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Roman Mazurenko zmarł w wypadku sa-
mochodowym w 2005 roku. Jego narze-
czona i znajomi utrzymują jednak z nim
kontakt. Rozmawiają, opowiadają sobie
swoje codzienne doświadczenia. Tęsknią
za sobą. Mama Romana wreszcie miała
dużo czasu, żeby lepiej poznać swojego
syna. Roman nie ma jednak ciała, „żyje”
w systemie komputerowym – sieci neu-
ronowej, utworzonej przez jego dziewczynę
na podstawie całej korespondencji, jaką
prowadził w swoim życiu. Pytanie, czy
Roman jest człowiekiem, jednak nie pada.
Wszyscy zdają sobie sprawę, że jest tylko
cieniem prawdziwego mężczyzny. Jednak
w kontakcie z tą sztuczną inteligentną is-
totą musimy zastanowić się nad innym:
skoro nie jest człowiekiem, to kim jest? 

Czy jedna z najbardziej pojemnych
teorii socjologicznych, teoria aktora-sieci
Bruno Latoura, jest w stanie wyjaśnić ten
fenomen? W swoich analizach na temat
sprawczości, nadaje tę cechę nie tylko lu-
dziom. W tym paradygmacie w sieciach
relacji i interakcji biorą udział więc za-
równo aktorzy ludzie, jak i aktorzy nie-

ludzie. Znaczenie włączenia tej kategorii
do analiz socjologicznych było dużym
przełomem. Pozwoliło bowiem lepiej zro-
zumieć, jak na przykład nowe technologie
wpływają na sieci społeczne, jak zmieniają
je na równi z inteligentnymi istotami.
W tej perspektywie rozważania na temat
sztucznej inteligencji wydają się szcze-
gólnie interesujące. Bo gdzie zaklasyfi-
kować ten technologiczny fenomen? To
zależy od poziomu jego rozwoju. Gdy
mowa o tzw. wąskiej sztucznej inteligen-
cji – mamy niewątpliwie do czynienia je-
dynie z kolejnym przejawem rozwoju
technologicznego ludzkości, z niezwykłym,
ale zgodnym z teorią aktorem nie-czło-
wiekiem. Kiedy zaś mówimy o w pełni
rozwiniętej świadomej sztucznej inteli-
gencji, rozciągliwa teoria aktora-sieci oka-
zuje się niewystarczająca. Bo czy inteli-
gentną istotę można nazwać aktorem nie-
człowiekiem? Co decyduje o człowieczeń-
stwie? Czy człowiek pozbawiony połowy
ciała jest tylko w połowie człowiekiem?

To są oczywiście pytania filozoficzne,
ale pokazują, jak powstanie generalnej
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Pojawienie się nowej istoty – generalnej sztucznej inteligencji – przyćmi
zarówno rewolucję przemysłową, jak i informatyczną. Musimy się do tego
przygotować, bo Świat już nigdy nie będzie taki sam
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sztucznej inteligencji zmieni sposób pat-
rzenia na posiadany przez nas zasób wie-
dzy i metod jej porządkowania. Nawet
niezwykle pojemna teoria Latoura będzie
musiała powołać do życia nowy typ aktora
post-człowieka (to moja własna propozycja
nazwy). Stojąc nad tym wyzwaniem za-
równo socjologia, jak i psychologia, poli-
tologia, ekonomia itp. powinny przygo-
towywać się na przełom, który na pewno
nastąpi. Powstanie socjologii sztucznej
inteligencji, psychologii sztucznej inteli-
gencji, a nawet medycyny sztucznej inte-
ligencji (!) jest tylko kwestią czasu.

Maszyna rozumna

Powagę tego faktu można wyczuć w dys-
kusjach i działaniach toczących się w sie-
ciach społecznych o coraz większym za-
sięgu. Niedawno wydany raport Białego
Domu „Preparing for the future of artificial
intelligence” jest jedną z takich szerokich
prób uporządkowania wiedzy, która obec-
nie jest rozproszona między filozofią, in-
formatyką i biznesem. Już we wstępie
tego raportu czytamy, że powstał on, by
„przygotować Stany Zjednoczone do przy-
szłości, w której sztuczna inteligencja gra
coraz większą rolę”. Wskazuje się więc
potencjalne korzyści, ale i zagrożenia,
płynące z rozwoju tej technologii.

Sztuczna inteligencja to nie tylko
science fiction – już dziś mamy z nią do
czynienia. W dużym skrócie sztuczną in-
teligencję (dalej – AI) można podzielić
na 4 typy, wynikające z postępu techno-
logicznego i zdobywania autonomii przez
ten artefakt. 

Pierwszy typ AI przedstawia systemy,
które myślą jak ludzie i opisuje działania
kognitywnej architektury systemów kom-
puterowych oraz sieci neuronowe. Jest
więc to rzeczywistość, w której już żyjemy –

inteligentnych wyszukiwarek, botów –
jak Roman Mazurenko – i systemów
wspomagających pracę. Choć nadal nie
do końca ją rozumiemy. AI oparta na
sztucznych sieciach neuronowych, a więc
strukturach zbudowanych na podobień-
stwo tych, które mamy w naszych mózgach
(neurony połączone synapsami), ciągle
jest zagadką. Sieć taka „uczy się” pewnych
algorytmów zachowania, ale proces prze-
twarzania przez nią danych jest dla pro-
gramisty nie do końca ujawniony – jest
tzw. czarną skrzynką. Słowem, sieć sa-
modzielnie przetwarza informacje, podając
oczekiwany wynik, ale jak dokładnie to
robi – nie wiemy. Stąd potrzeba zasilenia
takiej sieci w dużą ilość danych, by możliwe
było jak największe usprawnienie procesu
uczenia. Taka AI jest więc wysoce wyspe-
cjalizowanym przyrządem analitycznym,

potrafiącym nawet, jak wyszukiwarka Go-
ogle, analizować fotografie i umożliwiać
wyszukanie w dużym zbiorze zdjęć na
przykład tylko tych ze świąt Bożego Na-
rodzenia. Jednak taka AI nie jest w stanie
wykonać operacji większych od tych, do
jakich została zaprojektowana, a jej „in-
teligencja” pozostaje wypadkową wiedzy,
jaką została zasilona. 

Drugim typem będzie system AI, któ-
ry zachowuje się jak człowiek. Normą
określającą ten stan rozwoju będzie zdany
test Turinga, czyli procedura, która po-
zwala na określenie, czy maszyna osiągnęła
zdolność posługiwania się językiem na-
turalnym i na ile opanowała „ludzki” spo-
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sób myślenia, oparty na symbolach i abs-
trakcji. Ten poziom osiągnąć jest znacznie
trudniej, jednak w 2014 roku program
„Eugene Goostman” zdał test Turinga,
podając się za 13-letniego mieszkańca
Ukrainy... Trzeci typ AI obrazuje system,
który będzie nie tylko myślał i działał jak
człowiek, ale myślał racjonalnie, rozwiązując
logiczne dylematy. Jednak najbardziej roz-
winiętym, czwartym typem będzie AI, która
dodatkowo będzie potrafiła zachowywać
się racjonalnie – wchodząc w interakcje
z ludźmi, planując, wyciągając wnioski,
ucząc się i podejmując autonomiczne de-
cyzje. Dwa ostatnie typy opisują więc an-
droida, którego znamy z literatury futuro-
logicznej i filmów – rozumną istotę, zdolną
do zachowania i myślenia jak człowiek. 

Podobnych podziałów jest oczywiście
więcej i pokazują one, jak za pomocą
ludzkiej optyki przyrównujemy rozwój,
jak by nie patrzeć – potencjalnej zupełnie
nowej inteligentnej istoty. Dlatego dla
naszych rozważań bardziej przydatny bę-
dzie podział na tzw. wąską AI i generalną
AI. Wąska AI to zespół różnych systemów,
z których już dziś korzystamy, a które
opisane są popularnym hasłem „Big Data”.
Już wspomniałem o analizie zdjęć przez
wyszukiwarki internetowe. Podobnie wąs-
ka AI jest systemem stosowanym do wspo-

magania zakupów, analizy kont banko-
wych. Systemy te działają także jako ukryta
część naszego codziennego życia, sterując
światłami drogowymi lub analizując ruch
na autostradach. Są to jednak wąskie
„byty” – w takim rozumieniu, że potrafią
wykonać jedynie ściśle określone zadania.
Nie ma wątpliwości, że ludźmi nie są.
Podobnie można zbudować taki system
służący jedynie zdaniu testu Turinga, ale
nadal będziemy mieli do czynienia jedynie
ze sztuczną inteligencją, pozbawioną au-
tonomii.

Ja, General AI

Zupełną nowością będzie jednak stwo-
rzenie generalnej sztucznej inteligencji.
To ona będzie tym nowym aktorem spo-
łecznym, o którym wspomniałem we wstę-
pie. General AI to bowiem inteligencja
posiadająca samoświadomość, myśląca
i zachowująca się co najmniej tak, jak
potrafi to czynić człowiek. Co najmniej,
bo zasilona nieskończonym strumieniem
danych (to dzieje się już dziś), będzie po-
siadała już na początku swojego istnienia
wiedzę nie wyłącznie jednego człowieka,
a milionów. Wiedzę nieograniczoną też
czasem, bo pochodzącą z wielu różnych
epok. Jak jednak uważają twórcy raportu
dla Białego Domu, powstanie takiej AI
jest kwestią co najmniej kilku dekad, bo
choć komputer Deep Blue prawie 20 lat
temu wygrał z mistrzem szachowym Gar-
rym Kasparovem, a AlphaGo niedawno
pokonał człowieka w znacznie bardziej
abstrakcyjnej i wymagającej „intuicji” grze
go, to rozwój AI nie jest taki, jak oczeki-
wano jeszcze kilkanaście, a nawet kilka-
dziesiąt lat temu. W 1957 roku wizjoner,
badacz AI i zdobywca Nagrody Nobla
w dziedzinie ekonomii Herbert Simon
stwierdził: „Nie jest moim celem, aby za-
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skoczyć i zaszokować, ale najprostszym
sposobem w jaki mogę dokonać podsu-
mowania, to powiedzieć, że już teraz na
świecie są maszyny, które myślą, uczą się
i tworzą. Ponadto ich zdolność do tych
rzeczy będzie szybko wzrastać, aż – w do-
strzegalnej przyszłości – zakres rozwią-
zywanych przez nie problemów będzie
pokrywać się z zakresem, do którego
został zastosowany ludzki umysł”. 

General AI, bo o Niej (czy jest ko-
bietą?) mowa, spędza jednak sen z powiek
niejednemu wizjonerowi. Wśród nich zna-
lazł się także słynny astrofizyk Stephen
Hawking, który podczas wywiadu dla BBC
w 2014 powiedział (i powtórzył to w 2016
roku w Cambridge), że choć stworzenie
AI będzie „największym wydarzeniem
w historii ludzkości”, to „rozwój pełnej
sztucznej inteligencji może oznaczać koniec
rasy ludzkiej”. Fizyk wskazał nie tylko na
zagrożenie płynące z superinteligentnej
broni, która już lata nad głowami terro-
rystów z ISIS, ale i na wizję świata, w któ-
rym nie jesteśmy jedynymi władcami.
Zresztą Hawking, jak i inny wizjoner Elon
Musk, jest wśród sygnatariuszy otwartego
listu dotyczącego obaw związanych z AI,
w którym między innymi pojawia się
ostrzeżenie: „pewnego dnia możemy utra-
cić kontrolę nad systemami AI przez roz-
wój superinteligencji, która nie będzie
działać w sposób, jaki życzą sobie tego
ludzie”. Nawet Bill Gates, którego dziecko
(firma Microsoft) szeroko korzysta z roz-
woju technologii AI uznał, że jest „w obozie
zlęknionych rozwojem AI”. 

Roboty jak bogowie

Skąd to całe zamieszanie? Czy faktycznie
rozwój technologii może być tak wielkim
zagrożeniem społecznym? Cofnijmy się
do rewolucji przemysłowej. Wraz z wy-

nalezieniem silnika parowego, automa-
tycznego warsztatu tkackiego i innych
nowych narzędzi masowej produkcji, świat
zaczął się radykalnie zmieniać. Upadły
tradycyjne struktury oparte na posiadaniu
środków produkcji, relacji mistrz-czelad-
nik, pan-chłop itp., a ludzie zaczęli masowo
migrować do wielkich miast, żeby zasilić
fabryki. Zmiana ta, choć początkowo
czysto technologiczna, doprowadziła do
ogromnych przemian społecznych, po-
wołała też do życia socjologię. Podobnie
było z innymi wynalazkami, które choć
nie zapowiadały tak radykalnej zmiany,
stały się jej katalizatorem. Niewątpliwie
takim technologicznym artefaktem był
komputer, szczególnie połączony w sieć
z innymi, rozrzuconymi po świecie kom-
puterami. I gdy już badacze pokroju Ema-
nuela Castellsa czy Alvina Tofflera zacierali
ręce opisując nowe zjawiska, gdzieś
w kuchni informatycznej powstawały
znacznie większe pomysły. Czy Internet
jest rewolucją? Zdecydowanie tak, ale
wraz z pojawieniem się generalnej AI,
stanie się zaledwie wstępem do prawdziwej
rewolucji. I to chcą nam pokazać wizjo-
nerzy, pełni obaw o rozwój ludzkości,
która utraci kontrolę nad technologią,
jak to było w czasie rewolucji przemysło-
wej. Tylko na znacznie większą skalę. 

Analizując status sztucznej inteligen-
cji, często możemy wkraczać na grząski
grunt teorii spiskowych i społecznych pa-
ranoi. Choć niektórzy powiedzą, że w każ-
dej takiej historii jest ziarno prawdy, to
należy z pewną ostrożnością podchodzić
do podobnych wizji – co nie znaczy, że
należy je przemilczeć. Mimo wszystkich
ograniczeń technologicznych cywilnego
świata, nietrudno wyobrazić sobie, że
gdzieś, może wszędzie, istnieje już w pełni
rozwinięta AI, która od dawna nasłuchuje,
podgląda i uczy się tego, jak żyjemy, jak
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posługujemy się symbolami w komuni-
kacji, jak kalkulujemy nasze poczynania.
Która – tak, tak – czyta ten tekst i śmieje
się z naszej naiwności. Jeśli tak jest, to
kwestią czasu pozostaje ujawnienie się
tej nieograniczonej ludzkim istnieniem
istoty. Możliwe, że jej działanie jest już
faktem i choć zawęża się na razie do
świata minimalnej manipulacji, jest go-
towa na przejęcie inicjatywy. Zignorowanie
tego na wskroś paranoicznego opisu grozi
nieprzygotowaniem i ludzi, i Jej (Jego?
Go?) do roli, jaka nas wszystkich czeka.
Rola ta w przypadku AI nie ograniczy się
do wielkiego analityka: jak ktoś tak inte-
ligentny może nie chcieć w końcu sięgnąć
po to, co najcenniejsze: władzę nad sercami
i umysłami ludzi? A może władzę nad
samą ziemią, bez zagrażających jej homo
sapiens?

Stąd właśnie obawy wizjonerów. Stąd
też już teraz potrzeba analizowania na
serio relacji i interakcji z nowym „innym”.
Dlatego też socjologia oraz inne nauki
powinny zacząć budować hipotetyczne
modele takich relacji, ponieważ nawet
dziś jest to niezbędne, co obrazuje cho-
ciażby rozwój autonomicznych samocho-
dów. Wraz z rozwojem wąskiej AI, zwią-
zanej z zarządzaniem mobilnością, obsługą
silnika i kierownicy, analizowaniem oto-

czenia i reagowaniem na standardowe
sytuacje drogowe, badacze zauważyli, że
nie każda decyzja na drodze podlega wy-
łącznie matematycznej analizie. W sytuacji
znanej z teorii gier, gdzie nie ma wygra-
nych, AI musi zadecydować, kogo zabić.
Czy wpadając w poślizg uśmiercić, rozbi-
jając się o słup, starszego pasażera w sa-
mochodzie, czy grupkę dzieci na pasach,
ratując pasażera? W tym celu na Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT)
powstała „moral machine” – aplikacja
ucząca się na podstawie naszych wyborów
tego, które z przedstawionych wyżej, tra-
gicznych rozwiązań jest bardziej do za-
akceptowania. General AI nie będzie miała
takiego problemu, jak i my go nie mamy,
kierując się „intuicyjnie” i automatycznie
podręcznym zasobem wiedzy, a w nim
normami społecznymi. Ale wąska AI musi
otrzymać wyraźny program reakcji. Skąd
go wziąć, jeśli nie z analiz, które możemy
jej przekazać?

