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Mamy zwyczaj personalizowania polityki
poszczególnych krajów. Szczególnie wów-
czas, gdy jakieś państwo ma bardzo wy-
razistego przywódcę opinia międzynaro-
dowa przywiązuje się do wizji polityki
personalnej. A wtedy, gdy ów przywódca,
jak były prezydent USA Donald Trump
wchodzi w kształtowanie polityki osobis-
tymi tweetami, kiedy większość liderów
światowych i medialny mainstream go
zwyczajnie lubi, to pojawia się oczekiwanie,
iż następca zmieni wszystko. Tymczasem
państwa stabilne w bardzo niewielkim
stopniu są podatne na personalizację
głównych linii politycznych. Im solidniej-
sza i stabilniejsza struktura państwowa
tym większą rolę odgrywają struktury
„głębokiego państwa”. Nie tylko elity wy-
wiadowcze czy wojskowo-dyplomatyczne,
ale cała struktura urzędnicza zorientowana
na długie trwanie i na obronę interesów
państwowych.

Rok po zwycięstwie wyborczym Joe
Bidena można już spokojnie powiedzieć,
że nowy prezydent zmienił wszystko aby
w istocie nic się nie zmieniło. Tak jak

przeróżne wyskoki Trumpa nie zmieniły
głównych linii polityki Obamy, tak Biden
nieznacznie tylko skorygował linię Trum-
pa. Od co najmniej dekady jest absolutnie
oczywiste, że najważniejszym obszarem
z punktu widzenia Waszyngtonu jest ob-
szar Indo-Pacyfiku, a zwłaszcza rywalizacja
z Chinami. Zarówno Europa jak Bliski
Wschód systematycznie tracą na znacze-
niu. Również od czasów Obamy wiadomo,
że USA starają się skracać front i wycofy-
wać się z obszarów konfliktowych. Wyjście
z Afganistanu było obiecane przez Obamę,
zaplanowane i przygotowane przez Trum-
pa a wykonane przez Bidena. Różnice są
w sferze propagandowej ewentualnie do-
tyczą szczegółowych rozwiązań. O ile nar-
racji ekipy Bidena Europa powróciła do
roli kluczowego przyjaciela, to działania
amerykańskiej administracji wskazują na
kontynuowanie głównych linii polityki
poprzedników. W ostatnich dniach pod-
czas kolejnej wyprawy do Europy Ame-
rykanie wycofali się z karnych ceł na eu-
ropejską stal i aluminium a Europa po-
stanowiła odblokować import dżinsów

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

Biden musi skupiać się na gigantycznych problemach wewnętrznych
Ameryki od walki z pandemią poczynając a na dramatycznych napięciach
rasowych kończąc. W sprawach zagranicznych energii starcza mu w isto-
cie na zarządzanie konfliktem z Chinami
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czy motocykli. Ale warto zauważyć, że
decyzja o zniesieniu zaporowych ceł została
obwarowana warunkiem, iż europejski
eksport nie przekroczy poziomu sprzed
decyzji Trumpa. Wszystko co ponad to
zostanie obłożone karnym cłem. A już
szczególnym pokazem arogancji dokładnie
takiej jak w czasach Trumpa, była proce-
dura zamykania misji afgańskiej. Wa-
szyngton podjął decyzję bez konsultacji
i wbrew europejskim protestom zmuszając
partnerów do tego by bez dyskusji się
dostosowali.

Diabelska alternatywa dla Europy

Inaczej mówiąc zmiany w polityce ame-
rykańskiej, gdy następują są reakcją na
zmiany w globalnej geopolityce, a nie wy-
nikiem personalnych decyzji prezydenta.
Poprawa relacji z Europą wynika przede
wszystkim z oczekiwania, że Europejczycy
przyłączą się do polityki powstrzymywania
Chin. Jeżeli nie mają na to ochoty zostaną
potraktowani tak jak Francja, brutalnie
wypchnięta z Australii przez amerykańską
ofertę dotycząca okrętów podwodnych.

Europa została postawiona wobec iście
diabelskiej alternatywy. Albo przyłącza
się do polityki powstrzymywania Chin,
z bardzo poważnym ryzykiem wciągnięcia
jej w konflikt zbrojny albo USA zwiną
strategiczny parasol ochronny nad Europą
i pozostawią ją sam na sam z Rosją.
W opublikowanym niedawno szkicu Ma-
rek Budzisz powołując się na opinię ho-
lenderskich ekspertów napisał: Po pierw-
sze liderzy państw naszego kontynentu
muszą przyjąć do wiadomości, że rywa-
lizacja amerykańsko–chińska będzie
głównym czynnikiem porządkującym
światową politykę w nadchodzących la-
tach i zacząć wynikające z tego faktu
zagrożenia, być może szanse, poważnie

traktować. Po drugie, jak piszą „Europa
musi zdefiniować, jak wyglądałaby obro-
na zbiorowa bez Stanów Zjednoczonych,
zwłaszcza teraz, gdy USA nie są już
w stanie realizować ‘strategii dwóch wo-
jen’, jednoczesnego prowadzenia i wy-
grywania wojen przeciwko dwóm wiel-
kim mocarstwom na różnych kontynen-
tach”. To oznacza, w ich opinii przyjęcie
wobec Rosji, bo to główne zagrożenie
bezpieczeństwa europejskiego, podwójnej
strategii. Z jednej strony obliczonej na
wzmocnienie własnych możliwości obron-
nych, a drugiej przyjęcie opcji formuło-
wanej przez prezydenta Francji, który
jest zdania, że należy „zarządzać” rela-
cjami z Rosją w taki sposób aby nie pro-
wadziło to do eskalacji napięć.

Jak przed I wojną światową

Weszliśmy w dekadę bardzo głębokich
zmian na światowej szachownicy strate-
gicznej. Niemal bez echa przeszło w Polsce
zbojkotowanie szczytu klimatycznego
w Glasgow przez Rosje i Chiny. A przecież
Pekin od wielu lat wkładał sporo wysiłku
w to, by zaprezentować się na arenie mię-
dzynarodowej jako państwo broniące
zasad wolnego rynku i wprowadzające
w życie zielone technologie. Podobnie
Rosjanom teoretycznie powinno zależeć
na tym, by przynajmniej udawać, iż przej-
mują się kryzysem klimatycznym, żeby
ich towary nie zostały obłożone w Europie
zaporowymi opłatami za emisję CO2 przy
ich produkcji. Na dodatek Rosja z przy-
tupem, odsyłając niemal z dnia na dzień
dyplomatów do domów zerwała stosunki
z NATO. Jeżeli komuś nasunie się analogia
z głośnym wyjściem Niemiec z Ligi Na-
rodów po objęciu władzy przez Hitlera,
to niestety może mieć rację.
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O tym, ze Rosja weszła w fazę bardzo
asertywnej polityki pisałem na łamach
NK już kilka razy. Ale czytając analizy
chińskich i amerykańskich ekspertów mo-
żemy dojść do wniosku, że oba mocarstwa
znalazły się w pułapce niepewności. W is-
tocie zarówno Chińczycy –zwłaszcza po
powołania AUCUS – jak Amerykanie są
niepewni swojej przewagi na obszarze
Morza Południowochińskiego i Cieśniny
Tajwańskiej. Można odnieść wrażenie, że
analitycy w Pekinie przekonują swoich
liderów, iż system sojuszy montowany
pod egidą Waszyngtonu doprowadzi do
osłabienia pozycji Chin. A z kolei amery-
kańskie think tanki uważają, iż z każdym
rokiem Chiny będą silniejsze w konfron-
tacji z USA i należy je powstrzymać jak
najszybciej. Jest więc gorzej niż się do-
tychczas wydawało. Pułapka Tukidydesa
opisywana przez politologów została po-
dwojona i oba mocarstwa maja wrażenie,
że muszą na nią reagować.

Poziom napięcia jest zbliżony jak w la-
tach poprzedzających I wojnę światową,
gdy wszyscy przekonywali się wzajemnie,
iż wojna jest niemożliwa, a równocześnie
rywalizacja pchała ówczesne mocarstwa
do konfliktu, zdetonowanego ostatecznie
przez zamach na austriackiego następcę
tronu. Wydarzenie samo w sobie mało
istotne gdy będziemy pamiętali o tym, ze
druga połowa XIX stulecia była czasem
prawdziwego polowania na głowy państw. 

USA potrzebują sojuszników

Najstarszy z dotychczas wybieranych pre-
zydentów USA musi mierzyć się z gene-
ralnym kryzysem ładu światowego. Trudno
odmówić Joe Bidenowi olbrzymiego po-
litycznego doświadczenia, zwłaszcza
w sprawach dyplomacji, ale tempo wy-
darzeń wyraźnie nie pozwala mu na od-

ciśniecie osobistego piętna na amerykań-
skiej polityce. W gruncie rzeczy po blisko
roku można uznać, że realna zmiana na-
stąpiła tylko w sferze werbalnej. Nowa
administracja dużo mocniej akcentuje
kwestię wspólnoty wartości świata de-
mokratycznego. Rzecz jasna nie chodzi
o jakąś krucjatę prodemokratyczną, czego
widomym dowodem jest los Afganistanu.
Ale narracja o konflikcie świata wolności
z międzynarodówką dyktatorów doskonale

nadaje się do budowania sojuszy skiero-
wanych przeciwko Chinom i Rosji. W od-
różnieniu od Trumpa, który był przeko-
nany o zaletach polityki amerykańskiego
unilateralizmu i brutalnie narzucał wszyst-
kim partnerom swoje pomysły obrażając
przy okazji kogo się da, Biden zdaje sobie
sprawę, że USA potrzebują sojuszników.
Stąd zmiana języka w rozmowach z Eu-
ropejczykami, szczególnie z Niemcami,
stąd próby ograniczonego dialogu z Mosk-
wą. Istota polityki Waszyngtonu pozostaje
jednak niezmienna. Co nie zmienia faktu,
że dla obecnych władz w Polsce, zmiana
narracji amerykańskiej jest podwójnie
groźna. Po pierwsze dlatego, ze Polska
dała się obsadzić w roli czarnej owcy
świata demokratycznego. W erze Trumpa
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można było z tego czerpać wręcz pewne
profity. Dla Bidena który ostentacyjnie
ignoruje rząd w Warszawie Polska rzą-
dzona przez PiS jest wygodnym przykła-
dem dla innych, że za nieprzestrzeganie
wartości można ukarać nawet wiernego
sojusznika. Niczym w Balladzie o dwóch
koniach Młynarskiego odwrócenie się od
rządu PiS ma być przykładem dla innych,
rzeczywiście mogących podważać główne
linie amerykańskiej polityki.

Względnie nowym elementem polityki
administracji Bidena jest natomiast me-
todologia montowania sojuszy. Zarówno
AUCUS, jak pogłębiony dialog z Niemcami
(w tym wycofanie sankcji wobec Nord
Streamu) wskazują na to, że Waszyngton
próbuje tworzyć sojusze na zasadzie krę-
gów koncentrycznych. Względnie nieduże
„twarde jądro” wokół którego mają po-
wstawać kolejne kręgi sojusznicze czę-
ściowo przynajmniej obsługiwane poli-
tyczne przez tych najbliższych partnerów.
To również zła wiadomość dla nas, bo
wygląda na to, że wypadliśmy z kręgu
tych partnerów, z którymi administracja
Bidena o czymkolwiek rozmawia. O spra-
wach europejskich w imieniu USA ma
z nami rozmawiać Berlin a o NATO być
może jeszcze Brytyjczycy. Z kolei rolę do-
radców w sprawach wschodnich jak się
wydaje przejęli Bałtowie. 

Głównym celem – powstrzymanie Chin 

Na koniec uwaga, która być może powinna
być poczyniona wcześniej. Biden przy-
chodził do władzy z ambitna agendą mię-
dzynarodową. I trochę mi to przypomina
sytuację z początków prezydentury Geo-
rge’a W. Busha. Ten ostatni wygrał pre-
zydenturę zapowiadając koncentracje na
problemach wewnętrznych Ameryki, po
czym po zamachach z 11 września przez
dwie kadencje zajmował się głównie po-
lityką zagraniczną. Biden z kolei chciał
nie chciał musi skupiać się na gigantycz-
nych problemach wewnętrznych Ameryki
od walki z pandemią poczynając a na
dramatycznych napięciach rasowych koń-
cząc. W sprawach zagranicznych energii
starcza mu w istocie na zarządzanie kon-
fliktem z Chinami. Jasna zapowiedź obro-
ny Tajwanu wygłoszona przez Prezydenta,
na którą Chińczycy zareagowali stwier-
dzeniem, by USA nie dawały pustych
obietnic, została wzmocniona wypowiedzią
sekretarza stanu Blinkena, który uznał,
iż Tajwan powinien wrócić do grona człon-
ków ONZ. Trudno odczytać to inaczej,
niż jako zatrzaskiwanie się pułapki Tuki-
dydesa przybliżające możliwość konfliktu
zbrojnego na Zachodnim Pacyfiku. 

Bo trzeba pamiętać o jeszcze jednej
kwestii. Prezydentura Bidena jest – bodaj
pierwszy raz w amerykańskiej historii –
prezydenturą jednokadencyjną. Przed ro-
kiem Biden zapowiadał, ze nie będzie
ubiegał się o druga kadencję. I nie wydaje
się by miał zmienić zdanie. A to oznacza,
że pozostały mu najwyżej trzy lata by od-
cisnąć swoje osobiste piętno na amery-
kańskiej historii (co jest marzeniem każ-
dego z prezydentów). Powstrzymanie Chin
zdaje się być najbardziej oczywistym kie-
runkiem ku znalezieniu się na liście pre-
zydentów pamiętanych przez Amerykanów. 
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Wbrew ciśnieniu problemów we-
wnętrznych USA Joe Biden, który większą
część swojego politycznego życiorysu zwią-
zał polityka zagraniczną będzie zapewne
starał się na tym polu zbudować swój po-
mnik w historii. A ma w kwestii chińskiej
wsparcie zarówno głębokiego państwa
jak dwupartyjny consensus. 

A w sprawie polskiej? Cóż. Po wstą-
pieniu do NATO usłyszeliśmy od bardzo

ważnego polityka z Waszyngtonu: „My
nie mamy czasu by zastanawiać się nad
tym co odróżnia Słowację od Słowenii
albo Litwę od Łotwy. Chcemy zadzwonić
do Warszawy i wiedzieć co się dzieje….”.
Otóż dzisiejszy Waszyngton nie chce za-
stanawiać się co robią Węgrzy czy Polacy,
a nawet Włosi i Hiszpanie. Chcą zadzwonić
do Berlina i wiedzieć co się dzieje. Warto
z tego wyciągnąć wnioski.
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Amerykańska gospodarka wychodzi z za-
paści spowodowanej pandemią. OECD
szacuje, że na koniec III kwartału tego
roku amerykański PKB był wyższy o 3,7%
niż w okresie przed wybuchem pandemii
(IV kwartał 2019 r.), natomiast przez ko-
lejny rok wzrośnie o 6,4%. Prognozy dla
USA są dużo lepsze od tych dla wielu in-
nych gospodarek, na przykład dla strefy
euro (17 państw) – tylko +2,5%, Niemiec
(3,2%), a nawet Polski (6,0%). Ogólnie
rzecz biorąc, tempo amerykańskiego roz-
woju gospodarczego do końca 2022 r.
ma znacznie przekroczyć średnią dla pań-
stw zrzeszonych w OECD – 4,5%. Zatem,
można sądzić, że administracja Joe Bidena
ma powody do zadowolenia.

Niemniej wyborcy amerykańscy wcale
nie są zadowoleni z sytuacji gospodarczej
i nisko oceniają dokonania prezydenta.
Badania opinii publicznej wykazują, że
tylko 42% wyborców pozytywnie postrzega
jego działania, natomiast aż 52,7% widzi
je w ujemnym świetle. Jeszcze gorzej wy-
padają oceny tego, czy kraj zmierza
w dobrym, czy złym kierunku – tutaj

tylko 29,6% jest nastawionych optymis-
tycznie, zaś aż 62,3% pesymistycznie. Na-
czelnym powodem niezadowolenia jest
inflacja.

