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11 września 2001 roku setki milionów
ludzi wstrzymały oddech, oglądając na
żywo – dzięki relacji wielu telewizji in-
formacyjnych – atak Al-Kaidy na Stany
Zjednoczone. Wieczorem tego samego
dnia posypały się komentarze polityków
i ekspertów, że oto świat zmienił się nie-
odwracalnie. A po 20 latach od tamtych
wydarzeń zadajemy sobie pytanie: dokąd
zaprowadziła nas proklamowana wówczas
„wojna z terroryzmem”?

20 lat to mało dla tych, którzy pamię-
tają. Bardzo mało dla tych, którzy znaleźli
się wtedy „w akcji” – polityków i urzęd-
ników odpowiedzialnych za szeroko pojęte
bezpieczeństwo, oficerów służb wywiadu
i kontrwywiadu, żołnierzy, policjantów,
doradców i ekspertów. Wielu z nich opo-
wiada dziś, że wciąż mają tamte sceny
dokładnie przed oczami, a poza obrazami
z ekranów pamiętają, w co byli ubrani,
co dokładnie mówił któryś z przełożonych
lub kolegów, jaki kubek z kawą stał przed
nimi na stole podczas pierwszej, zwołanej
pilnie narady. Tak działa ludzki umysł
i pamięć w warunkach szczególnej traumy. 

Ale 20 lat to dużo dla społeczności.
Wyrosło nowe pokolenie, które wydarzenia
11 września pamięta w sposób szczątkowy
albo i wcale – co najwyżej zna z lektur
i opowieści, nierzadko niepełnych lub
wręcz bałamutnych. Dlatego, zanim przej-
dziemy do podsumowania politycznych
i strategicznych skutków samego zamachu
oraz międzynarodowej reakcji na ten akt –
warto pokrótce przypomnieć, co tak na-
prawdę istotnego się wydarzyło.

Sekwencja zdarzeń

Cztery samoloty pasażerskie zostały po-
rwane niemal równocześnie przez grupy
terrorystów, posługujących się tak pro-
stymi narzędziami, jak plastikowe noże.
Następnie dwie z tych maszyn, w samo-
bójczych atakach, zostały skierowane na
wieże WTC w Nowym Jorku (które pod
wpływem uderzeń i pożarów zawaliły się
po kilkudziesięciu minutach, co spowo-
dowało ponad 90 proc. ofiar śmiertelnych
całej akcji), trzecia zaś w Pentagon. Czwar-
ty samolot miał prawdopodobnie uderzyć
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w Biały Dom lub Kapitol, lecz zapobiegł
temu bunt jeńców na pokładzie: w trakcie
ich walki z terrorystami porwany Boeing
757 rozbił się na polu uprawnym nieopodal
Shanksville w Pennsylwanii.

Napastnikami okazali się ludzie zwią-
zani z Al-Kaidą, sunnicką organizacją po-
wstałą w późnych latach 80. XX wieku,
głównie jako platforma współpracy po-
mniejszych grupek, przeciwstawiających
się sowieckiej okupacji Afganistanu. Wte-
dy, przez krótki czas, była cichym sojusz-
nikiem USA (a precyzyjniej: narzędziem
CIA). Wkrótce jednak, wskutek upadku
ZSRR oraz zmiany międzynarodowej sy-
tuacji strategicznej, nie tylko uniezależniła
się od zachodnich sponsorów, ale postawiła
sobie cel bardziej ambitny i globalny:
zwalczanie wpływów Stanów Zjednoczo-
nych i Izraela oraz wewnętrzną reformę
społeczności islamskich na całym świecie.
W latach 90., pomimo organizacji paru
udanych zamachów, pozostawała jednak
znaną tylko wąskiej grupie specjalistów.
Na szerokie wody wypłynęła dopiero 11
września 2001 roku – stając się „wrogiem
publicznym nr 1” nie tylko dla USA czy
nawet dla szeroko pojmowanego Zachodu,
ale dla większości państw świata, oba-
wiających się nie bez podstaw, że ich in-
teresy bezpieczeństwa mogą ucierpieć na
tej zupełnie nowej wojnie.

Tak – to bez wątpienia była wojna,
choć zupełnie inna, niż znane z przeszłości.
Bez formalnego aktu wypowiedzenia (acz
to zdarzało się już w historii), bez linii
frontu i umundurowanej armii po jednej
ze stron, bez armat, karabinów i czołgów,
bez starych zasad, uświęconych tradycją
i ujętych w ramy prawne. „Asymetrycz-
ność” owej wojny (ten termin wtedy właś-
nie zaczął robić karierę) polegała nie tylko
na tym, że jednym z antagonistów było
mocarstwo globalne (wkrótce zaś koalicja

państw pod jego przewodem), a drugim
niedookreślone „coś”. Jeszcze bardziej –
na tym, że celem walki z natury rzeczy
nie mogło być (jak zawsze wcześniej w his-
torii wojen) zmuszenie drugiej strony do
bezwarunkowej kapitulacji lub do zawarcia
pokoju na korzystnych dla zwycięzcy wa-
runkach. Przeciwnie: celem strony pań-
stwowej stała się całkowita eksterminacja
przeciwnika, zaś strony „niepaństwowej”
sianie chaosu, jego przedłużanie za wszelką
cenę i na jak największą skalę. Tradycyjnie
pojmowany „pokój” stał się więc stanem
niemożliwym do osiągnięcia, nawet hi-
potetycznie.

Wątpliwości, że mimo wszystko mamy
do czynienia z wojną – ze zbrojnym ata-
kiem na terytorium państwa – nie miały
kraje NATO. Tuż po ataku zaoferowały
Stanom Zjednoczonym solidarną akcję
opartą o sławny art. 5 Traktatu Północ-
noatlantyckiego (po raz pierwszy w historii
Paktu); zanim jednak natowskie procedury
przemieliły co trzeba, Waszyngton zrobił
swoje w oparciu o znacznie bardziej ela-
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styczną „koalicję zdolnych i chętnych” (i,
trochę chyba niechcący, zadając autory-
tetowi NATO pierwszy poważny cios).
Niemal natychmiast po atakach na WTC
i Pentagon prezydent USA postawił ulti-
matum rządzącym wówczas w Afganis-
tanie talibom, żądając, by wydali gosz-
czących na ich terytorium członków Al-
Kaidy (już wcześniej domagała się tego
ONZ) i zlikwidowali jej bazy; wobec jego
odrzucenia rozpoczął zaś 7 października
akcję zbrojną. W tej fazie ofensywę lądową
w Afganistanie prowadziły głównie miej-
scowe oddziały tzw. Sojuszu Północnego,
okazjonalnie wspierane przez marines
i specjalsów z USA oraz Wielkiej Brytanii.
Kluczowe dla rozbicia sił talibskich były
jednak precyzyjne ataki z powietrza, pro-
wadzone przez lotnictwo amerykańskie
i brytyjskie, a także wywiadowcza i logis-
tyczna współpraca kilku państw, dyspo-
nujących w tym względzie największym
potencjałem w regionie – między innymi
Izraela, Arabii Saudyjskiej i Pakistanu.

W połowie listopada zajęto stołeczny
Kabul. W grudniu 2001 roku, gdy siły
antytalibskiej koalicji kontrolowały już
niemal wszystkie ważne miasta i prowincje,
w Bonn odbyła się międzynarodowa kon-
ferencja, z udziałem m.in. przedstawicieli
Sojuszu Północnego, społeczności pasz-
tuńskiej oraz poszczególnych plemion af-
gańskich, na której powołano nowy, tym-
czasowy rząd pod kierownictwem Hamida
Karzaja oraz zatwierdzono plan odbudowy
kraju. Niemal równocześnie Rada Bez-
pieczeństwa ONZ powołała Międzynaro-
dowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa
(ISAF), z zadaniem „wymuszania pokoju”
i stabilizowania sytuacji. NATO formalnie
przejęło nad nimi dowództwo dopiero
w sierpniu 2003 roku; następnie kon-
tyngenty narodowe niektórych państw
członkowskich (w tym także Polski) zaczęły

stopniowo przejmować od Amerykanów
częściową odpowiedzialność za operacje
w terenie. Przez kolejne lata, z różnym
nasileniem, trwały działania przeciwpar-
tyzanckie (okresowo rozciągane na są-
siednie terytoria pakistańskie) – a także
„polowanie” na Osamę Bin Ladena (osta-
tecznie został on zlokalizowany w kryjówce
na terenie Pakistanu i zabity podczas
rajdu komandosów). 

Nowe teatry działań

Tymczasem, równolegle z operacją sta-
bilizacyjną w Afganistanie, tzw. globalna
wojna z terroryzmem wkroczyła na inne
teatry działań. Pierwszym (i bodaj jednak
najważniejszym) stały się lotniska, porty,
stacje metra, dworce kolejowe, stadiony
sportowe, place, szkoły, restauracje, kina
i inne cywilne obiekty na całym świecie.
To tam bowiem Al-Kaida próbowała (z
różnym skutkiem) wymierzać kolejne cio-
sy; z czasem dołączyły do niej w tej roli,
i częściowo ją zastąpiły, inne organizacje. 

Drugim teatrem został Irak, gdzie
Amerykanie uderzyli wiosną 2003 roku
(przy wsparciu jednostek brytyjskich, au-
stralijskich, polskich i hiszpańskich), tym
razem – w przeciwieństwie do akcji w Af-
ganistanie – przy silnym sprzeciwie mię-
dzynarodowej opinii publicznej oraz sze-
regu państw, w tym Chin i Rosji, ale także
np. Niemiec i Francji. Formalnym uza-
sadnieniem operacji było wspieranie przez
rząd Saddama Husajna międzynarodo-
wego terroryzmu (mocno przesadzone
w ówczesnej narracji amerykańskiej) oraz
posiadanie broni masowego rażenia (to
akurat było faktem, przynajmniej jeśli
chodzi o broń chemiczną).

Trzecim teatrem wojny – stanowiącym
poniekąd skutek obalenia Saddama i de-
stabilizacji Iraku, ale też wojny domowej

5

THINKZINE, nr 9(135)/2021, wrzesień 2021 www.nowakonfederacja.pl



w Syrii – kilka lat później okazało się po-
granicze syryjsko-irackie, na którym grupy
islamskich radykałów proklamowały ISIS
(Państwo Islamskie). Po drodze i później,
zapalały się i przygasały walki na innych
„teatrach i teatrzykach” na całym świecie:
w Libii, na Kaukazie, w Somalii, Jemenie,
Indonezji…

Swoistym, kolejnym frontem wojny –
tym razem w dużej mierze toczonej w in-
fosferze – stał się tzw. kryzys migracyjny,
szczególnie w Europie. Gdy w roku 2015
na bogate kraje Starego Kontynentu zwa-
liła się fala nielegalnych migrantów eko-
nomicznych (w niewielkim stopniu uzu-
pełniana uchodźcami politycznymi z re-
jonów objętych konfliktami), poza różnymi
innymi skutkami spowodowało to także
niebywałe „rozciągnięcie” linii obronnych
w wewnętrznej polityce bezpieczeństwa,
a co za tym idzie, zwiększyło ryzyko za-
machów terrorystycznych oraz ułatwiło
radykałom werbunek nowych bojowników. 

Po drodze – ewoluował też sam isla-
mizm (jeśli zgodzimy się tą nazwą określać
polityczną ideologię, mającą swe radykalne
skrzydło, będące oparciem dla organizacji
skłonnych sięgać po terroryzm). Ewoluo-
wał także terroryzm jako forma walki,
cały czas (o czym warto pamiętać) będąc
instrumentem grup i jednostek napędza-
nych nie tylko islamskim fanatyzmem re-
ligijnym, ale też zupełnie odmiennymi
motywacjami. Obydwu tym zagadnieniom
poświęcimy odrębne teksty, które nieba-

wem ukażą się na łamach NK. Natomiast
w tym miejscu warto odnotować, że te
dwie dekady „wojny z terroryzmem” zna-
cząco zmieniły nasze, zachodnie społe-
czeństwa – i to na paru płaszczyznach.

Wewnętrzne skutki wojny

Po pierwsze, przywykliśmy do życia w po-
czuciu zagrożenia, czającego się „za ro-
giem”. Wcześniej znali ten stan mieszkańcy
np. Izraela czy Ulsteru, teraz (choć w róż-
nym stopniu) stał się codziennością ludzi
w praktycznie wszystkich znaczących met-
ropoliach świata. Po drugie, i w związku
z pierwszym, generalnie zaakceptowaliśmy
prymat bezpieczeństwa nad wolnością
osobistą. Świadomie lub nie, ale wyrazi-
liśmy gremialną zgodę na zwiększone
uprawnienia służb specjalnych (także te,
związane z inwigilacją komunikacji in-
ternetowej) i policyjno-porządkowych.
Pokornie maszerowaliśmy w skarpetkach
przez bramki na lotniskach, w nadziei, że
zmniejszy to ryzyko przemycenia na po-
kład samolotu bomby – i od czasu do
czasu głosujemy na tych, a nie innych
polityków, tylko dlatego, że wydają się
nam skuteczniejsi w zwalczaniu terrorys-
tów oraz w chronieniu nas przed niekon-
trolowaną nawałą „obcych”. Po trzecie
wreszcie – bardziej zainteresowaliśmy się
(my, „ludzie Zachodu”) losem społeczności
dawnego tzw. „trzeciego świata”. Zosta-
liśmy dość brutalnie wyrwani z błogostanu
lat 90. XX wieku, i zorientowaliśmy się,
że nie da się budować zamożnej i szczę-
śliwej enklawy bez zwracania uwagi na
problemy globalnego „Południa”. To sku-
tek nie tylko strachu przed zamachem,
problemów z koczownikami na granicy
i w ośrodkach filtracyjnych, ale także au-
topsji – bowiem praktyczne doświadczenie
kontaktu z innymi cywilizacjami i ich
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problemami, tam, na miejscu, stało się
udziałem niebagatelnej rzeszy młodych
ludzi (nie tylko żołnierzy, ale także np.
wolontariuszy czy dziennikarzy) oraz, po-
średnio, także ich rodzin i znajomych.

Pod wpływem wydarzeń, zapoczątko-
wanych zamachami z 11 września, zmieniły
się też nasze instytucje. Najbardziej – co
oczywiste – wojsko. Niektóre armie, jak
np. amerykańska, relatywnie mniej, bo
one i bez tego bywały na prawdziwych
wojnach. Natomiast najbardziej – siły
zbrojne takich krajów, jak Polska. Przez
lata budowane do potrzeb hipotetycznego,
pełnoskalowego konfliktu Wschód-Za-
chód, potem – wskutek odprężenia w re-
lacjach USA-ZSRR – w dużej mierze spro-
wadzone do funkcji gospodarczo-policyj-
nych, następnie ukołysane do snu opo-
wieściami o „końcu Historii”, u progu
nowego wieku nagle zostały wysłane tam,
gdzie strzelano do nich naprawdę. To wy-
musiło i nowe podejście do hierarchii
i awansów (bo pole walki lepiej jednak
weryfikuje wartość dowódców, niż defi-
lady, pilnowanie biurokratycznej popraw-
ności i gabinetowe rozgrywki), ale też do
potrzeb wyszkolenia i zaopatrzenia. 

Zmieniły się także, w skali globalnej,
wywiady i kontrwywiady. Czyli te służby,
na których z racji charakteru nowego
konfliktu spoczął bezprecedensowy ciężar
jej prowadzenia. Po pierwsze, znacząco
wzrosło ich finansowanie (mocno ogra-
niczone po zakończeniu Zimnej Wojny),
a także uprawnienia. Szok 11 września,
gdy – jak się okazało – „w systemie” były
wszelkie dane niezbędne do zapobieżenia
zamachom, ale nie potrafiono ich odpo-
wiednio wykorzystać, spowodował daleko
idące reformy wewnętrzne. Obejmowały
one między innymi poprawę struktur kon-
troli i koordynacji, ale także przywrócenie
właściwych proporcji między „modą” (wy-

korzystaniem nowoczesnych technologii
do gromadzenia i przetwarzania danych),
a „tradycją” (starą, dobrą „pracą z czło-
wiekiem”, czyli z odpowiednio uplasowaną
agenturą).

I wreszcie – zmienił się cały nasz spo-
sób myślenia o bezpieczeństwie. Odeszło
w niebyt dawniejsze sprowadzanie tego
pojęcia do klasycznej i „kinetycznej” wojny
prowadzonej na morzu, lądzie i w po-
wietrzu, do działań dyplomatycznych, ma-
jących ryzyko takich konfliktów minima-
lizować, oraz do zupełnie odrębnych czyn-
ności policyjno-porządkowych. Upo-
wszechniło się za to, tak w praktyce jak
i w teorii, podejście nowoczesne i holis-
tyczne: uwzględniające infosferę jako
jedno z najważniejszych „środowisk walki”,
zwracające znaczną uwagę na tło spo-
łeczno-ekonomiczne i kulturowe konflik-
tów, a także obejmujące cały zestaw działań
aktorów państwowych i pozapaństwowych,
ukierunkowanych na „sianie strachu i za-
mętu” z jednej strony, a na stabilizowanie
struktur społecznych i instytucji – z dru-
giej. 