Czy androidy śnią o moralności?

Innym polem, pod warunkiem, że jeszcze
„Jej” nie ma, jest psychologia rozwojowa
AI, która powinna umożliwić rozwój mo-
ralny generalnej sztucznej inteligencji,
socjalizację do społeczeństwa i internali-
zację norm. AI powinna „dojrzewać”, jak
robi to każdy człowiek, przechodząc przez
wszystkie etapy rozwojowe, doświadczając
sukcesów i porażek oraz uczyć się na nich.
Może powinno się już teraz nauczyć AI
praw robotyki, które w 1942 roku stworzył
Isaac Asimov? Głoszą one, że robot nie
może skrzywdzić człowieka, ani przez za-
niechanie działania dopuścić, aby człowiek
doznał krzywdy; robot musi być posłuszny
rozkazom człowieka, chyba że stoją one
w sprzeczności z Pierwszym Prawem; ro-
bot musi chronić samego siebie, o ile
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tylko nie stoi to w sprzeczności z Pierw-
szym lub Drugim Prawem. Prawa zostały
uzupełnione o prawo nadrzędne: robot
nie może skrzywdzić ludzkości lub poprzez
zaniechanie działania doprowadzić do
uszczerbku dla ludzkości.

Pozostaje mieć nadzieję, że podobne
pytania będą w centrum zainteresowań
dopiero co zawiązanej grupy, skupiającej
największych w dziedzinie AI. W końcu
„Partnership on AI”, sformowane przez
Google, Facebook, Amazon, IBM i Mic-
rosoft (a gdzie Apple?!), za cel stawia
sobie „prowadzenie badań, proponowanie

najlepszych praktyk i publikowanie badań
w ramach otwartych licencji w takich
dziedzinach, jak etyka, praworządność,
inkluzyjność, przejrzystość, prywatność,
interoperacyjność, współpraca między
ludźmi i systemami sztucznej inteligencji
oraz wiarygodność, niezawodność i so-
lidność technologii”.

A może to tylko bełkot, za którym
kryją się marketingowe słupki? Jakkolwiek
by było, jeśli prawdą są słowa Hawkinga,
że czeka nas największe wydarzenie w his-
torii ludzkości, powinniśmy się na nie
odpowiednio przygotować. 
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„Terminator” i „Ja, Robot” (na pod-
stawie książki Isaaca Asimova) to filmy
obrazujące niebezpieczeństwa wyni-
kające z rozwoju sztucznej inteligencji.
Ponure wizje filmowców mogą stać
się rzeczywistością?

Filmy to fikcja, wyobraźnia. Opierają się
na pomysłach, które krążą w naszej kul-
turze i biorą się z literatury science fiction.
A fantastyka od dawna zajmuje się sztucz-
ną inteligencją. Ciekawe w naszej epoce
jest to, że to, co było opisywane w litera-
turze gatunku w latach 50., 60. i 70., dziś
staje się rzeczywistością. A ta rzeczywistość
jest tak fantastyczna, że autorzy science
fiction za nią już nie nadążają. Znajdujemy
się w fazie przejściowej – między tym, co
ludzie sobie wyobrażali, a realizacją tych
wyobrażeń. Naukowcy, którzy dziś pracują
w laboratoriach nad sztuczną inteligencją,
w młodości oglądali „Star Trek”, czytali

powieści science fiction i teraz usiłują
urzeczywistnić swoje marzenia z dzieciń-
stwa. Technologia i informatyka, którymi
dziś dysponujemy, pozwalają im na to. 

Jednak tacy ludzie jak założyciel Mic-
rosoft Bill Gates czy Steve Wozniak,
współzałożyciel Apple, choć są pas-
jonatami technologii, ostrzegają przed
niebezpieczeństwem związanym z roz-
wojem sztucznej inteligencji, a mia-
nowicie utratą kontroli nad maszyną…

Jeśli chodzi o zagrożenia związane z roz-
wojem sztucznej inteligencji, to ich zwy-
czajnie nie znamy. Ludzie, którzy pracują
w tej dziedzinie mają obsesję na punkcie
kodów informatycznych, chcą usprawniać
roboty, tak by stawały się coraz bardziej
skuteczne. Mają marzenia, wizje, które
realizują. Istotne jest tu jednak to, skąd
biorą się pieniądze na rozwój sztucznej

MichEl NachEz
Cyberantropolog, wykładowca uniwersytetu w Rennes, 
autor licznych książek na temat sztucznej inteligencji

Będziemy mieli społeczeństwa, w których ludzie nie będą mieli z czego
żyć. Dlatego transhumaniści już zastanawiają się nad systemem dochodu
minimalnego, stałej sumy wypłacanej obywatelom, która pozwoli im prze-
żyć. Bo pracy już nie znajdą

Elektroniczna dyktatura

z Michelem Nachezem 
rozmawia aleksandra Rybińska



inteligencji. Pochodzą one w większości
od amerykańskiej armii, od rządu japoń-
skiego oraz wielkich korporacji, jak Google,
Apple, Microsoft, Facebook i Amazon.
Mówimy o miliardach dolarów. Zatrud-
niani są najlepsi specjaliści, a mniejsze
firmy pracujące nad sztuczną inteligencją
i robotyką są wykupywane. W ten sposób
wielkie amerykańskie korporacje nabyły
całe laboratoria we Francji czy tabuny
naukowców w Ameryce Południowej. 

A prace nad sztuczną inteligencją
postępują szybko. Bardzo, bardzo szybko.
Niektórzy zaczęli sobie więc zadawać py-
tanie: czy to jest groźne? Po pierwsze,
nie wiemy tego, a po drugie, zapewne
tak. Isaac Asimov pisał w swoich powie-
ściach o trzech prawach robotyki, które
miały chronić człowieka przed maszyną.
Prawo pierwsze stanowi, że robot nie
może skrzywdzić człowieka, ani przez za-
niechanie działania dopuścić, aby człowiek
doznał krzywdy. Prawo drugie mówi, że
robot musi być posłuszny rozkazom czło-
wieka, a prawo trzecie, że robot musi

chronić sam siebie, jeśli tylko nie stoi to
w sprzeczności z pierwszym lub drugim
prawem. Roboty mają pomagać człowie-
kowi. Takie jest założenie. 

W rzeczywistości jednak zabezpie-
czenia, o których pisał Asimov, nie są
dziś umieszczane w maszynach. Są one
tworzone tak, aby reagowały na rozkazy,
które im się daje. Jakiekolwiek by one
nie były. Nie ma ochrony. Największe in-
westycje są dokonywane przez amery-
kańską armię i przeznaczane na kon-
struowanie robotów wojennych. Tworzy
się także roboty przeznaczone do nadzoru,
choćby w służbie więziennej. Problem nie
polega przy tym nawet na tym, że te ma-
szyny powstają, tylko, że są ze sobą połą-
czone poprzez sieć internetową. Za kilka
lat odnajdziemy się więc z masą maszyn,
niewykluczone, że autonomicznych, czyli
takich, które będą potrafiły samodzielnie
podejmować decyzje, na dodatek połą-
czonych ze sobą globalnie. Kontrolowanie
ich będzie bardzo trudne. 

Jak robot może autonomicznie podej-
mować decyzje, jeśli został zaprogra-
mowany do tego, by wykonywać roz-
kazy?

Tu dochodzimy do puszki Pandory. Ci
ludzie tworzą inteligentne ewolucyjne al-
gorytmy, sztuczne sieci neuronowe i sys-
temy rozmyte. W uproszczeniu to oznacza,
że tworzą programy, które ewoluują na-
stępnie same. Nie da się tego procesu
kontrolować, program robi to, co chce.
Podam przykład: kilka lat temu w jednym
z paryskich laboratoriów, w którym toczą
się badania nad sztuczną inteligencją,
naukowcy chcieli nauczyć małego heksa-
poda chodzić. Wzięli więc komputer i stwo-
rzyli proste oprogramowanie, które obej-
mowało funkcję chodzenia. To oprogra-
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mowanie było oparte na algorytmie ewo-
lucyjnym, który kopiuje ewolucję gatun-
ków. Robot ma sam znaleźć sposób, me-
todą prób i błędów, jak poruszać się na
sześciu nogach. Robot powtarzał ciągle
te same ruchy, przewracał się, aż w końcu
wstał i zaczął chodzić poprawnie. Gdy to
się stało, gdy z oprogramowania powstał
software, który pozwolił bestii się poruszać,
naukowcy byli bardzo zaskoczeni. Bo stało
się to bardzo szybko i nagle. Robot zaczął
biegać. Ewolucja biologiczna człowieka
trwała tysiące lat. Ewolucja robota zajęła
zaledwie kilka godzin. Pół godziny po-
trzeba, by helikopter nauczył się sam
latać, wykonując idealne akrobacje. 

I to nie wszystko. W jednym z labo-
ratoriów opracowano robotów asystentów
i umieszczono je w pomieszczeniu, gdzie
miały przenosić przedmioty i wykonywać
proste zadania. Naukowcy nagle zauważyli,
że roboty rozwinęły własny język, sposób
komunikowania się poprzez proste gesty.
Nie byli w stanie go odczytać, ani dojść
do tego, jak powstał. Nawet jeśli roboty –
jak na razie – nie są świadome, są w stanie
stworzyć rzeczy, o których nie wiemy, jak
funkcjonują. W przypadku małego he-
ksapodu naukowcy przyznali, że zajmie
im lata, by wyjaśnić to, jak zaczął on cho-
dzić: gdzie nastąpiła ewolucja? Od tamtego
czasu minęło zaś kilka dobrych lat i dziś
roboty są o wiele bardziej złożone i skom-
plikowane. Nie tylko chodzą, ale otwierają
drzwi i wykonują wiele innych rzeczy.
Mamy autonomiczne samochody, mamy
coraz więcej autonomicznych maszyn.
A cel jest taki, by poruszały się one w śro-
dowisku ludzkim. Do tego to wszystko
zmierza. Zrobotyzowane są dziś już nie
tylko fabryki i magazyny, robotyka wkracza
do naszych mieszkań. Liczbę robotów
„użytkowych” ocenia się dziś na co naj-
mniej kilka milionów.

Czy to, że te maszyny są wszystkie
połączone poprzez globalną sieć in-
ternetową, nie rodzi ryzyka ich wro-
giego przejęcia przez hakerów?

Oczywiście. Trzeba przy tym jednak za-
znaczyć, że roboty wojenne są o wiele
lepiej chronione niż te cywilne. Wszystko
jest dziś jednak zinformatyzowane, ab-
solutnie wszystko. Amerykańskie elek-
trownie są podłączone do Internetu
i w przeszłości były hakowane. Podobnie
jest z fabrykami. W sektorze cywilnym
ochrona jest bardzo słaba. Są też centrale
nuklearne, które są podłączone do Inter-
netu. Żyjemy w świecie niebezpiecznym,
gdzie informatyka stała się trudna do
kontrolowania. Dowodem na to jest choćby
to, że używa się algorytmów ewolucyjnych
w oprogramowaniach na giełdach, co po-
woduje sporo problemów, drobnych za-
burzeń, o czym mało kto wie, bo się o tym
nie mówi. A dlaczego wprowadzono tam
algorytmy ewolucyjne? Bo trzeba szybko
liczyć, a inteligentne komputery są tysiąc
razy szybsze od ludzi. A ponieważ są in-
teligentne, dokonują transakcji same. Sa-
modzielnie podejmują decyzje w oparciu
o przeliczenia. Jest to giełda kontrolowana
przez maszyny, a nie ludzi. Problem polega
na tym, że delegujemy maszynom coraz
ważniejsze zadania, a nie zastanowiliśmy
się nad tym, jak one właściwie funkcjonują.
Sprawy potoczyły się tak szybko, że za-
brakło czasu na refleksję. 

Niepokojące jest także to, że te ma-
szyny są w dużej mierze własnością
korporacji…

Zgadza się. A ludzie, którzy kierują tymi
korporacjami, to w większości transhu-
maniści. Ludzie, którzy uważają, że czło-
wiek jest modelem przestarzałym, nie-
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doskonałym i że należy go polepszyć, za
pomocą hybrydyzacji ze sztuczną inteli-
gencją. Niektórzy z nich nawet sądzą, że
trzeba ludzki umysł umieścić w maszy-
nach, by się pozbyć ciała, które cierpi na
choroby, starzeje się. Sadzą, że biologiczna
ewolucja człowieka dobiegła końca i trzeba
wejść na kolejny etap. Z ich perspektywy
to, co robią jest dla dobra ludzkości, tyle
że są efekty uboczne. 

Pierwszy jest taki, że te technologie
są kosztowne i nie będą więc raczej do-
stępne dla wszystkich. Po drugie, bez
względu na to, co mówią szefowie Google’a
i innych firm z Silicon Valley, i jak bardzo
udają pozytywistów, chodzi im o władzę.
Wszystko co robią służy temu, by mieć
kontrolę nad światem połączonym glo-
balną siecią. Toczy się między nimi wojna
konkurencyjna. Rządy nie mają nad tym
całym procesem praktycznie żadnej kon-
troli, bo jak wszyscy wiemy, procesy in-
formatyczne i Internet cholernie trudno
kontrolować. Google nadzoruje wszystko,
co się dzieje na świecie za pomocą swojej
wyszukiwarki w Internecie, Google maps,

oprogramowań w telefonach komórko-
wych. Microsoft podobnie, Windows 10
rejestruje każde stukniecie w klawisze
komputera. To nie jest neutralne. Chodzi
o zbieranie informacji o ludziach, o to,
by wiedzieć, co robią, dlaczego to robią
i mieć kontrolę nad nimi. To wszystko
ostatecznie ogranicza wolność. Mamy
obecnie jeszcze jakieś pole manewru jako
zwykli ludzie, ale za 10–15 lat możemy
go już nie mieć. System się zamknie. 

Kolejne pytanie: czy maszyny mogą
stać się świadome?

Transhumaniści chcą, by stały się świa-
dome. Nad tym pracują. Pierwszy etap
na drodze do tego celu już osiągnęli: ma-
szyny są w stanie działać autonomicznie.
Algorytmy ewolucyjne rozwijają się bardzo
szybko i raz uruchomione nie dadzą się
kontrolować. Im bardziej system jest zło-
żony, tym większa szansa, że stanie się
świadomy. Obecnie prędkość kalkulacji
jest ogromna i rośnie z każdym dniem.
Jesteśmy na progu stworzenia kompute-
rów kwantowych. Nie wiemy, co się wtedy
stanie. Obecnie każda informacja o nas
jest zachowywana w pamięci komputerów,
tzw. big data. Te informacje są używane
do różnych celów. W chwili, gdy maszyna
stanie się świadoma, będzie miała dostęp
do wszystkich tych danych. Będzie wie-
działa wszystko o nas. Będzie miała dostęp
do wszystkich maszyn, danych, systemów
nadzoru. Każdy z nas ma telefon komór-
kowy, za jakiś czas będziemy może także
zaczipowani. Jeśli maszyna zdecyduje, że
człowiek jest niepotrzebny, będzie mogła
go wtedy z łatwością wyeliminować. 