Inflacja i telefon do księcia

Podobnie jak w Polsce, także w USA in-
flacja spędza sen z oczu wielu osobom.
W październiku tempo wzrostu cen kon-
sumenckich osiągnęło 6,2% w skali rocz-
nej, natomiast w stosunku do poprzed-
niego miesiąca średni wzrost cen wyniósł
0,9%. Najbardziej wzrastają ceny energii –
średni wzrost w skali rocznej wyniósł
30%. W październiku ceny żywności pod-
skoczyły w rocznym tempie 5,3%, nato-
miast ceny używanych samochodów – aż
o 26,4%. Ten ostatni fakt jest spowodo-
wany ogólnoświatowym niedoborem pół-
przewodników i związanym z tym spad-
kiem produkcji aut. W związku z tym,
średnie ceny nowych samochodów w paź-
dzierniku wzrosły w skali rocznej o 9,8%.

Dla wielu Amerykanów cena benzyny
jest podstawowym miernikiem, za pomocą

prof. kaziMierz DaDak
profesor ekonomii i finansów (Hollins University). Główne obszary
zainteresowań naukowych: europejska integracja gospodarcza,
makroekonomia porównawcza, polityka pieniężna, ekonomiczna
i polityczna transformacja Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 r.
oraz historia gospodarcza Polski.

Wyborcy w USA są niezadowoleni z sytuacji gospodarczej. Trudno im się
dziwić. Inflacja galopuje, rząd wydaje bardzo dużo na nietrafione interwen-
cje, a ministrom brakuje doświadczenia

Gospodarka Joe Bidena. Nieudana tarcza,
greenflacja i niewidoczni ministrowie

https://www.brookings.edu/blog/up-front/2021/11/16/what-does-current-inflation-tell-us-about-the-future/


którego oceniają inflację. W październiku
zeszłego roku przeciętna cena najtańszego
paliwa wynosiła 2,25 dolara za galon, zaś
rok później już 3,38 dolara: nastąpił wzrost
o 50%. Jennifer Granholm, sekretarz ds.
energii, zapytana o tę sprawę zaniosła się
śmiechem i stwierdziła, że rząd nie ma tu
żadnego wpływu, ponieważ cena ropy jest
kontrolowana przez OPEC. Niemniej, gdy
w kwietniu zeszłego roku w wyniku „wojny
naftowej” pomiędzy Rosją i Arabią Sau-
dyjską cena tego surowca spadła do 20
dolarów za baryłkę i wielu amerykańskim
producentom groziło bankructwo, pre-
zydent Trump zadzwonił do saudyjskiego
księcia Muhammada ibn Salmana – i spra-
wa została natychmiast załatwiona. Wojna
skończyła się i cena ropy poszła w górę.

W sierpniu prezydent Biden wystoso-
wał apel do OPEC o zwiększenie produkcji,
ale do tej pory nie został on wysłuchany.
Jest rzeczą godną uwagi, że podobne
apele nie zostały skierowane pod adresem
rodzimych firm naftowych – ale w rzeczy
samej wysoka cena ropy naftowej jest
mile widziana przez obecną administrację.
Joe Biden w szczególe i demokraci w ogóle
są zagorzałymi zwolennikami „transfor-
macji energetycznej”, czyli szybkiego odej-
ścia od energetyki opartej na spalaniu
węglowodorów. Wysokie ceny tradycyj-
nych nośników energii sprzyjają temu ce-
lowi, czynią odnawialne źródła energii
(OZE) bardziej atrakcyjnymi cenowo. Nie-
mniej energia uzyskiwana z OZE jest
nadal dużo droższa od tej wytwarzanej
w klasycznych elektrowniach.

Swe niezwykle mocne poparcie dla
OZE prezydent Biden podkreślił już
w pierwszym dniu swego urzędowania,
gdy unieważnił wydane przez swego po-
przednika pozwolenie na budowę wiel-
kiego ropociągu z Kanady do USA zwanego
Keystone XL. Uprzednio jako wiceprezy-

dent w całej rozciągłości popierał wysiłki
prezydenta Obamy, mające na celu ogra-
niczenie wydobycia ropy i gazu ziemnego
w USA. Dlatego tylko częściowo są praw-
dziwe stwierdzenia członków rządu, że
obecna administracja nie jest winna wzros-
towi cen w tej dziedzinie.

Kolejnym czynnikiem mającym istotny
wpływ na wzrost cen są kłopoty z mię-
dzynarodowymi kanałami dystrybucji.
W związku z pandemią spadł poziom in-
westycji w przedsiębiorstwach spedycyj-
nych, szczególnie w zakresie transportu
morskiego i gdy po gwałtownym spadku
popytu sytuacja uległa diametralnemu
odwróceniu wystąpiły wielkie zatory
w transporcie, szczególnie w portach.

W trakcie ostatnich dekad amerykań-
skie firmy przeniosły wiele zakładów pro-
dukcyjnych do Azji, szczególnie do Chin,
więc kłopoty w transporcie morskim od
razu przełożyły się na widoczne gołym
okiem braki na półkach sklepowych. Wo-
bec niedoborów, wytwórcy i sprzedawcy
są w stanie podnosić ceny i tak też się
dzieje. Sytuacja na rynku samochodów
jest tego doskonałym odzwierciedleniem.

Jednak także i w tym przypadku trudno
jest znaleźć usprawiedliwienie dla admi-
nistracji Bidena. Dopiero po wielu mie-
siącach rząd nakazał kluczowym portom
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na zachodnim wybrzeżu pracę bez przerw,
czyli w trybie 24/7.

Nieudana tarcza antykryzysowa

Joe Biden objął rządy w trudnym mo-
mencie, gdy wiele stanów wprowadziło
kwarantanny i z tego powodu tysiącom
firm, szczególnie małym przedsiębior-
stwom, groziło bankructwo. Podobnie
stopa bezrobocia, jak na Stany Zjedno-
czone, była stosunkowo wysoka – w stycz-
niu tego roku wynosiła 6,3%. Z tego po-
wodu z inicjatywy prezydenta Bidena
Kongres uchwalił kolejny antykryzysowy
pakiet wydatków rządu federalnego w wy-
sokości 1,9 biliona dolarów (The American
Rescue Plan).

Niemniej, trudno ten program uznać
za udany. Na przykład każdy obywatel,
który rocznie zarabia poniżej 75 tys. do-
larów, bez względu na to w jakiej był sy-
tuacji finansowej, otrzymał 1400 dol. Pa-
kiet ten zawierał także inne wydatki, które
miały niewiele wspólnego z ratowaniem
zagrożonych przedsiębiorstw i miejsc pra-
cy. Na przykład 300 miliardów dolarów
zostało użyte do sfinansowania ulg po-
datkowych na dzieci bez względu na po-
ziom zarobków i stan majątkowy rodziców.
Wydatki te zapewne przyczyniły się do
spadku stopy bezrobocia do 4,6% w paź-
dzierniku. Rodzi się jednak pytanie, czy
wydatek stanowiący około 9% PKB był
tego wart?

Administracja Bidena nie poprzestała
na tarczy antykryzysowej i niezwłocznie
rozpoczęła starania o zatwierdzenie przez
Kongres kolejnych wielobilionowych pro-
gramów. Na razie obie izby Kongresu wy-
raziły zgodę na sfinansowanie renowacji
i poprawy szeroko pojętej infrastruktury
(nie tylko drogi, mosty, transport rzeczny
itp., ale także szerokopasmowy Internet

i dystrybucja energii elektrycznej) w wy-
sokości 1,2 biliona dolarów (często suma
ta jest zaokrąglana do jednego biliona)
o nazwie Infrastructure Investment and
Jobs Act. Z tym, że w istocie rzeczy tylko
550 miliardów stanowi nowe wydatki,
pozostałe wchodziły w skład już wcześniej
zatwierdzonych programów. Ponadto, wy-
datki w ramach tego planu będą rozciąg-
nięte w okresie najbliższej dekady.

Jest to niewątpliwie krok we właści-
wym kierunku, ponieważ te sprawy były
zaniedbywane przez poprzednie rządy.
Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów
Budowlanych (ASCE) szacuje, że aby ame-
rykańska infrastruktura spełniała wymogi
dnia dzisiejszego potrzebne są nakłady
rzędu 2,6 biliona dolarów w trakcie naj-
bliższych 10 lat. Nawet jeśli przyjąć, że
szacunki ASCE są przesadzone, to do-
datkowe 550 mld nie stanowi przełomu.

Podczas kampanii wyborczej Joe Biden
poczynił szereg bardzo szczodrych obietnic.
Zostały one włączone do kolejnego pro-
gramu, tym razem poświęconego sprawom
społecznym i transformacji energetycznej
nazwanego Build Back Better Act (w skró-
cie zwany BBB i nie należy go mylić
z Build Back Better World, w skrócie
B3W, inicjatywą podjętą przez G7, który
ma być przeciwwagą dla chińskiego No-
wego Szlaku Jedwabnego).

Pierwotna wersja BBB opiewała na
kwotę 3,5 biliona dolarów, z czego około
2 biliony miały być wydane na promocję
OZE. Te wydatki też mają być rozłożone
na najbliższe 10 lat. Szybko jednak się
okazało, że plany te były zupełnie nierea-
listyczne, ponieważ nie uzyskały potrzebnej
większości w Senacie.

Tuż przed wylotem do Rzymu i Glas-
gow na obrady G20 i COP26, prezydent
Biden ogłosił osiągnięcie ramowego po-
rozumienia w sprawie BBB, które ma
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opiewać na połowę pierwotnej sumy,
z czego około pół biliona ma być prze-
znaczone na walkę ze zmianami klimatu.
Niemniej, wiadomość ta nie była całkiem
ścisła, ponieważ demokratyczny senator
ze stanu Zachodnia Wirginia, Joe Man-
chin, bez którego poparcia BBB nie zo-
stanie zatwierdzony, ponowił swe zastrze-
żenia.

Koniec luzowania ilościowego

Od pierwszej chwili, gdy pandemia zaczęła
rozszerzać się w USA, Fed wprowadził
w życie niesłychanie ekspansywną politykę
pieniężną. Pomiędzy lutym i kwietniem
2020 r. stopa procentowa (federal funds
rate) została obniżona z przedziału 1,50-
1,75% do przedziału 0,00-0,25%. W marcu
ubiegłego roku Fed obwieścił nowy pro-
gram luzowania ilościowego. W jego ra-
mach Fed miał pierwotnie nabyć obligacje
rządu o wartości 500 miliardów i 200
miliardów dolarów w postaci gwaranto-
wanych przez rząd obligacji mających za-
bezpieczenie w pożyczkach hipotecznych.

Jednak ten pierwotny plan został szyb-
ko przekształcony w nieograniczony pro-
gram zakupów. Począwszy od czerwca
2020 r. Fed co miesiąc kupował rządowe
obligacje o wartości 80 miliardów dolarów
i prywatne papiery dłużne, mające za-
bezpieczenie w pożyczkach hipotecznych,
o wartości 40 mld. Tym sposobem w ciągu
ostatniego półtora roku (do 10 listopada
2021 r.) wartość papierów wartościowych
będących w posiadaniu Fed (securities
held outright) wzrosła ponad dwukrotnie,
z około 3,9 biliona dol. do około 8,1 bi-
liona.

3 listopada 2021 r. Fed ogłosił stop-
niowe wygaszanie luzowania ilościowego.
Co miesiąc ma on nabywać o 10 miliardów
mniej obligacji rządowych i o 5 miliardów

mniej papierów prywatnych. Tym sposo-
bem, ostatnie prognozy przewidują, że
Fed zakończy interwencyjne zakupy pa-
pierów dłużnych w czerwcu przyszłego
roku i do tego czasu nie przewiduje się
żadnych podwyżek stopy procentowej,
która nadal kształtuje się w przedziale 0-
0,25%.

Ta postawa nie dziwi, ponieważ źródło
skoku cen leży po stronie podaży, a nie
popytu. Fed uważa, że obecny wzrost cen
ma charakter przejściowy i jest wywołany
niedoborami towarów. Wspomniane po-
wyżej kłopoty z półprzewodnikami, które
przecież dotykają nie tylko przemysłu sa-
mochodowego, są tego doskonałym przy-
kładem. Zdaniem Fed, w chwili, gdy pro-
dukcja powróci do stanu sprzed pandemii,
kłopoty znikną. 

Greenflacja lub enflacja

Nadzieje Fed związane ze spadkiem tempa
wzrostu cen mogą się w pełni nie ziścić
z powodu zjawiska przezwanego „green-
flacją” (greenflation) albo „enflacją” (en-
flation). Pierwsze jest zbitką słów zielona
i inflacja i oczywiście odnosi się skutków
wcielania w życie „zielonego ładu”. Drugi
ma podobne źródło, environment (śro-
dowisko naturalne) i inflacja. Oba terminy
w pierwszym rzędzie wskazują na gospo-
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darcze skutki odchodzenia od energetyki
opartej na kopalinach w kierunku ener-
getyki opartej na OZE.

Ten trend ma także oczywiste skutki
dla podaży, nie tyle pod względem jej
ilości, ale pod względem cen, jakie wy-
twórcy będą zmuszeni żądać, aby zachować
wymagany poziom rentowności. Ceny
nośników energii najprawdopodobniej
utrzymają się na wysoki poziomie przez
dłuższy czas, ponieważ w wyniku wielo-
letniej presji istotnie spadł poziom inwe-
stycji w poszukiwania ropy naftowej i gazu
ziemnego. Dlatego w ostatnich miesiącach,
gdy po zakończeniu lockdownów wzrosło
zapotrzebowanie na energię elektryczną
ceny nośników energii skoczyły w górę.
Stan ten obrazują przytoczone wyżej dane
na temat wzrostu cen paliwa i energii
w USA. Dzięki rewolucji łupkowej USA
są obecnie największym na świecie pro-
ducentem obu surowców, zatem braki
w dostawach ropy naftowej i gazu ziem-
nego mają charakter ogólnoświatowy i wy-
nikają z polityki klimatycznej głównych
potęg gospodarczych świata.

Jeśli inne wysoko rozwinięte kraje pó-
jdą w ślad za UE i wprowadzą wysokie
opłaty za emisję gazów cieplarnianych,
to ceny większości towarów pójdą w górę,
ponieważ przytłaczająca większość towa-
rów i usług wymaga jakiegoś wkładu ener-
getycznego w produkcję i dystrybucję.

W tym miejscu koniecznie trzeba pod-
kreślić, że greenflacja nie jest wynikiem
luźnej polityki pieniężnej, tylko nakazów
administracyjnych. Zatem, podnoszenie
stóp procentowych nie odniesie tu więk-
szego, a pożytecznego dla przeciętnego
obywatela skutku. Restryktywna polityka
pieniężna w obliczu en-flacji tylko spo-
woduje spadek nakładów na inwestycje
i wydatków na konsumpcję, co spowoduje
spowolnienie tempa wzrostu PKB i tym

samy ujemnie wpłynie na poziom zatrud-
nienia.

Greenflacja gwarantuje spadek stopy
życiowej większości społeczeństwa, po-
nieważ ceny towarów i usług będą zawierać
opłaty za prawa do emisji CO2, co ma
taki sam skutek jak podniesienie podat-
ków. Dlatego mówi się o carbon tax, czyli
o „podatku węglowym”.

Jeśli zostaną wprowadzone w życie
postulaty właśnie zakończonej konferencji
COP26, to nastąpi ogromny przepływ pie-
niędzy z krajów nie posiadających tech-
nologii i surowców potrzebnych do pro-
dukcji OZE do ich właścicieli. Najwięcej
na tej transformacji stracą kraje posia-
dające wielkie złoża węglowodorów. USA
należy do tej drugiej kategorii, ale nie do
pierwszej, stąd polityka obecnej admini-
stracji nie wydaje się mieć wiele wspólnego
z amerykańskim interesem gospodar-
czym.

Niewidoczni ministrowie

Ten stan rzeczy przypuszczalnie wynika
z przyczyn ideologicznych i te przyczyny
mają odzwierciedlenie w nominacjach na
czołowe stanowiska w administracji Bi-
dena. Brak jest w niej osób o dużym do-
świadczeniu w zarządzaniu wielkimi przed-
siębiorstwami albo wielkimi instytucjami
rządowymi. Na przykład Sekretarz ds.
Handlu (minister gospodarki), Gina Rai-
mondo, piastowała stanowisko guberna-
tora malutkiego amerykańskiego stanu
(Rhode Island), w którym brak jest siedzib
jakichkolwiek większych firm. Co więcej,
pod jej adresem były kierowane poważne
zastrzeżenia tyczące sprawnego działania.
Wspomniana Sekretarz ds. Energii Gran-
holm była gubernatorem dużego stanu
(Michigan), ale w tym stanie nie ma ża-
dnych złóż czy nośników energii. Sekretarz
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ds. Transportu Pete Buttigieg był przednio
burmistrzem 100-tysięcznego miasta. Ja-
net Yellen, Sekretarza Skarbu (minister
finansów), jest bez wątpienia znakomitym
ekonomistą i zasłużonym prezesem Fed,
ale jej obecne stanowisko wymaga wielkiej
zręczności politycznej, szerokich znajo-
mości wśród finansistów i zdolności do
zdecydowanego działania.