Nowy ład międzynarodowy

Gdy ówczesny prezydent USA, George
W. Bush, proklamował w Kongresie „glo-
balną wojnę z terroryzmem” wielu ko-
mentatorów zwracało uwagę na funda-
mentalny błąd tej koncepcji – związany
z tym, że to nie jakiś abstrakcyjny „terro-
ryzm” jest naszym przeciwnikiem, lecz
bardzo konkretne organizacje i ideologie.
„Terroryzm jest tylko taktyką, specyficz-
nym sposobem prowadzenia walki. To
tak, jakby II wojnę światową nazywać
wojną z blitzkriegiem” – mówił m.in.
Zbigniew Brzeziński.

Ale chociaż mnożyły się postulaty, by
mówić raczej o „wojnie z fundamentaliz-
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mem islamskim” lub „z radykalnym isla-
mizmem”, to pierwotne pojęcie było na
tyle użyteczne politycznie i propagandowo,
że nikt w Waszyngtonie (ani innych zain-
teresowanych stolicach) nie zamierzał
z niego rezygnować. Zbyt łatwo było wrzu-
cić do worka z napisem „terroryści” każ-
dego, komu miało się akurat ochotę dać
łupnia – i zastosować wobec niego do-
wolnie drastyczne środki, bez oglądania
się na prawo międzynarodowe czy świa-
tową opinię publiczną. Nie tylko USA
skorzystały parokrotnie z tej możliwości;
bodaj na największą skalę (o czym wiele
osób nie chce dziś pamiętać) wykorzystał
taki mechanizm Władimir Putin. 

Rosyjski prezydent, wtedy jeszcze
„świeżo upieczony” i postrzegany na świe-
cie raczej jako „kompetentny” (bo z KGB)
i „liberał” (bo polityczny wychowanek
mera Petersburga Anatolija Sobczaka),
wykazał wtedy godny podziwu zmysł stra-
tegiczny i refleks. Jako jeden z pierwszych
zadzwonił do Busha po zamachach 11
września, przekazał kondolencje, ale także
deklaracje pełnego wsparcia. I bardzo
sprytnie, na dość długi czas, wykupił sobie
u Amerykanów prawo do prowadzenia
u siebie swojej własnej „wojny z terro-
ryzmem”. To, że ów terroryzm Rosjanie
stworzyli w swym kraju poniekąd włas-
nymi rękami – od paru lat eliminując
metodami operacyjnymi umiarkowanych
i świeckich przywódców czeczeńskich,
promując na różne sposoby ich fanatycz-
nych rywali, a w razie potrzeby samo-
dzielnie wysadzając budynki mieszkalne
i przypisując winę komu trzeba – nie
miało już wtedy żadnego znaczenia. Za-
pisując Czeczenów do Al-Kaidy (najpierw
propagandowo, a potem także realnie)
Kreml zdobył sobie alibi do spacyfikowania
północnego Kaukazu. Bardzo możliwe
zresztą, że tamten sukces – i generalne

skupienie się USA oraz innych krajów
Zachodu na Bliskim i Środkowym Wscho-
dzie – ośmieliło Rosjan do kolejnych akcji
ofensywnych na obszarze postsowieckim
(w tym do agresji na Gruzję i Ukrainę)
i nie tylko.

W cieniu „wojny z terroryzmem” przez
20 lat równolegle rosła też potęga (i aser-
tywność) Chińskiej Republiki Ludowej.
Pekin długo utrzymywał kraje Zachodu
w przekonaniu, że ma aspiracje wyłącznie
ekonomiczne, ale w konflikcie z islamskimi
radykałami jest „po naszej stronie” (uwia-
rygadniał tę narrację realny problem
Chin – czyli działania tzw. Islamskiego
Ruchu Wschodniego Turkiestanu, w tym
o charakterze terrorystycznym, w ich za-
chodniej prowincji Xinjiang). Dlatego pat-
rzono przez palce, przynajmniej do nie-
dawna, na chińskie szpiegostwo (nie tylko
przemysłowe), na wrogą politykę w ak-
wenie Morza Południowochińskiego, na
łamanie praw człowieka na wielką skalę,
a nawet na nowe programy zbrojeniowe.
Dziś, gdy Stany (i większość ich sojuszni-
ków) zmieniła już wreszcie podejście do
Chin – uznając je, zgodnie z rzeczywisto-
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ścią, za główne wyzwanie geostrategiczne,
właściwe pytanie brzmi: czy ChRL w mię-
dzyczasie zbudowała sobie narzędzia, by
radykalnych islamistów na całym świecie
wykorzystać jako zasób w rywalizacji z Za-
chodem? Jednoznaczna odpowiedź jest
trudna, ale coraz ściślejszy sojusz Chin
z coraz bardziej fundamentalistycznym
Pakistanem, a także ich wyraźne działania
na rzecz zapewnienia nowemu rządowi
talibów wsparcia dyplomatycznego i po-
mocy ekonomicznej powinny dawać do
myślenia.

W skali regionalnej 20 lat „wojny z ter-
roryzmem” także przyniosło istotne prze-
sunięcia na szachownicy. Turcja, u progu
tej epoki jeszcze lojalny członek NATO
i kraj na serio aspirujący do członkostwa
w Unii Europejskiej, postawiła na samo-
dzielność strategiczną oraz na budowę
„neoottomańskiego” imperium, rządzącego
się w znacznym stopniu nakazami prawa
islamskiego i swej specyficznej tradycji,
a obejmującego między innymi tereny
Bałkanów i wschodniej części Morza Środ-
ziemnego, Lewantu oraz Azji Środkowej.
To postawiło ją w licznych sytuacjach
konfliktowych z Izraelem i Stanami Zjed-
noczonymi, ale także z członkami UE:
głównie Francją i Grecją, a po drodze
skłoniło do podjęcia gier z Rosją i Chinami,
od których (zwłaszcza ekonomicznie) An-
kara uzależnia się coraz bardziej. Nie re-
zygnuje przy tym z aktywnej roli zarówno
w Iraku, jak i w Afganistanie.

Drugi ważny gracz regionalny – Iran
– także poprawił swą pozycję, mimo mię-
dzynarodowych sankcji. Po stronie akty-
wów Teheranu można wymienić zwięk-
szone wpływy w sąsiednim Iraku (gdzie
ceną za względną stabilizację i możliwość
wycofania zachodnich sił wojskowych
było m.in. dopuszczenie do udziału we

władzy polityków i duchownych szyickich,
często otwarcie proirańskich), a także
utrzymanie ofensywnych możliwości w Li-
banie i częściowo nawet w Syrii (głównie
za pośrednictwem Hezbollahu). Obecnie,
jako sąsiad Afganistanu i kraj goszczący
przynajmniej 4 miliony wychodźców z tego
kraju, Iran ma też liczne możliwości wpły-
wania na sytuację wewnętrzną pod Hin-
dukuszem. Na razie korzysta z okazji, by
obejść międzynarodową blokadę i dostar-
czać talibom swoją ropę, na niezwykle
preferencyjnych warunkach – ale nie-
dawna zapowiedź wspólnych manewrów
z Rosjanami i Pakistańczykami, a możliwe,
że nawet z udziałem marynarki wojennej
ChRL, które mają odbyć się pod koniec
roku 2021 na wodach Zatoki Perskiej,
świadczy o bardziej dalekosiężnych pla-
nach irańskich przywódców.

„Abdykacja” (przynajmniej częściowa)
USA i ich najbliższych sojuszników ze
stabilizowania Afganistanu stanowi na-
tomiast, jak się wydaje, problem dla Indii
oraz (w pewnym stopniu) także dla Rosji.
Te pierwsze – poza rozprzestrzenianiem
się islamskiego radykalizmu – mogą teraz
bardziej obawiać się jednoczesnej agresji
tradycyjnych wrogów, czyli Chin i Paki-
stanu (który, dzięki wypchnięciu wpływów
amerykańskich, zyskał i większą samo-
dzielność, i tzw. „głębię strategiczną” do
operacji wojskowych). Moskwa natomiast
z jednej strony cieszy się z wizerunkowych
kłopotów Waszyngtonu, ale chyba bardziej
martwi perspektywą infiltracji przez isla-
mistów z Uzbekistanu czy Tadżykistanu.
A przy okazji – dalszym, i to skokowym
wzrostem potencjału strategicznego Chin,
co oznacza automatyczne pogłębienie się
asymetrii w relacji z tym ważnym sojusz-
nikiem, na niekorzyść Rosjan.
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Główny wygrany – Daesh?

Jeśli natomiast chodzi o adwersarzy, mię-
dzy którymi 20 lat temu zaczęła się cała
awantura – to znaczy USA z jednej strony,
a talibów i Al-Kaidę z drugiej – można
zaryzykować ocenę, że obie strony ten
konflikt… wygrały. Amerykanie, mimo
gigantycznych strat i kosztów, nie dali
sobie odebrać pozycji lidera Zachodu
(przeciwnie, dziś – po latach zawirowań –
mogą liczyć na bodaj większą lojalność
ze strony nie tylko Londynu, ale także
np. Berlina, Tokio, Canberry czy Seulu –
a nawet New Delhi) niż u progu obecnego
wieku. A poza tym – w ogromnym stopniu
jednak „wypchnęły” terroryzm ze swojego
podwórka; mimo wielu prób już nigdy
po 11 września islamistom spod różnych
szyldów nie udało się zadać Stanom po-
równywalnego ciosu. To skutek z jednej
strony wielkoskalowych operacji wojsko-
wych w Afganistanie i w Iraku (a więc
zmuszenia przeciwnika do zaangażowania
swego potencjału ludzkiego i finansowo-
logistycznego tam, a nie w USA czy Eu-
ropie), a z drugiej – znacznego udosko-
nalenia służb wywiadu, kontrwywiadu,
policji i szeroko pojętego zarządzania kry-
zysowego.

Natomiast talibowie okazali się ruchem
na tyle dobrze zakorzenionym, że prze-
trwali militarną klęskę pod koniec 2001
roku oraz 20 lat tropienia i ścigania –
i gdy tylko siły NATO rozpoczęły wycofy-
wanie z Afganistanu, w naturalny sposób
i bez większych problemów sięgnęli po
pełnię władzy. Stali się w ten sposób, za-
pewne, i to na długie lata, ważnym aktorem
na regionalnej scenie: takim, którego
można nie lubić, ale wysłuchać jego kwestii
trzeba, a czasem nawet zaklaskać. 

Stosunkowo gorzej wyszła na zamie-
szaniu dwóch dekad Al-Kaida: co prawda

także przetrwała, i w tym sensie odniosła
sukces, ale dalsze perspektywy ma mgliste.
Znów jest skazana na łaskę (lub – co
chyba bardziej prawdopodobne – niełaskę)
talibów, wykrwawiona i osłabiona woj-
skowo, z mocno podciętym finansowaniem
(zarówno dlatego, że bogaci, prywatni
darczyńcy z rejonu Zatoki zostali przeko-
nani/zmuszeni przez rządy do wstrze-
mięźliwości, jak i dlatego, że służby róż-
nych państw nauczyły się radzić sobie
z tajnym systemem przekazywania pie-
niędzy). I co bodaj najważniejsze: ma
silną konkurencją w postaci Daesh, czyli

Państwa Islamskiego. Ta organizacja, roz-
bita niegdyś militarnie w Syrii i de facto
wypchnięta z Iraku, w ostatnim czasie
„schowana” w rzeczywistości wirtualnej
jako „cyberkalifat”, zyskała właśnie nowe
pole do popisu i już z przytupem zazna-
czyła swą obecność w Afganistanie. Z ta-
libami raczej nie będzie się dogadywać,
raczej postawi na ich wyprzedzenie w ra-
dykalizmie. Już zarzuca im nadmiar ule-
głości i pakty z USA (a także z Rosją i Chi-
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nami). Jeśli nie odniosą szybkiego sukcesu
administracyjno-ekonomicznego (a to nie
będzie łatwe) i nie zdołają zapobiec ko-
lejnym atakom ludzi z Daesh, ich władza
zacznie korodować, a sympatie ludu łatwo
ulegną odwróceniu. Ale – to z kolei czarny
scenariusz nie tylko dla samych talibów
i ich cichych przyjaciół. Także dla całej
społeczności międzynarodowej, od Wa-
szyngtonu, przez Berlin i Brukselę, po
Moskwę i Pekin. 

W każdym razie – ani „wojna z terro-
ryzmem” (vel „wojna z radykalnym isla-
mizmem”) nie skończyła się klęską fana-
tyków, gdy Zachód zapanował kiedyś woj-
skowo nad Irakiem czy Afganistanem,
ani tym bardziej klęską Zachodu, w mo-
mencie ewakuacji wojsk NATO z Afga-
nistanu. Trwa i będzie trwać. Acz oczy-
wiście w coraz to nowych odsłonach, for-
mach i z użyciem nowych rekwizytów. 

I trzeba z tym po prostu umieć żyć. 
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Lata dziewięćdziesiąte niemal przekonały
nas, że czas wielkich konfliktów minął,
demokratyczne systemy oparte na gos-
podarce wolnorynkowej ostatecznie udo-
wodniły swoją wyższość w globalnej ry-
walizacji i pozostaje nam „równać krok”
do tych, którzy w tych obszarach przodują.
To przekonanie okazało się błędne.

Nowa epoka po 9/11

Jednym z pierwszych sygnałów, że ścieżka
do powszechnego pokoju i dobrobytu
może okazać się bardziej skomplikowana,
były konflikty bałkańskie, wskazujące po-
czątek końca tak zwanej „premii bezpie-
czeństwa”, jaką przyniosło zakończenie
zimniej wojny. Pojawiające się w drugiej
połowie lat dziewięćdziesiątych kolejne
konflikty, często zaczynające się wewnętrz-
nie, ale rozlewające się w postaci kryzysów
transgranicznych, stanowiły kolejne prze-
słanki do uznania, że nasz gatunek w trwa-
łym pokoju nie odnajduje się najlepiej.

Być może dlatego nie powinniśmy byli
być aż tak zaskoczeni wydarzeniami z 11
września 2001 r., kiedy to wstrząs upa-
dających wież zdawał się być odczuwalny

niemal na całym świecie. Zdawało się, że
rozpoczęła się nowa epoka, w której kla-
syczny konflikt międzypaństwowy zastą-
piony zostanie przez rywalizację z glo-
balnymi organizacjami terrorystycznymi,
na wzór międzynarodowych franczyz zdo-
bywającymi nowe „rynki” i rozszerzającymi
swoje zdolności operacyjne na najdalsze
zakątki świata.

Z taką percepcją tego zagrożenia wiążą
się jednak co najmniej dwa problemy. Po
pierwsze, terroryzm nie zaczął się od
ataku na Dwie Wieże. Po drugie, państwa,
nawet te współczesne, dobrze rozwinięte,
rozumiejące potrzebę transformacji sys-
temów defensywnych i ofensywnych w kie-
runku konfliktu sieciocentrycznego, nie
są w stanie płynnie przestawić się na kon-
frontację z nieco amorficznym i zdecydo-
wanie trudno uchwytnym przeciwnikiem,
który atakuje od środka raczej niż prze-
łamując bariery granic państwowych.

Cztery fale terroryzmu

Jeden z najlepszych i najbardziej prze-
jrzystych obrazów rozwoju terroryzmu
prezentuje koncepcja Davida C. Rapoporta,

dR PaUliNa PiaSECka
Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie,
specjalista w obszarze terroryzmu międzynarodowego i walki
informacyjnej. Dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem
Collegium Civitas w Warszawie, zastępca kierownika Ośrodka
Informacji Collegium Civitas

XXI wiek przynosi terroryzm nie tylko niezwykle odporny na zwalczanie,
ale także włączany w nowe formy konfliktów – w wojny zastępcze

Historia (terroryzmu) kołem się toczy?



który w roku 2002 w swoim tekście stwo-
rzył koncepcję porządkującą historię tego
zjawiska. Zgodnie z tą koncepcją możemy
wyróżnić cztery fale współczesnego ter-
roryzmu. Jako pierwszą Rapoport wska-
zuje terroryzm rosyjskich anarchistów
z przełomu XIX i XX stulecia (ok. 1880-
1920). Drugą falą jest terroryzm antyko-
lonialny. ONZ-owska „dekada niepodle-
głości” (lata sześćdziesiąte XX w.) stanowi
pomnik skuteczności metody walki poli-
tycznej, jaką może być terroryzm. Do tego
nurtu zalicza się nie tylko ugrupowania
antykolonialne, ale także m.in. Irlandzką
Armię Republikańską i ETA. Trzecia fala –
terroryzm „nowej lewicy” (new left ter-
rorism) – była już wyrazem dążeń o cha-
rakterze społecznym, a nie narodowo-
ściowym. Badacze wskazują, że „niedo-
określoność” jego celów (w porównaniu
na przykład z terroryzmem nacjonalis-
tyczno-separatystycznym) była jedną
z głównych przyczyn jego porażki.