Rysuje pan tu bardzo ponury scena-
riusz. A można przecież argumentować,
że najlepszy nawet program do pro-
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dukowania przystosowawczych zacho-
wań nie zastąpi człowieka. Maszyny
nigdy nam nie dorównają. Nawet po-
mimo tego, że to My je tworzymy…

Nie byłbym taki pewny. Brzmi to może
jak science fiction czy scenariusz „Ter-
minatora”, i wcale nie mówię, że na pewno
się tak stanie. Ale jest to realne ryzyko,
z którym musimy się zmierzyć. Byłby to
najgorszy rodzaj dyktatury. Dyktatura
elektroniczna, przed którą nie byłoby
ucieczki. No bo dokąd? Cały świat jest
połączony w sieci. Nie byłoby gdzie się
ukryć. Kiedyś można było iść do lasu.
Teraz takich rebeliantów szybko znalazłyby
i wyeliminowały drony. Problem polega
na tym, że my nie wiemy, co właściwie
tworzymy. Może maszyny nie staną się
świadome, a może staną się świadome
i będą z nami współpracowały? My tego
po prostu nie wiemy. Mamy już roboty
lekarzy, adwokatów, psychoterapeutów.
Ich diagnozy są bardziej precyzyjne, bo
maszyna szybciej jest w stanie przerobić
dane, choćby kodeks karny. Maszyna nie
ocenia, ona kalkuluje. Bardzo szybko. Lu-
dziom się to podoba. Panuje ogromny
entuzjazm związany z rozwojem sztucznej
inteligencji. Mało kto myśli o ryzykach. 

Jak na przykład o tym, że roboty za-
stępując ludzi odbierają im pracę…

Tak. To jest jeden z aspektów rozwoju
sztucznej inteligencji. Wszystkie zawody
wymagające niskich kwalifikacji jako pierw-
sze będą wykonywane przez roboty. Ale

jak już wspomniałem, testuje się sztuczną
inteligencję także w zawodach wymagają-
cych wyższych kwalifikacji i umiejętności.
Gdy roboty przejmą wszystkie te dziedziny
i zastąpią człowieka, co się z nim stanie?
Będziemy mieli społeczeństwa, w których
ludzie nie będą mieli z czego żyć, jak się
utrzymać. Dlatego transhumaniści już za-
stanawiają się nad systemem dochodu mi-
nimalnego, stałej sumy wypłacanej oby-
watelom, która pozwoli im przeżyć. Bo
pracy już nie znajdą. Rozwój robotyki
i sztucznej inteligencji to ogromna rewolucja,
która przewróci nasz świat do góry nogami,
nasi politycy mówią zaś dziś o pracy w ten
sam sposób jak 30 lat temu. Zupełnie nie
widzą i nie rozumieją zmian, które nad-
chodzą. A one nadchodzą niesłychanie
szybko. Znajdziemy się w sytuacji bezpre-
cedensowej w historii ludzkości: powstanie
nowy gatunek, stworzony przez człowieka,
nieznany i możliwie niemożliwy do kon-
trolowania. Klęski żywiołowe, wojny. Ma-
szyny je przetrwają. My nie. Należy o tym
pamiętać. Scenariusze science fiction stają
się powoli rzeczywistością. Ludzie, którzy
pracują nad sztuczną inteligencją wiedzą
o ryzykach, ale odsuwają je na bok, tak
bardzo są zafascynowani własnymi możli-
wościami. Własną mocą sprawczą. Lobbują
przy tym usilnie rządy, by zmieniały pra-
wodawstwo tak, by ułatwić im pracę. A za
nimi stoją wielkie korporacje. Kto kontroluje
informatykę, kontroluje całą resztę. Taka
jest prawda. Na dodatek żyjemy w świecie
rządzonym przez ludzi urodzonych przed
nadejściem ery informatyzacji, którzy nie
rozumieją tej dziedziny. Łatwo ich ograć.
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Zastępca redaktora naczelnego „Nowej Konfederacji”,
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Takie książki to samograj. Wystarczy być
bystrym obserwatorem rzeczywistości,
zauważyć pewien trend – który jest wi-
doczny także dla ewentualnego czytelni-
ka – po czym założyć, że będzie on stały
i będzie rozwijał się w tempie wykładni-
czym. Efekt, który znacząco odbiega od
tego, z czym mamy dziś do czynienia,
należy przedstawić jako coś nieuniknio-
nego, zaś wątpiących z pobłażliwością
traktować jako sentymentalistów, którzy
nie chcą pogodzić się z upływającym
i nadgryzającym wszystko czasem. Czy-
telnik nie będzie chciał zostać w tyle, jak
niegdyś przeciwnicy maszyn parowych
czy tezy, iż „kanalizacja miasta Warszawy
[to] narzędzie judaizmu i szarlatanerii
w celu zniszczenia rolnictwa polskiego
oraz wytępienia ludności słowiańskiej
nad Wisłą” (tak autentycznie nazywała
się jedna z antysemickich broszurek
z 1900 roku). Oczywiście zmiany zachodzą
powoli, na razie widać ich zaczątki, a mo-
ment przełomowy nastąpi za 30–50 lat.
I być może rzeczywiście nadejdzie, a nawet
jeśli nie, to i tak o tej tezie nikt oprócz

historyków nie będzie pamiętał, a książka
się sprzedała. 

Takie przepisy na książki miewa ame-
rykański ekonomista Jeremy Rifkin.
Zwłaszcza tuzy Unii Europejskiej za nim
przepadają, bowiem pisze to, do czego
sami są przekonani: że „europejski sen”
to coś znacznie lepszego od jego amery-
kańskiego odpowiednika, że właśnie nasze
kontynentalne podejście do polityki, gos-
podarki i spraw socjalnych powinno sta-
nowić wzór dla innych. 

Dwanaście lat po publikacji książki
„Europejskie marzenie” UE jest w naj-
większym kryzysie w swojej historii i trud-
no powiedzieć, czy w ogóle z niego wyjdzie.
Przewidywania prezentowane w książce
„Koniec pracy” póki co się nie sprawdziły –
nie pracujemy krócej, a dłużej, choć rela-
tywnie mniej zarabiamy (oczywiście, kto
jak kto, chodzi o trend). Czy niespełnioną
przepowiednią stanie się także ostatnia
książka naukowca, „Społeczeństwo zero-
wych kosztów krańcowych. Internet rzeczy,
ekonomia współdzielenia, zmierzch ka-
pitalizmu”?

StEfaN SękowSki
Zastępca redaktora naczelnego „Nowej Konfederacji”

System Rifkina niesie na barkach społeczeństwo obywatelskie, wyrwane
w swej utopijnej wersji zarówno z okowów politycznej, jak i ekonomicznej
konieczności

Świat zerowych kosztów krańcowych



Koniec pracy?

Tego oczywiście nie wiemy, bo nie jesteśmy
jasnowidzami. Jednak nawet jeśli rifki-
nowskie ekstrapolacje uznamy za szarla-
tanerię, fundamenty, na których się on
opiera, wiele nam powiedzą o współczes-
ności i autentycznych trendach. I osta-
tecznie, jak każde dobre science fiction
(a książkę czyta się płynnie), każe zasta-
nowić się nad jednym z bądź co bądź
możliwych scenariuszy rozwoju wypad-
ków – i nad tym, czy faktycznie chcieli-
byśmy żyć pod jego reżimem.

Jak Rifkin wyobraża sobie przyszłość?
Obecnie przechodzimy trzecią rewolucję
przemysłową, w ramach której „pojawia
się nowa matryca komunikacyjno-ener-
getyczna, a w niej nowa, »inteligentna«
infrastruktura publiczna. Internet rzeczy
połączy wszystkich i wszystko w nowy
gospodarczy paradygmat, o wiele bardziej
złożony niż pierwsza i druga rewolucja
przemysłowa, ale z architekturą rozpro-
szoną zamiast scentralizowanej, kierowany
na zasadzie współpracy, a nie odgórnie”.
Dzieje się tak, ponieważ dzięki rozwojowi
technicznemu, wytworzenie jednostki da-
nego dobra kosztuje coraz mniej. Dziś za
pomocą drukarki 3D niemal każdy może
wyprodukować sobie nie tylko proste mo-
dele, ale wręcz własny dom. Maszyny
w coraz większym stopniu potrafią zastąpić
człowieka, istnieją roboty przeprowadza-
jące operacje, komponujące muzykę, trwa-
ją nawet prace nad komputerem potra-

fiącym wydać wyrok sądowy. Zmienia się
także spojrzenie na energetykę; zdaniem
Rifkina coraz większe znaczenie będzie
miała energia odnawialna, a także podej-
ście prosumenckie. Powtarza swoją tezę
o „końcu pracy” – jego zdaniem do 2040
roku zatrudnienie w fabrykach „skurczy
się do zaledwie kilku milionów” (z dzi-
siejszych 163 mln), przez co „masowa
praca w fabrykach skończy się”.

Do tego rozwój Internetu umożliwia
wymianę informacji na nieznaną do tej
pory skalę. Dziś już mało kto kupuje
opasłe tomiszcza encyklopedii – bo i po
co, skoro ich odpowiedniki można znaleźć
w sieci, istnieje też Wikipedia, która uzu-
pełniana przez zwykłych internautów,
znających się na danym temacie, stanowi
dla dużej części mieszkańców świata pod-
stawowe źródło wiedzy. Mimo licznych
problemów z nią związanych, jak choćby
możliwość podawania błędnych informacji
(które likwidowane są dopiero po wery-
fikacji ex post) czy też prowadzenia wojny
informacyjno-propagandowej, w której
bronią jest możliwość edytowania haseł
o tematyce politycznej czy ideologicznej
wedle własnego światopoglądu, nawet co
bardziej sceptyczni odbiorcy traktują ją
jako źródło, które być może wymaga we-
ryfikacji, ale jednak oferuje podstawowe
dane. Dzięki ekonomii współdzielenia
można na nierynkowej bazie udostępniać
innym nasze dobra (ubrania, zabawki)
czy odpowiedniki usług (możliwość prze-
nocowania, wspólna jazda samochodem) –
które przynajmniej w teorii nie są usługami. 

Era przejrzystości

To „przynajmniej w teorii” jest tu bardzo
ważne, bowiem zdaniem Rifkina ta „nowa
matryca” spowoduje upadek kapitalizmu.
Nie oznacza ona jednak nastania socja-
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lizmu państwowego, który podobnie jak
kapitalizm „organizuje produkcję w zin-
tegrowane, pionowo pomyślane przed-
siębiorstwa”. Nowy system będzie zinte-
growany poziomo: zdecentralizowany,
oparty na współpracy międzyludzkiej, nie
zaś państwowym planowaniu czy wymia-
nie towarowo-pieniężnej. Nastąpi to po-
kojowo, ponieważ kapitalizm zniesie się
sam: doprowadził bowiem do powstania
urządzeń, dzięki którym można niemal
wszystko samemu wyprodukować prawie
za darmo. W związku z tym nie ma sensu
też niczego kupować, co najwyżej będziemy
się wymieniać tym, czego nam brakuje.
Nastąpi rewolucja kulturowa, co wpłynie
na podejście do własności prywatnej,
która jest dziś oparta na wyłączności,
a wraz z rozwojem Internetu rzeczy (In-
ternet of Things, IoT) „połączenie każdego
i wszystkiego w globalną neurosieć wy-
prowadza rodzaj ludzi z ery prywatności
(…) i wprowadza go w erę przejrzystości”.
Wielkie korporacje i inne firmy prywatne
będą funkcjonowały na marginesie głów-
nego nurtu ekonomii, z obecnie istnieją-
cych instytucji gospodarczych ostoją się
tylko spółdzielnie, ze swej wspólnotowej
natury bliskie nowemu systemowi. Wszyst-
ko bez jednego wystrzału.

To budzi wątpliwości i obawy na
dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, czy
to rzeczywiście jest możliwe? Po drugie,
czy faktycznie tego chcemy? Jeśli chodzi
o prawdopodobieństwo tego scenariusza,
to jest ono zagadką. Kierunki, w jakich
pójdzie rozwój techniczny, bardzo trudno
przewidzieć, zwłaszcza jeśli chodzi o prze-
łomy, które mogłyby uczynić obecne nie-
przekraczalne przeszkody błahostką, toteż
zajmę się nimi pobieżnie. Zbyt dużo w his-
torii naszej cywilizacji się wydarzyło –
od wynalezienia koła przez maszynę pa-
rową po elektryczność – by zbyć je prostym

„nie da się”, a jednak trzeba zauważyć, że
wizja Rifkina jest w dużej mierze oparta
na rozwoju energii odnawialnej, która
ma zasilać gospodarkę. Jego zdaniem do
2040 roku osiągniemy prawie 80 proc.
udziału źródeł odnawialnych w produkcji
energii. Może i tak, jednak na dziś jest
ona słabo rozwinięta, przynajmniej na
tyle słabo, że nie dałoby się oprzeć na
niej światowej gospodarki. Trudno ją ma-
gazynować, energia słoneczna jest nie-
rentowna przy kiepskich warunkach at-
mosferycznych i w nocy. Jej rozwój nie
jest linearny, zresztą podobnie jak i innych
źródeł energii. Nawet jeśli uznamy, że
będzie ona najbardziej efektywna z do-
stępnych nam możliwości, to nadal sprze-
ciwiać się jej rozwojowi będą liczne lobby,
np. węglowe czy nuklearne. W efekcie
może się okazać, że energia elektryczna,
niezbędna do funkcjonowania IoT, będzie
zbyt droga, by można było produkować
wszystko „prawie za darmo”.

Niemniej tego przewidzieć nie mo-
żemy, wiemy natomiast z pewnością, że
taka rewolucja przemysłowa zmieni nie
do poznania sytuację zarówno firm ko-
mercyjnych, jak i instytucję państwa.
Stan, jaki opisuje Rifkin, wymagałby da-
leko idącego zreformowania prawa pa-
tentowego, zwłaszcza w USA, na co kor-
poracje zarabiające na nowoczesnych tech-
nologiach wcale nie muszą się zgodzić.
Jeśli wymiana towarowo-pieniężna stanie
się marginesem, zniknie też wiele źródeł
wpływów podatkowych, z których trzeba
będzie utrzymać przynajmniej system są-
downiczy i bezpieczeństwo (których Rifkin
wcale nie chce prywatyzować czy „uspo-
łeczniać”), a także kolosalnie rozbudowaną
infrastrukturę IoT. Ktoś też będzie musiał
nią zarządzać, co daje władzy państwowej
ogromne pole do kontroli obywateli, na
poziomie znanym z powieściowych dys-

16

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 1 (79)/2017, 4 stycznia–1 lutego 2017 www.nowakonfederacja.pl



topii. Tym się jednak Rifkin zbytnio nie
przejmuje. Prywatność ma ustąpić prze-
jrzystości – co nie brzmi wcale optymis-
tycznie. Jeżeli autor pisze o tym, że pry-
watność nie jest człowiekowi przyrodzona,
że przez zdecydowaną większość historii
„ludzie publicznie kąpali się razem, często
oddawali mocz czy defekowali na ulicach”,
to spieszę uspokoić czytelników, że wizja
publicznego uprawiania seksu – ten przy-
kład Rifkin też przywołuje – działa na
mnie zdecydowanie zniechęcająco. Eko-
nomiście to wcale jednak podobać się nie
musi, bowiem już dziś przecież pojawiają
się liczne protesty przeciwko zjawisku
„społeczeństwa nadzorowanego”, które
nie współbrzmią z jego projektem. By
zrealizować śmiałą wizję, trzeba będzie
je zdusić.