Z powyższych względów, ministrowie
w administracji Bidena są praktycznie
niewidoczni. Pakiet antykryzysowy i pro-

gram odnowy infrastruktury zostały za-
twierdzone przy ich minimalnym udziale.
Cały ciężar spoczywał na przywódcach
Partii Demokratycznej w obu izbach Kon-
gresu.

Ogólnie rzecz biorąc, pierwszy rok
prezydentury Bidena nie wnosi wiele no-
wego do polityki gospodarczej Stanów
Zjednoczonych. Zdecydowana większość
wyborców źle ocenia kierunek zmian pro-
ponowany przez administrację Bidena –
i nietrudno zgodzić się z tą opinią. 
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Istnieją dwie narracje na temat objęcia
stanowiska Prezydenta USA przez Joe
Bidena. Pierwsza, ta „zła”, rozpowszech-
niana jest przede wszystkim przez zwo-
lenników prezydenta Donalda Trumpa.
Jest opowieścią o tym, jak to dobry pre-
zydent, który postawił się złym, skorum-
powanym i zdegenerowanym elitom po-
litycznym i ujął się za prostymi obywate-
lami, został pozbawiony urzędu w wyniku
oszustwa wyborczego. Druga, ta „dobra”,
powielana jest w mainstreamowych me-
diach. Jest ona z kolei opowieścią o tym,
jak to w Białym Domu zasiadł niebez-
pieczny i nieodpowiedzialny człowiek,
który poróżnił obywateli USA, a kraj wy-
stawił na różnorakie zagrożenia – ale na
szczęście zjawił się mąż opatrznościowy,
który pokonał go w uczciwych wyborach,
i teraz zaprowadzi pokój i dobrobyt. 

Z tymi narracjami jest jak ze znaną
serią memów: pewnej kobiecie pokazy-
wane są dwa obrazki i ma określić, czym
się one różnią, ona zaś stwierdza, że te
obrazki są takie same. Te historie są nie
tylko takie same – duże podobieństwo

jest też między ich głównymi bohaterami.
Z pewną przesadą można rzec, że mamy
do czynienia z tym samym politykiem,
który tylko używa Donalda Trumpa i Joe
Bidena jako swoich masek.

Fałszywy ratunek przed populizmem

Kiedy w 2017 roku Donald Trump obej-
mował urząd prezydenta Stanów Zjed-
noczonych, podniosły się głosy, że oto
kończy się neoliberalizm. Orbán i Fidesz
na Węgrzech, Kaczyński i PiS w Polsce,
Trump i republikanie w USA (plus jeszcze
kilka innych nazwisk i ugrupowań) – to
wszystko miało świadczyć, że wznosząca
się fala populizmu zmiata stary porządek,
by ustanowić nowy. 

W starym porządku rywalizacja poli-
tyczna odbywała się pomiędzy prawico-
wymi liberałami, centrowymi liberałami
a lewicowymi liberałami (a wszyscy oni
zmierzali do tego, być bardziej centrowymi,
czyli de facto bardziej liberalnymii). De-
mokracja nie oznaczała już realizacji woli
ludu, lecz wprowadzanie w życie „demo-

MaCieJ szyMkiewiCz
Filozof, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
współpracownik wydawnictwa Vesper

Trump i Biden są jak spartańscy geronci ludowi. Zapewniają demokra-
tyczną legitymizację polityki elit i są emocjonalnym spoiwem dla społecz-
nych dołów. A prawdziwa polityka jest gdzie indziej

rządy gerontów. Biden i Trump jako
przykrywka dla polityki elit



kratycznych wartości”, które były ustalane
przez niewybieralne elity. Wolny handel
i nieskrępowana ekspresja jednostek, po-
rzucających krępujące je tożsamości na-
rodowe, klasowe i seksualne, skutkowały
natomiast wzrostem cyfrowej, prawnej
i społecznej kontroli. Co najważniejsze,
coraz więcej obywateli traciło swój do-
brobyt na rzecz wąskiej grupy, która
spijała śmietankę. Kolejne elekcje nie
przynosiły żadnych zmian – skoro do wy-
boru byli tylko polityczni liberałowie. Nie-
ważne, czy głosowało się na lewicę, czy
prawicę – i tak o wszystkim decydować
miał mityczny Rynek. „Po pierwsze Gos-
podarka, głupcze”. Gospodarka, w której
najwyraźniej najważniejsze było, by rosły
słupki, niż by miało się powodzić prze-
ciętnemu Smithowi czy Kowalskiemu.
Dla takiego porządku nie miało być żadnej
alternatywy. No, chyba, że piekło „faszyz-
mu” (lub „socjalizmu” – wersja dla tych
bardziej na prawo). Nic dziwnego, że w lu-
dziach którzy na co dzień żyli w poczuciu
zagrożenia materialnych podstaw egzys-
tencji, i w przekonaniu, że nic od nich
nie zależy, narastała frustracja. 

Ta frustracja zaczęła się wylewać. Od
dłuższego czasu mamy kolejne zagrożenie
dla „prawdziwej demokracji”, czyli po-
pulizm. Przybiera on różne formy. Popu-
listyczna może być zarówno lewicowa Sy-
riza, jak i prawicowy Fidesz. Wystarczy
tylko zakwestionować dogmaty „demo-
kratycznych wartości”, wyznawanych przez
liberalną oligarchię, i już jest się demonem
populizmu. Zważywszy, że słowo populizm
wywodzi się od łacińskiego „populus”,
czyli lud, wygląda na to, że wrogiem de-
mokracji, czyli rządów ludu, jest sam lud.
A gdy uświadomimy sobie, że słowo „de-
mokracja” było obelgą, jaką ateńscy oli-
garchowie rzucili na gorzej sytuowanych
obywateli swojej polis, chcących wpływać

na losy swego państwa, to możemy za
Koheletem powiedzieć: nic nowego pod
słońcem. Populistycznym ruchem w stanie
czystym był bunt „żółtych kamizelek” we
Francji w 2018 r. Spontanicznie skrzyk-
nięci obywatele postanowili zaprotestować
przeciwko antyspołecznej polityce rządu.

Rządu, na którego czele stał Emmanuel
Macron, człowiek głęboko powiązany
z światem wielkiego biznesu, piastujący
wcześniej ważne stanowiska polityczne,
który na potrzeby prezydenckich wyborów
w 2017 roku został wykreowany na nie-
zależnego kandydata, wręcz osobę spoza
systemu. Widać macherzy znad Sekwany
uznali, że skoro taka sztuczka udała się
w USA, to czemu miałaby nie udać się
w Francji.

Trump nie jest buntownikiem

Co tak naprawdę zdarzyło się w Stanach
Zjednoczonych w listopadzie 2016 roku?
Pomińmy histeryczne odpowiedzi, że zwy-
ciężył faszyzm/nazizm/rasizm, czyli po
prostu ZŁO. Zwyciężył starszy człowiek,
będący bardzo bogatym przedsiębiorcą,
obracający się w kręgach amerykańskiej
elity, przez wiele lat będący zwolennikiem
Partii Demokratycznej, z małą przerwą
na popieranie Partii Reform, założonej
przez innego amerykańskiego krezusa,
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Rossa Perota. W końcu został prezydentem
z ramienia drugiej największej partii po-
litycznej w USA. Brzmi to jakoś mało po-
pulistycznie. 

Oczywiście zwolennicy Trumpa po-
wiedzą, że zawsze wyrażał on swoje po-
parcie dla amerykańskiej klasy robotniczej,
a historia zna przypadki, że członek elity
stawał przeciwko swojej kaście. Powiedzą,
że przecież kandydaturze Trumpa sprze-
ciwili się nie tylko demokraci, ale także
liczni prominentni politycy republikańscy,
i ta nieformalna koalicja trwała także
podczas prezydentury. Zgadza się – tyle
że Trump nadal pozostawał kandydatem
i prezydentem z ramienia jednej z dwóch
głównych amerykańskich partii politycz-
nych. Jego rzekoma zdrada jakoś nie prze-
szkodziła mu w osiągnięciu i nominacji
i prezydentury. A tymczasem u konku-
rencyjnych demokratów realne alterna-
tywy dla Hillary Clinton, czyli Bernie San-
ders i Tulsi Gabbard, zostały poddane
różnorakim naciskom, włącznie z cenzurą
medialną. Dzięki temu ta, która miała
wygrać, wygrała, by następnie spektaku-
larnie przegrać w wyborach prezydenckich. 

Praktyka polityczna Trumpa też jakoś
nie była specjalnie populistyczna. Jedyny
prawdziwy populista z jego otoczenia,
Steve Bannon, został bardzo szybko usu-
nięty z administracji. W polityce zagra-
nicznej Trump nie wywołał żadnej nowej
wojny, a konsekwentnie skracał fronty,
by mieć większy potencjał do mocniejszego
przyciskania ChRL. Półoficjalnie, eksperci
od geopolityki i spraw bezpieczeństwa
międzynarodowego powiązania z ekipą
Barcka Obamy mówili, że styl Trumpa
jest fatalny, metody mogłyby być inne,
ale ogólne kierunki są bardzo dobre –
i Hillary Clinton sterowałaby w tym samym
kierunku. W polityce wewnętrznej Trump
raczej trzymał się starych (liberalnych)

metod, uznając, że jak się będzie dobrze
wieść wielkim, to i maluczkim sporo skap-
nie z pańskiego stołu. No, cóż, Pas Rdzy
jak rdzewiał, tak rdzewieje. 

Najbardziej kontrowersyjna w tej ka-
dencji była narcystyczna osobowość 45
prezydenta USA. Być może taka prezy-
dentura była potrzebna jako swoiste in-
termezzo w koncercie mocarstw. Był to
prezydent szermujący sloganami spod
szyldu „America first!” i wywierający
dzięki temu presję na sojuszników. Pre-
zydent kończący zaoceaniczne ekspedycje
militarne, by w ten sposób zbierać siły
do konfrontacji z Chinami. Równocześ-
nie – budzący silne emocje społeczne, by
odwrócić uwagę ludzi od problemów, któ-
rymi według elity ludzie nie powinni się
zajmować. Takich jak coraz bardziej dys-
funkcyjny system gospodarczy, który spra-
wia, że „American dream” z czasem staje
się jedynie snem. A owa dysfunkcjonalność
sprawia nie tylko, że pogłębia się przepaść
pomiędzy garstką bogaczy a masą bied-
nych, ale także, że demokracja staje się
systemem fasadowym. A za tą fasadą
skrywa się rząd elity, coraz bardziej nie-
zależny od woli wyborców. I tutaj – jak
w puencie znanego dowcipu – pojawia
się Joe Biden. Cały na biało.

Superbohaterowie po
siedemdziesiątce

Joe Biden był zbyt wysoko na świeczniku,
by można go było wykreować na nieza-
leżnego trybuna ludowego. Rozpętano
jednak (przede wszystkim dzięki mediom)
taką histerię, że nawet bez tych pozorów
Biden mógł odegrać rolę zbawcy. Oto
przybywa, by wyciągnąć Amerykę z pro-
blemów międzynarodowych i gospodar-
czych, by uleczyć ją z konfliktów, które ją
rozrywają. 
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Wiek prezydentów to aspekt raczej
pomijany w poważnych analizach poli-
tycznych. Jednak czy słusznie? Nie da się
ukryć, że zarówno Trump, jak i Biden to
seniorzy. Tymczasem zostali obsadzeni
w roli bohaterów (czy nawet superboha-
terów, co jest typowe dla amerykańskiej
popkultury). Ich zadanie to uratowanie
Ameryki przed wrogami zewnętrznymi
i wewnętrznymi, i przemiana tego kraju
w Królestwo Szczęśliwości. W mitach
i baśniach takie zadania stoją zwykle
przed ludźmi młodymi, przed pogardza-
nymi przez wszystkich „głupimi Jasiami”
najmłodszymi z rodzeństwa. Jest też liczny
zastęp bohaterów w wieku średnim. Starcy
zwykle są obsadzani w roli mądrych do-
radców. W obecnej zaś polityce mamy
coraz mocniejszą tendencję do dominacji
polityków w wieku 50+. 

Można oczywiście argumentować, że
starość to dojrzałość, rozwaga, doświad-
czenie i mądrość, a ruchy, które w zeszłym
wieku afirmowały młodość albo utopiły
świat we krwi, albo okazały się wielkim
rozczarowaniem. Tymczasem współcześnie
ludzie stojący przed poważnymi proble-
mami potrzebują stabilnych i rozsądnych
przewodników. Tyle że starość ma swoją
drugą stronę. Jest nią nadmierna ostroż-
ność, nieufność wobec nowych rozwiązań,
skłonność do poprzestawania na tym, co
już jest, ciasny konserwatyzm, złośliwa
zazdrość wobec młodszych, czyli – ogól-
nie – stagnacja. 

Spójrzmy przede wszystkim na za-
chodnie społeczeństwa, wśród których to
amerykańskie zajmuje miejsce centralne.
Tu już nie chodzi nawet o demografię,
o zauważalne biologiczne starzenie się
Zachodu. Zachód zestarzał się mentalnie.
Zachodnia młodzież chce wykonywać za-
wody, które nie kojarzą się z ciężką pracą,
takie jak youtuber czy influencer – i za-

rabiać na tym bardzo duże pieniądze. Ży-
jemy w dysfunkcyjnym systemie gospo-
darczym, który ma szkodliwy wpływ na
środowisko naturalne i pogłębia nierów-
ności ekonomiczne. Czynią one demo-
krację zwykłą fasadą, ale ludzie wolą się
pocieszać sloganami o zielonym kapita-
lizmie. Wolą cieszyć się, że nadal mogą
kupować na potęgę, ale pod warunkiem,
że będą kupować odpowiedzialnie, najle-
piej – towary które mają w nazwie „eko”.

Czeka na nas nowa Era Wielkich Odkryć,
tym razem w Kosmosie, pełnym zasobów
do zdobycia i potencjalnych miejsc do
kolonizacji, ale nie wyruszamy w tę prze-
strzeń, bo to za drogie – a pieniądze lepiej
wydać na rozwiązanie ważnych problemów
społecznych na Ziemi. Jednak nie roz-
wiązujemy tych problemów, tylko zapęt-
lamy się w sporach polityki tożsamości.
Mamy więc takich przywódców, na jakich
zasługujemy. 

Realne ośrodki decyzyjne stają się
coraz bardziej skryte, zwłaszcza że cele
elit coraz bardziej kolidują z żądaniami
reszty społeczeństwa (te różnice maskuje
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się za pomocą tak zwanych wymagań ryn-
ków lub innych cyfrowych wskaźników).
Wybieralna głowa państwa, na przykład
szef rządu, staje się natomiast generatorem
emocji społecznych. Zbiera społeczne te
emocje, ale też je generuje. 

W Sparcie istniała instytucja geruzji –
rady starszych. W jej skład wchodziło
dwóch królów i 28 gerontów, starszych
obywateli wywodzących z najbogatszych
obywateli. Był to swego rodzaju rząd, wy-
bierany przez spartańskie zgromadzenie
ludowe. Skład współczesnej geruzji nie
pochodzi z wyborów. Decyduje kryterium
ekonomiczne. Ale geruzja może do de-
mokratycznych igrzysk może wytypować
swoich przedstawicieli. Będą swego ro-
dzaju gerontami ludowymi, zapewniają-
cymi przede wszystkim demokratyczną
legitymizację polityki elit, i emocjonalnym
spoiwem dla społecznych dołów. 

Tak moim zdaniem można rozumieć
prezydenturę Donalda Trumpa jak i Joe
Bidena. 

W tym kontekście wszelkie spekulacje,
czy personalnie dany polityk da radę sto-
jącym przed nim wyzwaniom, uważam
za bezpodstawne. Polityka będzie się dziać
niezależnie od tego, jaką osobowość czy
stan zdrowia prezentuje konkretny polityk.
A w sprawie obecnego gospodarza Białego
Domu – jeśliby się potwierdziły przecieki
na temat jego formy zdrowotnej, czy wręcz
psychicznej, mielibyśmy naprawdę mocny
dowód na fasadowość amerykańskich in-
stytucji demokratycznych.