Obecnie mamy do czynienia z falą ter-
roryzmu religijnego. Podstawowym dą-
żeniem ugrupowań terrorystycznych tej
generacji jest doprowadzenie do zaist-
nienia – jako celu ostatecznego – global-
nego kalifatu, państwa Bożego na ziemi. 

„Religijność” terroryzmu ma wyraz
czysto pragmatyczny – i manipulacyjny.
Religia, sięgając do najgłębszych zasobów
ludzkiej motywacji, posłuszeństwa, którego
jesteśmy uczeni od najmłodszych lat, sta-
nowi idealne źródło manipulacji oraz ra-
dykalizacji. Połączona z ideologią poli-
tyczną – co znacznie łatwiejsze w wypadku
systemów wierzeń, które szczegółowo re-
gulują stosunki społeczne i niemal każdy
obszar życia jednostki – stanowi mecha-
nizm sterowania ludzkim zachowaniem,
którego w procesie warunkowania do po-
pełniania aktów terrorystycznych nie spo-
sób przecenić.

Terroryzm wynikający z autoradyka-
lizacji, jihad „ze źródeł otwartych”, jak
niektórzy go określają, jest ważny z co
najmniej dwóch powodów: po pierwsze,
zagrożenie to jest ogromnie trudne w roz-
poznaniu. Odbiera nam możliwości śle-
dzenia komunikacji, kontaktów, porusza-
nia się – czyli obserwacji całej sieci (tak
technicznej, jak społecznej), i pozostawia
nas w ogromniej mierze ślepymi. Po dru-
gie – rozprzestrzenianie w globalnej prze-
strzeni informacyjnej nie tylko narracji
radykalnych, ale i metodologii przepro-
wadzania zamachów terrorystycznych,

skutkuje wzrostem zagrożenia nie tylko
ze strony zwolenników globalnego jihadu.
Przykład Andersa Breivika świadczy o tym,
że wiedza i – pośrednio – umiejętności,
które można nabyć poprzez sieć, nie służą
wyłącznie ugrupowaniom związanych z ra-
dykalnym islamem.
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Nowe formy terroryzmu

Przypadek Breivika stanowi zresztą przy-
czynek do rozwinięcia kolejnego wątku –
wątku terroryzmu wyrastającego z lęku
przed obcym, ksenofobii i nacjonalizmu.
Realizowany w ostatnich latach w ramach
programu HORYZONT 2020 projekt
DARE (Dialogue About Radicalization
and Equality), którego celem jest prowa-
dzenie badań nad rozwiązaniami w za-
kresie deradykalizacji i kontrradykalizacji
wskazywał na dwa istotne punkty sku-
pienia tych badań: terroryzm islamistyczny
oraz terroryzm antyislamski/antyislamis-
tyczny. 

Ten ostatni jest jednak odpowiedzią
nie tylko na mroczne lęki zakorzenione
w ludzkiej naturze. To także dość naturalna
konsekwencja lęku przed powtórkami
z zamachów, których autorami bądź wy-
konawcami bywają ci, których chcemy
określać jako „obcych”. „Domorosły” ter-
roryzm (homegrown terrorism – brak
w języku polskim dobrego tłumaczenia
tego pojęcia, bo przecież nie o „rodzimy”,
jak chcieliby niektórzy, terroryzm chodzi,
a o terroryzm marginalizowanych mniej-
szości, które nie zdołały się zintegrować –
albo im na to nie pozwolono), a także lęk
przed powrotami zagranicznych bojow-
ników (tzw. foreign fighters, często oby-
wateli państw Zachodu, którzy wyjechali
w rejony konfliktu w wyniku radykalizacji,
a tam nabyli trudne do precyzyjnej oceny
doświadczenie bojowe oraz osiągnęli wy-
soki stopień oswojenia z przemocą) sta-
nowią realne źródła ryzyka.

Organizacje terrorystyczne – oraz za-
leżne (lub tylko aspirujące do takich po-
wiązań) jednostki – co prawda usiecio-
wione i o działające na znaczącą skalę,
ale przecież pozbawione państwowego
potencjału, infrastruktury i aparatu sfor-

malizowanej przemocy – stają się zagro-
żeniem dla transatlantyckiego porządku
i ładu międzynarodowego. Stwierdzenie
to może wydawać się przesadne, jednak
nie jest takie. Zmiany, których doświad-
czamy zarówno na poziomie pojedynczych
krajów jak i na poziomie globalnym –
przekształcanie społeczeństw skupionych
na rozwoju w społeczeństwa ryzyka, roz-
rost systemów bezpieczeństwa i niepro-
porcjonalne często rozszerzanie zakresu
kompetencji instytucji i służb wchodzących
w skład krajowych systemów bezpieczeń-
stwa – to konsekwencje, z którymi oby-
watele rozwiniętych państw mierzą się
na co dzień.

Terroryzm na naszych oczach ewolu-
uje, przekształca się i dostosowuje, nie
tylko do budowanych przez nas barier,
ale także do celów, do realizacji których
jest wykorzystywany. Choćby ustanowiony
w 2014 roku globalny kalifat ISIS wyraźnie
pokazał, że historia terroryzmu się nie
skończy. 

Jak bronić się przed terroryzmem?

Jeden z najprostszych wzorów pozwala-
jących na obliczanie ryzyka zawiera za-
ledwie dwa czynniki: prawdopodobieństwo
zaistnienia zdarzenia o negatywnym wpły-
wie oraz skalę tegoż wpływu, czyli poten-
cjalne straty. To wzór, z którego najczęściej
korzystamy, tworząc koncepcje zabezpie-
czeń antyterrorystycznych i kontrterro-
rystycznych: myślimy o ograniczaniu strat
oraz rozpracowaniu spisków terrorystycz-
nych, z których te straty wynikają. Być
może jednak powinniśmy stosować szerszą
interpretację ryzyka, stosowaną między
innymi przez RAND Corp., która to kon-
cepcja oprócz prawdopodobieństwa i strat
uwzględnia odporność celu ataku na znisz-
czenia. 
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Biorąc pod uwagę, że destabilizacja
społeczna, osłabienie spójności politycznej,
podważanie legitymacji rządu do spra-
wowania władzy stanowią jedne w najis-
totniejszych skutków terroryzmu, to właś-
nie wzmocnienie własnej odporności na
wstrząsy w tych obszarach wydaje się is-
totnym elementem zabezpieczenia anty-
terrorystycznego państwa. My sami zmie-
niamy się bowiem pod wpływem terro-
ryzmu, chociaż nie samym organizacjom
terrorystycznym te zmiany można przy-
pisać. To nasza reakcja, nasz strach –
który oczywiście stanowi element strategii
wykorzystywanej przez organizacje ter-
rorystyczne, jednak któremu poddajemy
się na własne życzenie – jest źródłem
wielu z tych negatywnych przemian. 

Wolność ustępująca przed bezpieczeń-
stwem, przekształcająca sposób życia i my-
ślenia o tym, kim jesteśmy i jakie wartości
stanowią, a jakie stanowić powinny pod-
stawy naszej tożsamości i opowieści, którą
o samych sobie snujemy – to nasza od-
powiedzialność. Nikt jej z nas nie zdejmie.
Dlatego właśnie to nasza odporność na
wewnętrznie generowaną panikę, skut-
kującą zmianami społecznymi, prawnymi
i kulturowymi, niemożliwymi nieraz do
odwrócenia, skutkować może ochroną
tego, co najważniejsze, tj. naszej tożsa-

mości i wartości, na których budujemy
nasze społeczeństwa.

Terroryzm i proxy wars

Wydaje się to tym istotniejsze, że XXI
wiek przynosi terroryzm nie tylko nie-
zwykle odporny na zwalczanie, ale także
włączany w nowe formy konfliktów.
W opublikowanym w 2014 roku doku-
mencie „Doktryna wojenna Federacji Ro-
syjskiej” czytamy, że współczesne środo-
wisko konfliktów charakteryzuje się (mię-
dzy innymi):
• kompleksowym użyciem sił zbrojnych,

jak również politycznych, ekonomicz-
nych, informacyjnych i innych środ-
ków niewojskowych realizowane przy
szerokim wykorzystaniu potencjału
protestu i sił operacji specjalnych,

• wpływaniem na przeciwnika na całej
głębokości jego terytorium, w glo-
balnej przestrzeni informacyjnej,
w przestrzeni powietrzno-kosmicznej,
na lądzie i morzu,

• udziałem w działaniach wojennych
nieregularnych formacji zbrojnych
i prywatnych firm wojskowych,

• stosowaniem niebezpośrednich i asy-
metrycznych metod działania,

• wykorzystaniem sił politycznych i ru-
chów społecznych finansowanych i za-
rządzanych z zewnątrz.

Poważny kryzys w państwie będącym
celem ataku, złe funkcjonowanie admi-
nistracji, wojska oraz służb bezpieczeń-
stwa, wysoki poziom korupcji, istnienie
silnych grup interesów (cele partykularne)
oraz duży poziom niezadowolenia z władz
państwowych to warunki sprzyjające roz-
wojowi konfliktu hybrydowego. Taki kon-
flikt może więc być wspierany w sposób
wyjątkowo skuteczny poprzez zastosowa-
nie metod terrorystycznych.
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Czy jest to nowa forma wykorzystania
terroryzmu jako metody walki politycznej,
czy może przeciwnie – powrót do jego
korzeni? W końcu wspierany przez pań-
stwa terroryzm, stanowiący element prze-
noszenia konfliktu z centrum stosunków
międzynarodowych na ich peryferia, sta-
nowił istotny element rywalizacji mię-
dzyblokowej w czasach zimnej wojny.
Niekończąca się spirala przemocy, w której
bierzemy udział jako gatunek, zdaje się
potwierdzać hipotezę, że nic nowego pod
słońcem, także jeśli chodzi o historię ter-
roryzmu, się nie wydarza. Dotyczy to jed-
nak poczucia celowości korzystania z ta-
kich metod przez tych, którzy czują się
zmuszeni – lub zostają zmanipulowani –
do podejmowania takich działań. 

Na skalę zagrożenia realnie może wpły-
nąć sposób, w jaki terroryzm przejawia
się w naszym otoczeniu i zaplecze logis-
tyczne, którego mogą mu dostarczyć strony
zainteresowane hybrydową wojną zastęp-
czą (proxy war). Nasze przygotowanie
na to zagrożenie nie może zatem kon-
centrować się jedynie na systemach kontr-
terrorystycznych, choćby najskuteczniej-
szych. System bezpieczeństwa antyterro-
rystycznego musi być skuteczny, ale jest
tylko częścią szeroko pojętego systemu
bezpieczeństwa państwa. Bez usieciowie-
nia naszych systemów bezpieczeństwa,
stopniowej transformacji ich w kierunku
gotowości na konflikt sieciocentryczny,
możemy przegrać w tym starciu. Sku-
teczność działania systemów bezpieczeń-
stwa dziś opiera się na ich hybrydowości,
na łączeniu zasobów pochodzących z róż-
nych sektorów (ludzkich, wiedzy, czy in-
frastruktury) i na wykorzystywaniu or-
ganizacji o zmiennej geometrii. Organi-
zacje takie mają konstrukcję modułową:
elementy wchodzące w ich skład są zróż-
nicowane w taki sposób, aby cała organi-

zacja płynnie dostosowywała się do zmien-
nego pola walki i okoliczności prowadzenia
działań, zachowując jednocześnie najwyż-
szą skuteczność dzięki inicjowanym od
wewnątrz modyfikacjom jej struktury.
W pełni rozwinięte organizacje tego typu
są również w stanie zmieniać wewnętrzną
strukturę dowodzenia tak, aby element
najlepiej przystosowany do warunków
bojowych (operacyjnych) przejmował kon-
trolę nad kierunkiem i sposobem realizacji
zadań.

Tylko zastosowanie metod proaktyw-
nych, wczesne rozpoznanie zagrożenia,
uczynienie ze społeczeństwa skutecznego
partnera (posiadającego świadomość i wie-
dzę), mogą pozwolić na zbudowanie kom-
pleksowego systemu bezpieczeństwa an-
tyterrorystycznego.

*
Do wzmocnienia zagrożenia terroryz-

mem przyczynia się też ciągła obecność
przemocy w przestrzeni informacyjnej.
Przemocy niemal przypadkowej, niera-
cjonalnej, niestanowiącej z punktu wi-
dzenia zewnętrznego obserwatora ele-
mentu strategicznej rozgrywki.

Obecność często bardzo obrazowych
przedstawień strachu, przemocy i śmierci
w naszym codziennym otoczeniu, ich po-
pularność medialna, skala uwagi, jaką na
sobie skupiają sprawiają, że choć tego
nie chcemy, godzimy się z nimi jako „na-
turalną koleją rzeczy”. Należy zadać py-
tanie: jak wpływa to na osoby, które ze
względu na głębokie frustracje, przesłanki
psychopatologiczne, albo nagłą traumę
odczuwają potrzebę „wyrównania rachun-
ków” ze światem? 

Ile czasu zostało do momentu, w któ-
rym w polskich, podobnie jak w amery-
kańskich szkołach ćwiczenia według sce-
nariusza „aktywny napastnik” wejdą na
stałe do programu nauczania?
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Mija druga dekada „wojny z terroryzmem”,
a wojna ta wciąż zbiera swoje krwawe
żniwa. Angielski odpowiednik tego ter-
minu – war on terror – wprowadzony
został do polityki zagranicznej USA przez
rząd George’a W. Busha po zamachach
na World Trade Center i Pentagon
z 11 września 2001. Splot różnych oko-
liczności sprawił, że w powszechnej świa-
domości został on utożsamiony z wojną
Zachodu z islamem. Trudno o bardziej
niebezpieczne i fatalne w skutkach nie-
porozumienie.

Religia, która – zdaniem niektórych –
miała zniknąć wraz z nastaniem nowo-
czesności, w czasach ponowoczesnych
wróciła, by odgrywać znacznie ważniejszą
rolę. Islam nadal motywuje, określa
i kształtuje społeczno-polityczną rzeczy-
wistość świata muzułmańskiego. Warto
jednak przypominać, że religia muzuł-
mańska nie zezwala swoim wyznawcom
na prowadzenie wojny agresywnej, usta-
nawia ponadto surowe zasady walki, za-
kazując m.in. zamachów samobójczych
czy zamachów na ludność cywilną. Żaden
z wersetów Koranu nie zawiera też nakazu

ustanowienia państwa islamskiego lub
kalifatu w drodze dżihadu (wojny). Mimo
to wykorzystywanie islamu do celów po-
litycznych, wojennych, a nawet zbrodni-
czych ma się dobrze. W ostatnim dwu-
dziestoleciu – nawet coraz lepiej. 

Dawny, znany z lat 70. i 80. XX wieku
dyskurs islamistyczny już nie jest widocz-
ny, ale w jego miejsce pojawiają się nowe,
specyficzne rodzaje islamizmu. Równolegle
ewoluuje „zbrojny dżihad”: oparty o walkę
partyzancką lub terroryzm. Aby rozumieć
dynamikę tych procesów (co jest natu-
ralnym fundamentem jakiejkolwiek pro-
gnozy), trzeba najpierw zrozumieć poli-
tyczne cele islamu. A także przyjąć do
wiadomości, że islamizm jest elementem
islamu – i to od religii zależy jego prze-
trwanie.

Islam a Zachód

Islam na Zachodzie jest postrzegany i opi-
sywany głównie przez pryzmat bezpie-
czeństwa: terroryzmu, przestępczości oraz
migracji, także poprzez związane z nimi
kategorie asymilacji, integracji czy get-

MagdalENa El gHaMaRi
Doktor nauk o bezpieczeństwie, ekspertka ds. terroryzmu,
bezpieczeństwa kulturowego, islamu, prowadzenia operacji
militarnych w odmiennym środowisku kulturowym – High Risk Area

W powszechnej świadomości „wojnę z terroryzmem” utożsamia się
z wojną z islamem. To fatalne w skutkach nieporozumienie

islam, islamizm, terror



toizacji. Szczególnie od początku XXI wie-
ku, z oczywistych względów, dominujące
narracje na temat islamu są powiązane
z dyskursami, dotyczącymi przemocy
i „zderzenia cywilizacji”, a także sekula-
ryzacji i kolonializmu.