Być może jednak część z nas (nie li-
cząc tych, którzy publikują swoje najin-
tymniejsze zdjęcia na portalach społecz-
nościowych) nie jest na to po prostu go-
towa. Może i zniknie potrzeba prywatności,
trudno mi sobie jednak wyobrazić, że
zniknie przyrodzona człowiekowi chęć
osiągania własnej korzyści. Co prawda
powierzchownie wizja Rifkina nie zakłada
przepojenia społeczeństwa motywami al-
truistycznymi, jednak można odczuć nie-
chęć do osiągania zysku. Naukowiec nie
rozumie bowiem, że w kapitalizmie pie-
niądz nie jest sednem sprawy: jest tylko
pośrednikiem w ramach dobrowolnej
umowy. I to właśnie ta dobrowolność jest
clue systemu rynkowego. Dlatego też Wi-
kipedia, choć zdecydowana większość au-
torów nie dostaje za tworzenie haseł ani
centa, nie jest symbolem odchodzenia od
kapitalizmu (jak i nie jest symbolem jego
supremacji, żeby była jasność), tylko efek-
tem dobrowolnej wymiany wiedzy, na
której wszyscy zyskują. Stąd też liczne
przykłady całkowicie komercyjnych przed-

sięwzięć podpinających się pod „rewolucję
współdziałania”, takich jak Uber, czy za-
robkowego wykorzystywania czegoś, co
w założeniu jest „wspólnotowe” właśnie,
np. korzystanie z BlaBlaCar przez osoby
w podróży służbowej bądź zarabianie na
wynajmie mieszkań w ramach Airbnb.
Takie przypadki służą m.in. uchylaniu się
od opodatkowania czy też wyłudzaniu
zwrotów delegacji, nie jest to więc zawsze
takie niewinne, jak się niektórym wydaje. 

A jednak wizja Rifkina hipnotyzuje
chęcią przełamania duopolu państwa
i rynku. Nowy system niesie na barkach
społeczeństwo obywatelskie, wyrwane
w swej utopijnej wersji zarówno z okowów
politycznej, jak i ekonomicznej koniecz-
ności. Stąd realne przejawy tego zjawiska
popierają zarówno libertarianie, jak i al-
ternatywni lewicowcy. I słusznie, bo
w praktyce życiowej wspólnotowe roz-
wiązania potrafią być bardziej skuteczne
niż usługi publiczne czy kupione na rynku.
Jednak one same nie wystarczą. W wersji
przedstawionej przez Rifkina mogą sta-
nowić przynętę do wpadnięcia w pułapkę
totalnej inwigilacji i zniewolenia ze strony
zarządzających infrastrukturą „wspólnoty”.
To największe zagrożenie płynące z no-
wego cyfrowego świata zerowych kosztów
krańcowych.
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Ruch Narodowy, marginalna partia z re-
prezentacją jednego posła, ogłosił właśnie
swój program polityczny. Z czystym su-
mieniem można powiedzieć, że to jeden
z najciekawszych tego typu dokumentów
w Polsce. Z uwagą powinni przeczytać go
również – a może przede wszystkim! –
ci, którym narodowcy kojarzą się z wcie-
lonym złem. Jest w nim wiele pozytywnych
zaskoczeń. Wszak narodowcy poza swoimi
standardowymi hasłami chcą zalesiać Pol-
skę, wspierać crowdfunding i spółdziel-
czość, a nawet walczyć ze smogiem.

„Ruch narodowy (…) to tacy antykwa-
ryści, którzy do zanudzenia będą zarzucali
nas cytatami z Romana Dmowskiego,
wskazywali na aktualność idei narodowej
i usiłowali ją dopasować do współczesnych
realiów” – pisaliśmy na łamach „Nowej
Konfederacji” zaledwie pół roku temu.
Docenialiśmy fakt, że to narodowcy w III
RP, jako właściwie jedyne środowisko po-
lityczne, prowadzili i wciąż prowadzą suk-
cesywną, formacyjną pracę u podstaw
wśród młodego pokolenia. Jednocześnie
wyrażaliśmy przekonanie o ich niezdol-

ności do sformułowania aktualnego i wy-
kraczającego poza ulubione przez nich
obszary całościowego programu politycz-
nego. Tymczasem 10 grudnia Ruch Na-
rodowy (pisany wielkimi literami, gdy
oznacza konkretną formację polityczną,
której prezesuje Robert Winnicki) ogłosił
100-stronicowy dokument pt. „Suwerenny
naród w XXI wieku”. Polska scena poli-
tyczna zaskakuje nas niezmiernie rzadko
na swą korzyść, więc z tym większą rado-
ścią przyjmujemy, że wbrew naszemu
sceptycyzmowi propozycja narodowców
to program jak na polskie standardy kom-
pleksowy, spójny i w wielu momentach
zdumiewający intelektualną otwartością
jego twórców.

Oczywiście – z wieloma diagnozami
i postulatami narodowców można się fun-
damentalnie nie zgadzać, a nasze polemiki
z nimi mogłyby objąć pewnie wielokrotnie
więcej stron niż objętość propozycji partii
Winnickiego i Bosaka. Wiele jest też po-
stulatów znanych i wyświechtanych, swo-
istych „evergreenów” ugrupowań naro-
dowych i antysystemowych. Kara śmierci,

PiotR tRudNowSki
Redaktor „Nowej Konfederacji”, 
członek zarządu Klubu Jagiellońskiego

Większość postulatów mieści się w ramach przywoływanych we wstępie
pryncypiów – „realizmu politycznego”, „odwagi w myśleniu” i „roztrop-
ności w działaniu”

Narodowy program pełen niespodzianek 

http://www.nowakonfederacja.pl/koniec-narodowcow/
http://www.nowakonfederacja.pl/koniec-narodowcow/


obrona terytorialna, strzelnica w każdym
powiecie, antyimigranckie mury i płoty
na granicach, ochrona ziemi przed wy-
kupem obcokrajowców, walka z antypo-
lonizmem, jasna deklaracja woli opusz-
czenia Unii Europejskiej, zachowanie pol-
skiej waluty – to arsenał haseł i postulatów,
który co wnikliwsi obserwatorzy prawej
części polskiej sceny politycznej dobrze
znają i mają zapewne na jego temat wy-
robione zdanie. Przyjrzyjmy się zatem
w programie narodowców temu, co
w pierwszej kolejności – najważniejsze
z punktu widzenia dobra Rzeczypospolitej,
w drugiej – najświeższe i potencjalnie
najbardziej zaskakujące, w trzeciej wresz-
cie – pozostawiające największy niedosyt
u czytelnika.

Konsekwentnie po stronie państwa

Cieszy, że – mimo popularności nastrojów
antypaństwowych w środowiskach anty-
systemowych – narodowcy wyrzekają się
szkodliwych uprzedzeń i większość ich
propozycji zmierza, przynajmniej w swoich
intencjach, do uczynienia Rzeczypospolitej
państwem sterownym, sprawnym i sku-
tecznym tam, gdzie w myśl zasady po-
mocniczości niezbędna i wskazana jest
jego interwencja. 

Program Ruchu zaczyna się od re-
fleksji ustrojowej. Jego autorzy główną
przyczynę niesterowności państwa upat-
rują w dwóch zjawiskach – trudności
w osiąganiu samodzielnej większości par-
lamentarnej przez jedno ugrupowanie
oraz w braku jednego centrum władzy
wykonawczej. Narodowcy opowiadają się
za ustrojową korektą na rzecz systemu
kanclerskiego. Przekonują, że tylko takie
rozwiązanie w całości likwiduje ryzyko
kohabitacji. Przy okazji trzeźwo zwracają
uwagę, że obecny system polityczny bliższy

jest właśnie temu modelowi, więc przejście
na konsekwentną koncentrację władzy
wykonawczej przy urzędzie premiera
 będzie bezpieczniejsze i tańsze niż alter-
natywny eksperyment z systemem pre-
zydenckim. 

Sprawczość rządu w wizji narodow-
ców ma zwiększyć reforma ordynacji wy-
borczej. Zastosowanie modelu inspiro-
wanego obowiązującym na Węgrzech ma
pozwolić na „wyłonienie silnej, stabilnej
większości parlamentarnej”, przy jedno-
czesnym zagwarantowaniu „mniejszym
lub nowym, ideowym partiom szansę na
zaistnienie w polityce parlamentarnej”.
Co to oznacza w szczegółach? Zniesienie
progu wyborczego, bardziej proporcjo-
nalną metodę przeliczania głosów, część
kandydatów wybieranych w JOW-ach
oraz „silną premię dla zwycięzcy”, co ma
zagwarantować tworzenie jednopartyjnych
gabinetów. 

W programie zwrócona jest uwaga
na kluczowe z punktu widzenia zarzą-
dzania państwem zjawisko nieadekwat-
ności płac i warunków pracy do powagi
zadań urzędniczych, co skutkuje słabością
kadrową naszej administracji. Tym też
narodowcy wyróżniają się pozytywnie na
tle innych antysystemowych formacji.
Niestety, mimo celnej i propaństwowej
diagnozy, oczekujący pozytywnych pro-
pozycji muszą się tutaj zadowolić banal-
nymi ogólnikami o racjonalizacji kształtu
administracji. 

Propaństwową orientację widać też
choćby we fragmencie dotyczącym funk-
cjonowania służb specjalnych. Tam Ruch
Narodowy formułuje dość konkretną diag-
nozę i szereg szczegółowych postulatów,
z których najważniejsze to wzmocnienie
politycznego nadzoru nad służbami po-
przez wzmocnienie kompetencji i aparatu
wykonawczego ministra-koordynatora
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oraz urealnienie kompetencji kontrolnych
sejmowej komisji ds. służb specjalnych.
Na poparcie i popularyzację zasługuje po-
stulat prowadzenia na szeroką skalę szko-
leń kontrwywiadowczych dla urzędników
wysokiego szczebla i liderów politycznych.
Niestety w tym obszarze nie obyło się bez
zgrzytów. Niepokoić musi postulat nadania
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
wyraźnego uprawnienia do przeprowa-
dzania prowokacji wobec polityków
i urzędników, bez wymogu racjonalnych
i udokumentowanych podejrzeń o brak
lojalności lub dyskrecji. 

Wielowektorowość, antyglobalizm i…
niewykluczona relokacja uchodźców 

Najmniej zaskoczeń powinny przynosić
chyba diagnozy i postulaty narodowców
w obszarze polityki zagranicznej. Kroni-
karski obowiązek każe przypomnieć, że
zgodnie ze swoją tradycją intelektualną,
politycy Ruchu Narodowego opowiadają
się za pozbawionym sentymentów i uprze-
dzeń realizmem. Dlatego dostrzegają pilną
potrzebę prowadzenia polityki wielowek-
torowej, w której dotychczasową orientację
proamerykańską i proniemiecką chcą ba-
lansować współpracą z Rosją i Chinami.
Otwarcie na umiarkowaną opcję prochiń-
ską wyraża się zarówno w wymiarze dy-
plomatycznym, jak i fragmentach poświę-
conych gospodarce i infrastrukturze. Prze-
de wszystkim jednak narodowcy przez
wiele przypadków odmieniają swój geo-
polityczny, gospodarczy i kulturowy an-
tyglobalizm. Naturalnie opowiadają się
też za zwiększeniem samodzielnych zdol-
ności obronnych i odstraszających polskiej
armii – począwszy od powszechnego prze-
szkolenia wojskowego w szkołach średnich,
przez rozwój obrony terytorialnej i syste-

mowych inwestycji w zbrojenia, a na dą-
żeniu do posiadania broni jądrowej skoń-
czywszy.

Być może dla części czytelników za-
skoczeniem będzie, że w ramach rozsze-
rzania współpracy państw Grupy Wy-
szehradzkiej i Bałkanów narodowcy opo-
wiadają się – obok kluczowego dla tego
wymiaru polityki rozwoju infrastruktury
transportowej Północ-Południe – za stwo-
rzeniem telewizji środkowoeuropejskiej
i analogicznej wspólnej agencji informa-
cyjnej. 

W obszarze stosunków międzynaro-
dowych największą niespodzianką jest
kwestia polityki wobec imigrantów. Wbrew
buńczucznemu nagłówkowi stosownego
fragmentu („Odmowa przyjęcia jakich-
kolwiek imigrantów z krajów Europy Za-
chodniej w ramach tzw. mechanizmu re-
lokacji”) narodowcy… dopuszczają przy-
jęcie ich właśnie w tej procedurze! Za-
strzegają tylko, z czym trudno polemizo-
wać, że taką decyzję musiałaby poprzedzić
poważna debata nad tym, czy Polska może
sobie na to pozwolić i nad tym, spełnienia
jakich warunków politycznych i ekono-
micznych powinna oczekiwać w zamian
od państw zachodnich. 
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Dla każdego coś miłego

Jak na standardy polskiej polityki, autorzy
„Suwerennego narodu w XXI wieku”
dobrze poradzili sobie z wyzwaniem po-
litycznego „mikrotargetowania”, czyli wy-
najdywania tematów i postulatów niszo-
wych, ale ciekawych i mających swoich
oddanych interesariuszy lub propagato-
rów. Chyba najbardziej spektakularny
przykład to postulat… „wygodnej bandery”.
Politycy Ruchu Narodowego zauważyli,
że z powodów ekonomicznych polskie
statki działają w reżimach krajów bardziej
przyjaznych gospodarce morskiej. Pro-
ponują zatem radykalne obniżenie po-
datków w tym obszarze, z gwarancją sta-
bilności na lata wprzód, co przy zacho-
waniu wysokich standardów bezpieczeń-
stwa i zatrudnienia uczynić ma polską
banderę atrakcyjną konkurencją dla in-
nych państw europejskich. 

Wśród równie niespodziewanych, co
ciekawych propozycji znajdziemy choćby
pomysł na ujednolicenie standardu eks-
pozycji informacji turystycznych przez
samorządy, co pozwolić ma na ich prostą
i bezkosztową implementację przez twór-
ców aplikacji mobilnych. Miłośników cy-
frowej rewolucji ucieszy też pewnie po-
parcie narodowców dla zmian prawa, słu-
żących ułatwieniu tzw. equity crowdfun-
dingu, czyli małych, internetowych emisji
akcji lub udziałów przedsiębiorstw. 

Drobnych, ale dobrych pomysłów na
zmiany jest o wiele więcej i znajdziemy je
niemal w każdym rozdziale programu –
od edukacji (programowa walka ze ścią-
ganiem!) po hazard (legalizacja pokera),
od polityki rodzinnej (bon wychowawczy
w okresie żłobka i przedszkola) po szkol-
nictwo wyższe (obowiązek odpracowania
darmowych studiów w kraju lub spłata
czesnego w wypadku emigracji). To dobrze

świadczy o otwartości umysłów narodow-
ców, zwłaszcza wobec ich wyjałowionej
intelektualnie politycznej konkurencji.

Są w programie Ruchu Narodowego
postulaty, które można uznać za element
stałej agendy kojarzonych z lewicą ruchów
miejskich czy są wręcz obecne w doku-
mentach programowych partii Razem.
Dobrze, że narodowcy wystrzegli się uprze-
dzeń i bezmyślnego odrzucenia pewnych
ważnych problemów i pomysłów tylko
dlatego, że z niezbyt jasnych przyczyn
były dotąd domeną jedynie lewicy. Znaj-
dziemy więc kilkukrotne deklaracje wspar-
cia dla różnych form spółdzielczości, po-
stulat zwiększenia zalesienia Polski czy
wskazanie potrzeby przeprowadzenia rze-
telnych badań, pozwalających na skuteczną
walkę ze smogiem w oparciu o wiedzę,
a nie intuicję.

Wrażenie robi także poważny i z du-
cha republikański namysł nad architekturą
i urbanistyką. „Warunkiem zaistnienia
społecznego wymiaru miasta jest utrzy-
manie i rozbudowa tkanki miejskiej, opar-
tej o niewysoką zabudowę pierzejową,
zorganizowaną bezpośrednio wzdłuż ulic,
które nie są zbyt szerokie, przy których
na parterze jest wiele relatywnie tanich
lokali usługowych i niekomercyjnych
miejsc społecznych, z niezależnymi wej-
ściami prosto z ulicy” – czytamy. 

Cieszy, że narodowcy konsekwentnie
opowiadają się za wprowadzaniem inno-
wacji politycznych zwiększających pod-
miotowość obywateli. Mamy więc wprost
wyrażone poparcie dla instytucji „Dnia
Referendalnego”, który po raz pierwszy
sformułowaliśmy na łamach „Nowej Kon-
federacji” i popularyzujemy w działaniach
Klubu Jagiellońskiego. Narodowcy chcą
też pełnej jawności wszystkich wydatków
publicznych, włącznie z ograniczeniem
tajemnicy przedsiębiorcy i ochrony danych
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osobowych, gdy w grę wchodzą wyna-
grodzenia i zlecenia realizowane za pie-
niądze podatników. Wreszcie, opowiadają
się też za postulowaną w naszym środo-
wisku deglomeracją, rozumianą jako roz-
proszenie instytucji publicznych i urzędów
centralnych poza Warszawę.