Ameryka pada pod własnymi
ciężarami

Na koniec parę słów o tym, jak mogą
w związku z tym wyglądać odpowiedzi
administracji Joe Bidena (czy też amery-
kańskiej geruzji) na wyzwania stojące

przed USA. W perspektywie zewnętrznej
dobrym przykładem jest to, co stało się
w Afganistanie. W szerokim odbiorze to,
co się tam wydarzyło, jest interpretowane
jako klęska Stanów Zjednoczonych, jako
porażka kolejnego imperium (Afganistan
jako cmentarzysko imperiów). Sprawa
nie jest jednak wcale taka prosta. 

Jeżeli za punkt wyjścia przyjąć dekla-
rowane na początku interwencji w Afga-
nistanie cele – utworzenie demokratycz-
nego państwa i eliminację talibów z af-
gańskiego życia politycznego – to nie-
wątpliwie Amerykanie ponieśli dotkliwą
porażkę. Trzeba w ogóle zauważyć, że
globalna wojna z terrorem, a zwłaszcza
dwa intensywne konflikty asymetryczne
w Iraku i Afganistanie, doprowadziły do
poważnej zadyszki amerykańskiego mo-
carstwa. Zapewne w jego kręgach decy-
zyjnych narodziła się refleksja, że tak
dalej być nie może, i trzeba zmienić me-
tody, zwłaszcza że na plecach czuć było
coraz silniej oddech chińskiego smoka. 

29 lutego 2020 roku USA podpisują
z talibami w Katarze porozumienie w spra-
wie zakończenia działań wojennych. Woj-
ska NATO miały się wycofać z Afganistanu,
talibowie mieli zerwać wszelkie kontakty
z organizacjami terrorystycznymi i wziąć
udział w rozmowach pokojowych z innymi
ugrupowaniami afgańskimi. Umowa była
dziełem administracji Trumpa, ale admi-
nistracja Bidena skrupulatnie ją wypełniła.
Wojska NATO wycofały się z Afganistanu,
a stworzone przez Zachód tamtejsze struk-
tury rozpadły się jak domek z kart pod
naporem talibów. Odlatujące z Kabulu
amerykańskie śmigłowce porównywano
do amerykańskich śmigłowców odlatują-
cych z Wietnamu w ucieczce przed tam-
tejszymi komunistami. Tyle że po zdobyciu
Kabulu przez talibów mieliśmy spektakl
pod tytułem „Ewakuacja z Kabulu”. Ame-
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rykanie i ich sojusznicy (w tym Polacy),
nieniepokojeni przez nikogo, wywieźli
z Afganistanu swoich współpracowników
z rodzinami. Czegoś takiego w latach 60.
zeszłego wieku w Wietnamie nie było.
Ale, ktoś mi zaraz powie, że jak to nienie-
pokojeni, przecież był zamach. Owszem,
był zamach w którym zginęli afgańscy
cywile, amerykańscy żołnierze i… talibo-
wie. Zamachu bowiem dokonało Państwo
Islamskie. To samo Państwo Islamskie,
z którym talibowie są w stanie wojny.
Tak, tak, są z nimi w stanie wojny, i dzięki
temu talibowie uważają, że są częścią
międzynarodowej koalicji antyterrory-
stycznej. Co do NATO, Talibowie tylko
pohukiwali, żeby szybciej kończyć tę ewa-
kuację, a równocześnie ogłosili amnestię
dla tych, którzy współpracowali z zachod-
nimi interwentami i odbyli szereg rozmów
z wysokimi rangą funkcjonariuszami CIA. 

Ta „klęska” raczej wygląda więc na
realną ocenę tego, co można, a czego nie
można zrobić w Afganistanie. A jeżeli
spojrzymy w przeszłość, to zobaczymy,
że ta strategia była używana już w czasach
administracji Baracka Obamy. Chodzi
o tak zwane kolorowe rewolucje, prowa-
dzące do politycznego chaosu w krajach
Maghrebu i krwawego konfliktu w Syrii,
z którego wyłoniło się Państwo Islamskie.
Amerykanie starali się osiągać własne
cele miejscowymi siłami, nie wybrzydzali
w doborze sojuszników i jeżeli sytuacja
nie szła po ich myśli – zmieniali i taktykę
i sojusze. Co ważne, bardzo mocno ogra-
niczyli swoje zaangażowanie militarne.
I tak zapewne będzie wyglądało budowanie
pax Americana w najbliższych latach.
Realna ocena miejscowego układu i swoich
sił, delegowanie zadań na podmioty ze-
wnętrzne i bezpośrednie zaangażowanie
militarne ograniczone do niezbędnego
minimum. Zwiększająca się presja ChRL

tym bardziej będzie sprzyjać takim rea-
listycznym posunięciom. To, że w Afga-
nistanie teraz będzie niestabilnie – bo
zwycięstwo talibów może być wstępem
do nowej wojny domowej – będzie już
teraz bardziej problemem decydentów
z Pekinu niż Waszyngtonu. 

Decydujące zaś co do przyszłości USA
może być to co się stanie w perspektywie
wewnętrznej. Ostatnio hitem internetu
była filmowa relacja, bez żadnego ko-
mentarza, z samochodowej przejażdżki
ulicami Filadelfii. Duże amerykańskie
miasto – a można było odnieść wrażenie,
że widzi się ulice trzeciego świata. Kto
zna się na środkach odurzających, może
bezbłędnie po zachowaniu poszczególnych
osób na filmie wskazać, pod wpływem
jakich narkotyków były. Coraz bardziej
powiększa się margines społeczny, rośnie
liczba obywateli, którzy – aby w miarę
normalnie egzystować – muszą korzystać
ze stanowych czy federalnych programów
socjalnych. Problemy ekonomiczne prze-
kładają się na problemy z dostępem do
usług medycznych i edukacji. To z kolei
powoduje problemy z rekrutacją do firm
na stanowiska wymagające fachowej wie-
dzy i do armii. Duże firmy radzą sobie
dzięki drenażowi mózgów, a armia będzie
musiała bardziej polegać na pomocy so-
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juszników i usługach prywatnych firm
wojskowych. Chwytając się znowu analogii
z Antykiem – tp starożytni Rzymianie
mogliby coś powiedzieć Amerykanom na
temat polegania na najemnikach w klu-
czowych dla bezpieczeństwa państwa sek-
torach. 

Administracja Bidena zdaje sobie spra-
wę z poważnych wyzwań społecznych,
jakie przed nią stoją, ale na razie to nie
projekty ustaw w tych dziedzinach są wi-
zytówką nowej ekipy rządzącej – a biała
suknia z krwistym napisem „Tax the rich”
pani senator Ocasio-Cortez. Nie zbywał-
bym tej kwestii tak łatwo zarzutem, jaki
popłynął z lewa i prawa – że to hucpa
i hipokryzja. Ameryka potrzebuje poważnej
korekty ustroju społeczno-gospodarczego.
Bogacze mają większy wpływ na politykę,
a dzięki temu większe możliwości usta-
wiania systemu tak, by mogli bez prze-
szkód powiększać swoje zyski, na przykład
przez omijanie różnorakich podatków

(z czego obecnie najbardziej znana jest
firma Amazon). Obecny kryzys zdrowotny
jeszcze bardziej to unaocznił. Wielu ludzi
dotkliwie finansowo odczuło skutki pan-
demii, ale Jeff Bezos i jemu podobni na
pandemii wręcz zyskali. Czy jednak pro-
społeczna korekta w Stanach Zjednoczo-
nych jest możliwa? Główne partie są coraz
bardziej zakładnikami wielkiego biznesu,
ale też kultura amerykańska promuje
nadal postawę self-made mana. Mimo
że wielu Amerykanów jest zależnych od
pomocy socjalnej, mogą oni krytycznie
zareagować na szerzej zakrojone reformy
społeczne, gdyż uznają to za zamach na
ich wolność. Lobbing i kulturowy egoizm
społeczny mogą skutecznie zahamować
jakiekolwiek próby naprawy. Suknia mło-
dej pani senator może więc być przysło-
wiowym wołaniem na puszczy, a amery-
kańskie imperium nie padnie w ogniu
wojny, lecz zawali się pod wpływem we-
wnętrznych ciężarów. 
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Kryzys na granicy polsko-białoruskiej
coraz bardziej eskaluje. Za sprawą działań
Mińska (i po trosze też już zapewne w wy-
niku samej dynamiki sytuacji i zachowania
zgromadzonej w trudnych warunkach
ludności), z częściowym przynajmniej
przyzwoleniem i wsparciem Rosji. Jes-
teśmy świadkami kolejnych prowokacji,
strzałów, fizycznych ataków na polskich
funkcjonariuszy, i oczywiście coraz śmiel-
szych prób siłowego forsowania granicy.
Bieżące emocje nie powinny jednak prze-
słaniać faktu, że są to wszystko ewidentnie
jedynie elementy większego planu poli-
tycznego, realizowanego przez Mińsk
i Moskwę. Warto się zastanowić na chłod-
no nad strategiczną stawką tej gry.

Putin paraliżuje Polskę

Co jest celem Rosji Putina w tym kryzysie?
Jej elitę przywódczą tworzą realiści, ro-
zumujący w kategoriach przetrwania i aku-
mulacji potęgi. W ostatnich latach ich
największymi problemami są: wzrost siły
Chin i zależności od nich, częściowa izo-

lacja międzynarodowa i konflikt z Zacho-
dem po agresji na Ukrainę, narastające
problemy wewnętrzne. Nie mogąc na razie
nic poradzić na wzrost potęgi Państwa
Środka i odnosząc wiele porażek w walce
ze strukturalnymi trudnościami w obrębie
kontynentalnych rozmiarów kraju (takich
jak zapaść demograficzna, zacofanie gos-
podarcze, coraz mniej stabilna struktura
społeczna), Rosja siłą rzeczy dąży do
zwiększenia sobie pola manewru na innych
frontach. W szczególności w Europie Środ-
kowo-Wschodniej, na Morzu Czarnym
i Kaukazie, a także w Arktyce. Co do
Polski i innych krajów wschodniej flanki
NATO, Władimir Putin raz po raz pub-
licznie mówi o neutralizacji rzekomych
zagrożeń z ich strony. Warto rozpatrywać
te słowa na poważnie – i w szerokim kon-
tekście – jako że rosyjski prezydent nie-
rzadko robi w polityce zagranicznej właśnie
to, co oficjalnie mówi (jakkolwiek zaska-
kujące może się to wydać wielu osobom
nad Wisłą). 

Jeśli więc celem Kremla jest strate-
giczna neutralizacja Polski (a także krajów

BarTŁoMieJ raDzieJewski
Dyrektor „Nowej Konfederacji”

Łukaszenka poprzez kryzys graniczny chce osłabić Polskę i uzyskać kartę
przetargową w Europie. Nie wydaje się jednak, by w długofalowym intere-
sie Białorusi leżała neutralizacja Polski, o którą chodzi Rosji

strategiczna pułapka putina i Łukaszenki
zastawiona na polskę



bałtyckich i Rumunii), to oznacza to dą-
żenie do sparaliżowania jej zdolności
sprawczych w polityce europejskiej i trans-
atlantyckiej – a w szczególności w kry-
tycznej dla Moskwy polityce wschodniej.
Można to osiągnąć na dwa główne spo-
soby. Po pierwsze – poprzez destabilizację
wewnętrzną; po drugie – poprzez roz-
grywkę międzynarodową prowadzoną tak,
aby marginalizować wpływ Warszawy na
kształt stosunków europejskich. Nawiasem
mówiąc, niebagatelnym wsparciem w tym
dziele jest dorobek polskiej elity politycz-
nej, która przez przeszło 30 lat nie podołała
elementarnemu zadaniu budowy spraw-
nego państwa, w tym efektywnej polityki
wschodniej. 

Z tej perspektywy rodzaj hybrydowej
agresji, jaki obserwujemy na granicy pol-
sko-białoruskiej, to użyteczne dla Kremla
wydarzenie – i narzędzie. Wpycha Polskę
w trudną sytuację z bardzo ograniczonym
polem manewru. Reakcja zbyt miękka
grozi zwiększeniem presji migracyjnej,
pewną destabilizacją wewnętrzną i zda-
niem na pomoc zewnętrzną. Reakcja zbyt
twarda – zbyt daleko idącą eskalacją,
której obiekt agresji nie podoła (np. po-
przez wciągnięcie w wymianę ognia z funk-

cjonariuszami ze wschodu) oraz obciąże-
niem zarzutami o spowodowanie tragedii
ludzkich. Słabe państwa z reguły nie po-
trafią działać efektywnie, antycypacyjnie
i proaktywnie w takich sytuacjach i tak
też było jak dotąd z Polską. Dotychczasowy
bilans tego kryzysu nie jest przy tym tak
zły, jak można by się spodziewać: granice
są chronione, rosnącą presję migracyjną
udaje się hamować, jednocześnie zapew-
niając pewną opiekę realnym uchodźcom,
a Warszawa ma wsparcie UE i NATO.
Z drugiej strony: Polska działa reaktywnie
i defensywnie, jedynie się broniąc i grając
według reguł agresora. Udało się wschod-
nim sąsiadom wywołać nad Wisłą kryzys
polityczny na tym tle, doprowadzić do
znacznego pogłębienia podziałów we-
wnętrznych (znacznie większego niż w kra-
jach bałtyckich), obnażyć nieudolność
polskich władz (vide niesławna konferencja
konstytucyjnych ministrów pokazujących
pornografię pedofilską i zoofilską), jed-
nocześnie obciążając je zarzutami o okru-
cieństwo. Z kolei mnożące się w ostatnich
dniach konsultacje przywódców zachod-
nioeuropejskich z Putinem obrazują efekt
podzielenia Europy i potencjał załatwiania
spraw z zachodnimi potęgami bez istot-
nego udziału Polski i państw bałtyckich –
ofiar ataku. Agresor uzyskuje tu także
bardzo praktyczną wiedzę o realnych zdol-
nościach reagowania polskiego państwa.
Rosyjski prezydent zajął przy tym bardzo
wygodną pozycję: formalnie odżegnuje
się od jakiejkolwiek współodpowiedzial-
ności, jednocześnie występując jako ten,
który może pomóc rozwiązać kryzys. Oczy-
wiście w kontakcie z władzami najwięk-
szych państw europejskich, nie Polski.

Biorąc pod uwagę skromność zaan-
gażowanych środków, można to uznać za
wyraźny sukces Kremla. Skądinąd po-
twierdziło się wyrażane na tych łamach
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przekonanie, że polskie reakcje na wstępną
fazę tego kryzysu zachęcają do jego eska-
lacji, którą przecież właśnie w kolejnych
tygodniach obserwujemy. Warto to na-
tomiast widzieć we właściwych propor-
cjach. Nie jest to – jak na razie przynaj-
mniej – zwycięstwo miażdżące, bo cała
operacja wydaje się mieć z natury bardzo
ograniczony charakter, a na podstawowym
poziomie polskie państwo sobie radzi.
Jest to jednak kolejny postęp Kremla
w dążeniu do jego celów strategicznych.
Prof. Richard W. Maas, amerykański po-
litolog, opisał niedawno politykę Moskwy
w odniesieniu do Europy – w szczególności
naszej jej części – jako strategię salami.
Polegającą na małych krokach, stopniowo
mających złożyć się na większą zmianę
międzynarodowego status quo (pisał o tym
ciekawie w portalu wpolityce.pl Marek
Budzisz). Skądinąd podobną metodę tes-
towali w ostatnich latach z dużym powo-
dzeniem Chińczycy na Zachodnim Pacy-
fiku. W tych kategoriach – a więc dążenia
do neutralizacji Polski i szerszej zmiany
status quo w Europie za pomocą strategii
salami – warto patrzeć na obecny kryzys
graniczny.