Ten ostatni obejmuje wciąż cechy ra-
sistowskie i etnocentryczne, związane
z idealizowaniem własnej kultury czy na-
rodu. Przedstawia islam jako zacofany
i zakłada nadrzędną rolę Zachodu, bardziej
zaawansowanego pod względem społecz-
nym i politycznym. Wiąże się z tym dys-
kurs „sekularyzacyjny”: podkreślający, że
„oświecony” Zachód uzyskał przewagę,
gdyż był w stanie skutecznie oddzielić
państwo od religii, podczas gdy islam po-
został w tyle i nawet reformy nie mogą
go „zmodernizować”.

Z kolei przemoc jest postrzegana (choć
głównie w mediach) jako nieodłączna od
kultury lub religii islamu. To warunkuje
skłonność do wyjaśniania wielu wydarzeń
i procesów jako elementów słynnego „zde-
rzenia cywilizacji”, zgodnie z podejściem
Samuela Huntingtona, który podkreślał
kulturowy charakter konfliktów po zimnej
wojnie jako najistotniejszy czynnik, pro-
gnozując starcie islamu z cywilizacją za-
chodnią (idąc zresztą za pomysłami m.in.
Bernarda Lewisa).

Tymczasem sposób, w jaki każda religia
i jej wyznawcy są postrzegani w Europie,
albo sprzyja lepszemu procesowi adaptacji,
albo skłania do odrzucenia. W przypadku
imigrantów muzułmańskich często mamy
do czynienia z otwartą islamofobią, z po-
wodu religijnych uprzedzeń. Bowiem pun-
ktem wyjścia w zachodnich głównych nur-
tach medialnym jest założenie, że mu-
zułmanin – to ktoś „inny”. Z pewnością
internalizacja odmienności innej osoby
nie jest sama w sobie rzeczą negatywną,
aczkolwiek problem pojawia się, gdy owa

„inność” składa się z elementów szkodli-
wych, niedopuszczalnych w społeczeń-
stwach demokratycznych, przez które
„inni” stają się wrogami. Wtedy jedynym
możliwym ich traktowaniem jest bezpo-
średnia (fizyczna) eliminacja lub przy-
najmniej wypieranie ze wspólnej prze-
strzeni.

Takie podejście do „innego” nie jest
nowe, ale w ostatnich dziesięcioleciach
zostało rozpowszechnione w Europie, po-
nieważ napływ imigrantów oraz wzrost
demograficzny społeczności muzułmań-
skich przyspieszył – i obecnie stanowią
one znaczny procent populacji, choć nadal
stanowią mniejszość. W konsekwencji,
po 11 września i atakach na europejskie
miasta w ciągu ostatnich dwóch dekad,
nastąpił proces budowy obrazu islamu
jako całościowej „inności”, na wysokim
poziomie społeczno-kulturowym.

Konstrukt „innego” został użyty do
przedstawienia islamu jako odmiennego
modelu społeczeństwa, a nawet przeciw-
stawnej cywilizacji. Uczniowie i wyznawcy
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Huntingtona tym samym przedstawiali
islam jako ponadnarodowe zagrożenie
dla rzekomej „bazy cywilizacyjnej” Za-
chodu. Jednocześnie dały się zauważyć
niepowodzenia w integracji europejskiej
społeczności muzułmańskiej, które pod-
syciły poczucie „inności” i pozwoliły na
pojawienie się specyficznej, „muzułmań-
skiej” kategorii politycznej. Nastąpiło to
pomimo licznych, obserwowanych rów-
nolegle, udanych doświadczeń integracji,
w których muzułmanie nie porzucili swo-
jego pochodzenia religijnego i kulturo-
wego, a mimo to skutecznie i pokojowo
wkomponowali się w społeczeństwa za-
chodnie. W efekcie: nadal istnieją grupy
społeczne, które niechętnie dopuszczają
przychylny lub neutralny pogląd na islam,
zaś partie polityczne, które są krytyczne
wobec imigracji lub otwarcie ksenofo-
biczne, zwiększyły swój potencjał (zarówno
pod względem liczby organizacji, jak i li-
czebności bazy wyborców w Europie).
W niektórych krajach przejęły nawet kon-
trolę nad rządami, czego przykładem
mogą być choćby Węgry. 

Z drugiej strony – jak pokazują nam
wydarzenia i trendy ostatnich dwóch de-
kad – sam islam, jako religia, ulega zna-
czonym przemianom. Coraz trudniej uzna-
wać go za skostniały twór z VII wieku.
Kierunki rozwoju islamu w Europie po-
kazują, jak różny może on być – i jak
jego ewolucja jest powiązana z lokalnymi
uwarunkowaniami. Jednym z przykładów
mogą być wpływy tureckie (zwłaszcza tu-
reckich instytucji religijnych) na Bałka-
nach, bardzo mocno oddziałujące na spe-
cyfikę Bośni czy Kosowa. Charaktery-
styczny dla islamu brak „centralizacji”
religii umożliwia rozwój działalności róż-
norodnych ośrodków nauczania w Nie-
mczech, Austrii czy Belgii, gdzie można
dostrzec zarówno wpływy mniejszości re-

ligijnych, jak i odłamów czy grup destruk-
cyjnych, działających w obszarze islamu.

Zmiany dotyczą także – wciąż mocno
związanej z modernizującą się religią –
sfery kulturowej społeczności muzułmań-
skich. Tu uwagę zwraca np. fenomen fe-
minizmu muzułmańskiego, który stanowi
ciekawy obszar badań (uprawianych nie
tylko przez kobiety), a także (zdetermi-
nowany przez postęp technologiczny oraz
pandemię) kierunek ewolucji, którego
przykładem muzułmańskie aplikacje
w smartfonach, pojawienie się specyficz-
nych trendów modowych lub możliwość
zawierania ślubów poprzez aplikację
Zoom. Islam ulega szybkiej zmianie na
naszych oczach, nie ma co do tego żadnych
wątpliwości.

Współczesne islamizmy

Islamizm można najogólniej zdefiniować
jako szeroki ruch polityczny, którego
celem jest ustanowienie porządku poli-
tycznego, zwanego „państwem szariatu”.
Ważnym elementem islamizmu jest bu-
dowanie poczucia zagrożenia wśród sa-
mych muzułmanów: wskazywanie, że na-
stępuje powszechne odejście od wiary.
Kolejnym – zniechęcanie wyznawców do
interpretowania zasad wiary w zgodzie
z wymogami współczesności. Ideolodzy
islamizmu proponują w zamian powrót
do źródeł, próbując wydobyć na światło
dzienne to, co uznają za „nieskażoną” in-
terpretację religii. Ruchy tego typu działają
więc często na podstawie ahistorycznego
rozumienia islamu i tożsamości muzuł-
mańskiej. Można je opisać jako ruchy
opozycyjne, afirmujące swoje żądania
i tożsamość, argumentujące, że ich pro-
gram jest „boski”, ponieważ opiera się na
Bożym objawieniu – które nie może pod-
legać zmianom.
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Tymczasem „program islamski” jest,
oczywiście, konstrukcją jedynie ludzką.
W Koranie i sunnie (tradycji Proroka)
nie ma żadnych zapisów co do rodzaju
rządów i państwa, które muzułmanie po-
winni ustanowić, poza ogólnikowymi
wzmiankami o zapewnieniu sprawiedli-
wości i równości. Niemniej jednak, jak
ukazują ostanie dwie dekady zmian w ob-
szarze islamu i islamizmu, ruchy islamis-
tyczne są potężną rzeczywistością poli-
tyczną i społeczną. Ich przekaz oraz cha-
rakter programu, jakbyśmy nie oceniali
ich krytycznie, nie powinny więc być ba-
gatelizowane. Podobnie zresztą, jak
i zmienne metody działania na różnych
poziomach Bractwa Muzułmańskiego
z Egiptu czy też talibów z Afganistanu,
które to grupy stały się dzięki swej ela-
styczności realnymi graczami politycznymi. 

Postkolonialne dyskursy islamistyczne
miały wizję „państwa islamskiego” lub
„rządu islamskiego”, która była lustrzanym
odbiciem socjalistycznych utopii rewolu-
cyjnych. Niektórzy wcześni islamiści wzy-
wali do rewolucji, która radykalnie zmieni
system społeczny i polityczny – i prze-
kształci go w alternatywny system nowo-
czesny. Jednak nawet wtedy nie była to
jedyna artykulacja islamizmu, a faktyczną
różnorodność projektów tworzonych
w imię „państwa islamskiego” można by
uznać bardziej za historyczne przejawy
islamizmu – niż islamizmu jako takiego.
Ostatecznie tego rodzaju rewolucyjne ru-
chy islamskie zdołały doprowadzić do
przewrotu w Iranie, długotrwałego ruchu
oporu w Afganistanie przeciwko ZSRR
oraz radykalnych ruchów opozycyjnych
w Egipcie, Syrii, Tunezji, Algierii i innych
przeciwko okupantom i/lub kolonialnym
władzom. Irańska praktyka państwa islam-
skiego stanowi zresztą bardzo bogate do-
świadczenie w rozważaniu możliwości

stworzenia idealnego islamskiego modelu
politycznego w czasach nowożytnych.

Islamiści, zgadzając się co do nad-
rzędnego celu – ustanowienia szariatu –
różnią się jednak między sobą co do „mapy
drogowej” jego osiągnięcia. Istnieją dziś
dwie główne gałęzie islamizmu. Dżiha-
dyści, przywiązani do brutalnych metod,
agresywni i skłonni do terroryzmu, są
odłamem z oczywistych względów łatwiej
zauważalnym. Obecnie jednak w islamiz-
mie rozwija się nowy trend, zwany insty-
tucjonalnym – zdecydowanie pokojowy,

w ramach którego odrzuca się przemoc
i faworyzuje rodzaj polityki bardziej sub-
telnej, opartej na uczestnictwie w insty-
tucjach. Islamiści instytucjonalni sugerują
między innymi, że udział w wyborach jest
bardziej obiecującym sposobem ustano-
wienia państwa szariatu, niż przemoc.
Ten nurt rozwija się równolegle do dżi-
hadyzmu, w znacznej mierze stanowiąc
reakcję na niego; stanowi bez wątpienia
trend ważny dla myślenia o przyszłości,
bezpieczeństwie oraz o współczesnych
stosunkach międzynarodowych.

W skali międzynarodowej, dla we-
wnętrznych przekształceń politycznego
islamu oraz dla jego relacji ze światem
zewnętrznym, „kamieniami milowymi”
ostatnich dwóch dekad były jednak głów-
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nie wydarzenia z obszaru „twardego” bez-
pieczeństwa:
• arabskie rewolucje i upadek reżimów,

które to wydarzenia przerodziły się
w konflikty wewnętrze oraz między-
narodowe o różnej intensywności, od
2011 roku;

• powstanie Daesz oraz proklamowanie
kalifatu w 2014 roku;

• przejęcie władzy przez talibów w Af-
ganistanie w 2020 roku.

Należy więc pamiętać, przy analizie
specyfiki działania poszczególnych ugru-
powań działających już nie tylko w Afryce
Północnej i Bliskim Wschodzie (akronim
MENA) lub na terytorium Afganistanu
i Pakistanu (neologizm AfPak), że cechą
islamizmu był i w dalszym ciągu może
być „dżihadyzm” – w sensie globalnego
dżihadu. Można go wówczas tłumaczyć
jako formę strategii, przyjętej przez de-
cydentów politycznych. Nie należy go przy
tym mylić z klasyczną czy też konwen-
cjonalną teorią walki zbrojnej. Autorem,
u którego można odnaleźć korzenie tak
pojętego dżihadyzmu jest Hasan al-Banna,
który w eseju „Risalat al-Jihad” stworzył
podstawy dla politycznego islamu. 

Przy okazji: w świetle wydarzeń ostat-
nich dwóch dekad należałoby, moim zda-
niem, odejść od pojęcia „radykalnego isla-
mu”, które nie oddaje istoty obserwowa-
nych zjawisk. Także pojęcia „radykalnego
islamizmu” (niekiedy stosowane jest za-
miennie z „dżihadyzmem”) oraz „umiar-
kowanego islamizmu” (jako zamiennik
„islamizmu instytucjonalnego”) mogą być
mylące – warto bowiem pamiętać, że „ra-
dykalizm” i „umiarkowanie” dotyczą w tych
przypadkach głównie sfery metod i taktyki. 

Pomimo dominacji doniesień medial-
nych o terroryzmie, często w związku
z tym utożsamianym z islamizmem, islam

polityczny zawsze był związany z islam-
skimi rządami. Walka o władzę skupia
się w tym przypadku w dążeniu do okre-
ślonego rodzaju porządku politycznego,
a mianowicie państwa szariatu. Islamiści
instytucjonalni starają się obecnie zaan-
gażować w polityczną opozycję wobec au-
torytarnych reżimów, czego najlepszym
przykładem mogą być wydarzenia w Egip-
cie w trakcie Arabskiej Wiosny oraz ugru-
powanie Bractwa Muzułmańskiego, które
zaakceptowało ideę uczestnictwa w pro-
cesie demokratyzacji. A apel islamistów
o demokrację, prawa człowieka, dobre
rządy, sprawiedliwość i rozwój, czy „chleb,
wolność i godność” z Placu Tahrir, były
mylące w tym sensie, że żądania te świat
Zachodu uważał za odstępstwa od isla-
mizmu. 

Al-Kaida i inni

Co więcej – organizacje terrorystyczne,
takie jak Boko Haram, Al-Kaida czy Daesz,
często mylone z islamizmem, noszą co
prawda znamiona tego ruchu, wpływają
też na jego wizerunek, ale nie należy ich
traktować jako stricte „islamistycznych”.
Koncepcja ugrupowania Boko Haram
obejmuje szerszą krytykę społeczeństwa
nigeryjskiego, a zwłaszcza sfery edukacji.
Najbardziej znaną postawą Boko Haram
jest odrzucenie szkoły w stylu zachodnim.
Boko Haram nie jest zresztą osamotniony
w niechęci do wysoko wykształconych elit
kraju, którym nie udało się zapewnić do-
brobytu większości Nigeryjczyków. Wielu
z nich potępia na przykład powszechną
korupcję w rządzie, nawet jeśli nie sym-
patyzuje z organizacją, założoną prawie
20 lat temu przez Ustaza Mohammeda
Yusufa. Niektórzy muzułmanie na północy,
gdzie klasyczna edukacja koraniczna
i islamska jest potężną siłą społeczną,
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mają ambiwalentny stosunek do instytucji
nauczania w stylu zachodnim. Z jednej
strony średnie i wyższe wykształcenie są
tam bardzo dobrze widziane, a mieszkańcy
są dumni z uniwersytetów i innych szkół
wyższych w swoim regionie. Z drugiej
strony niektórzy z nich zauważają, że
szkoły w stylu zachodnim nie wpajają
„wartości islamskich” i odnoszą się do
tego krytycznie. Boko Haram reprezentuje
zaś po prostu skrajną manifestację tej
ostatniej postawy. Odrzuca kompromisy,
takie jak szkoły islamijja, które łączą pro-
gramy rządowe z nauką religii.

Nota bene: Boko Haram wstąpiło do
Daesz w 2015 r. z powodów strategicznych
i ideologicznych, tak jak kiedyś do Al-
Kaidy w 2012 roku. Te dwa ruchy mają
wspólne korzenie intelektualne: Yusufa
oraz Abu Muhammada al-Maqdisiego.
Al-Maqdisi był mentorem Abu Mus'ab
al-Zarkawiego, założyciela Al-Kaidy w Ira-
ku. Chociaż al-Maqdisi zerwał z al-Za-
rkawim, a później potępił Daesz, nie jest
zaskakujące, że Boko Haram posiada wiele
wspólnego z Daesz pod względem teolo-
gicznym i politycznym.

Kolejni liderzy Al-Kaidy prowadzili
wyrafinowane kampanie medialne już od

połowy lat dziewięćdziesiątych, w celu
wywołania reakcji psychologicznych i prze-
kazania złożonych przesłań politycznych
globalnej publiczności, a także określonym
subpopulacjom w świecie islamskim, Sta-
nach Zjednoczonych, Europie i Azji.
W pewnym momencie centralnym pun-
ktem odniesienia dla retoryki dżihady-
stycznej stał się Irak; podkreślało to za-
interesowanie przywódców Al-Kaidy tym
krajem i poparcie dla trwającej rebelii.

Również aktywność organizacji Daesz
(vel ISIS, IS, ad-Dawla al-Islamijja) należy
analizować poprzez pryzmat zewnętrzny
(wielowymiarowe środowisko bezpieczeń-
stwa), w tym aspekt wojskowy działań sił
koalicyjnych, oraz wewnętrzny, iracki.
Ideologia organizacji rozwinęła się w kon-
tekście powstania irackiego na początku
XXI wieku, przez co można ją identyfi-
kować w oparciu o „zarkawizm”. Jej stra-
tegia polegała na nadaniu impetu fizycznej
ekspansji oraz budowie wilajetów (pro-
wincji). Daesz jest obecnie nie tylko or-
ganizacją terrorystyczną, ale przede
wszystkim projektem wojskowym, który
należy traktować jako ultrasekciarską or-
ganizację z wpływami sunnickimi (sala-
fitów i wahabitów), aktywną w nurcie
apokaliptycznego globalnego dżihadyzmu
pod kierownictwem Partii Baas (a precy-
zyjniej: jej dawnych dygnitarzy, którzy
utracili władzę m.in. w Iraku).

