do swobodnego
dysponowania swą własnością;
8) szerzenie i praktykowanie korupcji poprzez tworzenie korupcjogennych urzędów
dla „swych” ludzi i ochrona ich działań drogo kosztujących całe społeczeństwo;
9) praktykowanie socjalizmu poprzez bezpośrednią konfiskatę własności prywatnej
na rzecz państwa i jego różnych instytucji;
itd., itd.

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

JaN MiChaŁ MaŁEK

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

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

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

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

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

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

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

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

55

THINKZINE, nr 8(134)/2021, sierpień 2021

www.nowakonfederacja.pl

„Nową Konfederację” tworzą
Stali Darczyńcy: Bartłomiej Kachniarz, Piotr Kubiak, Michał Macierzyński, Jerzy
Martini, „mieszkaniec Bytomia”, Jakub Stychno, Marcin Sławeta, Michał
Kocur, Remigiusz Iwuć, Piotr Ogiński, Damian Szczerbaty, Szymon Radziszewicz,
Krzysztof Szatan oraz Anonimowi Darczyńcy
Pozostali Darczyńcy: Jacek Bartosiak, Piotr Remiszewski, Piotr Woźny, Andrzej
Dobrowolski, Krzysztof Poradzisz, Marek Nowakowski, Karol Tatara oraz
Anonimowi Darczyńcy (Lista Darczyńców jest uaktualniana na początku każdego miesiąca)
Zespół: Kołodyńska-Magdziarz (Sekretarz zespołu), Jarema Piekutowski, Bartłomiej Radziejewski (Dyrektor), Stefan Sękowski (Zastępca dyrektora, kierownik
sekcji Publicystyki), Anna Szczerbata, Paulina Raczyńska, Marcin Chruściel

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

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