Łukaszenka wychodzi z izolacji

Cele Białorusi wydają się bardzo (ale nie
całkowicie) zbieżne krótkofalowo. Nie jest
przy tym jasne, jaki stopień podmiotowości
w relacji z Moskwą udało się utrzymać
dyktatorowi Aleksandrowi Łukaszence.
Z jednej strony: szybko rośnie jego zależ-
ność od Rosji, a penetracja przez nią od
czasu ostatniego kryzysu politycznego
nad Niemnem znacząco się zwiększyła.
Z drugiej: nie osiągnęły one wciąż punktu
ostatecznego. Najnowszym przykładem
rozbieżności jest groźba wstrzymania tran-
zytu gazu do Unii Europejskiej, sformu-

łowana przez Łukaszenkę – i szybko skon-
trowana przez Kreml. Trudno więc obecnie
ściśle rozstrzygnąć, w jakim stopniu w sa-
mym kryzysie granicznym białoruski przy-
wódca gra rolę precyzyjnie rozpisywaną
w Moskwie, a w jakim działa na własną
rękę. Jednocześnie wydaje się jasne, że
jego podmiotowość jest już zbyt mała,
aby popadł w jakąkolwiek większą sprzecz-
ność z interesami rosyjskimi. A zarazem
Putin i jego otoczenie z pewnością chcieliby
tak sterować sytuacją, aby jeszcze bar-
dziej – najlepiej całkowicie – podporząd-
kować sobie Białoruś. Należałoby o tych
niuansach pamiętać, bo powstrzymanie
ostatecznego anschlussu kraju nad Nie-
mnem przez Rosję – o ile wciąż jeszcze
możliwe – jest krytyczne z punktu wi-
dzenia polskiej racji stanu. Jednocześnie
powodują one szereg niejasności w oglą-
dzie strategicznym całej sytuacji.

Krótkofalowo Łukaszenka wydaje się
dążyć do uzyskania karty przetargowej
w grze europejskiej i być może do zarob-
ku – o ile przychody z wyłudzanych od
imigrantów opłat przeważają nad kosztami
operacji, i o ile przywódcy UE zdecydują
się na suflowaną im ze wschodu opcję
„turecką”, czyli pieniądze w zamian za
wstrzymanie presji migracyjnej. Ostatnia
rozmowa osobista z kanclerz Niemiec,
Angelą Merkel, realizuje jego cel częścio-
wego wyjścia z izolacji w Europie. A sama
sytuacja – czyni niebagatelnym czynni-
kiem w europejskiej polityce. Ponownie:
pytanie, w jakim stopniu w roli marionetki
Kremla, a w jakim – samodzielnego gracza.
Na pewno łączy go z Moskwą dążenie do
osłabienia Polski, która jest z jego per-
spektywy państwem wrogim, dążącym do
jego obalenia przy każdej okazji. Skądinąd
kryzys graniczny wydaje się służyć utrzy-
maniu przezeń władzy w kraju – im jest
ostrzejszy, tym bardziej – poprzez natu-

23

THINKZINE, nr 11(137)/2021, listopad 2021 www.nowakonfederacja.pl

https://tnsr.org/2021/11/salami-tactics-faits-accomplis-and-international-expansion-in-the-shadow-of-major-war/
https://nowakonfederacja.pl/siedem-polskich-slabosci-ktore-pokazal-kryzys-graniczny/


ralną w takich sytuacjach konsolidację
wokół przywódcy. Jak również poprzez
potencjał wydobycia go z międzynarodowej
izolacji – częściowo już, jak widzieliśmy,
zrealizowany. 

Polska: potencjalny przyjaciel
Mińska?

Jednocześnie nie wydaje się, aby w dłu-
gofalowym teoretycznym interesie Bia-
łorusi leżała neutralizacja Polski, o którą
chodzi Rosji. Oznaczałaby ona bowiem
utratę jednego z najbardziej obiecujących
lewarów na rzecz własnej podmiotowości
w relacji z Kremlem. Polska – obok Ukrai-
ny – jest jedynym istotnym czynnikiem
w Europie, któremu powinno bardzo za-
leżeć na niezależności Mińska od Moskwy.
Że tego swojego strategicznego interesu
dotąd nie realizowała (nieraz działając
wręcz przeciwnie), to z jednej strony osob-
na historia, z drugiej: polityczny fakt bę-
dący z pewnością przedmiotem wnikliwej
uwagi i na Białorusi, i w Rosji, a zarazem
jedną z przyczyn obecnej sytuacji. Jednak
potencjalnie Polska jest ze względów stra-
tegicznych przyszłym przyjacielem Mińska.
I ta opcja jest zasadniczą rozbieżnością
w prawdopodobnych długofalowych kal-
kulacjach elit białoruskich i rosyjskich.
Znów: o ile te pierwsze dysponują wciąż
zdolnością prowadzenia samodzielnej po-
lityki.

Wszystko to razem wzięte czyni kryzys
graniczny rodzajem strategicznej pułapki
zastawionej na Polskę. Postawa defen-
sywno-reaktywna wpycha Warszawę
w nieefektywną logikę minimalizacji strat
w grze, która realizuje długofalowe cele
Rosji i przynajmniej krótkofalowe cele
Białorusi. Jednak przejście do polityki
bardziej proaktywnej i antycypacyjnej
także niesie niebezpieczeństwa. Na przy-

kład odpowiadanie na eskalację polskimi
lub unijnymi sankcjami gospodarczymi
niesie ryzyko pogłębienia źródłowego pro-
blemu, czyli uzależnienia Białorusi od
Rosji. Z kolei ofensywność w samych
przepychankach na granicy grozi nad-
mierną eskalacją, o czym była już mowa.
Optimum wydaje się znalezienie sposobu
na to, aby uczynić kolejne akty hybrydowej
agresji zbyt kosztownymi, aby się opłacały,

a jednocześnie nie wpychającymi Mińsk
głębiej w ramiona Moskwy poprzez dalszą
izolację polityczną i/lub osłabienie gos-
podarcze. Przykładem takiego działania
mogłyby być cyberataki na białoruskie
instytucje publiczne. Czy też – w raczej
ograniczonym, siłą rzeczy, zakresie, ale
wciąż nie do pogardzenia – zdolność do
częściowego odwrócenia strumienia mi-
gracyjnego. Kluczowe jest również od-
zyskanie zdolności dyplomatycznych przez
Polskę i niedopuszczenie do tego – czego
sygnały już widzimy – aby kryzys był po-
litycznie negocjowany bez udziału War-
szawy. W tym celu musimy odzyskać moż-
liwość prowadzenia rozmów z Białorusią,
a także z Rosją. Inaczej dyplomatyczna
konsumpcja efektów ewentualnej bardziej
skutecznej polityki będzie niemożliwa.
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Stawką podstawową jest natomiast
niedopuszczenie do osłabienia Polski i tym
samym przybliżenia rosyjskiego celu neu-
tralizacji naszego państwa oraz szerszej
przebudowy status quo w Europie na ko-
rzyść Kremla. 
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Jesień pandemicznego, 2021 roku, przy-
nosi Polsce i Europie falę zachorowań.
Króluje oczywiście koronawirus SARS-
CoV-2 w kolejnych swoich odmianach
i mutacjach, który podnosi liczbę hospi-
talizacji i zgonów i ogranicza możliwość
leczenia innych schorzeń. W świecie me-
dialnym królują natomiast pytania doty-
czące szczepień. Szczepić się, czy nie?
Uczynić szczepienia obowiązkowymi?
Ograniczać prawa niezaszczepionych? Aby
podjąć próbę odpowiedzi na te pytania,
zacznę od próby opisu pandemicznej dy-
namiki społecznej. 

Tłum zaszczepionych, antytłum
niezaszczepionych

Czym jest złożoność i jakie są jej prak-
tyczne konsekwencje na poziomie antro-
pogenicznym opisywałem już na łamach
NK: „Świat może działać lepiej”, „Defi-
niowani przez strach” i „Polska na roz-
stajach”. W antropogenicznych (stworzo-
nych przez ludzi) systemach złożonych,
na podstawie rosnącej ilości coraz bardziej

dostępnej informacji, wchodzimy ze sobą
w relacje i adaptujemy się do siebie na-
wzajem. Przyjmujemy, każdy na swoje
konto, różne strategie behawioralne, obej-
mując różne role i funkcje w społeczeń-
stwie. Na podstawie osobistych talentów
i możliwości budujemy zachowania gru-
powe, dzięki którym uzyskaliśmy domi-
nującą pozycję nad całym światem. Kon-
frontując się z konkretnymi problemami
formujemy tłum i antytłum. Tłum tworzą
ci, którzy przyjmują przeważającą postawę
wpisując się w trendy, mody, heurystyki
(związki pomiędzy faktami, przyjęte jako
oczywiste, prowadzące do powtarzalnych
sposobów działania, bez wykonywania
głębszych analiz) i paradygmaty, które
ktoś zapoczątkował. Antytłum tworzą ci
wszyscy, którzy stawiają na inne, często
konkurencyjne strategie i zachowania.
Być może w przyszłości wykształcą się na
tej podstawie nowe trendy, kreując nowy
tłum. 

Dzisiaj na przykład tłum to ci, którzy
mają telewizory i emocjonują się stru-
mieniem wiadomości, a antytłum to ci,

przeMysŁaw GęBala
Były wydawca „Stańczyka”, przedsiębiorca’

Antytłum tworzą ci, którzy stawiają na alternatywne, konkurencyjne stra-
tegie i zachowania – w tym ci, którzy unikają szczepionek. Istnienie anty-
tłumu, który dziś przybiera nieraz karykaturalne formy, ma jednak uzasad-
nienie ewolucyjne
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którzy ich nie oglądają lub wręcz telewi-
zorów się pozbyli. Tłum to ci, którzy ko-
rzystają z mediów społecznościowych,
a antytłum to ci, którzy je ograniczają do
minimum lub od nich świadomie uciekają.
Tłum to ci, którzy korzystają z dobro-
dziejstw nowoczesnej medycyny – w tym
ze szczepionek, antytłum to ci, którzy
w różny sposób ich unikają, myśląc o przy-
czynach zdrowia i choroby inaczej niż
dominująca większość.

Istnienie antytłumu, który dzisiaj przy-
biera nieraz karykaturalne formy, ma jed-
nak uzasadnienie ewolucyjne. Obstawiając
tylko jeden sposób działania, jedną stra-
tegię, heurystykę, paradygmat, narażamy
się na akceptację takich, które nie odpo-
wiadają rzeczywistości, albo kiedyś jej
odpowiadały, ale dziś są już nieaktualne.
Na homogenizację postrzegania struktury
przyczynowej świata, która będzie pro-
wadzić do kumulacji strat, a nawet do
katastrofalnego załamania się systemu
społecznego. Natura w końcu działa po-
przez specjację (proces powstawania no-
wych gatunków) i lokalizację, obstawiając
wielość możliwych opcji. System złożony,
dla swojego przetrwania potrzebuje pew-

nej, znaczącej nadmiarowości, która sprzy-
ja wyłanianiu dobrych rozwiązań w od-
powiedzi na nieustanne zmiany, które
współtworzymy.

Dlatego próby zlikwidowania antytłu-
mu napotykają zawsze na ograniczenia,
możliwe do przełamania tylko dzięki ros-
nącej przemocy. Jeżeli w sprawach spo-
łecznie kluczowych, a za taką mam obecną
pandemię i jej konsekwencje, odrzucić
przemoc jako argument – a do tego jestem
przekonany – warto korzystać z możliwości
otwartego dostępu do pewnej i budzącej
szacunek, ugruntowanej, poddanej otwar-
tej, naukowej weryfikacji wiedzy. Po to,
aby antytłum – obstawiający paradygmaty
prowadzące do gorszych na poziomie ca-
łego społeczeństwa rozwiązań – minima-
lizować. I jednocześnie po to, aby dać
czas na przygotowywanie – w ramach
otwartych i transparentnych prac rządu,
parlamentu, popieranych przez wszystkie
ośrodki polityczne grup eksperckich –
działań i ich uzasadnień, które mogą uzys-
kać powszechną akceptację. Jeżeli tego
nie zrobimy, pozostanie nam tylko prze-
moc, ze wszystkimi tego emocjonalnymi,
społecznymi i politycznymi konsekwen-
cjami.

Człowiek w świecie mikroorganizmów

Wiedza potoczna na temat drobnoustro-
jów, higieny i odporności człowieka jest
dziś mocno zdeformowana przez nie-
aktualne już heurystyki i paradygmaty.
Świat, w którym jesteśmy my – ludzie,
pożyteczne mikroorganizmy (produkujące
nam jogurt, chleb, piwo czy wino) oraz
bezwzględni najeźdźcy – wywołujący cho-
roby, rujnujący nasze zdrowie lub pro-
wadzący na śmierć, już dawno nie odpo-
wiada temu, co wiemy z odkryć i badań
naukowych.
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Współczesny człowiek (lub szerzej –
organizmy wielokomórkowe) postrzegany
jest raczej jako holobiont. Jest to więc
system złożony, którego częścią są nasze
własne komórki o unikalnym kodzie ge-
netycznym, ale zagnieżdżone jednocześnie
w stabilizującym, kalibrującym i podtrzy-
mującym całość mikrobiomie. Mikrobiom
dorosłego człowieka waży około 2-3 kg,
a jego liczebność jest szacowana na po-
ziomie do 10 razy większym niż ilość ko-
mórek gospodarza. Składa się z bakterii,
wirusów (viriom), fagów, grzybów, ar-
cheonów… Bez mikrobiomu człowiek,
zwierzę, roślina nie będzie w stanie przeżyć. 

Tkwimy w sieci wzajemnych zależności,
których podstawą, olbrzymią, na dziś nie-
możliwą do oszacowania ani nawet do
wyobrażenia, jest mikroświat. Ten we-
wnątrz nas i ten na zewnątrz, który dopiero
próbujemy poznać i zrozumieć. Łączni-
kiem pomiędzy środowiskiem zewnętrz-
nym, a wewnętrznym człowieka jest jego
system odpornościowy. To on rozpoznaje,
kto, kiedy i w jakich okolicznościach jest
z nami, a kto przeciw nam. Ta funda-
mentalna zdolność, aby dać nam szansę
na owocne i szczęśliwe życie, podlega naj-
pierw kalibracji, a potem nieustannemu
procesowi uczenia się.

Kalibracja naszej odporności zaczyna
się w trakcie pobierania i budowania się
naszego własnego, indywidualnego i nie-
powtarzalnego garnituru drobnoustrojów.
Jej pierwszym, spektakularnym aktem
jest poród siłami natury, poprzez który
pobieramy mikrobiom matki. Potem kar-
mienie piersią, w trakcie którego nie tylko
nadal postępuje transfer mikrobiomu
matki, ale również pobieranie z jej mlekiem
substancji, które nie odżywiają nas, ale
tworzącą się właśnie mikroflorę jelit, która
jest jednym z najważniejszych elementów
naszego systemu kalibrującego i podtrzy-

mującego odporność. I w końcu bezpo-
średni styk ze złożonością świata, który
ma nas skalibrować tak, aby nas chronić
zarówno przez alergiami (kiedy system
odpornościowy walczy niepotrzebnie
z neutralnymi lub pożytecznymi czynni-
kami zewnętrznymi) jak i autoagresją
(kiedy odporność atakuje nasze ciało pro-
wadząc np. do reumatyzmu czy stward-
nienia rozsianego).

Oczywiście, nie zawsze nam się udaje.
Z punktu widzenia gatunku to nieustanne
„życie na krawędzi” pomiędzy naszym or-
ganizmem, naszym mikrobiomem a ocea-
nem mikroświata i potencjalnych alerge-
nów wymaga poświęcania, „kruchości”
jednostek, dla podtrzymania, „antykru-
chości” gatunku. Pandemia, zaraza, to
zawsze byli przegrywający, umierający
ale i ozdrowieńcy przekazujący dalej swój
sukces potomstwu. Rozwój nauki i techniki
stawia nas jednak w radykalnie odmiennej
sytuacji. Zmusza nas, jako istoty moralne,
do dokonywania wyborów, które wcześniej
nie były możliwe. A więc nie były po-
trzebne.

Szczepionki naturalne i sztuczne

Tymczasem podstawowa zasada etyczna
brzmi: nie będziesz korzystał z antykru-
chości kosztem kruchości innych 

(Nicholas Nassim Taleb 
„Antykruchość”)

Perfekcja techniki zmienia i będzie zmie-
niać nasze postrzeganie rzeczywistości.
To, co było akceptowalne wczoraj, dzisiaj
wydaje się być nie do zniesienia. Dzięki
perfekcji techniki pokonaliśmy głód, wy-
dłużyliśmy długość życia, obniżyliśmy po-
ziom śmiertelności przede wszystkim
wśród najmłodszych – niemowląt i dzieci.
Wzrastająca waga, którą przywiązujemy
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do każdego życia objawia się również ob-
niżaniem się poziomu dzietności. Nie ma
i nie może być więc zgody – w ramach
pojawiających się pandemii – na bezref-
leksyjne poświęcanie jednostek dla prze-
trwania zbiorowości. Antykruchość ludz-
kości nie usprawiedliwia zbędnej kruchości
jednostek.