Na uwagę zasługuje również forma
aktywności propagandowej, którą okre-
ślam sformułowaniem cool jihad. Gdy
tradycyjna religijność oraz powrót do ko-
rzeni stały się we współczesnych realiach
remedium dla organizacji ekstremistycz-
nych, przedstawiciele Daesz dostrzegli
w nich potencjał – i do nich dostosowali
sposób działania. Faktycznie wykorzystali
je jako narzędzie, które nauczyli się umie-
jętnie stosować, prowadząc ideologiczną
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propagandę. Powstanie koncepcji cool ji-
hadu idealne wpisało się w ich politykę
oraz metody działania. Przywódcy Daesz
nierozerwalnie połączyli jihad z ideą świę-
tej wojny, tworzenia wielkiego kalifatu
muzułmańskiego, jak i społeczeństwa mu-
zułmańskiego (ummy); natomiast dodatek
cool sygnalizuje otwarcie się na emocjo-
nalne oczekiwania przede wszystkim mło-
dych muzułmanów. Cool jihad oznacza
w tym sensie modę, atrakcyjność i nośność
tematyki przystąpienia do świętej wojny,
chęć oraz możliwość wyszkolenia się na
samozwańczego bojownika Daesz lub też
innej organizacji terrorystycznej.

Przez mitologizację religii młode po-
kolenie wierzy, że bierze udział w sprawie,
dla której jest w stanie popełnić morder-
stwo i poświęcić swoje życie. Cool jihad
to termin, który oddaje nastroje znaczącej
części młodego pokolenia muzułmanów.
Dla nich symbolika kalifatu stała się mod-
nym zjawiskiem, które z dumą naśladowali
i dalej naśladują mimo ustania globalnego
trendu na werbunek. Wojna i możliwość
udziału w konflikcie między światem Za-
chodu a islamem stała się dla młodych
ludzi szansą na zmianę swojego życia,
przejawem buntu, sposobem odreagowa-
nia wewnętrznych frustracji, niezgodą na
wydarzenia mające miejsce w ich otoczeniu
etc. Mimo, iż idea cool jihadu jest nie-
zgodna z prawdami wiary muzułmańskiej,
można w niej odnaleźć wymiar transcen-
dentny: wstąpienie na drogę dżihadu
świadczy o całkowitym oddaniu się woli
Boga i zawierzeniem mu. Realizując za-

machy, terroryści realizują więc – w swoim
przekonaniu – „wolę Boga”. A przy okazji –
dostarczają paliwa wspomnianym wcześ-
niej środowiskom politycznym na Zacho-
dzie, chcącym wykorzystać negatywny
obraz „innego” (w tym wypadku: każdego
muzułmanina) dla swoich celów propa-
gandowych.

W przypadku Egiptu widzieliśmy już
islamistów u władzy, co doprowadziło do
niezadowolenia społecznego i odsunięcia
ich od rządów – poprzez zamach stanu,
dokonany przez armię egipską w 2013
roku. Tamtejsi instytucjonalni islamiści
zrobili wtedy dokładnie to, co krytykują,
gdy są w opozycji. Ich taktyczna aprobata
dla pluralizmu skończyła się, gdy uzyskali
większość. Ale obserwacja sytuacji w wielu
innych krajach, gdzie islam kształtuje rze-
czywistość polityczną w mniejszym lub
większym stopniu, nie pozwala wciąż na
wyciąganie jednoznacznych wniosków co
do przyszłego rozwoju sytuacji.

Co więcej – podczas pisania tego ar-
tykułu ostatni amerykańscy żołnierze oraz
ich sojusznicy opuszczali Kabul, oddając
pełnię władzy rządom talibów w Islamskiej
Republice Afganistanu. Czy „talibowie
2.0” wykorzystają własne (nie najlepsze)
doświadczenia z poprzednich rządów oraz
doświadczenia innych rządów islamskich –
i stworzą własną, tym razem bardziej sta-
bilną teokrację muzułmańską w formie
szariatu? To się okaże, i będzie stanowić
ważny element prognozowania dalszej
ewolucji samego islamu, a także isla-
mizmu. 
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Co roku 11 września serwisy wrzucają na
swoje fanpage'e pytanie: „Co robiliście
w chwili, w której dowiedzieliście się o za-
machach?” Nigdy nie potrafiłam odpo-
wiedzieć na to pytanie, miałam wtedy
niecałe 9 lat, i pewnie w pierwszej chwili
nie wiedziałam nawet, na co patrzę. Pa-
miętam jednak, co działo się później.
Przede wszystkim pamiętam wszechobec-
ny strach i niepewność. 

Pamiętam również, jak dwa lata wcześ-
niej Polska stała się członkiem NATO.
W mojej wyobraźni NATO było czymś na
kształt wszechmogącego superbohatera,
pod którego ochroną nie może się nikomu
nic złego stać. Myślę, że w tym czasie ten
pogląd był wciąż jeszcze powszechny na
Zachodzie. 11 września 2001 roku pokazał
jednak, że mała grupa ludzi może ugodzić
tego kolosa w samo serce. Ten dzień spra-
wił, że Amerykanie (i nie tylko) zaczęli
bać się w swoich własnych domach, mimo
że wciąż trwał pokój. 

Terrorystyczny teatr strachu

Na tym właśnie polega terroryzm – jest
to swego rodzaju przedstawienie, którego
celem jest wywołanie w publiczności stra-
chu, tak by była podatna na spełnienie
oczekiwań terrorystów. Śmierć w zamachu
terrorystycznym jest mało prawdopodob-
na, a jednak boimy się jej bardziej niż
np. wypadków samochodowych, które
są – statystycznie rzecz biorąc – dużo
bardziej niebezpieczne. Czym właściwie
jest bezpieczeństwo? Według Wikipedii
jest to stan dający poczucie pewności
i gwarancję jego zachowania oraz szansę
na doskonalenie. A jednak nawet w obiek-
tywnie bezpiecznym środowisku możemy
czuć zagrożenie. Z tego właśnie korzystają
terroryści – dzięki spektakularności i me-
dialności swoich działań burzą nasze po-
czucie bezpieczeństwa, nawet jeśli obiek-
tywnie nic nam nie zagraża. 

Działania na rzecz bezpieczeństwa po-
winny ograniczać naszą wolność tylko

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

Zamachy 11 września 2001 spowodowały, że Zachód zaczął przedkładać
bezpieczeństwo nad wolność. Po 20 latach warto zastanowić się, czy
obrana strategia walki z terroryzmem była najlepsza

Bilans 20 lat wojny z terroryzmem.
Bezpieczeństwo, które odbiera wolność



w takim stopniu, w jakim to konieczne.
Po zamachach na WTC lęk był powszech-
ny. Nikt nie chciał, by coś takiego się po-
wtórzyło. Ludzie byli dużo bardziej skłonni
poświęcić swoją wolność na rzecz bez-
pieczeństwa, niż wcześniej. To zupełnie
naturalna reakcja: badania pokazują, że
dokładnie tak samo reagowano po innych
zamachach w XXI wieku. Badacze są
zgodni, że terroryzm jest wyjątkowo szkod-
liwym dla ludzkiej psychiki aktem prze-
mocy. Wynika to z kilku czynników: jego
nieprzewidywalności, wywołanego w ten
sposób poczucia bezradności, obawy przed
możliwością powtórzenia się danego zda-
rzenia, poczucia, że to my mogliśmy być
na miejscu ofiar (zamach w metrze może
wywołać lęk wśród pasażerów metra na
całym świecie), ekspozycja na sytuacje
makabryczne (również za pośrednictwem
telewizji) oraz świadomość skutków zdro-
wotnych (wywoływana np. poprzez zdjęcia
trwale okaleczonych osób). Wskutek tego
ludzie po zamachach terrorystycznych
nie są w stanie racjonalnie ocenić sytuacji,
i czują się o wiele bardziej zagrożeni, niż
są w rzeczywistości. Jednocześnie w za-
mian za poczucie bezpieczeństwa chętnie
podporządkują się rządom silnej ręki.
W miarę upływu czasu ten efekt mija,
a mimo to zaostrzone prawo zazwyczaj
obowiązuje nadal. 

Co zmieniło się po 11 września?

Pamiętacie „Przyjaciół” lub „Kevina sa-
mego w domu”? Wszyscy w tych filmach
poruszają się swobodnie po lotnisku, nikt
nie sprawdza niczego (poza biletem) przed
wejściem na pokład. Dziś wygląda to co
najmniej dziwnie. Przed 2001 rokiem na
lotniskach nie obowiązywało więcej zasad
bezpieczeństwa niż dziś na dworcach ko-
lejowych (pomijając restrykcje pande-

miczne) – choć oczywiście w jednych kra-
jach zasady były bardziej rygorystyczne,
a w innych – mniej. W 1961 roku Fede-
ralna Administracja Lotnictwa USA wpro-
wadziła zakaz wnoszenia broni na pokład
samolotu. W Izraelu w latach 80. wpro-
wadzono system elektroniczno-rentge-
nowskiej kontroli bagażu. W tym samym
czasie na lotniskach zaczęto też wprowa-
dzać bramki wykrywające metale i mate-
riały wybuchowe. Co do zasady, kontrole
na lotniskach były wyrywkowe, często nie
sprawdzano nawet dowodów tożsamości –
żeby wsiąść do samolotu, wystarczyło
mieć bilet. 

Zamach na WTC zmienił wszystko.
W kolejnych miesiącach urzędy lotnictwa
cywilnego uchwalały nowe zasady bez-
pieczeństwa. Między innymi wprowadzono
nakaz okazania dowodu tożsamości, w ba-
gażu podręcznym można przewozić jedynie
dozwolone przedmioty, każdy bagaż jest
prześwietlany, bramki są dużo dokład-
niejsze, trzeba zdjąć lub wyjąć przed nimi
wszystkie przedmioty mogące mylić urzą-
dzenia. Lotniska nie są już chronione
przez zewnętrzne firmy. Każdy pracownik
portu lotniczego ma obowiązek zgłaszania
podejrzanych sytuacji. W samolotach
wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia
tak, by nikt nieupoważniony nie mógł
wejść do kabiny pilotów. Dziś sprawy za-
szły o wiele dalej i na wielu lotniskach
wykorzystuje się także system rozpozna-
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wania twarzy. Zabezpieczenia te wiążą
się z pewnymi niedogodnościami – np.
z koniecznością przybycia wcześniej na
lotnisko, czy z brakiem możliwości wnie-
sienia płynów za bramki – jednak nie
budzi to większych sprzeciwów i po 20
latach wydaje się nam zupełnie naturalne. 

Dużo ważniejszą i bardziej kontro-
wersyjną zmianą jest inwigilacja na nie-
znaną wcześniej skalę. Służby zasadniczo
mogą legalnie inwigilować jedynie osoby,
wobec których istnieją uzasadnione prze-
słanki, że mogą być powiązane z terro-
ryzmem. W praktyce – według tego, co
w 2013 roku ujawnił Edward Snowden –
na porządku dziennym jest zbieranie da-
nych dotyczących zwykłych obywateli.
Problemem jest tu nie tylko pogwałcenie
prawa do prywatności. Inwigilacja na zbyt
dużą skalę sprawia, że przestaje być sku-
tecznym narzędziem – służby nie są w sta-
nie efektywnie analizować zgromadzonych
danych. Przykładem może być zamach
w Bostonie, któremu nie udało się zapobiec
pomimo posiadania maili i rozmów braci
Carnajewów. Służby posiadały również
fotografie obu zamachowców, jednak sys-
tem monitoringu i specjalistyczne opro-
gramowanie nie pomogły ich zidentyfi-
kować ani przed zamachem, ani po nim. 

Nie tylko w USA służby cieszą się sze-
rokimi uprawnieniami – w 2015 roku,
po zamachach w Paryżu, francuski par-
lament uchwalił ustawę znoszącą wymóg
uzyskania zgody sądu na kontrolowanie
rozmów telefonicznych, instalowanie ka-
muflowanych środków techniki operacyj-
nej, takich jak kamery i mikrofony czy
też szpiegującego oprogramowania w kom-
puterach podejrzanych o bezpośrednie
związki z terroryzmem. Decyzję podej-
mował prokurator, a sąd musiał ją za-
twierdzić w ciągu doby. Ustawa ta spotkała
się z szerokim sprzeciwem opozycji i or-

ganizacji wolnościowych. Mimo że do-
niesienia Snowdena wywołały falę obu-
rzenia na całym świecie (według niektórych
badań był to okres, w którym Amerykanie
bali się bardziej służb niż terrorystów),
inwigilacja jest wciąż podstawowym na-
rzędziem walki z terroryzmem. 

Kryzys migracyjny dodatkowo nasilił
poczucie niepokoju w Europie. Zmiany
podobne do tych francuskich wprowa-
dzono także w Niemczech, Holandii, Zjed-
noczonym Królestwie i Finlandii, a po-
mniejsze – w większości krajów Unii Eu-
ropejskiej. Pod koniec 2020 roku Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł
jednak, że nieograniczona masowa inwi-
gilacja obywateli poprzez zbieranie ich
danych elektronicznych jest niezgodna
z prawem, i powinna być stosowana tylko
przy wystąpieniu „poważnego zagrożenia
dla bezpieczeństwa narodowego”. O tym,
co jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa
narodowego, mają decydować państwa
członkowskie. 

Antyterroryzm po polsku

Na fali zmian w całej Europie również
w Polsce wprowadzono ustawę o działa-
niach antyterrorystycznych, która jako
główną służbę odpowiedzialną w tym za-
kresie wskazuje Agencję Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. Wymienione są również
środki, jakich Agencja może użyć – chodzi
głównie o postępowanie wobec osób nie-
będących obywatelami Polski. Możemy
z tego wnioskować, że ustawodawca spo-
dziewa się przede wszystkim zagrożenia
z zewnątrz (przez to ustawa była nazywana
ksenofobiczną). Szef ABW może, wobec
osób nie będących obywatelami RP, na
okres do trzech miesięcy, zarządzić nie-
jawne prowadzenie czynności operacyj-
no-rozpoznawczych. Obejmują one między
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innymi utrwalanie treści rozmów, obra-
zów, dźwięków czy korespondencji inter-
netowej, a także kontrolę zawartości prze-
syłek. Szef ABW zyskał dostęp do prze-
twarzanych przez banki informacji sta-
nowiących tajemnicę bankową. Organi-
zacje wolnościowe jako największe za-
grożenie wskazywały możliwość bloko-
wania dostępności do określonych usług,
bądź danych teleinformatycznych w sieci
na podstawie decyzji Sądu Okręgowego
na wniosek szefa ABW, po uzyskaniu
zgody prokuratora generalnego. Najbar-
dziej widocznym dla Polaków skutkiem
wprowadzenia ustawy był obowiązek re-
jestracji kart pre-paid, wprowadzony
w 2017 roku.

Ustawa ta była szeroko dyskutowana.
Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bod-
nar, skierował ją do Trybunału Konsty-
tucyjnego, twierdząc, że jest ona sprzeczna
z Konstytucją, Kartą Praw Podstawowych
UE oraz Konwencją o ochronie praw czło-
wieka i podstawowych wolności. Również
na łamach „Nowej Konfederacji” Mateusz
Mroczek pisał o wielu kontrowersyjnych
zapisach ustawy. 

Koszty wyższe od korzyści?

Problem z wytyczeniem granic, w ramach
których możemy walczyć z terroryzmem
jest bardzo poważny. Gorącą dyskusję
wywołał pomysł ówczesnego prezydenta
Francji Nicolasa Sarkozy’ego, który pod-
czas z jednej z debat zaproponował, by
aresztować bez procesu osoby podejrzane
o terroryzm. Ten sam polityk jako lider
opozycji optował za prewencyjnym za-
trzymywaniem – bądź to w specjalnych
ośrodkach, bądź w aresztach domowych –
wszystkich osób, które służby uznawały
za „zradykalizowane”, nawet jeśli nie po-
pełniły jakiegokolwiek przestępstwa. Przy-

pominam – mowa tu o osobach, które są
jedynie podejrzane. Zmiany te nie zostały
nigdy wprowadzone, ponieważ prezydent
Hollande stanowczo się im sprzeciwił.
Sytuacja ta pokazuje jednak, jak łatwo
w niektórych sytuacjach przychodzi poli-
tykom proponowanie radykalnych działań.
Czy byłyby one skuteczne? Być może.