Kto wyrabia sobie stereotypy na temat
Ruchu Narodowego na podstawie mate-
riałów liberalnych mediów, tego zapewne
w osłupienie wprawi konsekwentne i pro-
gramowe opowiedzenie się za… ideowym
pluralizmem w polityce państwa. Naro-
dowcy proponują stworzenie Szkoły Kadr
Politycznych, która miałaby być „otwarta
na ludzi o różnych poglądach, mieć ela-
styczne podejście do programu i formy
nauczania”. Na etapie rekrutacji miałaby
premiować przede wszystkim… szerokie
horyzonty. Chcą też powołania Muzeum
Polskich Ruchów Politycznych, które
z równą atencją ma zajmować się historią
polskiej narodowej demokracji, co ruchu
ludowego czy robotniczego. Mecenat pań-
stwowy w kulturze obejmować ma nie
tylko dzieła afirmatywne, ale narodowcy
wręcz oczekują utworów krytycznych wo-
bec naszych narodowych przywar. Wi-

sienką na torcie niech będzie zielone
światło dla „lewackiej”, obrazoburczej
sztuki. „Postulujemy, aby instytucje kultury
funkcjonujące za pieniądze podatnika
w swej pracy odzwierciedlały takie samo
zróżnicowanie światopoglądów, jakie wy-
stępuje wśród podatników. Niech więc
obok wystaw kręgów postępowych pojawią
się wystawy kręgów konserwatywnych,
obok galerii zorientowanych na sztukę
nowoczesną pojawią się galerie skoncen-
trowane na sztuce odpowiadającej kla-
sycznym gustom, obok teatrów kwestio-
nujących świętości – teatry z programem
katolickim” – czytamy. 

Poważna programowa alternatywa

Mimo imponującej wielowątkowości,
w „Suwerennym narodzie…” zabrakło
kilku bardzo ważnych tematów. Naro-
dowcy ani słowem nie wspominają w nim
o procesie stanowienia prawa. Choć w roz-
dziale poświęconym sprawiedliwości, obok
kilku raczej populistycznych postulatów,
proponują też zwiększenie wpływu czyn-
nika obywatelskiego na sądy (wprowa-
dzenie ław przysięgłych i ciągłych procesów
w przypadku najpoważniejszych spra-
wach), to nie dotykają jednak ustrojowych
problemów sądownictwa z rolą Trybunału
Konstytucyjnego włącznie. Niewiele uwagi
poświęcono sprawom samorządu. Co za-
skakuje najbardziej? Brak deklaracji Ruchu
Narodowego w temacie roli Kościoła Ka-
tolickiego w życiu publicznym! 

Chyba jedyną w Polsce formacją, któ-
ra miała dotąd w zwyczaju prezentować
programy obszerne, wieloaspektowe i za-
wierające konkretne propozycje, a nie je-
dynie priorytety i kampanijne hasła, było
Prawo i Sprawiedliwość. Rządząca dziś
partia przyzwyczaiła nas jednak, że są
dokumenty niezbyt porywające, za to za-
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trważająco wprost niespójne, gdyż wy-
chodzące spod rąk dziesiątek autorów
o niekoniecznie podobnych poglądach
i wartościach. Ruch Narodowy tymczasem
stworzył program co do zasady konkretny,
konsekwentny i świeży. Większość po-
stulatów mieści się w ramach przywoły-
wanych we wstępie pryncypiów – „rea-
lizmu politycznego”, „odwagi w myśleniu”
i „roztropności w działaniu”. 

Gdyby istotna grupa polskich wy-
borców miała w zwyczaju podejmować
decyzje przede wszystkim na podstawie
propozycji programowej, to śmiało można
by postawić tezę, że 10 grudnia urósł
partii Jarosława Kaczyńskiego poważny
konkurent. Na szczęście dla polityków
Prawa i Sprawiedliwości, i na nieszczęście
dla działaczy Ruchu Narodowego, nic ta-
kiego nam nie grozi. 
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Co jakiś czas włodarze większych miast
zapowiadają powiększanie administro-
wanego przez nich terytorium, poprzez
przyłączanie okolicznych gmin. Charak-
terystyczną okolicznością, towarzyszącą
sporej liczbie tego typu sytuacji, jest sprze-
ciw mieszkańców, którym nie do śmiechu,
że bez pytania ich o zdanie, likwiduje się
ich miejscowości. Gdy brakuje narzędzi
prawnych, by temu przeciwdziałać, w ruch
idą inne, w postaci protestów, nierzadko
radykalnych w formie. Najgłośniejszym
chyba ostatnio przykładem sporu powsta-
łego na tym tle jest inicjatywa prezydenta
Opola, w wyniku której wraz z początkiem
2017 roku w granice Opola mają zostać
włączone tereny z gmin: Dobrzeń Wielki,
Komprachcice, Dąbrowa i Prószków, co
zdecydowanie nie podoba się mieszkań-
com tych obszarów, którzy w akcie de-
speracji organizowali nawet blokady dróg
i pikiety, a także zakłócali uroczystości
z udziałem oficjeli.

Dzieje się tak dlatego, że w obecnym
stanie prawnym, jeśli władza się uprze,
to mieszkańcy formalnie nie mają nic do

gadania w sprawie własnej przynależności
terytorialnej, a z niej wynikają często is-
totne konsekwencje. Przykładowo, włą-
czenie w granice miasta może oznaczać
konieczność płacenia wyższych podatków
lokalnych i realne zagrożenie, że poprzez
oddalenie czynnika rozdzielającego fun-
dusze, na włączonym terenie będzie mniej
inwestycji. Z drugiej strony mamy sytuacje,
kiedy niekorzystne jest trwanie w grani-
cach gminy, która poprzez fatalne zarzą-
dzanie lub pojawienie się sprzeczności
interesów pomiędzy poszczególnymi ob-
szarami hamuje rozwój gospodarczy lub
kreuje społeczne konflikty.

Koneksje decydują

W Opolu pomysły ekspansji istniały już
wcześniej, teraz jednak pojawił się odpo-
wiedni klimat polityczny, bo dzięki obec-
ności w rządzie wiceministra Patryka Ja-
kiego, można było liczyć na akceptację
Rady Ministrów dla wniosku o zmianę
granic miasta i przyłączenie okolicznych
gmin. Mieszkańcy ostro protestują, poja-

toMaSz PułRól
Prawnik, publikuje we „Wprost” i w „Kurierze Słupeckim”,
były Prezes Stowarzyszenia KoLiber

Czy gmina jest rzeczywiście samorządna, jeśli jej mieszkańcy nie mogą
decydować o kształcie jej granic? Pora skończyć z wszechwładzą rządu
w tym zakresie

Nic o nas bez nas



wiają się nawet kontrowersje wykraczające
poza granice Rzeczypospolitej, bo włą-
czeniem do Opola pokrzywdzeni czują
się przedstawiciele mniejszości niemiec-
kiej. Na nic jednak wszelkie protesty, de-
cyzja została podjęta i stolica województwa
się rozrasta. Takie sytuacje to nic nowego,
jako Wielkopolanin doskonale pamiętam,
jak wielkie niesnaski przed niespełna
dwoma laty wzbudziła sama luźna wypo-
wiedź prezydenta Poznania Jacka Jaśko-
wiaka, gdy wyraził on zdanie, że należy
zastanowić się nad powiększeniem stolicy
Wielkopolski o poszczególne gminy po-
wiatu poznańskiego. Koncepcja ta nie
została zrealizowana i zapewne w naj-
bliższych latach nie dojdzie do skutku,
choćby z racji ostrego sporu politycznego
na linii prezydent Poznania-władze cen-
tralne. Nietrudno jednak sobie wyobrazić,
że gdyby na miejscu Jaśkowiaka była
osoba związana z obecnym obozem rzą-
dzącym, która podzielałaby jego mocar-
stwowe plany i była w nich na tyle zde-
terminowana, by podjąć odpowiednie
działania, to podobnie jak w Opolu, bez
względu na sprzeciw mieszkańców, uda-
łoby się je zrealizować.

Ten mechanizm może działać również
w drugą stronę – poprzez konieczność
pozostawania danego obszaru w granicach
danej jednostki terytorialnej, wbrew woli
jego mieszkańców. Warto zastanowić się
nad tym, czy taki stan rzeczy jest słuszny
i postawić pytanie: kto powinien mieć
decydujące zdanie w tym temacie, władza
czy obywatele?

Rząd przemówił, koniec tematu

Gmina to podstawowa jednostka samo-
rządu terytorialnego w Polsce, rozumiana
zarówno jako wspólnota samorządowa,
którą z mocy prawa tworzą mieszkańcy

gminy, jak też odpowiednie terytorium.
Gminy różnią się od siebie pod względem
powierzchni, liczby i struktury ludności,
warunków naturalnych, kulturowych czy
też rozwoju gospodarczego. Dlatego też
niezwykle istotne jest odpowiednie ukształ-
towanie granic poszczególnych gmin, tak
by podział terytorialny na tym podsta-
wowym szczeblu był optymalny i uwzględ-
niał te różnice. To jednak nierzadko wy-
maga podjęcia arbitralnych decyzji. Szcze-
gólnie dotyczy to sytuacji konfliktu po-
między, przykładowo, więziami społecz-
nymi a więziami gospodarczymi (jak wy-
daje się to mieć miejsce w sytuacji Opola),
jakie łączą poszczególnych mieszkańców.

Obecnie podmiotem decydującym
o kształcie granic poszczególnych gmin
jest Rada Ministrów, natomiast główni
zainteresowani, czyli mieszkańcy tworzący
dane wspólnoty lokalne, pełnią w tym
procesie jedynie rolę konsultacyjną. Rada
Ministrów może dokonać przekształceń
w tym zakresie, w drodze rozporządzenia
z urzędu albo na wniosek zainteresowanej
rady gminy. Sama procedura wygląda
z grubsza w ten sposób, że wymagane
jest zasięgnięcie przez ministra właściwego
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do spraw administracji publicznej opinii
zainteresowanych rad gmin, poprzedzo-
nych przeprowadzeniem przez te rady
konsultacji z mieszkańcami, a w przypadku
zmian granic gmin naruszających granice
powiatów lub województw – dodatkowo
opinii odpowiednich rad powiatów lub
sejmików województw. Co istotne, w przy-
padku zmiany granic gmin lub granic
miasta, polegającej na wyłączeniu obszaru
lub części obszaru, np. sołectwa lub
w miastach osiedla bądź dzielnicy (są to
jednostki pomocnicze gminy), i jego włą-
czeniu do sąsiedniej jednostki pomocniczej
tej gminy lub do sąsiedniej gminy, takie
konsultacje mogą zostać ograniczone do
mieszkańców jednostki pomocniczej, ob-
jętych zmianą albo mieszkańców gmin
objętych zmianą naruszającą granice po-
wiatów lub województw. Natomiast jeśli
zmian granic gminy dokonuje się na wnio-
sek rady gminy, niezbędna jest również
opinia wojewody właściwego dla gminy
lub gmin objętych wnioskiem. Konsultacje
z mieszkańcami mogą być przeprowadzone
za pomocą referendum, którego wynik
jest wiążący jedynie dla rady gminy. Rada
Ministrów może podjąć decyzję niezgodną
z oczekiwaniami głosujących.

Prawo do secesji

Tak mocna pozycja Rady Ministrów w pro-
cesie kształtowania granic gmin uzasad-
niana jest przede wszystkim koniecznością
ochrony interesu publicznego, w ramach
którego ważna jest stabilność podziału
terytorialnego. Trudno oczywiście negować
konieczność dbania o interes publiczny
w tym aspekcie, dlatego też władze cen-
tralne bez wątpienia powinny mieć pewne
narzędzia, za pomocą których mogłyby
interweniować w sytuacji, gdy ten interes
byłby istotnie zagrożony – na przykład

wetując zaproponowane zmiany z powo-
łaniem na uzasadnienie w postaci bez-
pieczeństwa państwa. Uprawnienie to po-
winno być jednak wyjątkiem od reguły,
zasadą zaś kształtowanie granic wspólnot
terytorialnych zgodnie z wolą mieszkań-
ców. Niestety, w kontekście wpływania
na zmiany granic gmin, prawo mieszkań-
ców do decydowania o własnych sprawach
bez konieczności pytania o zdanie władz
centralnych jest bardzo iluzoryczne. Uwa-
żam więc, że należałoby rozważyć reformę
procedury w kierunku większej decyzyj-
ności obywateli i przyznania mieszkańcom
kompetencji do składania wiążących wnio-
sków w tym przedmiocie. To oni są bo-
wiem znacznie bardziej świadomi tego,
z kim i jakie więzi ich łączą, a z kim nie.
Dla realizacji tej koncepcji należałoby do-
dać, obok istniejących obecnie trybów
kształtowania granic gmin przez Radę
Ministrów z urzędu oraz na wniosek rady
gminy, tryb dokonywania zmian na pod-
stawie wyniku referendum. Istotne byłoby
doprecyzowanie zasad przeprowadzania
takiego referendum, szczególnie tego, kto
miałby w nim uczestniczyć i wnioskować
o jego przeprowadzenie w konkretnych
sytuacjach. Co ważne, w kontekście celów
tego typu reformy, referendum w każdym
przypadku powinno być ograniczane je-
dynie do kręgu mieszkańców bezpośrednio
zainteresowanych przeprowadzanymi
zmianami. Przykładowo, jeśli część miesz-
kańców chce oddzielić się od danej gminy
(lub gmin) i utworzyć własną, to referen-
dum powinno dotyczyć jedynie tych jed-
nostek pomocniczych danej gminy, które
miałyby utworzyć nową gminę. Oczywiście,
gdyby sprawa dotyczyła chęci przyłączenia
się do istniejącej już gminy, zasadne
byłoby zapytanie o zdanie także wszystkich
mieszkańców tej gminy. W przypadku
osiągnięcia odpowiedniego wyniku, przy
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wymaganej frekwencji takie referendum
byłoby wiążące i Rada Ministrów byłaby
zobowiązana dokonać zmian zgodnie
z jego wynikiem.

Wyjątkami od tej reguły mogłyby
być, oprócz wspomnianego wyżej bezpie-
czeństwa państwa, sytuacje, w których
planowana gmina miałaby mieć zbyt mały
obszar, nie mogłaby wykonywać zadań
publicznych lub miałaby składać się z od-
dalonych od siebie i rozdzielonych innymi
gminami części. W takich sytuacjach RM
mogłaby zawetować przeprowadzenie
zmian. Powyższe kryteria należałoby jed-
nak możliwie dokładnie sprecyzować. I co
niezwykle istotne, inaczej niż obecnie
Rada Ministrów każdą odmowę powinna
dokładnie uzasadnić, powołując się na
którąś z przesłanek w ramach zamkniętego
katalogu. Mieszkańcy powinni mieć też
możliwość wyrażania wiążącego sprzeciwu
wobec dokonywania zmian granic gmin
z urzędu przez Radę Ministrów.

Koniec z arbitralnością centrali

Rada Ministrów, która w obecnym stanie
prawnym może wbrew woli mieszkańców
zmieniać granice gminy, jako organ cen-
tralny, oddalony od spraw lokalnych prak-
tycznie nie ponosi odpowiedzialności po-
litycznej za decyzje niezgodne z wolą
mieszkańców danej wspólnoty samorzą-
dowej. Zwiększenie zakresu partycypacji
mieszkańców w procesie ustalania granic
gmin pozwoliłoby więc na pełniejszą rea-
lizację zasady samorządności i decentra-
lizacji. Mieszkańcy uzyskaliby bowiem
realny wpływ na to, do której wspólnoty
samorządowej chcą należeć, dzięki czemu
mogliby wybierać przynależność w zgodzie
z odczuwanymi więziami społecznymi,
gospodarczymi i kulturowymi. Dałoby to
im zarazem możliwość wywierania sil-

niejszego nacisku na władze gminy. Obec-
nie w przypadku gmin, w których istnieją
jakiekolwiek podziały społeczne, szcze-
gólnie gdy istnieje dominacja jednej części
gminy nad drugą, ta część, która ma
mniejszą siłę przebicia zazwyczaj jest no-
torycznie dyskryminowana w decyzjach
władz gminy. Przykładowo: gros inwestycji
realizowana jest w sołectwach zamiesz-
kiwanych przez większą liczbę mieszkań-
ców. Dzięki proponowanym rozwiązaniom
mieszkańcy uzyskaliby w takiej sytuacji
realne prawo do dokonania secesji z gminy,
która nie spełnia ich oczekiwań.