Współczesny świat stawia przed nami
trzy wyzwania determinujące podatność
na permanentne ewolucyjne rewolucje
organizmów jednokomórkowych, stano-
wiących podstawę życia na ziemi. Wszyst-
kie trzy są konsekwencjami perfekcji tech-
niki. Po pierwsze urbanizację – już dobrze
ponad połowa ludzkości mieszka w mias-
tach i proces ten systematycznie się po-
głębia. Po drugie – starzenie się społe-
czeństw, w których wzrost zamożności
odwraca piramidę demograficzną, dra-
matycznie zmieniając proporcje wieku na
rzecz ludzi starszych. Po trzecie – tanie,
masowe, globalne przemieszczania się lu-
dzi, zwierząt, roślin i towarów.

Ubocznym efektem urbanizacji, a więc
sztucznego, niewystępującego w naturze
homogenicznego zagęszczenia ludzi, roślin
i zwierząt były wyniszczające epidemie,
ponieważ patogeny otrzymały niespoty-
kane wcześniej pole do samopowielania
się i rozwoju szybszego, niż czas potrzebny
na wytwarzanie się indywidualnej odpor-

ności. Odpowiedzią na nie były – najpierw
dyktowane przez kulturę, religię i zwy-
czaje – zasady dotyczące czystości i hi-
gieny. Potem podyktowane rosnącą per-
fekcją techniki rozwiązania ograniczające
dystrybucję zagrażających nam drobnou-
strojów – wodociągi, kanalizacja, środki
higieny osobistej, jak i – po identyfikacji,
dzięki wynalezieniu mikroskopu, głównych
„sprawców zła” – bezpośrednią z nimi
walkę medyczną: aseptykę, antybiotyki
i w końcu szczepionki uwalniające nas
od gruźlicy, polio (szczepionkę opracował
Hilary Koprowski), wścieklizny, odry, róż-
yczki… 

Szczepionki, co do zasady, są powie-
leniem naturalnych zmagań naszego ho-
lobiontu, w którym na naszą rzecz pracują:
nasz mikrobiom, sprzężony z nim system
membran i układ odpornościowy. Cały
czas wprowadzamy do naszego organizmu
„żywe szczepionki” czyli mikroorganizmy,
z którymi się mocujemy. Mikroorganizmy
wnikają poprzez skórę, system oddechowy,
układ pokarmowy, operacje chirurgiczne,
skaleczenia, afty, ugryzienia meszek, gzów,
komarów, kleszczy, podawanie rąk, po-
całunki, stosunki płciowe, a nawet tatuaże.
Szczepionka medyczna różni się tym, że
wiemy co wprowadzamy do organizmu
i jaki – najprawdopodobniej – będzie to
miało rezultat. Najprawdopodobniej, bo
każdy jest unikatowym system złożonym,
którego reakcji nawet na drobne skale-
czenie nigdy nie jesteśmy w stanie ze stu-
procentową pewnością przewidzieć.

Szczepionka uwalnia nas od moralnego
dylematu – czy korzystać z indywidualnej,
osobistej kruchości dla zapewnienia an-
tykruchości całego społeczeństwa. Słabsi,
w kontekście trwającej pandemii, nie są
już niezbędną ofiarą na ołtarzu przyszłej
pomyślności. W związku z tym na pyta-
nie – szczepić się? – odpowiadam:
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Szczepić się! Ale…

Szczepionki, choć ważne, to tylko pomoc
doraźna. Znieczula nas ona perfekcją tech-
niki na dwie konieczności, będące kon-
sekwencjami rosnącej złożoności. Po
pierwsze – na konieczne zmiany struktury
państw i ich związków, przygotowujące
nas do wspomnianych, współczesnych
konsekwencji życia zbiorowego – urba-
nizacji, odwracania piramidy demogra-
ficznej i globalnego przemieszczania się
ludzi, zwierząt, roślin i towarów. Po dru-
gie – na świadome przeciwdziałanie sys-
tematycznemu spadkowi indywidualnej
odporności, indukowanemu przez dzia-
łania, których podstawą jest wygoda, źle
rozumiane oszczędności czy brak po-
wszechnej wiedzy o ich konsekwencjach.

Urbanizacja, której konsekwencją jest
koncentracja ludzi w ośrodkach miejskich,
stwarza coraz korzystniejsze pole do szyb-
kiego rozpowszechniania się epidemii,
obniżając próg konieczny do transmisji
patogenu i radykalnie skracając czas na
nabycie indywidualnej odporności.

Odwracanie się piramidy demogra-
ficznej nieuchronnie prowadzi do pro-
centowego wzrostu udziału w zurbanizo-
wanej populacji ludzi, których odporność
z wiekiem słabnie i których zdrowie nad-
wyrężane jest przez różne schorzenia po-
wstrzymywane perfekcją technik medycz-
nych, niezdolnych jednakże do powstrzy-
mywania związanego z nimi spadku od-
porności.

Globalne przemieszczanie się trans-
mituje lokalnie powstające nowe, makro
i mikrobiologiczne zagrożenia, na cały
świat z prędkością znacznie większą, niż
generowanie i rozpowszechnianie nowych
lekarstw i technik medycznych.

Państwa i ich związki nie wyciągają
z tych zjawisk wystarczających konsek-

wencji. Opiszę to na przykładzie straży
pożarnej. Odkąd w Europie przyjęło się,
że zasoby leśne są zbyt cenne, żeby po-
zwalać im spłonąć w wyniku pojawiających
się naturalnie – oczyszczających las z nad-
miaru łatwopalnych resztek – pożarów,
utworzono służby leśne, wieże obserwa-
cyjne, zawodowe i ochotnicze straże po-
żarne, system obserwacji zagrożeń i pro-
cedury reakcji na najmniejszy dym, po-
jawiający się w lesie. W pełnej gotowości
są wciąż środki techniczne od gaśnic do
samolotów. Wszystko przygotowane do
użycia zarówno w skali lokalnej, jak i po-
przez odpowiednią koncentrację na skalę
regionów, państw aż do skali międzypań-
stwowej. Powstrzymywanie pożarów za-
wsze się udaje, chociaż czasami zasięg
zniszczeń, przez zbieg niekorzystnych
okoliczności, znacznie przekracza to, co
chcielibyśmy osiągnąć.

Rośnie złożoność, spada odporność

Czy to samo możemy powiedzieć o przy-
gotowaniu pandemicznym? Michael Blo-
omberg, burmistrz Nowego Jorku, utwo-
rzył pewien nadmiar miejsc hospitaliza-
cyjnych, spodziewając się, że jakaś pan-
demia z pewnością wybuchnie. Nie prze-
trwały one jednak długo, nie doczekując
pandemii, która ogarnęła miasto w 2020
roku. Ale nie potrzeba pandemii, aby
przewidując skutki starzenia się społe-
czeństwa i postępującej urbanizacji podjąć
trud stworzenia politycznej i społecznej
akceptacji dla utworzenia i podtrzymy-
wania zwiększonej, nadmiarowej bazy
medycznej dla sprostania rosnącym, a ak-
cydentalnie dodatkowo gwałtownie ob-
ciążającym system, nieuniknionym po-
trzebom.

Zastanawiając się nad przyszłością
miejsc pracy w społeczeństwie przyszłości,
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które będzie likwidować niektóre z nich
przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji
Kai-Fu Lee, były manager Google, Mic-
rosoftu i Apple, dziś prezes Sinovation
Ventures tak o tym napisał w książce
„Sztuczna inteligencja, rewolucja praw-
dziwa”: „Dostrzegam trzy kategorie takiej
działalności: opieka, usługi dla wspólnoty
i edukacja”. Aby jednak dokonać takich
zmian w alokacji środków na poziomie
państwa i związków międzypaństwowych
potrzebne będzie wspólne, politycznie
niekontrowersyjne, powszechnie akcep-
towalne porozumienie społeczne.

We współczesnym, coraz bardziej zło-
żonym świecie, dokonanie wydatków
i zmian na poziomie państwowym – cho-
ciaż konieczne – będzie niewystarczające.
Niewiele jest państw na świecie (w Europie
nie ma ich w ogóle), które są wystarczająco
wielkie, aby przekroczyć niezbędną w sys-
temie złożonym masę krytyczną potrzebną
do zapewnienia nie tylko wystarczającej
ilości miejsc leczenia i koniecznego sprzętu
medycznego, ale również pracujących na
odpowiednim poziomie ośrodków nau-
kowych, uniwersyteckich oraz odpowied-
niej ilości danych zbieranych w skoordy-
nowany, nadający się do przetwarzania
sposób w ramach badań naukowych jak
i tzw. eksperymentów naturalnych (czyli
rezultatów decyzji dotyczących leczenia
podejmowanych w sytuacji ograniczonych,
ze względów etycznych, możliwości ba-
dawczych). Czeka nas więc mozolne, ale
z konieczności jak najszybsze, wypraco-
wanie społecznej akceptacji dla działań
wspólnotowych na poziomie polskim i eu-
ropejskim.

Większe zrozumienie prowadzące do
społecznej i politycznej akceptacji po-
trzebne będzie również dla przemyślenia
i zmian dotyczących masowego i global-
nego przemieszczania się. Rodzi ono da-

lekie i wielorakie konsekwencje przy ros-
nącej przewadze tych negatywnych. Razem
z ludźmi, zwierzętami, roślinami i towa-
rami przemieszczają się bowiem pasaże-
rowie na gapę. Organizmy nieraz neutralne
czy pożyteczne lokalnie, ale destrukcyjne
w miejscach, w których nigdy by nie wy-
stąpiły bez globalnego i masowego prze-
mieszczania. Wystarczy przypomnieć fi-
lokserę, która prawie zniszczyła winorośl
w Europie i na świecie, zgnilec pszczeli,
ASF i wiele innych inwazyjnych drob-
noustrojów, gatunków zwierząt i roślin
niszczących podstawy lokalnych społecz-
ności.

Niszczące działanie przynosi też ma-
sowa turystyka – np. proces gentryfikacji
miast, jak i przemieszczanie się w kon-
tekście terrorystycznym czy tak budzące
emocje ostatnio przemieszczanie imigra-
cyjne, wzbudzane i podtrzymywane np.
w ramach toczonej przez Białoruś i Rosję
wojny hybrydowej z Europą.

Drugą, mniej znaną konsekwencją
rosnącej złożoności antroposfery jest sys-
tematyczny spadek naszej, ludzkiej od-
porności – szczególnie w krajach najbar-
dziej rozwiniętych. Dzieje się to systema-

31

THINKZINE, nr 11(137)/2021, listopad 2021 www.nowakonfederacja.pl

Urbanizacja, której

konsekwencją jest

koncentracja ludzi

w ośrodkach miejskich,

stwarza coraz korzystniejsze

pole do szybkiego

rozpowszechniania się

epidemii



tycznie i jednocześnie na wielu różnych
poziomach, których konsekwencji dla od-
porności nie dostrzegamy. Wymienię nie-
które jej przyczyny, nie próbując ich nawet
szeregować według mocy ich konsekwencji
wpływających na naszą odporność.

Nasz system odpornościowy kalibruje
się w momencie porodu i późniejszego
karmienia piersią. Ale coraz więcej poro-
dów odbywa się przy pomocy cesarskiego
cięcia. W Polsce już ponad 40%. Średnia
europejska to 25% i cały czas rośnie. Do
rzadkości należy sytuacja, kiedy na wy-
raźną prośbę rodziców dzieci są smaro-
wane mikrobiomem matki. Do mleka
w proszku co prawda dodaje się oligosa-
charydy obecne w mleku matki, które
karmią powstający w jelitach dziecka mi-
krobiom niezbędny dla budowanie jego
odporności, ale to tylko uzupełnienie
części nie rozpoznanych do końca zależ-
ności.

Nadmierna higiena i nadużywanie an-
tybiotyków jest konsekwencją fałszywego
paradygmatu dokonującego podziału na
nasze ciało, nasze komórki i obcy nam
świat drobnoustrojów, źródło potencjal-
nych problemów i chorób. Cywilizacja
nasza, posługując się słowami prof. Pawła
Majaka „jest na równi pochyłej, bardzo
dysbiotyczna”. Obniżamy sobie jakość na-
szego mikrobiomu, osłabiamy go, rozre-
gulowujemy. W konsekwencji przestajemy
dobrze kalibrować naszą odporność
i utrzymywać równowagę chroniącą nas
przed stanami zapalnymi i alergiami. Sta-

jemy się coraz bardziej bezbronni wobec
pospolitych patogenów, nie mówiąc już
o tych rzeczywiście ciężkich.

Życie zanieczyszczone światłem
i chemią

Nadużywanie antybiotyków i innych me-
dykamentów jest też konsekwencją ma-
sowej, przemysłowej hodowli zwierząt.
Zostają w ich mięsie, przedostają się do
środowiska, do wód gruntowych wraz ze
zwierzęcymi oraz naszymi odchodami,
które nie są wystarczająco pod tym kątem
oczyszczane. Pamiętajmy – ludzie oraz
zwierzęta przez nas hodowane stanowią
ponad 96% biomasy wszystkich ssaków
żyjących na ziemi. My jesteśmy zurbani-
zowani, a zwierzęta w coraz większym
zakresie podlegając hodowli przemysłowej,
cierpią również na obniżającą się jakość
swojego mikrobiomu, tracą odporność
i stają się ogniskami chorób.

Monotonne, mało zróżnicowane, mało
wartościowe odżywczo jedzenie. Hodowla
przemysłowa naprawdę daje mięso, a prze-
mysłowe uprawy rośliny mniej warto-
ściowe odżywczo. Smak, który posiadamy,
jest wciąż dobrym wskaźnikiem tego, czy
spożywane jedzenie jest bardziej, czy
mniej wartościowe (chyba, że o smaku
decyduje chemia, którą tak łatwo jest za-
prząc do pracy, dysponując środkami fi-
nansowymi na poziomie koncernów spo-
żywczych). Żywność produkowana lokal-
nie, bez udziału przemysłowych metod
wytwarzania, jest kilka razy bardziej bogata
we wszystko, czego potrzebujemy. Zało-
życiel ruchu Slow Food – Carlo Petrini
nie na darmo pisał, że jedzenie powinno
być smaczne, zdrowe i prawidłowe. Pro-
dukowane lokalnie, w sposób respektujący
rzeczywiste potrzeby konsumujących i wa-
runki lokalnego środowiska.
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Nadużywanie środków hormonalnych
i niedostatki ich neutralizacji w oczysz-
czaniu ścieków – zarówno w przypadku
ludzi (antykoncepcja, wydalanie natural-
nych hormonów), zwierząt (zarządzanie
płodnością, produkcją mleka) i roślin (fi-
tohormony). Wpływa negatywnie na zdro-
wie i odporność ludzi, zwierząt i roślin.
A my nie jesteśmy niezależni – nasze
zdrowie i odporność są związane nieroz-
erwalnie ze zdrowiem i odpornością oto-
czenia.

Monotonne, pozbawione kontaktu
z wieloma czynnikami, aseptyczne oto-
czenie w domu, w pracy, w szkole. Brak
kontaktu ze zróżnicowanym środowiskiem,
z roślinami, zwierzętami i ich mikrobio-
mem nie przystosowuje nas wystarczająco
do życia w przyszłym otoczeniu. Sama
obecność w domu jakiegokolwiek zwie-
rzęcia wzbogaca mikroflorę, a zabawy na
świeżym powietrzu, w kontakcie z przyrodą
i innymi dziećmi, a nie samotność przy
obsłudze mediów społecznościowych, są
nieocenionym źródłem bodźców dla two-
rzącego się systemu odporności dziecka.

Obniżenie jakości snu poprzez zanie-
czyszczenie naszego otoczenia światłem
i dźwiękiem. Światła naszych latarni, ilu-
minacji miejskich i wiejskich, blask ekra-
nów telewizorów i smartfonów, dźwięki
komunikatorów w sprzętach domowych
czy smartfonach aktywizujące naszą czuj-
ność w porze snu czynią go płytkim i nie-
efektywnym. A nieefektywny sen to oczy-
wisty spadek naszej osobistej odporności. 

Stres. W pracy, w domu. Przyspiesza-
jąca zmienność świata, konieczność coraz
szybszych adaptacji, obawa przed spro-
staniem zmiennym wymaganiom, stymu-
lowane przez sieci społecznościowe, media
i polityków emocje – wszystko to wywiera
coraz bardziej obciążającą presję na nasze
poczucie bezpieczeństwa, szczególnie

wśród młodzieży. Na nasz poziom zako-
rzenienia i zdolność do racjonalizowania
koniecznych adaptacji, zmian. Odpowie-
dzią na nadmiar informacji, na nadmiar
emocji jest naszyzm, który jednak nie jest
wytchnieniem, a jedynie kolejnym pozio-
mem emocji podmywających naszą oso-
bistą odporność.