Więcej niż prawdopodobne wydaje się
jednak, że w ich wyniku ucierpiałoby
wielu niewinnych ludzi. Przecież w pro-
cesach sądowych nie każdy podejrzany
zostaje uznany za winnego – dlaczego
więc w tym przypadku miałoby być ina-
czej? Działania takie znajdują jednak zro-
zumienie w zastraszonych społeczeń-
stwach. W 2016 roku ponad 60% Ame-
rykanów uznało, że stosowanie tortur
w stosunku do osób podejrzanych o ter-
roryzm może być uzasadnione. W tym
samym roku, po zamachu w Nicei, 81%
Francuzów było skłonnych wyrazić zgodę
na więcej kontroli i ograniczenia wolności.
68% opowiedziało się za izolowaniem „na
wszelki wypadek” osób zarejestrowanych
jako zagrażające bezpieczeństwu państwa.

Kwestią, którą rzadko się porusza, są
koszty działań antyterrorystycznych. No-
woczesne systemy bezpieczeństwa na lot-
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niskach czy też rozszerzenie zakresu dzia-
łania służb (a co za tym idzie – konieczność
zakupu specjalistycznego sprzętu i zwięk-
szenia zatrudnienia) oznaczają duże do-
datkowe koszty (eksperci szacują, że same
Stany Zjednoczone wydają na ten cel 100
mld dolarów rocznie). Z drugiej strony
zamachy terrorystyczne wiążą się z kosz-
tami dla gospodarki, ponieważ ludzie re-
zygnują z normalnego życia w obawie
o swoje bezpieczeństwo. W USA po ataku
na World Trade Center ekonomiści ob-
niżyli prognozy tempa wzrostu z 1,4% do
0,9% w trzecim kwartale 2001 roku. Sza-
cuje się, że straty finansowe mogły wynieść
nawet 100 mld dolarów (koszty materialne
związane z usuwaniem skutków zamachów
i wypłatą odszkodowań), a straty spowo-
dowane spadkiem cen akcji w pierwszym
tygodniu po ataku wyniosły około 1,2 bi-
liona dolarów. Kolejnym skutkiem było
zmniejszenie się ruchu lotniczego na wiele
miesięcy, co przyniosło straty wielu przed-
siębiorstwom. 

Zamachy 11 września przyczyniły się
także do zamknięcia się krajów rozwinię-
tych i zmniejszenia kwoty inwestycji w kra-
jach rozwijających się. To z kolei przyniosło
dalsze pogorszenie sytuacji ekonomicznej
w tych krajach i wzrost migracji – co
przyniosło dalsze napięcia na tle etnicznym
i religijnym. Oczywiście życie ludzkie jest
bezcenne, jednak państwo dysponuje
ograniczonymi funduszami, i więc zasadne
wydaje się pytanie, czy nie lepiej prze-
znaczyć środków przeznaczanych na walkę
z terroryzmem na zapobieganie zdarze-
niom, które prowadzą do śmierci większej
liczby osób – na przykład przekazując
pieniądze na ochronę zdrowia, walkę ze
zmianami klimatu czy przeciwdziałanie
wypadkom samochodowym. Praktyka po-
kazuje jednak, że państwa wolą ponosić
koszty walki z terroryzmem niż mierzyć

się z ich finansowymi i społecznymi skut-
kami. 

Przytoczone wcześniej badania dość
jednoznacznie pokazują, że większość
społeczeństwa jest w stanie poświęcić nie
tylko swoja wolność, ale też prawa czło-
wieka innych osób w zamian za poczucie
bezpieczeństwa. Po każdym zamachu ter-
rorystycznym obywatele oczekują od władz
i służb, że podejmą właściwe działania.
Jednocześnie państwa, służby i urzędy
rzadko rezygnują z raz zdobytych upraw-
nień. Czy więc działania te są skuteczne?
Niestety odpowiedź na to pytanie nie jest
prosta, ponieważ nie wiemy, ilu zamachów
udało się w ten sposób uniknąć. Faktem
jest, że nowe zasady bezpieczeństwa na
lotniskach spowodowały spadek porwań
samolotów. Dużo trudniej ocenić sku-
teczność inwigilacji – jedni opowiadają
się za dalszym zwiększaniem kompetencji
służb, ponieważ wciąż zdarzają się zama-
chy terrorystyczne; inni – wręcz prze-
ciwnie – postulują zmniejszenie tych
uprawnień, gdyż zbyt daleko ingerują one
w wolność obywateli, a zamachy zdarzają
się mimo tego. Nie można ignorować
faktu, że terroryści wykorzystują nowe
technologie w swoich działaniach – cho-
ciażby rekrutując nowych członków swojej
organizacji, zamawiając przedmioty po-
trzebne do przeprowadzenia zamachu,
zdobywając fundusze dla swojej działal-
ności itd. Dlatego zasadne wydaje się mo-
nitorowanie sieci pod tym kątem. 

Granice walki z terroryzmem

Czy jednak powinno tak być, że służby
mają dostęp do naszej korespondencji,
telefonów itd.? Jak skutecznie czuwać
żeby służby nie nadużywały swoich upraw-
nień? Gdzie przebiega granica, której nie
można przekroczyć? Niestety chyba jeszcze
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nigdzie na świecie, nawet w krajach z dłu-
gimi tradycjami demokratycznymi jak np.
Francja, nie znaleziono jeszcze rozwiązań,
które pozwoliłyby na jednocześnie sprawne
działanie służb i poszanowanie wolności
obywateli. 

Specjaliści zajmujący się bezpieczeń-
stwem zwracają uwagę, że zachwianie
równowagi między bezpieczeństwem
a wolnością prowadzi do kilku poważnych
patologii w państwie. Podważane są zasady
państwa demokratycznego. Służby dążą
do kontroli wszystkich i wszystkiego w celu
eliminacji stosunkowo nielicznych nad-
użyć. Zbyt duża liczba obostrzeń powoduje
w społeczeństwie eskalację poczucia za-
grożenia, co paradoksalnie powoduje
większą skłonność do spełniania postu-
latów terrorystów. Wyodrębnianie przez
służby „grup podwyższonego ryzyka”
sprzyja ich alienacji w społeczeństwie –
a to z kolei przyczynia się do ich radyka-
lizacji. Skutkiem mogą być kolejne za-

machy, które prawdopodobnie przyniosą
kolejne obostrzenia – możemy więc mieć
do czynienia z istnym perpetuum mobile. 

Dzięki korzystaniu z metod terrory-
stycznych można przy użyciu stosunkowo
niewielkich środków osiągnąć efekt za-
straszenia przeciwnika, do którego jeszcze
jakiś czas temu potrzeba byłoby armii –
skutkiem zamachu w Madrycie z 2004
roku była przegrana partii rządzącej w wy-
borach oraz wycofanie hiszpańskiego woj-
ska z Iraku. Efekty terroryzmu mogą być
tak duże, że wydaje się zasadne, że należy
walczyć z nimi nadzwyczajnymi metodami.
Czy jednak nadal będziemy żyć w świecie
demokratycznym, jeśli służby mogą kon-
trolować wszystko, co robimy w sieci i de-
cydować jakie treści możemy oglądać?
Czy nadal będziemy czuć się bezpiecznie
wiedząc, że wystarczy podejrzenie o związ-
ki z terroryzmem żeby trafić prewencyjnie
do więzienia? 
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Czy pamiętają Państwo firmę Grundig,
niegdyś przodującego producenta sprzętu
RTV-AGD? Bankructwo tego przedsię-
biorstwa, symbolu niemieckiej myśli tech-
nologicznej, było związane z utratą prze-
wagi innowacyjnej na rzecz konkurencji
z Azji: koreańskiego Samsunga i japoń-
skiego Sony. Czy taki sam los podzieli
największe koło zębate w maszynie nie-
mieckiego przemysłu – produkcja samo-
chodów?

Niemcy coraz niżej w rankingach

Odsetek europejskich firm na szczytowych
miejscach rankingów największych i naj-
bardziej dochodowych przedsiębiorstw
maleje z każdym rokiem. Jedyny euro-
pejski reprezentant w pierwszej dziesiątce
najbardziej dochodowych firm – Volks-
wagen – ledwo utrzymuje się na ostatnim
miejscu tej dziesiątki. Na początku 2021 r.
Toyota wyprzedziła motoryzacyjnego
 giganta z Wolfsburga w rankingu naj-
większych sprzedawców samochodów na
świecie. 

Do tego dochodzą błędne decyzje stra-
tegiczne podejmowane przez niemieckie
firmy. W 2015 r. Daimler zrezygnował
z uruchomienia masowej produkcji ogniw
litowo-jonowych w Kamenz w Saksonii.
Mówiono wówczas, że konkurencja z Da-
lekiego Wschodu była zbyt duża, opła-
calność stała pod znakiem zapytania,
a przewidywane straty produkcji własnej
miały być zbyt wysokie. Dzisiaj, w dobie
zwrotu ku elektromobilności, decyzja ta
wydaje się być coraz bardziej dotkliwa. 

Inny przykład: w 2000 r. Siemens
sam zrezygnował z produkcji półprze-
wodników i układów scalonych, oddając
pole azjatyckiej i amerykańskiej konku-
rencji. Po latach okazało się to wielkim
błędem strategicznym, a Siemens musi
dzisiaj kupować półprzewodniki od firm
trzecich. Jest to szczególnie problema-
tyczne przy obecnej utrudnionej dostęp-
ności półprzewodników na światowych
rynkach – a tajwańscy producenci pół-
przewodników nie traktują europejskich
producentów samochodów jako priory-
tetowych klientów. 

dR PioTR aNdRZEjEWSki
Analityk Instytutu Zachodniego, adiunkt w Zakładzie Studiów nad
Niemcami ISP PAN. Politolog i historyk, doktoryzował się podwójnie
w ISP PAN oraz niemieckim Uniwersytecie w Rostocku. Interesuje się
niemiecką polityką (zwłaszcza gospodarczą) i Austrią. Fan gier
strategicznych i planszowych

Niemiecka gospodarka coraz częściej przegrywa w konkurencji z Dalekim
Wschodem. Decyzje podejmowane przez sektor biznesowy nie wystar-
czają do utrzymania dobrostanu

Czego boją się Niemcy? 
kapitalizm państwowy jako remedium 

na gospodarcze bolączki



Należy także wspomnieć o niemieckim
gospodarczym paradoksie. W 2020 roku
Global Economic Forum uznało Niemcy
za najbardziej innowacyjną gospodarkę
na świecie. Na podium uplasowały się
także Korea Płd. oraz Singapur. Niemcy
z kwotą ok. 105 mld euro przeznaczanych
co roku na inwestycje w badania i rozwój
(większość – 68% środków – pochodzi
z sektora prywatnego) nie mogą narzekać
na jakość instytucji i otoczenie niesprzy-
jające powstawaniu innowacji. Wysoki

poziom prac prowadzonych w laborato-
riach i na uniwersytetach oraz nowe pa-
tenty nie mają jednak odpowiedniego do
zainwestowanych środków przełożenia
na komercjalizację wytworzonych roz-
wiązań. Słynne przykłady niemieckich in-
nowacji, które dały zarobić innym pod-
miotom, to m.in. format MP3, poduszka
powietrzna w samochodach czy techno-
logia rozpoznawania głosu. Warto mieć
powyższe przykłady w pamięci, kiedy kry-
tykuje się historię polskiego grafenu,
którzy nie odniósł sukcesu rzekomo przez
brak kapitału inwestycyjnego oraz brak
kultury innowacyjności. Niemiecki para-
doks pokazuje, że problem jest bardziej
złożony – nawet najlepsze i najnowocześ-
niejsze rozwiązanie trzeba umieć sprzedać. 

Elity polityczne Niemiec dostrzegły
problemy takie jak spadek innowacyjności
firm, niemoc w kreowaniu nowych glo-
balnych marek, coraz częstsze wykupy-
wanie udziałów w niemieckich firmach
przez zewnętrzne podmioty (dotyczy to
zwłaszcza podkupywania start-upów przez
kapitał amerykański). Stwierdzają, że
utrata przewag konkurencyjnych w takich
sektorach niemieckiej gospodarki jak te-
lekomunikacja i elektronika komputerowa
ma charakter trwały. Jest to przestroga
dla sektorów, które konkurencyjność ciągle
utrzymują (samochodowy, chemiczny,
medyczny i zbrojeniowy). 

Niemiecki Plan Morawieckiego

Jakie remedium przewidują niemieccy
decydenci? Odpowiedź można znaleźć
w szeregu dokumentów strategicznych
takich jak: Narodowa Strategia Przemy-
słowa 2030, Strategia Wodorowa czy pa-
kiety pomocowe na czas pandemii. Więk-
szość z nich została przygotowana przez
Federalne Ministerstwo Gospodarki za
kadencji ministra Petera Altmaiera (CDU). 

Pierwsze, co uderza czytelnika tych
dokumentów, to ich zbieżność w definio-
waniu problemów z polską Strategią na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Polski
dokument powstał trzy lata przed nie-
mieckim (choć sam opierał się na propo-
zycjach brytyjskich – kraje anglojęzyczne
jak zwykle znajdują się w czołówce tren-
dów). Niemieckie lęki podobne są do pol-
skich, choć widziane z innego poziomu.
Dla Polski niebezpieczeństwem jest wpad-
nięcie w pułapkę średniego rozwoju, dla
Niemiec – deklasacja gospodarki i utrata
pozycji w globalnych łańcuchach wartości.
Ciekawym wątkiem powyższych doku-
mentów jest stwierdzenie, że bez utrzy-
mania konkurencyjności niemieckiej gos-
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podarki trudno będzie utrzymać wypra-
cowany przez dekady poziom życia, co
będzie mieć przełożenie na sytuację spo-
łeczną i polityczną w Niemczech.

Recepty na rozwiązanie ekonomicz-
nych bolączek współczesności są także
podobne do polskich. Konstatacja jest
jedna: ogół decyzji podejmowanych przez
sektor biznesowy nie jest wystarczający
do utrzymania obecnego dobrostanu. Fir-
my interesuje tylko ich własny rozwój,
a nie stan państwa, dlatego polityka prze-
mysłowa, która ma aktywizować, promo-
wać i chronić rodzime podmioty gospo-
darcze, jest usprawiedliwiona. Sam wolny
rynek nie jest w stanie utrzymać innowa-
cyjności i konkurencyjności, a odpowie-
dzialność za ich utrzymanie musi przejąć
państwo. 

Idee przedsiębiorczego państwa zostały
wzmocnione w czasie pandemii ze względu
na szeroką pomoc udzielaną przez pań-
stwo. Republika Federalna Niemiec w za-
mian za szczodre programy pomocowe
(pamiętajmy, że niemieckie PKB to 27%
unijnego PKB, a niemieckie programy
pomocowe wyniosły aż 52% wszystkich
programów w UE) uzyskała tzw. „ciche
udziały” w licznych przedsiębiorstwach
(np. w Lufthansie) i wyznaczała cele po-
lityki gospodarczej (np. zmniejszając liczbę
lotów krótkodystansowych lub sugerując
przemysłowi samochodowemu znacznie
szybsze przejście na elektromobilność). 

Niemieckie partie także przedstawiły
szereg rozwiązań mających na celu struk-
turalne wzmocnienie niemieckiej gospo-
darki tak, by mogła odpowiedzieć na ros-
nącą presję ze strony firm z USA, Chin,
Japonii czy Korei Południowej. Jednym
z rezultatów kryzysu gospodarczego jest
podobieństwo w zapatrywaniach niemiec-
kich partii na cele polityki gospodarczej
(wyjątek stanowi AfD). Remedium na po-

wolną utratę globalnej pozycji przez nie-
miecką gospodarkę ma być ucieczka do
przodu – osiągnięcie prymatu w zielonych
technologiach i zielonej transformacji.
Programy pomocowe stają się narzędziem
prowadzenia polityki gospodarczej, która
w przekonaniu większości niemieckich
partii może przywrócić Berlinowi wysoką
pozycję gospodarczą w światowych ran-
kingach. Ma do tego doprowadzić stwo-
rzenie nowej marki „clean product made
in Germany”. 

Choć co do celu panuje konsensus,
poszczególne ugrupowania inaczej widzą
sposoby jego osiągnięcia. Nie będzie du-
żym zaskoczeniem, że lewica czyli SPD,
Zieloni oraz Die Linke opowiadają się za
zwiększeniem aktywności państwa. Dla
lewicy kluczowe jest zwiększenie inwestycji
państwowych, co oznacza odejście od re-
guły tzw. „czarnego zera” czyli hamulca
zadłużenia. CDU i CSU dostrzegają także
niezbędną rolę prywatnych przedsię-
biorstw. Liberałowie z FDP (i po części
AfD) większość inwestycji chcieliby na-
tomiast uzyskać z sektora prywatnego.
Zarówno CDU, jak i FDP są zwolennikami
utrzymania hamulców zadłużenia, które
w ich przekonaniu sprawdziły się w cza-
sach kryzysu, a wiele lat zbilansowanego
budżetu umożliwiło uwolnienie znaczących
środków w czasie pandemii. 