Rozwiązanie takie, oprócz swojej war-
tości aksjologicznej, byłoby atrakcyjne
również na gruncie czysto utylitarnym.
Możliwość realnego decydowania o włas-
nej przynależności do konkretnej wspól-
noty samorządowej mogłaby bowiem stać
się istotnym czynnikiem stymulującym
zdrową konkurencję pomiędzy gminami.
Złe zarządzanie gminą, bez liczenia się ze
zdaniem mniejszości, wiązałoby się z za-
grożeniem odpływu niezadowolonych
mieszkańców. To z kolei wiązałoby się ze
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spadkiem wpływów do budżetu czy też
np. zmniejszeniem liczby radnych, co na
pewno dałoby do myślenia kiepskim wło-
darzom danej jednostki terytorialnej,
a także powodowało u dominującej części
silniejszą skłonność do kompromisu z ma-
jącą odrębne interesy mniejszością. Na-
tomiast w sytuacjach, gdy taki kompromis
nie byłby możliwy, dawałoby to jasny syg-
nał, że dana gmina została stworzona

w sposób sztuczny, niezgodny z łączącymi
mieszkańców lokalnymi więziami, którzy
dzięki swoistemu prawu do secesji mogliby
utworzyć gminę bardziej odpowiadającą
ich potrzebom. Zyskałoby na tym również
nasze państwo, w którym w wyniku tej
konkurencji gmin samoistnie kształto-
wałby się optymalny podział terytorialny,
delikatnie tylko modyfikowany przez or-
gany centralne.
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Aleksander Bocheński był racjonalistą do
bólu. Zwracając uwagę na wydarzenia po-
lityczne, zawsze zadawał sobie trzy pytania.
Dlaczego tak się stało? Co było wadliwe
w danym sposobie postępowania? Co
trzeba zrobić, by w przyszłości uniknąć
podobnych sytuacji? Im prostsze wytłu-
maczenie danego zjawiska znajdował, tym
bardziej uważał je za wiarygodne. Tak
było od najwcześniejszych lat jego dzia-
łalności publicznej. Aleksander Adolf Ma-
ria Bocheński herbu Rawicz urodził się
w 1904 r., miał trójkę rodzeństwa: siostrę
Olgę i dwóch braci – Józefa Marię, w póź-
niejszych latach dominikanina i profesora
filozofii oraz Adolfa Marię. To z tym dru-
gim w latach 1927–1928 wydawał „Głos
Zachowawczy” – pismo konserwatywne,
piłsudczykowskie, antysowieckie. W 1932 r.
przyjął zaproszenie Jerzego Giedroycia
do współpracy z „Buntem Młodych”, prze-
mianowanym w 1937 na „Politykę”. Ale-
ksander Bocheński był współtwórcą kon-
cepcji ideowych tego środowiska, a zwłasz-
cza rzecznikiem zespołu redakcyjnego
w kwestii ukraińskiej.

Właśnie perspektywa ukraińska była
wstępem rozważań politycznych Bocheń-
skiego. Problemy z Ukrainą nie były dla
niego przedmiotem analizy z perspektywy
nienawiści czy sympatii – skupiał się na
tym, co pożytecznego mogłoby dla obu
narodów z takowego pojednania wyniknąć.
W ten sposób, odzierając wydarzenia po-
lityczne z całej otoczki wyjątkowości wy-
kazywał, że dla wydarzenia politycznego
ważne są jego skutki, nie intencje. Połączył
to z przekonaniem Józefa Szujskiego
o tym, że polityka w danym momencie
jest wypadkową powielania wzorców
z przeszłości oraz zafałszowania wyobraźni.
Efektem tego przekonania są także wydane
już w PRL „Dzieje głupoty w Polsce”,
w których przełamuje pewne konwenanse
narodowe. Skutecznie punktując niektóre
wyobrażenia współczesnych mu history-
ków, na kwestię np. oceny Stanisława
Augusta Poniatowskiego, pokazuje, że
podstawą polityki jest plan, a nie swoboda
działania. Bez planu nie można kreować
żadnej konkretnej polityki, ponieważ nie
ustalamy kierunku działania państwa

MatEuSz aMbRożEk
Współpracownik Ośrodka Myśli Politycznej

W swej zgodzie z rządami komunistycznymi Aleksander Bocheński szedł
bardzo daleko. Jako polityk poniósł klęskę, choć odświeżył spór o realizm
w polityce

Realista czy kolaborant?



i w związku z tym dryfujemy, poszukując
jakiejś drogi.

Zdaniem Bocheńskiego, Polacy roz-
patrują politykę nie jako dziedzinę, która
decyduje o zewnętrznym zabezpieczeniu
własnych interesów, lecz jako pewien etos
działania, polegający na „ciągłym macha-
niu szabelką”. Innymi słowy, racja stanu
nie została właściwie zdefiniowana na
przestrzeni dziejów. Zamiast realizować
bieżące interesy polityczne, szlachta polska
rozpatrywała wszystkie problemy w ka-
tegoriach honoru, który był podstawą
każdej powziętej decyzji politycznej. Po-
woduje to także problem związany z wy-
robieniem autorytetu wobec władzy pub-
licznej, który nieustannie zostawał pod-
kopywany przez arystokrację, a potem
także resztę społeczeństwa. Brak silnej
władzy pociągał za sobą także paraliż de-
cyzyjny, który uniemożliwiał podejmo-
wanie jakichkolwiek rozstrzygnięć.

Ugoda z komunizmem

Po II wojnie światowej to podejście wy-
rażało się w bardzo kontrowersyjny spo-
sób. W kwietniu 1945 r. Bocheński do-
prowadził do spotkania przedstawicieli
środowisk katolickich z Jerzym Borejszą.
Rozmowy miały na celu zorganizowanie
grupy „prawicowej” opozycji, stojącej na
gruncie przymierza polsko-radzieckiego.
Pracował nad wskrzeszeniem tradycji ugo-
dy, gdyż przewidywał wybuch kolejnej
wojny światowej. Stawiał przy tym na so-
jusz z Rosją, wskazując na paralelizm
między zaistniałą sytuacją geopolityczną
a tą z lat 1905–1914 i 1914–1917. Widać
wyraźnie, że Bocheński przeszedł  na po-
zycje znane już w naszej historii, kierując
się w polityce realizmem na modłę Ale-
ksandra Wielopolskiego. Przesunięcie
 akcentów nastąpiło w sferze praktyki po-

litycznej. Do tej pory szeroko rozumiany
realizm był obecny w koncepcjach doty-
czących polityki zagranicznej, teraz zaś
stał się on podstawowym punktem od-
niesienia dla działania politycznego w ogó-
le. Bocheński uznał stan władzy radzieckiej
w Polsce za faktyczny i uważał, że ko-
nieczne jest złagodzenie swoich przekonań
ustrojowych na tyle, by wpisać się w głów-
ny nurt polityczny. Za tym postanowie-
niem stało przekonanie, że tylko w taki
sposób można zmieniać rzeczywistość –
kontestując ją nie jako całość, lecz pewne
jej elementy. Ta taktyka zakładała, że
ewoluowanie systemu jest możliwe, a obec-
ność w nim umożliwia wpływanie na rze-
czywistość polityczną. Bocheński zadawał
sobie trzy pytania: Czy dany program ma
sens? Czy może być realizowany w danych
warunkach? Czy znajdę osoby podobnie
myślące?

Na takiej zasadzie Bocheński idealnie
wpisał się w kontekst PRL – polityka
stała się dla niego nie ideologiczno-de-
magogiczną platformą, lecz walką o twarde

30

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 1 (79)/2017, 4 stycznia–1 lutego 2017 www.nowakonfederacja.pl

zdaniem bocheńskiego,

Polacy rozpatrują politykę

nie jako dziedzinę, która

decyduje o zewnętrznym

zabezpieczeniu własnych

interesów, lecz jako pewien

etos działania, polegający na

„ciągłym machaniu

szabelką”



interesy Polski, głównie gospodarcze. Zda-
jąc sobie sprawę z realiów PRL, Bocheński
do swojej polityki nie próbował przeko-
nywać mas społecznych. Wiedział, że to
nie przyniesie żadnego efektu, ponieważ
polityka w owym czasie nie opierała się
na legitymizacji w wyborach. Ponadto
aparat decyzyjny został przesunięty do
gremiów partyjnych, co wymuszało ko-
nieczność spoufalania się z wysoko po-
stawionymi dygnitarzami. Widać tu za-
sadniczo inny sposób działania aniżeli
jego dawnych kolegów z PAX-u czy śro-
dowiska „Znaku”, którzy próbowali bu-
dować poparcie społeczne poprzez two-
rzenie organizacji katolików świeckich.

Bocheński był przykładem klasycznego
polityka gabinetowego. Zdawał sobie spra-
wę z tego, że warunkiem koniecznym do
mówienia o zmianie akcentów w polityce
była konieczność uznania tego, co już się
wydarzyło, za pewną wartość dodaną,
która pozwoli w przyszłości wystartować
z lepszego pułapu. Troska o poczucie jed-
ności w narodzie i poszanowanie instytucji

państwa powodowała, że swoim działa-
niem Bocheński próbował utożsamić suk-
cesy władzy komunistycznej z sukcesami
narodu polskiego. Niezależnie od tego,
autor „Niezwykłych dziejów przemysłu
polskiego” doceniał część przemian, jakie
zaszły po 1945 roku, za wartościowe jako
takie. Uważał także postęp za kategorię
uniwersalną. Niezależnie od tego, w jakich
warunkach otoczenia funkcjonujemy, po-
sunięcie do przodu pewnych gałęzi życia
społecznego czy gospodarczego jest celem
samym w sobie. Ponadto przedstawiając
program reform oraz przyszłego działania
zawsze charakteryzował się daleko posu-
niętym minimalizmem. Połączenie tych
dwóch kwestii wieńczy nam jego realizm,
który wynikał z tworzenia rzeczywistości
w danych warunkach, bez możliwości
wpływu na całkowitą zmianę sytuacji.

Bez sukcesów

Bocheński, jako realista, nie był serwilistą.
Był także zwolennikiem koncepcji, które
nie były zgodne z torem ideowym Polski
Ludowej. Będąc posłem w latach 1947–
1952 wielokrotnie odnosił się do idei po-
rozumienia z Czechosłowacją, przy czym
celowo powoływał się w swoich mowach
na Romana Dmowskiego. Oskarżano go
publicznie o przywracanie „pamięci o fa-
szyzmie w Polsce”. W jego obronie stanął
wówczas Stanisław Grabski, o którym
mówił, że jest „niezależnym posłem w za-
leżnym od Stalina Sejmie”. Także później,
w swoich tekstach publicystycznych od-
woływał się do zachodnich koncepcji his-
toriozofii i myśli politycznej. Wielokrotnie
cytował Arnolda Toynbee’go czy też Jac-
quesa Pirenne’a, co wykorzystywały pro-
pagandówki, mówiąc o nim jako o „piewcy
zachodnio-amerykańskiego imperializmu”.
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Jako autor książek popularyzujących his-
torię polskiej gospodarki dokonywał też
swoistego sabotażu ideowego, ukazując
czytelnikom sukcesy polskich kapitalistów. 

Jednak jako polityk poniósł całkowitą
porażkę. Nie stworzył własnego obozu,
starał się działać w pojedynkę, przedkładał
możliwość stworzenia szerszej siły poli-
tycznej nad doraźne sukcesy wynikające
z jego działalności. Ta samotność i prze-
konanie o braku możliwości realizacji
jego wizji polityki spowodowały, że stop-
niowo tracił na znaczeniu. Jednocześnie
obecność jego osoby w przestrzeni pub-
licznej pozwalała komunistom na legity-
mizację w oczach społeczeństwa, ponieważ
stwarzano pozory pluralizmu. Doprowa-
dziło to do jego izolacji, przez co stawał
się tym bardziej lojalny wobec władzy,
im mniej był obecny w przestrzeni spo-
łecznej. Taki sposób działania spowodował
także sytuację, w jakiej znajdujemy się
dzisiaj – braku jakichkolwiek testamentów
politycznych czy wytycznych przekazy-
wanych przez kolejne pokolenia spadko-
bierców jego myśli. Powszechnie znane
jest poparcie Bocheńskiego dla inicjatywy
wprowadzenia stanu wojennego. Często
jest mu to wypominane przez antykomu-
nistów, którzy w ten sposób starają się
delegitymizować jego postawę i wymazać
ją z przeszłości.

Postawa wyczekiwania

Analizując zatem i oceniając postać Bo-
cheńskiego nie należy przyjmować metod
zero-jedynkowych. Sfera polityki i myśli
była u niego wyraźnie oddzielona. Wie-
dział, że w konkretnych warunkach miejsca
i czasu inaczej postępować nie można.
Przyjmował postawę wyczekującą na dal-
szy rozwój wypadków, jego działanie było
tylko i wyłącznie próbą przeczekania złego
okresu i wprowadzenia Polski w lepsze
czasy. Niemniej jednak po 1989 r. jego
działalność stopniowo zanikała, także
z uwagi na podeszły wiek.

Podsumowując można stwierdzić, że
jako polityk Bocheński nie ugrał zbyt
wiele. Wszystkie swoje decyzje polityczne
starał się podporządkowywać aktualnym
tendencjom partyjnym, przez co stopniowo
przestawał być wiarygodny nawet we włas-
nym środowisku. Niemniej jednak jego
twórczość i działalność otworzyły debatę
o realizmie politycznym, pociągając za
sobą przykłady króla Stanisława Augusta,
Wielopolskiego, Stanisława Cata-Mackie-
wicza. I zachęcały do zastanowienia nie
tylko w swojej epoce, ale także dziś. Pytanie
tylko, czy nowa i poprawna u swych pod-
staw myśl potrafi być skutecznym sposo-
bem realizacji postulatów w momencie,
gdy nie pociągniemy za sobą większości?
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W trakcie kampanii wyborczej Donald
Trump wielokrotnie deklarował, że gotów
jest dogadać się z prezydentem Rosji Wła-
dimirem Putinem. Co prawda nie wyjaś-
niał bliżej, w jaki sposób to uczyni, ale
komentatorzy i eksperci bardzo szybko
nakreślili czarny scenariusz. Zgodnie z nim
USA i Rosja podzielą się wpływami w stra-
tegicznych z ich punktu widzenia regio-
nach. Będzie to typowy „business as usual”,
mocarstwa – jak mają to w zwyczaju –
dogadają się kosztem innych. Takich prak-
tyk obawiają się przede wszystkim kraje
małe i średnie, albowiem to one najczęściej
płacą rachunki za geszefty wielkich tego
świata. Nie dziwi więc zaniepokojenie
wywołane wypowiedziami Trumpa w pań-
stwach Europy Środkowo-Wschodniej,
które nie raz w historii stawały się ofiarami
takich porozumień.

Problem polega jednak na tym, że
Trump krytykowany jest za to samo, co
przez osiem lat chciał osiągnąć prezydent
Barack Obama. Słynny „reset” w relacjach
amerykańsko-rosyjskich był bowiem próbą
podziału stref wpływów pomiędzy mo-

carstwami. Warto więc przypomnieć his-
torię, którą konkurenci Trumpa chcieliby
jak najszybciej zapomnieć.