Czy coś nas testuje?

Przypomnę tutaj ostrzeżenie napisane
przez N. N. Taleba: „Złożone systemy
stworzone przez człowieka zwykle pro-
dukują kaskady i niekontrolowane łań-
cuchy reakcji, które ograniczają, a wręcz
eliminują przewidywalność i wywołują
zdarzenia o ogromnej skali. Zatem, chociaż
poziom wiedzy technologicznej we współ-
czesnym świecie rośnie, paradoksalnie –
coraz trudniej przewidzieć, jakie będą
jego skutki. Ze względu na rozwój sztucz-
nych modeli, odejście od pradawnych,
naturalnych wzorców oraz spadek odpor-
ności wywołany przez wszechobecną zło-
żoność, rola Czarnych Łabędzi obecnie
rośnie”.

W ten sposób docieramy do ewolu-
cyjnych granic. Olga Tokarczuk z począt-
kiem pandemii zadała w jednym z wy-
wiadów pytanie: Czy coś nas testuje? Nie,
to my testujemy granice naszej wydolności
w nowym, zurbanizowanym, podtrzymy-
wanym dzięki zdobyczom nauki i techniki,
ale zawsze coraz bardziej złożonym oto-
czeniu. Nieustannie działając w sposób,
który coraz bardziej nas osłabia. A więc
nie testujmy. Korzystajmy ze szczepionek,
ale jednocześnie aktywnie ograniczajmy
działania redukujące naszą osobistą kru-
chość. Wzmacniajmy struktury państwa
i więzi międzypaństwowe przygotowując
je na nieuniknione konsekwencje wzras-
tającej złożoności. Decentralizujmy i lo-
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kalizujmy, zamiast stawiać na centralizację
i globalizację. To, co lokalne, jest ogar-
nialne i łatwiejsze do zracjonalizowania
bez emocji uniemożliwiających efektywną
współpracę. Zakończmy wojny behawio-
ralne, oparte zarówno w wymiarze eko-
nomicznym, jak i politycznym o wiedzę
z psychologii behawioralnej wykorzysty-
waną przez biznes i polityków – niosą
one nie tylko osłabiający odporność stres

dla ich uczestników, ale uniemożliwiają
zgodne osiąganie trudnych, korzystnych
społecznie celów.

Alternatywą jest tylko używanie prze-
mocy – zmuszanie do szczepień czy ogra-
niczanie praw niezaszczepionych. Albo
milcząca zgoda na moralnie nieakcepto-
walne „korzystanie z antykruchości kosz-
tem kruchości innych”. 
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Wprowadzenie pakietu Fit for 55 może
na stałe zmienić europejską gospodarkę
oraz wpłynąć na życie każdego z nas
w dobry lub zły sposób, w zależności od
tego, jak proces osiągania neutralności
klimatycznej zostanie przeprowadzony.
Działania w ramach Fit for 55 mają spra-
wić, że Europa osiągnie do 2030 r. zmniej-
szy o 55% emisje gazów cieplarnianych
względem roku 1990. Do 2050 r. ma
osiągnąć zerową emisję netto. W skład
pakietu wchodzi 13 wniosków ustawo-
dawczych. Cel ten ma być osiągnięty m.in.
dzięki zmianie w systemie handlu emis-
jami (ETS), zaostrzeniu wartości docelo-
wych wskaźników redukcji emisji w przy-
padku budynków, transportu drogowego
i krajowego transportu morskiego, rol-
nictwa, odpadów i małych sektorów prze-
mysłu; ograniczeniu zużycia energii i pro-
dukowanie jej w większym stopniu z OZE;
wreszcie – zmniejszeniu emisyjności no-
wych samochodów (po 2035 wszystkie
nowe samochody mają być bezemisyjne).

Czy Fit for 55 może uratować planetę?
Nie, ponieważ Europa to nie cały świat.

Jednak jednocześnie dwie największe gos-
podarki świata – USA i Chiny – zadekla-
rowały, że chcą osiągnąć neutralność kli-
matyczną odpowiednio w 2050 i 2060
roku. Prawdopodobnie podobną deklarację
wygłoszą też Indie. Pora skończyć więc
z mitem, że Europa jest w swoich działa-
niach osamotniona, co więcej – musi się
starać, by nie stracić tytułu lidera. Powinna
to też być ważna wskazówka dla polskich
polityków – nie rozmawiamy już o tym,
„czy chcemy dążyć do neutralności kli-
matycznej”, ale „jak”.

Czy to wystarczy? Zdaniem
dr. Zbigniewa Karaczuna – nie. Wskazuje
on, że co prawda Unia obrała dobry kie-
runek, jednak nie mamy aż tyle czasu –
żeby zatrzymać zmiany wywołane dzia-
łalnością człowieka, musimy obniżyć emis-
ję aż o 65% do 2030 roku, a neutralność
klimatyczną osiągnąć do 2040. Najnowszy
raport IPCC (Międzyrządowego Zespołu
ds. Zmian Klimatu ONZ) również jasno
mówi, że zmiany klimatyczne postępują
szybciej niż dotychczas zakładano –
w związku z czym do 2030 roku należy

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

Zamiast być hamulcowym polityki klimatycznej, warto przejść do kon-
struktywnej krytyki tam, gdzie jest potrzebna. Jakie są zalety i wady Fit
for 55?

zielona transformacja jest niezbędna, ale
fit for 55 wymaga poprawek
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zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych
o połowę, a w roku 2050 – do zera. Dr
Joanna Remiszewska-Michalak podkreśla,
że najważniejsze jest najbliższe 10 lat,
m.in. dlatego, że wzrost globalnych tem-
peratur powoduje uwalnianie się gazów
zakumulowanych w wiecznej zmarzlinie –
i w przyszłości możemy nie być w stanie
zapanować nad tym procesem.

Z krytyką spotkały się również po-
szczególne elementy pakietu, np. nie wpro-
wadzono zapisów, które ograniczałyby
spalanie drewna (biomasa zaliczana jest
przez UE do odnawialnych źródeł energii,
przez co w ostatnich latach wzrósł na nią
popyt). Dyskusje wywołuje również nowy
system handlu emisjami, w tym objęcie
systemem min. transportu i budynków.

Zdarzają się też bardziej zdecydowane
głosy, mówiące wprost, że to kapitalizm
i stawianie na ciągły wzrost gospodarczy
doprowadziły do takiego stanu, więc z ka-
pitalizmem właśnie przede wszystkim na-
leży walczyć. Zwolennicy tego poglądu
mają rację co do jednej kwestii: największe
obecnie gospodarki rozwijały się na koszt
przyszłych pokoleń, niszcząc ich planetę.
Często jednak antykapitaliści nie chcą za-
uważyć drugiej strony medalu – ten rozwój
dał milionom ludzi lepsze życie, wolne
od głodu, chłodu i wielu chorób. Jest to
ważne w kontekście ochrony klimatu, po-
nieważ różne modele, na podstawie któ-
rych projektowane są polityki, zakładają,
że Afryka czy Ameryka Południowa będą
dalej emitować tyle samo gazów cieplar-
nianych co teraz. Oznacza to, że ich gos-
podarki nie będą się rozwijać. Europa,
Stany Zjednoczone czy Chiny zdążyły się
już rozwinąć, wykorzystując brudne źródła
energii. Czy etyczne jest więc, że teraz
zabronią innym tego samego? Co więcej,
po wprowadzeniu systemu CBAM (ob-
ciążenie importu towarów do Unii w wy-

sokości zależnej od emisji CO2, towarzy-
szącej ich wytworzeniu) towarom wypro-
dukowanym w krajach, które nie wpro-
wadzą wyższych standardów klimatycz-
nych, będzie trudniej konkurować na eu-
ropejskim rynku ceną z towarami z państw,
które takie standardy wprowadziły.

Jest to oczywiście dobre posunięcie
z punktu widzenia klimatu i europejskiej
gospodarki. Jednak stanowi kolejną ba-
rierę na drodze krajów rozwijających się.
Nie możemy bowiem oczekiwać od bied-
niejszych regionów, że przestaną się roz-
wijać w imie neutralności klimatycznej.
Wydaje się więc, że jedynym sposobem,
żeby zmniejszyć globalnie emisję gazów
cieplarnianych, jest pomoc tym krajom –
tak, by mogły przeskoczyć „brudny” etap
rozwoju. W ramach porozumienia pary-
skiego funkcjonuje już ciekawy mecha-
nizm – kraj, któremu nie uda się zmniej-
szyć emisji na swoim podwórku, może
pomagać zmniejszyć ją w innym kraju.
Z mechanizmu tego skorzystała Szwajcaria,
która po wyczerpaniu możliwości redu-
kowania emisji u siebie zawarła już umowy
z Peru i Ghaną (Peru otrzyma wsparcie
200 tys. energooszczędnych pieców).
W ten sposób Szwajcaria chce zredukować
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dwutlenek węgla o blisko 34 milionów
ton do 2030 roku. Oczywiście, by sku-
tecznie walczyć ze zmianami klimatycz-
nymi, potrzeba o wiele większego wsparcia
w tym zakresie, wydaje się to jednak kro-
kiem w dobrą stronę.

Drugim ważnym pytaniem w kontek-
ście Fit for 55 jest to, czy założone cele są
realne. Okazuje się, że jak najbardziej
tak. Mamy potrzebną technologię. W Unii
Europejskiej za 75% emisji odpowiada
energetyka – tu odpowiedź jest prosta,
należy postawić na OZE i energię jądrową.
Należy też dążyć do zastępowania nie-
efektywnych energetycznie budynków bu-
dynkami zero- lub plusenergetycznymi,
które łatwo ogrzać i ochłodzić (w obliczu
zmian klimatycznych, efektywne chłodze-
nie będzie coraz ważniejsze). We wszyst-
kich dostępnych sektorach mamy już tech-
nologie, które pozwalają nam na dra-
styczną redukcję emisji. Dysponujemy
także technologią pozwalającą na wyła-
pywanie dwutlenku węgla z atmosfery.
Według ONZ technologia ta jest niezbędna
do osiągnięcia neutralności klimatycznej.
Jej upowszechnienie pozwoliłoby nam
również zachować nasz dotychczasowy
styl życia. Niestety póki co jest ona sta-
nowczo zbyt droga (jedynie przez rok
koszt ten wyniósłby równowartość połowy
PKB Stanów Zjednoczonych).

Nawet w przypadku tańszych techno-
logii pieniądze są problemem, który blo-
kuje ich efektywne wykorzystanie. Po
pierwsze, mamy do czynienia z silnymi
grupami interesu. Istnieją dowody na to,
że firmy naftowe już w latach 60. wiedziały,
że wykorzystywanie paliw kopalnych wpły-
wa na zmiany klimatu, co więcej, wydawały
miliony na kampanie, które miały pod-
ważyć wnioski naukowe w tym obszarze.
W momencie, kiedy nie dało się już dłużej
zaklinać rzeczywistości, firmy zmieniły

strategię – zaczęto przerzucać winę na
ludzi, wmawiając jednostkom, że to oni
swoimi wyborami muszą ratować planetę.
Nawet wśród tych, którzy są zwolennikami
zmian, dochodzi do starć. Przykładowo
w Unii Europejskiej Niemcy robią obecnie
wszystko, by zablokować budowę kolej-
nych elektrowni atomowych, w zamian
proponując OZE. Jednak OZE wymaga
wsparcia, które najłatwiej zapewnić bu-
dując elektrownie gazowe. Dziwnym tra-
fem to właśnie Niemcy wybudowały ostat-
nio gazociąg Nord Stream 2, za pomocą
którego mogą zaopatrywać Europę w ro-
syjski gaz.

Po drugie, zielona transformacja jest
niezwykle kosztowna. Prezes Banku
Ochrony Środowiska przedstawił wyli-
czenia, według których transformacja
w samej Polsce w ciągu najbliższych 10
lat pochłonie minimum 300 mld euro,
z czego 20-25% stanowić będą środki
publiczne i europejskie. Natomiast wice-
minister klimatu, Jacek Ozdoba, podczas
Europejskiego Forum Cyberbezpieczeń-
stwa Cybersec stwierdził, że „Nikt nie jest
w stanie wyliczyć, ile to będzie kosztować”. 

Z kosztami związany jest również
chyba najpoważniejszy zarzut wobec Fit
for 55: że program najbardziej obciąży
zwykłych obywateli, zwłaszcza tych naj-
biedniejszych. Związane będzie to z pod-
wyżkami cen energii (sytuacja Polski pod
tym względem jest dość trudna z uwagi
na to, że energetyka wciąż opiera się na
węglu), transportu, a co za tym idzie to-
warów (potęgować to będzie wspomniany
już system CBAM). W analizie Polskiego
Instytutu Ekonomicznego możemy prze-
czytać, że średnioroczny wzrost kosztów
zużycia energii wyniósłby 44 proc. w trans-
porcie i 50 proc. w sektorze budynków
dla gospodarstw domowych z pierwszego
(najbiedniejszego) kwintylu dochodowego.
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Innymi słowy – prawdopodobne jest, że
skutki polityki klimatycznej najbardziej
odczują ci, którzy najmniej przykładają
się do niszczenia klimatu – np. po pod-
wyższeniu cen biletów lotniczych, w związ-
ku z opodatkowaniem paliwa lotniczego
oraz wycofania darmowych praw do emisji
dla tego sektora, zwykłego Kowalskiego
przestanie być stać na wakacje z rodziną
w Grecji.

Z drugiej strony wspomniany dziś pre-
zes BOŚ ocenia, że Polski nie stać na nie-
ponoszenie tych kosztów, ponieważ koszty
alternatywne mogą być dużo wyższe. Śro-
dowisko naukowe jest zgodne, że mogą
one być ogromne. W jednym z badań osza-
cowano, że światowe PKB może spaść
w tym stuleciu o 37% z powodu zmian
klimatu, co związane jest z ekstremalnymi
zjawiskami pogodowymi i wywołanymi
przez nie zniszczeniami infrastruktury.
Co więcej, ocieplanie się klimatu skutko-
wać będzie kolejnymi migracjami – m.in.
do Europy, która ucierpi dużo mniej niż
Afryka. Może się więc okazać, że poprzedni
kryzys migracyjny to była dopiero zapo-
wiedź tego, co nas czeka. Już teraz od-
czuwamy w Polsce wzrost cen żywności
związany m.in. z wieloletnią suszą oraz
innymi ekstremalnymi zjawiskami pogo-
dowymi, a sytuacja będzie się pogarszać.
Upały już teraz zabijają 500 tysięcy
osób rocznie, w kolejnych latach ofiar bę-
dzie więcej (sprzyja temu polska moda
na wycinanie drzew i betonozę). Według
Banku Światowego w przypadku braku
interwencji krajów rozwiniętych wobec
zmian klimatycznych tylko do 2030 roku
100 milionów ludzi dołączy do 1,2 miliarda
żyjących w skrajnej biedzie. Europejski
Bank Centralny przeprowadził symulację,
zgodnie z którą zielona transformacja,
pomimo dużych kosztów wejściowych,
będzie wiązała się z niższymi kosztami

niż zmiany klimatu – według scenariusza,
w którym niepodejmowane będą żadne
formy walki ze zmianami klimatu, euro-
pejski produkt krajowy brutto może ob-
niżyć się o 10 proc.

Fit for 55 może być dla krajów takich
jak Polska szansą na modernizację gos-
podarki. Jesteśmy w momencie, w którym
tak czy inaczej musimy przeprowadzić
transformację energetyczną. Zwłaszcza
że nasza gospodarka jest stosunkowo
energochłonna – więc bez zmian w tym
zakresie nie będziemy konkurencyjni. Być
może więc zamiast być dyżurnym hamul-
cowym polityki klimatycznej, warto byłoby
przejść do konstruktywnej krytyki tam,
gdzie jest ona potrzebna, jednocześnie
zabiegając o jak największe wsparcie, tak
żebyśmy mogli przejść przez te procesy
w jak najmniej bolesny sposób.