Nie wszystkim podobają się polityczne
zakusy większej kontroli nad gospodarką
oraz wyznaczania celów nowej nowoczes-
ności. Eksperci ekonomiczni, w tym były
przewodniczący rządowej Rady Ekspertów
Ekonomicznych, prof. Lars P. Feld, kry-
tycznie wypowiadali się na temat two-
rzącego się kapitalizmu państwowego.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że
krytyka posunięć rządu w czasie pandemii
wpłynęła na polityków (zwłaszcza z SPD),
którzy nie zgodzili się na trzecią kadencję
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Felda w Radzie. Do dziś jedno stanowisko
pośród „Pięciu Mędrców" (fünf Weisen)
pozostaje nieobsadzone (partie zapewne
czekają do wyborów)

Czy niemieckie zamierzenia osiągną
sukces – to pokaże dopiero przyszłość.
Hasło reklamowe firmy Grundig: „Ponad
70 lat jakości, innowacji i stylu”, można
symbolicznie odnieść do całości powo-

jennej niemieckiej gospodarki. Pozostają
jednak pytania: ile z tej innowacyjności
utrzyma się w starciu z globalną konku-
rencją? Czy niemiecka polityka gospo-
darcza odniesie sukces czy okaże się ślepą
uliczką? W Polsce, której gospodarcze
powiązania z Niemcami są coraz silniejsze,
te pytania powinny pojawiać się częściej. 
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Roman Graczyk: Pani książka „L’Age
du renoncement” ukazała się przed
10 laty, a od tego czasu wiele się zmie-
niło. Pojawiły się, czy też umocniły,
nowe nurty intelektualne takie jak
transhumanizm, które dokonały dal-
szych transgresji. Już nie tylko chodzi
o przekroczenie podziału np. na kobiety
i mężczyzn, ale wprost o przekroczenie
kondycji człowieka, np. zakwestiono-
wanie jego śmiertelności. Gdy pisze
pani np. o tym, że w zachodniej cywi-
lizacji rolę religii monoteistycznych
z centralnym dla nich pojęciem Prawdy,
przejęły zwykłe przekonania: zmienne
i nie zakorzenione w Absolucie, dziś –
w obliczu transhumanizmu – pani opis
wydaje się już niewystarczający. 

Chantal Delsol: Niezbyt wierzę w powagę
transhumanizmu. Wiele dyskutowałam

z osobami, które się na tym znają lepiej
ode mnie i wyprowadzam stąd wniosek,
że to jest rodzaj nowej utopii, podobnie
jak był nią marksizm. Dlatego, sam w so-
bie, transhumanizm nie jest niebezpieczny.
Nie jest realne, abyśmy pokonali śmierć.
Chodzi tylko o to, żeby zbyt wielu ludzi
temu złudzeniu nie uległo.

Od dawna alarmuje pani, że demokra-
tyczna debata jest we Francji zagro-
żona, ponieważ dyskurs liberalny w is-
tocie wyklucza tych, którzy wychodzą
z innych założeń niż liberalne. Nie za-
przeczam temu opisowi, jeśli chodzi
o minione 30 lat. Ale zauważam w ostat-
nim czasie pewne zjawiska nietypowe.
Kiedy prezydent Macron mówił tuż po
przejęciu Kabulu przez talibów o sy-
tuacji w Afganistanie, stwierdził, że
Francja musi się „chronić” przed falą

CHaNTal dElSol
Francuska filozof, politolog, historyk idei, antropolog
i powieściopisarka. Dyrektorka Ośrodka Studiów Europejskich na
Uniwersytecie Marne-la-Vallée w Paryżu. Jej książki zostały
przetłumaczone na piętnaście języków. W Polsce wydano m.in.
Nienawiść do świata. Totalitaryzmy i ponowoczesność, Kamienie
węgielne. Na czym nam zależy? i Czas wyrzeczenia 

Niedawno brałam udział w kolokwium organizowanym przez ludzi bliskich
rządowi polskiemu. Ja i inni uczestnicy z Zachodu, konserwatyści,
byliśmy zaskoczeni ekstremizmem wystąpień naszych gospodarzy

Niełatwo znaleźć inteligentnych
konserwatystów, którzy nie byliby

ekstremistami 

Z prof. Chantal delsol 
rozmawia Roman graczyk



imigracji stamtąd – do niedawna było
to – w podobnym kontekście słowo
zarezerwowane dla Marine Le Pen.
Inny przykład: obecne stanowisko Unii
Europejskiej w stosunku do państw
bałtyckich i Polski, które strzegą swo-
ich granic przed imigrantami ze Środ-
kowego Wschodu, jest afirmatywne.
A przecież kiedy w 2015 r. to samo
robił Orbán, był przez Brukselę trak-
towany jak rasista. Czy takie zjawiska
pozwalają mówić, że zmienia się klimat
intelektualny?

Zjawiska, o których pan mówi, rzeczywiście
się dzieją od około 15 lat. Pewne oceny
rzeczywistości, które dawniej były wypo-
wiadane jedynie przez Front Narodowy,
zostały stopniowo uznane przez większość
polityków. Zdali sobie oni sprawę z tego,
że przeważnie te oceny, formułowane
przez skrajną prawicę, są mniej czy bar-
dziej prawdziwe: imigracja, niebezpie-
czeństwo terroryzmu, i parę innych. Ci
politycy przejęli język, dawniej zarezer-
wowany dla Frontu Narodowego, ale dalej
odrzucają tych, którzy mówili to jako
pierwsi. 

Dlatego twierdzę, że demokracja jest
dalej zagrożona, ponieważ normalna dys-
kusja w demokracji polega na tym, że
każdy wypowiada swoje zdanie. Tymcza-
sem mamy tego rodzaju sytuację, że jedna
osoba (chodzi o Emmanuela Macrona –
przyp. RG). mówi: „Wybór jest taki: albo
ja, albo diabeł (chodzi o Marine Le Pen –
przyp. RG). Jeśli nie jesteście ze mną, na
pewno jesteście z diabłem”. To jest cał-
kowicie antydemokratyczne. Uważam, że
to groźne, ponieważ skrajną prawicę,
która ma tutaj poparcie pomiędzy 20 a 25
procent wyborców, a w drugiej turze wy-
borów prezydenckich zbliża się do 50
procent, trzeba albo traktować jak nor-

malną partię, albo – zgodnie z powyższą
diaboliczną kwalifikacją – wykluczyć do
końca, to znaczy zakazać jej działalności.
Ale sytuacja, w której mamy albo rządzą-
cych, albo diabła, jest całkowicie antyde-
mokratyczna. 

W innej Pani książce, „Le Crépuscule
de l’universel”, wskazuje pani na współ-
czesnych krytyków zachodniej cywili-
zacji: kultury Dalekiego Wschodu, kul-
turę muzułmańską, rosyjskie prawo-
sławie, demokracje nieliberalne z Eu-
ropy Środkowej. I zauważa pani dobre
powody tej krytyki o tyle, o ile cywili-
zacja zachodnia sama siebie zdradziła.
Zgoda. Ale jako Polak mam problem
z przykładem rosyjskim: prawosławie
rosyjskie ma pewne racje w swojej
krytyce Zachodu, zarazem jednak jest
podporą systemu, który jest wewnętrz-
nie autorytarny, a zewnętrznie impe-
rialistyczny. Jak pani skomentuje ten
paradoks?

W czym jest paradoks?

W tym, że trafność pewnych krytyk
Zachodu kłóci się z rolą współczesnej
Rosji wobec Zachodu. Putin jest dla
Zachodu zagrożeniem, a tym bardziej
dla Polski. W Polsce zatem można
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bardzo łatwo, podzielając pewne tezy
myśli rosyjskiego prawosławia, być
okrzykniętym „człowiekiem Putina”. 

Ach, tak! W tym sensie we Francji mamy
też dużo osób „prorosyjskich”. Tak rozu-
mując, powiemy, że we Francji te 20-25
procent populacji głosujące na Zjedno-
czenie Narodowe to są „ludzie Putina”.
Dla nich Putin jest konserwatystą, po-
nieważ jest przeciwny małżeństwom jed-
nopłciowym i podobnym rzeczom. Tak,
mamy tu sprzeczność, bo Putin jest naszym
wrogiem, a zarazem niekiedy mamy ochotę
przyznać mu rację, będąc bliżsi jego ocen,
niż tych dominujących na Zachodzie. Ale
ja osobiście nie ulegam tej pokusie, po-
nieważ ani chwilę nie wierzę w szczerość
przekonań tego człowieka. On zabiegając
o popularność, zwraca się do wyznawców
prawosławia, a ci są bardziej konserwa-
tywni niż wyznawcy katolicyzmu – którzy
z kolei są bardziej konserwatywni od wier-
nych protestanckich. A w Rosji, jak wia-
domo, prawosławie jest najważniejsze.
Tak więc wyborcy Putina są konserwa-
tywni, a on idzie za swoimi wyborcami.
Ale to jest tylko chuligan, który lubi
władzę. 

Zatem Rosja to dyktatura, z odwiecz-
nymi despotycznymi przyzwyczajeniami,
i z tej perspektywy komunizm był tylko
etapem na drodze nieustającego despo-
tyzmu. A teraz Putin przejął tę tradycyjną
formę despotyzmu, która nie była sowiec-
ka, ale w istocie bliska sowietyzmowi.
Myślę, że to tam będzie kontynuowane,
nie wiem, jak długo. Dla mnie Rosja to
wróg, nie mam z tym żadnego problemu. 

Pośród krytyków zachodniego post-
modernizmu wskazuje pani również
Środkową Europę: Węgry, ale szcze-
gólnie Polskę. Odwołuje się pani do

Michała Masłowskiego, który pokazuje,
jak za pośrednictwem Norwida i Mic-
kiewicza Polacy zostali ukształtowani
przez romantyzm, co ma swoje kon-
sekwencje aż do czasów współczes-
nych. Zgadzam się z tą analizą. I pod
tym względem nie sprzeciwiam się
tendencjom polityki obecnego rządu.
Ale są rzeczy gorsze: poważne naru-
szenie przez ten rząd (i przez rząd wę-
gierski) porządku państwa prawa. Pani
na ten temat się nie wypowiada. 

Nie znam dostatecznie dobrze sytuacji
w Polsce. A zarazem jestem nieufna wobec
tego, co na temat naruszeń porządku pań-
stwa prawa piszą nasze gazety. A one
wrzucają rząd polski do jednego worka
z diabłem. Tak więc nie wiem, jak się
tam naprawdę rzeczy mają. Kiedy mogę,
staram się czegoś na ten temat dowiedzieć.
Niedawno brałam udział w kolokwium
organizowanym przez ludzi bliskich rzą-
dowi polskiemu. Ja i inni uczestnicy z Za-
chodu, konserwatyści, byliśmy zaskoczeni
ekstremizmem wystąpień naszych gos-
podarzy. Problem polega na tym, że nie
jest łatwo znaleźć inteligentnych konser-
watystów, którzy zarazem nie byliby eks-
tremistami, podważającymi nawet racje
państwa prawa. Na przykład na koniec
tego spotkania usłyszeliśmy od naszych
gospodarzy, w kontekście sporu o państwo
prawa: „Czy wolicie burdel od więzienia?”
To znaczy, dla nich społeczeństwo z sil-
nymi wpływami LGBT, z małżeństwami
gejowskimi etc. jest ekwiwalentem bur-
delu. 

Tak więc mamy tu rzeczywiście pro-
blem. Nie potrafimy sprzeciwiać się tym
zjawiskom, które uważamy za ekscesywne,
jak np. małżeństwa jednopłciowe, bez po-
padania w ekstremizm. I ta trudność wy-
stępuje nie tylko w Polsce. W Stanach
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Zjednoczonych sprzeciw wobec przesady
liberalizmu wyniósł do władzy Trumpa,
co jednak jest groteskowym ekscesem,
który delegitymizuje politykę i demokrację
w ogóle. Bardzo trudno jest być dzisiaj
konserwatystą, ponieważ staje się wobec
ruchu społecznego sprzeciwu wobec no-
woczesności, który jest mniej czy bardziej
ludowy. To jest zarazem pociągające, jak
i niebezpieczne. Trzeba więc umieć prze-
ciwstawić się ekscesom takiego ruchu, co
wymaga aktywności, odwagi i inteligencji –
a nikt nie ma tych wszystkich przymiotów
jednocześnie. 

Pod koniec „Le Crépuscule de l’uni-
versel” Pani zapowiada drugi tom. Kie-
dy on się ukaże i czego będzie doty-
czył?

Ten tom ukaże się w ciągu najbliższych
dwóch lat i będzie dotyczył zaniku pojęcia
prawdy, tak na poziomie religijnym (a więc
Prawdy), jak i na poziomie nauki (w tym
wypadku: prawdy).  

W swoim komentarzu do upadku Ka-
bulu pisze pani w „Le Figaro” o zde-
rzeniu kultur, ale także o pewnej nie-
spójności naszego myślenia. Zachód
interweniował w Afganistanie np. po
to, żeby tamtejsze kobiety nie były
zmuszane do noszenia chust islam-
skich, ale jeśli Afganki, które przyjadą
do Francji popadną w kręgi radykal-
nego islamu i będą tu zmuszane do
ubierania chust, to w imię tolerancji
dla innych kultur będzie się tego stanu
rzeczy bronić. Zauważam, że od 30 lat
zmienia się stosunek do tych spraw
we Francji, tu wspomnę tylko – przy-
kładowo – o słynnym stanowisku stu-
denckiej organizacji UNEF, która w imię
tolerancji dla mniejszości etnicznych

zaleciła organizowanie zebrań, z któ-
rych byłyby wykluczone osoby o bia-
łym kolorze skóry. A zatem, czy fran-
cuska „la laïcité” kończy się?

Myślę, że tak, ponieważ francuski model
jest ścisłym zastosowaniem uniwersalis-
tycznych założeń. Otóż, odkąd uniwersa-
lizm został podważony, także w naszych
głowach, nie zaś tylko u naszych prze-
ciwników i w ogóle u „innych”, model
francuski chwieje się i robi miejsce dla
czegoś innego, co nadejdzie. Jesteśmy
teraz w okresie przejściowym, szczególnie
z powodu końca chrześcijaństwa. Bo ko-
niec chrześcijaństwa wywołuje także ko-
niec uniwersalizmu, a rozwija się relaty-
wizm. Z dawnego modelu coś na pewno
zostanie, nie staniemy się kompletnie re-
latywistyczni, ale będzie następowało

nowe ułożenie stosunków, którego nie
znamy, bo nie potrafimy przewidywać
przyszłości. Ale jestem pewna, że w nie-
długim czasie francuski model zostanie
zastąpiony przez coś innego, co będzie
znacznie mniej uniwersalistyczne. Już te-
raz jesteśmy znacznie mniej uniwersalis-
tyczni, niż to było do niedawna. Ja osobi-
ście trwam przy przekonaniach uniwer-
salistycznych, ale dla mnie uniwersalizm
to jest swego rodzaju obietnica, a nie pro-
gram do zaaplikowania, wedle którego
przychodzimy do innych i mówimy: mu-
sicie natychmiast urządzić swoje sprawy
tak i tak. Ale obietnica – tak. W takim
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sensie, w jakim mówi się, że przyszłość
to jest nieznany ptak. To jest nadzieja.
To jest jednak prawdziwa natura rzeczy,
jesteśmy do tego stworzeni i do tego po-
winniśmy dążyć. 

Myślę, że kiedyś w przyszłości kobiety
afgańskie będą bardziej szczęśliwe, niż
są obecnie, kiedy w wieku 12 lat wydaje
się je za mąż, bez pytania ich o zgodę.
Jestem o tym przekonana. Ale zarazem
nie sądzę, aby należało im to przynosić
z zewnątrz jako program. Do tego one
potrzebują czasu. Jeśli będziemy niecier-
pliwi, to się nie uda. Otóż aktualnie jes-
teśmy u początku procesu zwycięstwa re-
latywizmu. Przejdziemy przez ten proces,
a potem zobaczymy, jaki będzie kierunek.
W toku tego procesu, który teraz się za-
czyna, to z pewnością model francuski
będzie musiał zmienić się najbardziej.

To nie jest optymistyczne.

Tak, ale wie pan, ten świat ciągle się
zmienia. W tym sensie to nic nowego.

Nie umiemy przewidywać przyszłości.
A jednak pisze pani w zakończeniu
„L’Age du renoncement”: „Chciałoby

się spojrzeć z wyrozumiałością na
społeczeństwa zmęczone nadmiarem
prawdy. A jednak to właśnie owładnięci
prawdą są być może depozytariuszami
jakiejś innej duszy świata i stróżami
jej pociągającego blasku”(tłum. RG).
Tu widzę ślad pewnego optymizmu,
mimo wszystko. 