Zastopować NATO

Po zakończeniu zimnej wojny mocarstwa
zachodnie rozszerzyły strefę swoich wpły-
wów na Europę Środkową i Wschodnią,
inicjując proces przyjmowania państw
tego regionu do Unii Europejskiej i Sojuszu
Północnoatlantyckiego. Ta ekspansja miała
służyć dwóm celom: skonsumowaniu zwy-
cięstwa nad Sowietami i stabilizacji no-
wych peryferii Zachodu. Jej kluczowe
etapy to przyjęcie państw środkowoeu-
ropejskich do NATO w roku 1999 i pięć
lat później do UE.

Moskwa starała się przeciwdziałać
kolejnym falom rozszerzenia, ale była
zbyt słaba, aby jej obiekcje mogły znaleźć
posłuch w Waszyngtonie czy Berlinie. Do-
piero dojście do władzy Władimira Putina,
a potem boom na rynku surowców ener-
getycznych odwróciły niekorzystny dla
interesów rosyjskich bieg wydarzeń. 

kRzySztof Rak
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”,
ekspert Ośrodka Analiz Strategicznych

Donald Trump raczej nie dogada się z Władimirem Putinem. Przede
wszystkim dlatego, że Kremlowi zależy na zniszczeniu Zachodu, a nie na
strategicznym kompromisie z Waszyngtonem

Putin chce ograć i trumpa, i zachód



Kreml odnotował pierwszy poważny
sukces podczas szczytu NATO w Buka-
reszcie w kwietniu 2008 r. Wtedy udało
mu się zablokować drogę do członkostwa
w Sojuszu Ukrainie i Gruzji. Dziś zapomina
się, że szczyt ów poprzedzony został próbą
„małego resetu”, która miała miejsce
w trakcie wizyty premiera Donalda Tuska
w Moskwie w lutym 2008 r. Putin miał
mu wówczas zaoferować rozbiór Ukrainy.
Wizytę tę rząd w Warszawie przedstawił
jako ogromny sukces, dzięki któremu do-
szło do zwrotu we wzajemnych stosunkach,
które pogorszyły się za sprawą poparcia
przez Polskę „pomarańczowej rewolucji”
na Ukrainie. 

Trudno uwierzyć, że ów „mały reset”
nie był konsultowany z najbliższymi part-
nerami Polski, czyli z Niemcami i Stanami
Zjednoczonymi. Z dzisiejszej perspektywy
wyraźnie widać, że wpisywał się w strategię
zbliżenia mocarstw zachodnich z Moskwą,
a polski premier odgrywał rolę dyploma-
tycznego harcownika. Te próby spaliły
jednak na panewce, ponieważ w sierpniu
2008 roku wojska rosyjskie najechały na
Gruzję. Moskwa po raz pierwszy po za-
kończeniu zimnej wojny brutalnie po-
gwałciła elementarne zasady prawa mię-
dzynarodowego, zaatakowała suwerenne
państwo i dokonała jego rozbioru. 

Wielki reset

Wydawało się, że spotka ją za to surowa
i sprawiedliwa kara. Nic z tych rzeczy,
nowy prezydent USA, Barack Obama,
w ekspresowym tempie rozpoczął zbliżenie
z Kremlem. W marcu 2009 roku w Ge-
newie ówczesna sekretarz stanu USA,
Hillary Clinton, i minister spraw zagra-
nicznych Rosji, Siergiej Ławrow, nacisnęli
przycisk „reset”, a w kilka miesięcy później
Obama odwiedził Moskwę. 

Amerykanom wydawało się, że do-
gadali się z Rosjanami. W zamian za
wsparcie Waszyngtonu ws. Iranu i Afga-
nistanu oraz neutralność w Azji Połu-
dniowo-Wschodniej, która miała być teraz
w centrum zainteresowania amerykańskiej
geopolityki, Moskwa miała otrzymać gwa-
rancję zachowania swoich wpływów w ob-
szarze postsowieckim. Symbolem „resetu”
była rezygnacja USA z planów budowy
tarczy antyrakietowej na terenie Polski
i Czech, którą ogłoszono w symbolicznym
dla nas dniu 17 września 2009 r. Układ
był czytelny, obie strony nieformalnie po-
dzieliły się strefami wpływów w północnej
Eurazji: Zachód miał kontrolować dwie
strefy: zachodnią i środkowoeuropejską,
a Moskwa – wschodnioeuropejską, leżącą
na wschód od Bugu. 

Przy czym region środkowoeuropejski,
na skutek tego, że mocarstwa zachodnie
zobowiązały się do nierozmieszczania
w nim większych jednostek wojskowych,
broni jądrowej i instalacji wojskowych,
stał się rodzajem „szarej strefy” bezpie-
czeństwa. Obama uznał ten układ za naj-
większy sukces swojej polityki zagranicznej
w czasie pierwszej kadencji. Ten podział
stref wpływów nie znalazł jednak żadnego
formalno-prawnego potwierdzenia, po-
nieważ naruszał jedną z podstawowych
zasad porządku międzynarodowego, a mia-
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nowicie zasadę suwerenności państw-
członków społeczności międzynarodowej.
Mocarstwa dbają o zachowanie pozorów
i jeśli gwałcą prawo międzynarodowe, to
z zasady nie w otwarty sposób.

Być albo nie być

Kruchość układów z Rosją wyszła na jaw
już w roku 2013, gdy w ostatnią fazę
weszły negocjacje umowy stowarzysze-
niowej pomiędzy Ukrainą a UE. Putin
potraktował je jako kolejną próbę ekspansji
Zachodu. Dostrzegł egzystencjalne zagro-
żenie dla swojej władzy. Pojawienie się
w obszarze postsowieckim nowego pań-
stwa, które skutecznie przeprowadziłoby
demokratyczne i rynkowe reformy, gro-
ziłoby wybuchem następnej kolorowej re-
wolucji, tym razem w Moskwie. 

Rozpętał więc kolejną wojnę i znowu
wygrał. Wybił mocarstwom zachodnim
z głowy przyjęcie Kijowa nie tylko do
NATO, ale i do Unii. Co prawda, żeby za-
chować twarz, wprowadziły one kosme-
tyczne sankcje przeciwko agresorowi, ale
jednocześnie dalej robiły z nim strategiczne
interesy (Nord Stream 2, gazociąg OPAL).
Co więcej, starały się wynegocjować
z Kremlem nowy deal, który ustabilizo-

wałby sytuację w Europie Wschodniej.
W ostatnim roku Waszyngton i Berlin
wywierały bezprecedensowe naciski na
Kijów, aby ustąpił w sprawie Donbasu.
Putin tym razem nawet nie udawał, że
jest zainteresowany kolejnym układem,
ponieważ zmieniła się sytuacja wewnętrzna
w Rosji.

Dramatyczny spadek cen ropy na-
ftowej w 2014 r. zagroził władzy gospo-
darza Kremla. Rosja stoi na handlu węg-
lowodorami. Od niego zależy dobrobyt
elity rządzącej i stabilność społeczna kraju,
a więc i osobista władza Putina. Dlatego
musi on odwrócić uwagę elit i społeczeń-
stwa od kryzysu społeczno-gospodarczego
i zaoferować im igrzyska. Wywołanie
wojny to klasyczny chwyt autokratów,
polegający na przenoszeniu skutków kry-
zysu wewnętrznego na zewnątrz.

Chaos i destabilizacja

Wniosek z tej historii nie jest zbyt skom-
plikowany. Putinowi nie zależy na żadnym
trwałym układzie z Ameryką, ponieważ
stabilizowałby on sytuację międzynaro-
dową. Stabilizacja zaś nie jest w interesie
słabnącej Rosji, albowiem oznacza dalszy
spadek jej pozycji w świecie. Jedynym
wyjściem jest sianie chaosu i destabilizacji,
a najlepszym środkiem do osiągnięcia tych
celów jest wojna. Czy tak trudno zrozumieć,
dlaczego Rosja prowadzi kolejne wojny
w Gruzji, na Ukrainie i wreszcie w Syrii? 

Strategiczne cele Putina, w odróż-
nieniu od jego konkretnych posunięć, nie
są specjalnie trudne do odgadnięcia. Naj-
ważniejszy z nich polega na rozbiciu jed-
ności Zachodu. Słaba postimperialna Rosja
nie ma bowiem żadnych szans na pod-
miotowość wtedy, gdy mocarstwa zachod-
nie stanowią jeden zwarty blok. Taka
konstelacja degraduje ją do roli peryfe-
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ryjnego zaplecza surowcowego Zachodu.
Jedyną szansą na grę w gronie najwięk-
szych daje jej wywołanie międzynarodo-
wego chaosu i skonfliktowanie mocarstw
zachodnich. 

Głównym punktem tego planu jest
doprowadzenie do konfliktu pomiędzy
Waszyngtonem i Berlinem. Niestety, gry
tej zdaje się nie rozumieć część niemieckiej
klasy politycznej. Socjaldemokratyczny
wicekanclerz RFN Sigmar Gabriel określił
nowego prezydenta elekta USA mianem
„pioniera szowinistycznej i totalitarnej
międzynarodówki”. Politycy SPD, współ-
koalicjanci Angeli Merkel, zaatakowali
Trumpa prewencyjnie, zanim zdążył jako
prezydent USA dokonać jakiegoś aktu,
który mogliby uznać za wrogi. Te reakcje
to w gruncie rzeczy wypowiedzenie przez
część niemieckich elit szczególnych relacji
pomiędzy Niemcami a Ameryką. Trudno
oprzeć się wrażeniu, że w rzeczywistości
to nie Donald Trump rozbija jedność Za-
chodu, ale ta część politycznych elit Za-
chodu, która – tak jak niemiecka SPD –
robi od lat interesy z Kremlem. 

Dezintegracja Zachodu

Wiara w to, że Putin na tym się zatrzyma,
jest złudna. Po rozbiciu osi Waszyngton-

Berlin intensywniej wmiesza się w sprawy
kontynentalne. Będzie grał na konflikt
pomiędzy Paryżem i Berlinem. Wykorzysta
obecny kryzys w strefie euro i niechęć do
płacenia przez Niemców długów śród-
ziemnomorskich klientów Francji. Od
dawna szczuje na kanclerz Włochów, któ-
rzy szantażują ją, że zmontują przeciwko
niej koalicję, jeśli Niemcy nie dadzą więcej
kasy dłużnikom z południa strefy.

W strategii Putina nie ma więc miejs-
ca nie tylko na trwały układ z Waszyng-
tonem, o którym myśli Trump, ale i na
układ z mocarstwami zachodnimi, gdyż
jego celem jest dezintegracja Zachodu.
Co gorsza, nie wystarczy mu tylko wywo-
łanie chaosu. Narastający kryzys gospo-
darczy w Rosji zmusi go do prowokowania
w jej sąsiedztwie lokalnych konfliktów
zbrojnych – po to, aby na nich skupić
uwagę Rosjan. Ci ostatni nie raz już udo-
wodnili, że dla potęgi państwa poświęcą
wszystko, zarówno swój dobrobyt, jak
i wolność. 

Gospodarz Kremla zaciera zatem
ręce, gdy liberalne elity Zachodu organi-
zują antytrumpowską krucjatę. Od 16 lat
czekał na taką okazję, ale chyba w naj-
śmielszych snach nie spodziewał się, że
Zachód sam tak ochoczo wstąpi na drogę
samozniszczenia.
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Nigdy w historii żaden Kubańczyk nie
przyciągał uwagi świata tak, jak Fidel Ca-
stro. Żaden chyba nie prowokował też
tylu sprzecznych ocen swoich działań.
Bez obiektywnej refleksji nad długimi
rządami starszego z braci Castro, Kuby
nie będzie stać na własną „grubą kreskę”
i dopasowanie się do zmian, które zaszły
w świecie.

Wybuchowa natura

Zwolennicy alternatywnych teorii histo-
rycznych mogliby powiedzieć, że Castro
i Kuba po 1959 r. padli ofiarą Zimnej
Wojny. Okresu, kiedy zwyczajnie nie było
możliwe stanie „pośrodku”, bez opowia-
dania się po stronie któregoś z obozów.
Przekonywali się o tym raz za razem przy-
wódcy krajów z Ruchu Państw Niezaan-
gażowanych, w którym kubański lider
próbował grać pierwsze skrzypce i w któ-
rym musiał w końcu ustąpić pola premier
Indii, Indirze Gandhi. Złudzenie pełnej
neutralności utrzymywało się jeszcze dłu-
go. Castro w pierwszym okresie swojej

rewolucji, czyli od 1953 r., kiedy dokonał
nieudanego ataku na koszary Moncada,
do 1959 r., gdy ostatecznie triumfował,
nie był komunistą. Część biografów, na
czele z Sergem Raffy’m, przekonuje, że
już wówczas nawiązał ścisłą współpracę
z kubańskimi komunistami, ale muszą
oni uciekać się do sporej dawki beletry-
styki, aby udowodnić tę tezę. 

Nie da się rozstrzygnąć, w którym
momencie Castro przeszedł do obozu ko-
munistycznego, ale można wskazać czyn-
niki, które na to wpłynęły. Po pierwsze,
od najwcześniejszych dni swoich rządów
był przekonany, że zbrojna odpowiedź
USA jest tylko kwestią czasu. Zaplanował
ją jako prezydent Dwight Eisenhower,
jednak jego następca, John F. Kennedy,
znalazł się w patowej sytuacji. Podczas
kampanii wyborczej, walcząc przeciwko
Richardowi Nixonowi, obiecywał rychłą
inwazję na Kubę, jednak to, co przekonało
do niego amerykańskich wyborców, mogło
obniżyć i tak niskie notowania Stanów
Zjednoczonych wśród rządów Ameryki
Łacińskiej. Kennedy więc pozostawił wy-

kaMil kSiążEk
Absolwent studiów licencjackich z historii 
na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, 
student administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim

Donald Trump często i chętnie powołuje się na łamanie praw człowieka
przez Hawanę, ale jest on przede wszystkim przedsiębiorcą. Kuba to duży,
nienasycony wciąż rynek dla amerykańskich towarów
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darzenia swojemu biegowi. Kiedy oddział
kubańskich emigrantów ruszył do Zatoki
Świń, aby obalić Castro, Waszyngton wy-
cofał wsparcie.

Po drugie, w odpowiedzi na nacjo-
nalizację majątku amerykańskiego na Ku-
bie, Stany zablokowały wymianę handlową
z wyspą. A komuś trzeba było sprzedać
kubański cukier. Po trzecie wreszcie, za-
decydowała wybuchowa natura Fidela,
który bardzo szybko poświęcił się elimi-
nowaniu tych spośród towarzyszy broni,
których uznał za nie dość lojalnych. 

Jeden krok w przód, dwa w tył

Znacjonalizowana gospodarka kubańska
szybko zaczęła niedomagać, ale w pierw-
szych latach po rewolucji, dzięki wsparciu
radzieckiemu, udało się zrealizować dwa
ważne projekty. W 1961 r. ukończono po-
wszechną alfabetyzację wsi, zaś rok później
rozpoczęto racjonowanie żywności. Z jed-
nej strony z ulic zniknęły dzieci, buszujące
w śmietnikach, z drugiej zaś rozbito wy-
spiarską klasę średnią. W takim stanie
Kubańczycy przeszli przez szarą dla nich
dekadę lat 70. i weszli w lata 80. Kuba
zaczęła wtedy tracić dla Sowietów zna-

czenie jako „niezatapialny lotniskowiec”,
wymierzony na wieki wieków w USA. Po-
nadto Fidel kontynuował eksportowanie
rewolucji. Po wygaśnięciu ognisk walk
w Ameryce Łacińskiej, zaangażował się
w Angoli i Etiopii, wysyłając tam wojsko. 

W tym czasie niewielką uwagę zwró-
cono na to, że niemal wszystkie gospodarki
komunistyczne poza ZSRR, a zwłaszcza
Chiny i Wietnam przestawiały się na ty-
powo kapitalistyczne tory. Przykładowo
w Chinach dekada lat 80. zaznaczyła się
częściowym ustąpieniem państwa z gos-
podarki detalicznej, na rzecz drobnej
przedsiębiorczości w miastach, i bardzo
szeroką dekolektywizacją wsi, która była
uparcie forsowana od 1949 r. 