Walka z globalnym ociepleniem jest
więc możliwa i opłacalna ekonomicznie
w dłuższej perspektywie. Jednak w naj-
bliższych latach będziemy odczuwać prze-
de wszystkim jej koszty. W tej sytuacji
Fit for 55 wymaga niezbędnego dopraco-
wania, tak by transformacja była spra-
wiedliwa. Bez tego nie tylko ucierpią naj-
biedniejsi, ale zmiany mogą przynieść
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https://klimat.rp.pl/energia/art18958901-ebc-zielona-transformacja-bardziej-oplacalna-niz-koszty-zmian-klimatu
https://klimat.rp.pl/energia/art18958901-ebc-zielona-transformacja-bardziej-oplacalna-niz-koszty-zmian-klimatu
https://www.forbes.pl/opinie/koszt-zmian-klimatycznych-dla-swiatowej-gospodarki/579nsm2
https://www.forbes.pl/opinie/koszt-zmian-klimatycznych-dla-swiatowej-gospodarki/579nsm2
https://www.focus.pl/artykul/upaly-zabijaja-500-tysiecy-ludzi-rocznie-a-bedzie-tylko-gorzej
https://www.focus.pl/artykul/upaly-zabijaja-500-tysiecy-ludzi-rocznie-a-bedzie-tylko-gorzej
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac1d0b/pdf
https://inwestycje.pl/gospodarka/wejscie-polski-na-sciezke-fit-for-55-wymaga-ok-300-mld-euro/
https://inwestycje.pl/gospodarka/wejscie-polski-na-sciezke-fit-for-55-wymaga-ok-300-mld-euro/


efekt przeciwny do zamierzonego. Już
teraz widzimy reakcje na podwyżki cen
paliw, ogrzewania i prądu. Trudno wy-
magać, by osoba, która nie może ogrzać
swojego domu zimą myślała o korzyściach,
jakie jej poświęcenie przyniesie dla przy-
szłych pokoleń. Rządy prawdopodobnie
przerzucą odpowiedzialność na Brukselę
i jej politykę klimatyczną. Francja, co do
zasady wspierająca unijną politykę kli-
matyczną, wyraziła już swoje zaniepoko-
jenie, argumentując, że obawia się kosz-
tów, jakie pakiet przyniesie dla gospo-
darstw domowych. Francuski eurodepu-
towany, Pascal Cardin, nazwał unijną
propozycję rewizji ETS „politycznym sa-
mobójstwem”, ostrzegając, że grozi ona
wywołaniem niepokojów społecznych po-
dobnych do ruchu żółtych kamizelek
z 2018 r. Komisja Europejska nie podziela
tych obaw, uważając, że podwyżka cen

paliw była tylko jednym i nie najważniej-
szym czynnikiem w przypadku żółtych
kamizelek. Jednak żeby neutralizować to
ryzyko, wprowadzony ma być fundusz
społeczny, którego jednym z głównych
beneficjentów miałaby być Polska. Tego
typu działania są niezwykle ważne, po-
nieważ powszechny bunt przeciwko poli-
tyce klimatycznej może sprawić, że rządy
zaczną się z niej wycofywać, a to z kolei
może nas przybliżyć do najbardziej nie-
bezpiecznych scenariuszy związanych
z globalnym ociepleniem.

Reasumując – Fit for 55 wymaga po-
prawek, ponieważ wprowadzony w obec-
nym kształcie powoduje zbyt duże ryzyko,
że jego koszty zostaną przerzucone na
najbardziej bezbronne grupy społeczne.
Zielona transformacja jest niezbędna, ale
albo będzie sprawiedliwa – albo nie uda
się jej przeprowadzić. 
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Planeta Arrakis nazywana jest Diuną nie
bez przyczyny. Ten pustynny świat z jednej
strony jest prawdziwym piekłem dla miesz-
kających tam ludzi. Pozbawiony wody do
tego stopnia, że akt splunięcia uznawany
jest za zaszczyt, bowiem spluwający „dzieli
się darem wilgoci swego ciała”, zaś picie
wody odfiltrowanej z potu, moczu i innych
wydzielin organizmu jest niezbędne do
przetrwania.

Jest jednak Diuna też planetą, na
której powstaje Przyprawa. Bezcenny su-
rowiec pozwalający na podróże między-
gwiezdne, ale też, spożyty, zamienia się
w narkotyk dający używającemu dar prze-
widywania przyszłości. Sam świat przy-
szłości wrócił do feudalizmu. Ludzkość
ściśnięta jest w garści przez Imperatora,
zaś wielkie, arystokratyczne rody stały
się nowymi zarządzającymi galaktyki. Jed-
nym z tych rodów są Atrydzi. Dotychczas
władający zieloną, bogatą planetą, teraz
otrzymali w lenno właśnie Diunę, ode-
braną rodowi Harkonnenów – okrutnemu,
bezwzględnemu, ale przez to zapewnia-
jącemu Imperatorowi potężne dochody
dzięki wyzyskiwaniu planety i jej miesz-

kańców, wyciskaniu z nich ostatnich ziaren
Przyprawy. Atrydzi przyjmują nowe lenno,
ale nie będą cieszyć się nim zbyt długo.
Harkonnenowie chcą odzyskać planetę.
I nie zatrzymają się przed niczym, dążąc
do swojego celu.

Jeśli ktoś zastanawia się teraz, czy
opisałem fabułę powieściowego pierwo-
wzoru Franka Herberta, czy ekranizację
Denisa Villeneuve’a, to odpowiadam –
oba. Ekranizacja Diuny jest bowiem bo-
leśnie wręcz wierna książkowemu pier-
wowzorowi – ze wszystkim, co w powieści
dobre i złe. Taka jest cała twórczość reży-
sera – często trudna w odbiorze, ale oso-
bom, które zdecydują się podjąć wyzwa-
nie – daje nie lada satysfakcję.

Fantastyczny reżyser?

Kim jest Denis Villeneuve? To kanadyjski
reżyser, który zaczął od małych produkcji,
pełnych symbolizmu i opartych na drob-
nych budżetach, by już w Hollywood sko-
rzystać z gigantycznych budżetów. Jednak
nadal opowiadał nie mniej ambitne i nie
mniej głębokie historie. Moim pierwszym

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

Uniwersum Franka Herberta, z Diuną na czele, często określane jest jako
„niefilmowalne”. Denis Villeneuve dowiódł, że to nieprawda

„Diuna” i „Blade runner”. Denisa
Villeneuve’a naprawianie przyszłości



spotkaniem z twórczością frankofońskiego
Kanadyjczyka był film „Prisoners” z 2013
roku. Ten drobny dramat kryminalny
swego czasu był uznawany za film, dzięki
któremu niedoceniany (czy widzą już Pań-
stwo punkty wspólne?) Hugh Jackman
miał otrzymać Oscara za rolę pierwszo-
planową. Ostatecznie go nie otrzymał, ale
o jego roli pamięta się do dziś, a aktor
znany z filmów akcji otrzymuje dziś znacz-
nie ambitniejsze zadania.

„Prisoners” to przede wszystkim his-
toria porwania, rzucającego dwójkę ojców
w wir wydarzeń, podczas których odkry-
wają w sobie straszliwe okrucieństwo.
Z kolei prowadzący śledztwo detektyw
(w tej roli Jake Gyllenhaal) zagłębia się
w świat tak okrutny, że pod koniec aż
trudno nam uwierzyć, iż tyle zła skumu-
lowało się w jednym miejscu i czasie. Nie
jest to jednak historia przesadna – każdy
kto zna sprawę molestowania dzieci z Ho-
sanna Church ma świadomość, że „Pri-
soners” to wizja niemal wygładzona.  

Już w tym obrazie Villeneuve udo-
wodnił, że nie tylko potrafi zbudować
perfekcyjną dramaturgię, ale też stworzył
klimat i obrazy tak wymowne, jakbyśmy
obcowali z twórczością Ridleya Scotta
w jego najlepszych latach. Plastyczne uję-
cia, wyraziści bohaterowie, perfekcyjnie

poprowadzona dramaturgia. Ale też dłu-
żyzny – pozornie zbędne, a w istocie
wzmacniające przekaz całości – to wszyst-
ko znaki rozpoznawcze Villeneuve’a, obec-
ne od najwcześniejszych filmów.

Kolejnym po „Prisoners” sukcesem
reżysera był „Sicario” – mroczny dramat
dotyczący wojny z narkobiznesem na po-
graniczu USA i Meksyku. Brutalny, bez-
względny, cyniczny, pokazywał, że Ville-
neuve nie ma zamiaru dać się zaszuflad-
kować jako twórca „feel-good movies”,
które Hollywood tworzyło od swego za-
rabia. Kanadyjczyk szedł własną drogą,
dlatego tak wielkim zdziwieniem było po-
rzucenie idei sequela „Sicario” (sequel
ten powstał, ale spuśćmy nad nim zasłonę
milczenia) na rzecz ryzykownego projektu
pod tytułem „Arrival” – filmu opowiada-
jącego o wizycie kosmitów na Ziemi.

Villeneuve znowu wydobył to, co naj-
lepsze ze swoich aktorów. Amy Adams
(czy tylko ja uważam, że to najwybitniejsza
aktorka działająca obecnie w USA?) gra-
jąca specjalistkę ds. językoznawstwa musi
stworzyć… nowy język, by porozumieć
się z obcą cywilizacją. Lecz film wychodzi
poza schemat zainicjowany w „Kontakcie”
Zemeckisa. Porozumienie jest ważne, ale
ważniejsze jest rozważanie nad naturą
czasu, wyboru, ludzkich decyzji, wreszcie
głębokiej filozofii postrzegania czasu przez
istoty wielowymiarowe. Tak, to tego sortu
rozważania, zapakowane w zgrabnym,
dwugodzinnym filmie made In Hollywood. 

Toteż gdy uznano, za radą samego
Ridleya Scotta, że to Villeneuve ma być
reżyserem niespodziewanego sequelu kul-
towego „Blade Runnera”, miłośnicy fan-
tastyki zacierali ręce w oczekiwaniu.

Tymczasem, jak miało się okazać, pro-
jekt ten, pozornie wymarzony, był dla re-
żysera największym kryzysem w karierze. 
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„Myślałem, że to mój koniec”

To będzie wypowiedź kontrowersyjna –
ale nie uznaję pierwszego „Blade Runnera”
za film wybitny. Owszem, wizualnie jest
to majstersztyk. Scott wykreował bazową
wizję dla całego gatunku cyberpunka, jed-
nak wersje zaprezentowane po latach
przez reżysera są dramaturgicznie kalekie
a montażowo – co najmniej drętwe. Dość
rzec, że pierwotna, poszatkowana przez
studio wersja, która trafiła do kin (i okazała
się budżetową porażką) jest najbardziej
zdatna do oglądania.

Jak wielkim chichotem historii jest
fakt, że „Blade Runner 2049”, czyli sequel
stworzony przez Villeneuve’a podzielił los
pierwowzoru. Wysmakowany wizualnie,
perfekcyjny realizacyjnie, okazał się klapą
budżetową, przynoszącą straty studiu pro-
dukcyjnemu. Jednak został doceniony
przez fanów pierwowzoru i krytyków.

Sam Villeneuve w niedawnym wywia-
dzie przyznał, że spodziewał się, iż „Blade
Runner 2049” zakończy jego karierę.
Przykra konstatacja – jeśli wziąć pod
uwagę, jak wybitnym filmem jest sequel.
Owszem – jak każdy film reżysera, także
i ten jest przeciągnięty dramaturgicznie,
pełen dłużyzn i momentów o zerowej dra-
maturgii, jednak z punktu widzenia głębi
i wizualiów trudno sobie wyobrazić cie-

kawszy obraz. Nawet z Ryana Goslinga,
aktora zamkniętego w wizerunku pretty
boya, Villeneuve potrafił wycisnąć wspa-
niałą kreację, wykorzystując… pozorne
słabości. Przepiękny Gosling gra istotę
w założeniu perfekcyjną, androida ściga-
jącego inne androidy. Jednak to jego
pogoń za prawdą o własnym pochodzeniu
pozwala wykonawcy na wyciśnięcie ostat-
nich soków z roli i zaprezentowaniu naj-
ciekawszej kreacji w karierze.

Nie przyciągnęło to jednak widzów
do kin. 

A szkoda, bowiem sequel „Blade Run-
nera” nie tylko był niezwykle wierny kli-
matowi pierwowzoru i rozwijał uniwersum
pierwotnie zarysowane przez Phillipa K.
Dicka, ale też odwoływał się wprost do
elementów, które w pierwotnym „Łow-
cy…” się nie znalazły. Pierwsza scena
z 2049 była pierwotnie napisana dla ory-
ginału. Sami scenarzyści także byli tymi
samymi, którzy pracowali nad pierwotnym
skryptem w latach 80-tych. Te podobień-
stwa, nawiązania i hołdy można wymieniać
długo – dość powiedzieć, że Villeneuve
dokonał czegoś, co można określić po-
prawieniem przyszłości. Mówimy bowiem
o kinie science fiction – poprawienie do-
tyczy wszak obrazów powstałych lata
temu. Jeśli o „Blade Runnera” chodzi,
bodaj najbardziej zabawny jest fakt, że to
właśnie dokręcone naprędce, optymis-
tyczne zakończenie filmu kinowego, wzgar-
dzone przez Scotta, okazało się de facto
kanoniczne dla Villeneuve’a, który wycisnął
zeń inspirację do kontynuacji. Zresztą
sam motyw Deckarda-replikanta, mocno
forsowany w późniejszych wersjach re-
żyserskich Scotta, został w sequelu od-
rzucony przez Kanadyjczyka na rzecz
mniej oczywistego rozwiązania. Tak jak
pierwotny „Blade Runner” posiadał pewne
obiektywne felery, tak i „Diuna”, pierwo-
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tnie wyreżyserowana przez Davida Lyncha,
otrzymała nareszcie wysokobudżetową
adaptację. 

Diuna klasyczna i nowa

Uniwersum Franka Herberta, z Diuną na
czele, często określane jest jako „niefil-
mowalne”. To dość banalne, pretensjo-
nalne określenie ma znamionować nie
tylko głębię dzieła, ale też ma dawać wy-
raźny sygnał filmowcom, iż adaptacja bę-
dzie jeśli nie niemożliwa, to bardzo trudna
w realizacji.

Zawsze podejście to uważałem za głupie. 
Owszem, „Diuna” Herberta napisana

jest przyciężkim, topornym stylem, jednak
dramaturgicznie jest to opowieść bardzo
filmowa, mająca klasyczną strukturę,
choć – chwilami – ciążąca czytelnikowi
zbędnymi dłużyznami, długaśnymi opi-
sami posiedzeń, rozmów, negocjacji etc. 

Czyli rzeczami, które Villeneuve uwielbia. 
Jego kino pełne jest przesadnie roz-

wleczonych ujęć, scen, które odnalazłyby
się raczej w lubującym się w statycznych
ujęciach anime, niż filmie kinowym. A jed-
nak reżyser nie tylko potrafi tymi kadrami
zaciekawić, ale też nie męczy nimi widza.

Głównie dlatego, iż każda scena jest
u Villeneuve’a przemyślana co do detalu,
także realizacyjnie. Bliski jest on w tym

względzie innemu reżyserowi, pochodzą-
cemu z RPA Neilowi Blomkampowi, który,
choć posiada w swej filmografii potknięcia,
to jednak zawsze kreuje filmy wizualnie
wysmakowane, wyciskając z medium, ja-
kim jest kino, ostatnie soki. Najdrobniejsza
rzecz w danym ujęciu jest elementem
świata przedstawionego, opowiada jakąś
związaną z nim historię. O ile jednak
Blomkamp zbliża naszą perspektywę do
zwykłych ludzi i drobnych historii, Ville-
neuve tę samą sztukę wykorzystuje do
opowiadania historii bombastycznych,
wielkich, epickich.

Taka właśnie jest jego „Diuna”, będąca
najwierniejszą adaptacją dzieła Herberta.
Taki był „Blade Runner 2049”, „Arrival”
ale też inne filmy Villeneuve’a, także te
niefantastyczne. Reżyser nie tylko tworzy
kino takie, jakie tworzyło się w latach
60-tych czy 70-tych, nie tylko przywraca
Hollywoodowi dawną świetność, ale nie
lęka się też przed stosowaniem bardzo
współczesnych rozwiązań. Można założyć,
że po latach pozostawania w niszy, teraz
dzięki sukcesowi swojego blockbustera
będzie na fali wznoszącej. 

Mnie osobiście to bardzo cieszy, jednak
czy temu artyście o gigantycznej wyobraźni
uda się przełamać marvelizację, powszech-
ną w „dużym” kinie – dopiero się prze-
konamy. 
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pod uwagę działaczom religijnym, 
politycznym i społecznym:

Chrześcijańska myśl ekonomiczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

itd., itd.

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

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

JaN MiChaŁ MaŁek
Założyciel Fundacji PAFERE
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Misja

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

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

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

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

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

dialnym. 

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

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

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

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

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

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

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

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