Oczywiście. Nie mam wrażenia, żebym
w ogóle była pesymistką. Jedynie nie za-
mierzam zatrzymywać ze wszystkich sił
tego, co podlega zmianie. Myślę, że trzeba
się wznieść ponad to i sprzymierzyć się
z nadziejami, które są umiejscowione wy-
żej. Jeśli laickość francuska niszczeje, to
nie jest bardzo wielka strata. Należy po-
kładać nadzieję w czymś wyższym. Trzeba
tylko czasu, cierpliwości. Naprawdę nie
sądzę, żebym była pesymistką. To, co na-
zywam „pociągającym blaskiem”, leży
bardzo wysoko, to ma wymiar duchowy.

Zatem pisze to pani jako chrześcijanka?
Byłaby to nadzieja chrześcijańska?

Można tak powiedzieć. Nie wiem, kim
bym była, gdybym tej chrześcijańskiej
nadziei nie miała.  

*

NOTA O KSIĄŻKACH CHANTAL DE-
LSOL, OMAWIANYCH W WYWIADZIE
Chantal Delsol, L’Age du renoncement,
Les éditions du Cerf, Paris 2011. Pol-
skie wydanie: Chantal Delsol, Czas
wyrzeczenia, Państwowy Instytut Wy-
dawniczy, Warszawa 2020.

Jest to analiza zachodniej postnowoczes-
ności. Autorka opisuje, jak w Europie,
która była kolebką chrześcijaństwa, a po-
tem oświeceniowego racjonalizmu, stop-
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niowo upadły wiara (zastąpiona przez
przekonania), prawda (zastąpiona przez
użyteczność), religia (zastąpiona przez
mit). Pisze, że zważywszy na to, iż Euro-
pejczycy już nie wierzą w poprawę czło-
wieka i w ogóle w wielkie cele, można
przyjąć, że w pewnym sensie wrócili oni
do pojmowania czasu jako rzeczywistości
cyklicznej, a nie liniowej. Zauważa, że
popsuła się europejska demokracja wraz
z zastąpieniem otwartej debaty i głoso-
wania większościowego przez konsensus
i zasadę jednomyślności. W końcu stwier-
dza, że człowiek współczesny, wraz z odej-
ściem epoki naznaczonej sensem, chroni
się w swojej bańce. W ten sposób Europa
wraca intelektualnie i duchowo do czasów
sprzed nastania chrześcijaństwa.  

Chantal Delsol, Le crépuscule de l’uni-
versel. L’Occident postmoderne et ses
adversaires, un conflit mondial des
paradigmes, Les éditions du Cerf, Paris
2020.

Kultura zachodnia, dominująca na świecie
przez kilka wieków, a przez dwa ostatnie,
tzn. po Rewolucji Francuskiej, aspirująca
do nadawania/narzucania innym kultu-
rom swoich norm, dlatego właśnie uzna-
wała sama siebie za uniwersalną. Wszelako
z biegiem czasu inne kultury coraz głośniej
odrzucały zachodni model. Dziś mamy
apogeum tego procesu. I przeciwnicy Za-
chodu podejmują swój protest nie jako
ci, którzy jeszcze nie dorośli do światłych
rozwiązań, lecz jako ci, którzy mają swój
model i uważają go za lepszy. Muzułmanie,
Chińczycy, Japończycy, prawosławni Ros-
janie, a nawet w pewnym stopniu Środ-
kowi Europejczycy mówią dziś Zachodowi,
że nie chcą jego norm, a ich forsowanie
traktują jako imperializm. Ważną oko-
licznością tego procesu jest stopniowe
wyjałowienie kultury Zachodu z jej tra-
dycyjnych wartości. W tym sensie za-
chodnia oferta bywa rzeczywiście słaba,
ponieważ z silnymi wartościami (obojętne
czy je przyjmujemy czy nie) mogą kon-
kurować tylko inne silne wartości. 
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Koniec roku 2011 nie zapowiadał w żaden
sposób tego wydarzenia. Rok, dwa wcześ-
niej w księgarniach objawiła się „Tarcza
Szerni”, kolejny tom Księgi Całości – naj-
bardziej pomnikowej, monumentalnej
sagi fantasy w historii Polski (i, śmiało
należy rzec – w owym okresie świata).
Warto mieć na uwadze kontekst – w świe-
cie fantastyki trudno było wtedy o większe
nazwisko w fantasy. Andrzej Sapkowski
po Sadze o Wiedźminie, Trylogii Husyckiej
i niezbyt ciepło przyjętej „Żmii” już milczał,
nowych nazwisk jeszcze nie było, toteż
chętni na ściśle polską fantasy mogli
sięgać tylko po Kresa.

A ten pisał literaturę dorosłą, trudną,
głęboką, oferującą znacznie wyższy poziom
rozważań niż – umówmy się – dość prosty
przekaz zawarty w książkach Sapkow-
skiego. Gdy AS bawił się formą, konwencją
i tworzył pastisz, jedynie udając głębię,
Kres nie brał jeńców. Prezentował w fan-
tasy treści dorosłe, poważne, napisane
w sposób niełatwy, ale dający sporą sa-
tysfakcję temu, kto był gotów przez nie
przejść. 

Gdy więc po „Tarczy Szerni” autor
dość niespodziewanie ogłosił zakończenie
działalności, było to wielkie zaskoczenie.
Także dla mnie. Pamiętam doskonale,
gdy w owym okresie, po tej deklaracji
autora, snułem rozważania na pograniczu
teorii spiskowych, sugerując, że jest to
manewr marketingowy, mający wypro-
mować nadchodzący, finałowy tom. 

Nadzieja umiera ostatnia. Ostatecznie
zapowiedź okazała się arcyprawdziwą,
a Kres zamilkł na dekadę.

Szczęśliwie – wrócił.

Kim jest Feliks W. Kres?

To łódzki autor, który wywodzi się, lite-
racko, z tzw. Klubu Tfurcuf, czyli organi-
zacji młodych pisarzy powstałej na prze-
łomie lat 80-tych i 90-tych. Do Klubu
należeli tacy tytani jak Jarosław Grzędo-
wicz, Rafał Ziemkiewicz czy Jacek Piekara,
jednak to właśnie Kres wybił się z tego
środowiska. Gdy tamci kreowali wizje
fantastyki socjologicznej w ujęciu post-
zajdlowskiej, Kres bez kompleksów kreślił

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

Ważna wiadomość dla polskiej literatury: powraca Feliks W. Kres. Autor,
który wyprzedził epokę. Który z sukcesem połączył fantasy z myślowym
eksperymentem: społecznym i geopolitycznym

koniec kresu kresa. Powraca polski twórca,
który wyprzedził „grę o Tron”



mroczną, poważną fantasy, która już wtedy
mogła się równać z osiągnięciami takich
zachodnich gigantów jak Karl E. Wagner
czy Michael Moorcock. 

Światowa fantasy była wtedy w spe-
cyficznym miejscu. Minął post-Tolkie-
nowski boom na naiwną epikę, rozpoczął
się okres mroczniejszy. Koniec lat 80-
tych to okres sukcesów fantasy. Tęskniąca
za odległymi przestrzeniami science fiction
wchodziła w inną fazę. Kwitnąć zaczął
cyberpunk, zrodzony w USA z epoki Rea-
gana, fantasy także stała się cyniczna
i mroczna. Zamiast bohaterów rodem
z Gondoru mieliśmy cyników i antyhero-
sów. Zamiast ratowania świata – egoisty-
czne dążenie do osiągnięcia indywidual-
nego sukcesu. Zamiast światła – mrok,
zamiast blasku – cień.

Kres odnalazł się w tym doskonale,
choć zaprezentował literaturę, które nawet
te czasy wyprzedziła.

Pomnikowym dziełem Kresa jest wie-
lotomowa saga o Szererze – krainie po-
wstałej wskutek ingerencji quasi-boskiej
mocy, Szerni, nadającej kształt lądom,
oceanom, ale przede wszystkim – rozum-
nego życia. Sama będąc bezrozumną, na-
dała intelekt takim gatunkom jak ludzie,
koty i sępy. Samo to już pokazuje, jak da-
leko autor uciekł od elfiokrasnoludzkiego
kanonu. Ale Kres wciąż nie był zadowolony
tylko z jednej innowacji i do swego świata
dodał też cynizm, mrok, nieliczne, ale
wyraziste porywy szlachetności i honoru,
wreszcie – geopolityczne rozgrywki na
wysokim poziomie, który światowa lite-
ratura miała ujrzeć dopiero wraz ze wzros-
tem popularności George’a RR Martina
(znamienne, że tegoż autora nawet Sap-
kowski w swym „Rękopisie znalezionym
w smoczej jaskini” nie umiał należycie
docenić). Trudno więc, by nasz, własny,

rodzimy, aż chce się napisać – prowin-
cjonalny Kres znalazł uznanie. 

A jednak okazał się on autorem, który
nie tylko zrewolucjonizował gatunek, ale
też uczynił to na lata przed tym, jak świat
był na takie treści gotowy. 

Oto największy dramat Kresa. Nie tyle
fakt, że autor ten nie cieszył się należnym
mu uznaniem (choć komercyjnie przecież
cykl szererski cieszył się sukcesem), ale
że wyprzedził swoją epokę, prezentując
czytelnikom coś, na co ci nie byli gotowi.
Sam cykl szererski przechodził przez różne
iteracje, wyrastając wszak z dzieł napisa-
nych w podstawówce (sic!). To właśnie
fundament wylany w tamtych opowiada-
niach rozrósł się do pomnikowego cyklu.
Tylko, że – jeśli uprzemy się przy kon-
strukcyjnych metaforach – cykl ten był
wieżowcem bez dwóch ostatnich pięter.
Dziwaczną, fascynującą wieżą, dającą
obietnicę, która okazała się niespełniona.
Aż do dzisiaj. 
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Już w tym roku w wydawnictwie Fab-
ryka Słów mają pojawić się dwa ostatnie
tomy cyklu.

Wznowienie po latach

Wszystko wskazywało na to, że Kres po-
zostanie autorem zapomnianym. 

Dekada bez nowych powieści, okres
kompletnego milczenia, spekulacje, plotki,
szepty w ciemnościach dotyczące tego co
stało się z Mistrzem. Rzeczywistość była
prozaiczna – Kres miał dość.

Każdy, kto tworzył literaturę, wie, jak
bardzo wymagające intelektualnie jest to
działanie. Jednocześnie w świecie, w któ-
rym wskaźniki czytelnictwa są na skrajnie
niskim poziomie, pisanie wydaje się dzia-
łalnością jałową. Kres, jak się wydaje, do-
strzegł to i uznał, że dalsze dorzucanie
kamyków do tego stosu nie ma sensu.
A może jego decyzja wynikała z innych
przyczyn? Nie wiem, nie umiem orzec,
a gdy miałem okazję go zapytać – nie
skorzystałem z niej, szanując wolę pry-
watności jednego z najważniejszych dla
mnie autorów.

W porządku – ale dlaczego powrót
Kresa dokonane przez jest tak istotne?
Przecież nie rozmawialibyśmy dzisiaj
o pierwszym lepszym wznowieniu jakiegoś
starego cyklu fantasy. Przecież inne cykle
przechodzą albo bez echa, albo poprzes-
tajemy na krótkiej notce w branżowych
mediach. Czemu Kres ma budzić większe
emocje?

Martin przed Martinem

Przede wszystkim istotne wydaje się to,
iż ostatnie lata to okres wielkiej popular-
ności superprodukcji HBO – opartej na
dziełach George’a RR Martina „Gry
o Tron”. GOT prezentowała wizję cyniczną,

chłodną, pełną niejednoznacznych postaci.
Oferowała spojrzenie za kulisy polityki,
choć przecież ukazanej w schemacie fan-
tasy, a więc na wskroś średniowieczną,
bliską „Królom przeklętym” Druona (z
którego to cyklu Martin czerpał inspirację),
a jednak tylko pozornie aktualną i inte-
lektualną.

Tymczasem Kres, dzięki rozwiązaniu,
jakim jest owa tajemnicza Szerń, może
prezentować świat pozornie pseudośred-
niowieczny, jeśli chodzi o elementy życia
codziennego, a z drugiej strony bardzo
współczesny pod względem etyki czy so-
cjologii. Państwa opisane przez Kresa –
praktyczny do bólu Armekt, rycerski Dar-
tan, żeglarska Garra czy anarchokapita-
listyczny Grombelard (o mniejszych nie
wspominając) to eksperymenty myślowe
rozpisane na długaśne, fascynujące fabuły.
Autor konfrontuje w nich rozmaite sys-
temy polityczno-społeczne, bez wybierania
stron. Stają się nie tylko wspaniałymi
tworami fantasy, ale też bezpiecznymi
polami dla intelektualnych eksperymen-
tów, pozwalających na ocenę silnych i sła-
bych stron danego systemu politycznego.
Czy istotnie „postępowy”, liberalny Armekt
jest najlepszym rozwiązaniem dla zagwa-
rantowania ludzkiego rozwoju i dobro-
bytu? Wszak w „Pani Dobrego Znaku”
widzimy, że owa powszechna wolność
prowadzi do degrengolady, chaosu i sła-
bości względem bezwzględnie feudalnego
Dartanu. A ów Dartan? Niby wsteczniacki
i feudalny, wykorzystujący smutną dolę
chłopów dla własnego rozwoju z jednej
strony, z drugiej – gwarantujący po-
pchnięcie świata naprzód, choćby poprzez
zaburzenie zastałej stagnacji Armektu.
Niechby i nawet poprzez jego zniszczenie.
Garra, będąca odpowiednikiem Polski
tego świata – naiwna politycznie, porywcza
i konserwatywna, pozostaje jednak geo-
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politycznym zwornikiem dla gospodarek
dwóch pozostałych potęg, wspomnianych
Armektu i Dartanu. Wreszcie anarcho-
kapitalistyczny Grombelard, który, umiejs-
cowiony na skraju cywilizowanego świata,
może funkcjonować, ale tylko przez krótki
czas – do chwili, gdy potęgi się o niego
upomną. 

Jakże bliskie są to przykłady dla na-
szego własnego świata.

Kres rzuca te państwa sobie do gardeł
i pozwala czytelnikom na wyciąganie włas-
nych wniosków.

Zdecydowanie jest to literatura, która
wyprzedzała swoją epokę. Gdy Martin
dopiero kreślił pierwsze zdania swej po-
mnikowej sagi, Kres nie tylko większość
wątków poruszonych przez Amerykanina
miał rozwikłanych, ale i zaprezentowanych
z większą głębią. W tym tekście przecież
wspomniałem tylko o sprawach politycz-
no-socjologicznych w tej literaturze, nie
zatrzymując się dłużej nad wątkami po-
streligijnymi, czy dramatami poszczegól-

nych postaci. A przecież mamy tu przekrój
bohaterów przez wszystkie klasy, od wład-
ców imperiów do drobnych chłopów.
I wszystkie te wątki są opisane jako jed-
noznacznie istotne dla świata i fabuły.

Czy obecne wznowienie powieści Fe-
liksa W. Kresa przywróci tego Mistrza
nie tylko bieżącej debacie wokół literatury
ale też szerszej publiczności, i sprawi, że
zostanie on wreszcie doceniony przez śro-
dowiska intelektualne? Trudno orzec.
I nie ma to znaczenia.

Kres bowiem nawet i nie kończąc swej
sagi dokonał rewolucji w literaturze. Re-
wolucji cichej, niemal milczącej, ale jednak
przewiercającej mózgi kolejnych autorów.
Nie było w historii polskiej literatury dzieł
tak wielowątkowych i prezentujących tak
gigantyczny rozstrzał tematyki i przemy-
śleń jak "Księga Całości". A po zakończeniu
cyklu przez autora – długo nie będzie. 

Co nie zmienia faktu, że literatura ta
pozostanie aktualna. Bez względu na his-
toryczne zawirowania. 
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Pod uwagę działaczom religijnym, 
politycznym i społecznym:

Chrześcijańska myśl ekonomiczna

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

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

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

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

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

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

5) sprzecznie z zasadą równości wszystkich obywateli wobec prawa, zalecane przez
Marksa opodatkowanie wybiórcze (progresywne) ludzi zamożniejszych, a tym
samym karanie ich za to, że w gospodarce rynkowej stali się nimi dzięki swej pra-

Reklama



cowitości, zaradności, uczciwości, wyrzeczeniom, oszczędzaniu i zaspokajaniu
potrzeb innych ludzi owocami swej działalności;

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

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

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

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

itd., itd.

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

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

jaN MiCHał MałEk
Założyciel Fundacji PAFERE
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Misja

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

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

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

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

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

dialnym. 

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

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

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

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

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

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

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

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