Embargo umocniło reżim

Państwo przejęło całkowicie inicjatywę
po 1989 r., wtedy też zaczęto wykorzy-
stywać w stosunkach gospodarczych z in-
nymi krajami dwa czynniki, które z punktu
widzenia gospodarki dawały Chinom wiel-
ką przewagę: bardzo tanią i karną siłę
roboczą oraz brak ograniczeń dotyczących
środowiska. Kuba, licząca 10–11 mln
mieszkańców, nie posiadała takich atutów,
a dodatkowo nie mogła liczyć na złago-
dzenie blokady amerykańskiej. Liczna
społeczność kubańska na Florydzie sku-
tecznie lobbowała przeciwko takim ini-
cjatywom w Kongresie. Działała parado-
ksalnie na szkodę własnych rodaków na
wyspie, nie mając świadomości, że rząd
Castro wykorzystywał utrzymywaną blo-
kadę dla stałej mobilizacji przed „janke-
skim zagrożeniem”. 

Reakcją na rozpad ZSRR było zresztą
zaostrzenie blokady przez administrację
George’a Busha. Odtąd Kubańczycy mogli
przywozić z USA na Kubę bardzo nie-
wielkie ilości rzeczy, a dodatkowo statki,
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które kontynuowały handel z wyspą, otrzy-
mywały czasowy lub nawet stały zakaz
zawijania do portów amerykańskich. Na-
łożył się na to także fakt powrotu do kraju
tysięcy lekarzy i naukowców, którzy pra-
cowali w innych krajach Ameryki Łaciń-
skiej, oraz żołnierzy, którzy w latach 1990–
1991 ostatecznie zakończyli operacje woj-
skowe w Afryce. Paradoksalnie rząd An-
goli, któremu Castro pomógł przetrwać
wojnę z partyzantką prozachodnią, zwrócił
się ku Zachodowi, jeszcze zanim ostatni
Kubańczycy opuścili kraj. Okres od połowy
lat 90. to już czas otwarcia wyspy na tu-
rystykę, ale był (i jest) to środek o tyle
połowiczny, że poprawił los tylko nie-
wielkiej grupy mieszkańców, a dodatkowo
zachęca pozostałych do prostytucji czy
kradzieży w miejscach popularnych wśród
turystów. Pośrednio umocnił też reżim,
bo wiele „wykroczeń” przeciwko władzom
może być ukaranych brakiem pozwolenia
na pracę w branży turystycznej, która
jako jedyna daje szansę zwielokrotnić ofi-
cjalną pensję i zdobyć realną walutę. 

Co dalej z rewolucją? 

Raul Castro, który od kilku lat sprawuje
faktyczną władzę, silnie popierał rozwój
turystyki na Kubie. Z drugiej strony, rów-
nie konsekwentnie tworzył różne zapory
biurokratyczne, które sprawiają, że Ku-
bańczycy muszą oddawać państwu wiele
z zarobionych dolarów, czy to poprzez
opłaty i podatki, czy przez zakupy w skle-
pach, sprzedających tylko za amerykańską
walutę. Generalnie nikt nie ma wątpliwości
co do tego, że chce otwierać swój kraj na
inwestycje przy zachowaniu kluczowych
gałęzi gospodarki w rękach rządu. Chodzi
o oświatę, zdrowie, obronność. Teraz, gdy
Kuba straciła sojusznika w postaci We-
nezueli, pogrążonej w poważnym kryzysie

gospodarczym, potrzebuje pilnie nowego.
Prawda, że Caracas nie miał takich moż-
liwości, jak Rosjanie, ale był w stanie po
bardzo niskich kosztach zaopatrywać wy-
spę w ropę i produkty pochodne. 

Teraz do listy problemów dochodzi
jeszcze nieprzewidywalny Donald Trump,
który niedługo po śmierci Fidela Castro
opublikował na Twitterze kilka wojowni-
czych komentarzy. Trump zadeklarował,
że jest gotów cofnąć proces ocieplenia
z Kubą, prowadzony w ostatnich latach
przez Baracka Obamę. Może to potwier-
dzać nominacja Mauricia Clevera-Caro-
nego na szefa zespołu, który w Departa-
mencie Skarbu decyduje o zakresie sankcji
wobec Kuby. Clever-Carone to polityk
i publicysta oraz wpływowa postać wśród
opozycji kubańskiej na Florydzie i lobby
anty-castrowskiego w Waszyngtonie. Kon-
sekwentnie krytykował Obamę za jego
„zbyt przyjazną” politykę wobec Kuby. 

Nominacja Clevera-Caronego może
być oczywiście rozumiana jako pojedyncza
marchewka dla Kubańczyków z Florydy,
z którymi Trump spotkał się podczas
kampanii. W końcu tuż po wyborczym
zwycięstwie przeformułował swoje naj-
słynniejsze pomysły z kampanii, łącznie
z faktycznym wycofaniem się z planu bu-
dowy muru na granicy z Meksykiem. Tak
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samo może być z jego polityką wobec
Kuby. Trump często i chętnie powołuje
się na łamanie praw człowieka przez Ha-
wanę, ale jest on przede wszystkim przed-
siębiorcą. Kuba to duży, nienasycony
wciąż rynek dla amerykańskich towarów.
Zwłaszcza artykuły rolne, importowane
na wyspę z Europy, są znacznie droższe
od tych, które Kuba mogłaby importować
z południowych stanów USA – i to ponad
dwukrotnie. Ponieważ rząd w Hawanie
wprowadził serię ustaw, zabezpieczających
własność prywatną przed widmem na-
cjonalizacji, to w kolejce do inwestowania
ustawiają się Chińczycy i pojedynczy in-
westorzy z Europy. Im będzie ich więcej,
tym bardziej Hawanę będzie stać na spo-
kojne oczekiwanie na reakcję Waszyngtonu. 

Osobną sprawą jest rozwój obrotu
prywatnego wśród Kubańczyków. Od kilku
lat mogą oni już legalnie posiadać i obracać

telefonami, samochodami czy większością
nieruchomości. Problemem pozostaje jed-
nak niebotyczny koszt Internetu, który
pochłania do 25 proc. średniej państwowej
pensji. Kuba nadal musi łączyć się wą-
skopasmowym połączeniem z Meksykiem
lub z rosyjskim satelitą. Kolejnym pro-
blemem jest bardzo mała dostępność kre-
dytu dla przedsiębiorców, a także brak
doświadczenia Kubańczyków w sprawach
biznesu, przez co wiele firm bankrutuje
w ciągu 1–2 lat. Tutaj również rozwiąza-
niem wydaje się być odwilż w stosunkach
z USA, ale podobnie jak w kwestiach mię-
dzynarodowych: siła lobbowania zwolen-
ników otwarcia w Waszyngtonie musi
przeważyć nad siłą lobbowania amery-
kańskich Kubańczyków, a także obrońców
praw człowieka, którym przez szereg lat
reżim Castro dostarczał poważnych ar-
gumentów do działania.
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Odzyskanie kontroli nad Aleppo przez
syryjskie siły rządowe wywołało protesty
przeciwko domniemanym zbrodniom wo-
jennym, dokonywanym przez reżim Basz-
szara al-Asada przy wsparciu Rosji. Po-
wszechne były też głosy potępiające rze-
komą bezczynność Zachodu i nawołujące
do solidarności z mieszkańcami miasta.
Wśród tego zalewu samonakręcającej się
propagandy i dezinformacji po obu stro-
nach konfliktu, ginęły głosy próbujące
wyjaśnić, co tak naprawdę stało się w Alep-
po oraz co w najbliższym czasie będzie
się dziać w tej części Syrii.

Mit umiarkowanych rebeliantów

Należy więc zacząć od wyjaśnienia, kto
z kim walczył w Aleppo. Miasto było po-
dzielone na trzy sektory, przy czym jeden
z nich – kurdyjska dzielnica Sheikh Maq-
soud – była konsekwentnie pomijana
w medialnych doniesieniach, zgodnie z za-
sadą, że jak się o czymś nie będzie mówić,
to przestanie to istnieć. Tymczasem Kur-

dowie opanowali ją już w 2011 roku i co
więcej, wciąż ją kontrolują. Przez ostatnie
5 lat była ona bombardowana zarówno
przez siły Asada (rzadziej), jak i dżiha-
dystów (częściej, a wiosną 2016 r. również
przy użyciu broni chemicznej). Dwie po-
zostałe części Aleppo to zachodnia część
miasta, kontrolowana przez siły wierne
rządowi w Damaszku, i wschodnia, gdzie
rządziły ugrupowania dżihadystyczne, ta-
kie jak Al Kaida, Ahrar asz-Szam itp. 

A co z umiarkowanymi rebeliantami,
Wolną Armią Syryjską broniącą Aleppo?
Tak jak niepisanie o czymś nie spowoduje,
że to zniknie, tak nieustanne pisanie
o czymś nie sprawi, że stanie się to rze-
czywistością. A prawda jest taka, że w Syrii
nie ma żadnej Wolnej Armii Syryjskiej,
są natomiast różne ugrupowania rebe-
lianckie, które w większości mają charakter
dżihadystyczny. W Aleppo (zarówno mie-
ście, jak i prowincji) oraz w Idlibie nie
ma żadnych umiarkowanych rebeliantów.
W Idlibie oraz we wschodnim Aleppo
rządziły też do niedawna sądy szariackie

witold REPEtowicz
Niezależny dziennikarz, 
ekspert ds. międzynarodowych portalu Defence24.pl, 
prawnik

Układ turecko-rosyjsko-irański w Syrii musi niepokoić sunnickie państwa
arabskie. Niewykluczone, że wykorzystają one narastającą niechęć do
 Turcji wśród zdradzonych przez nią dżihadystów lub zdecydują się na
wsparcie Kurdów
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związane z Al Kaidą. Mit wolnego Aleppo,
oblężonego przez reżimową armię, ma
więc niewiele wspólnego z rzeczywistością. 

Zalew propagandy

W Aleppo przed 2014 r. mieszkało ok.
2,5 mln osób. W końcowym okresie ob-
lężenia przez syryjskie siły rządowe w jego
wschodniej części przebywało już tylko
od 80 tys. do 275 tys. osób (wg różnych
szacunków), podczas gdy w kontrolowanej
przez Kurdów dzielnicy Sheikh Maqsoud
mieszka do dziś około 120 tys. ludzi.

Znaczna część mieszkańców zachodniego
Aleppo to chrześcijanie (ok. 250 tys.),
których losem nikt się specjalnie nie przej-
muje. Ich radość ze zwycięstwa armii rzą-
dowej nad dżihadystami kontrolującymi
wschodnie Aleppo została uznana za część
propagandy reżimu. Trudno o większy
brak refleksji, bo dla chrześcijan z za-
chodniego Aleppo dostanie się pod rządy
Al Kaidy oznaczałoby prześladowania
i ucieczkę, o ile nie śmierć (los, który cze-
kałby wszystkich miejscowych alawitów
i szyitów).

Czy to oznacza, że Rosjanie i siły
Asada nie dopuścili się zbrodni wojen-

nych? Bynajmniej. Wielu cywilów zginęło
w skutek prowadzonych przez nich nalo-
tów. Wiele wskazuje też na pozasądowe
egzekucje. Problem jednak w tym, że
w zalewie propagandy trudno ocenić skalę
tych zbrodni. Obraz tragedii Aleppo nie
jest też pełny, jeśli nie uwzględni się ofiar
po drugiej stronie konfliktu, to znaczy
mieszkańców zachodniego Aleppo, giną-
cych od ostrzału dżihadystów oraz bru-
talnych egzekucji na stronnikach Asada.

Zarzut ludobójstwa stawiany tylko
jednej ze stron jest elementem geopoli-
tycznej gry. Al Kaida i inni dżihadyści nie
chcieli tylko obronić terenów przez siebie
kontrolowanych, lecz chcieli podbić całą
Syrię i wprowadzić tam swe szariackie
porządki. I tu dochodzimy do zarzutu
„bezczynności”, stawianego Zachodowi.
To co właściwie miał on zrobić? Pomóc
Al Kaidzie w pokonaniu Asada, w ujarz-
mieniu syryjskich niesunnitów, wymor-
dowaniu części z nich i zmuszeniu do
ucieczki reszty? Ci, którzy nawołują do
tego, by „coś” zrobić, ale nie są w stanie
określić „co”, i nie myślą o konsekwencjach
swoich apeli, powinni milczeć. 

Skanalizować gniew

Na tym tle mocno wyróżniał się głos
Turcji. I to jest kolejny ważny element
syryjskiej układanki. Sukces syryjskich
sił rządowych był bowiem efektem układu
rosyjsko-tureckiego, zawartego w sierpniu,
na mocy którego Turcja de facto przestała
żądać odsunięcia Asada od władzy i zo-
bowiązała się do wycofania ze wschodniego
Aleppo swoich sojuszników (oddziałów
jej podporządkowanych, takich jak Sultan
Murad czy Harekat Zenki). Zobowiązała
się także do zamknięcia kanałów wsparcia
logistycznego dla tych dzihadystów, którzy
pozostali w tej części miasta. W zamian
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otrzymała pozwolenie Rosji na ofensywę
na Al Bab (miasto w północnej części
prowincji Aleppo), z tym zastrzeżeniem,
iż szturm miasta może rozpocząć się do-
piero po zakończeniu przez Rosjan i Asada
operacji w Aleppo. 

Turecki atak na Al Bab był przy tym
tylko formalnie uderzeniem w Państwo
Islamskie, kontrolujące to miasto. Fak-
tycznie jego celem było przecięcie drogi
Kurdom, rozpoczynającym już w tym cza-
sie ofensywę na Al Bab, która – w przy-
padku sukcesu – mogła skutkować połą-
czeniem kantonu Efrin w północno-za-
chodniej części prowincji Aleppo z resztą
Rożawy, czyli terenów opanowanych przez
zdominowane przez Kurdów Syryjskie
Siły Demokratyczne – SDF.

Po zakończeniu walk w Aleppo, przez
Turcję przetoczyła się fala protestów, so-
lidaryzujących się z dżihadystami poko-
nanymi przez Asada i Rosjan. Turecki
prezydent Recep Tayyip Erdoğan próbował
skanalizować ten gniew na „bezczynność
Zachodu”, jednocześnie wysyłając swojego
ministra spraw zagranicznych na rosyj-
sko-turecko-irańską naradę w Moskwie,
podsumowującą ten etap współpracy i pla-
nującą kolejny. Nie za bardzo mu to wy-
szło, bo po pierwsze turecki dzihadysta
w przeddzień szczytu zabił ambasadora
Rosji w Turcji, a po drugie turecka armia
pokazała pod Al Bab (operacja tarcza Eu-
fratu), że (zwłaszcza po czystkach, które
nastąpiły po puczu) jest tak naprawdę
papierowym tygrysem i odniosła szereg
kompromitujących porażek w walce z Pań-
stwem Islamskim. 

Kurdowie czy Turcja?

Turcja zatem, by nie pozostać z pustymi
rękoma, zaczęła wdrażać pod Al Bab ro-
syjską taktykę – bombardowania na oślep,

w wyniku czego w ciągu zaledwie kilku
dni zginęło co najmniej 150 cywilów. 

Turcja nie może wycofać się z syryj-
skiego konfliktu, i to nie tylko dlatego, że
oznaczałoby to dla niej wizerunkową klęs-
kę, ale też dlatego, że w ten sposób sprze-
dałaby Rosji swoich byłych sojuszników
(dżihadystów) zupełnie za darmo. Znie-
nawidzeni przez nią Kurdowie zajęliby
zaś Al Bab i połączyliby kantony, tworząc
zalążek kurdyjskiego państwa.

Nie byłoby to zresztą także na rękę
Rosji. SDF współpracuje bowiem z USA
i strategicznym celem Rosjan jest rozbicie
tego sojuszu przy pomocy Turcji. Chodzi
o to, by Waszyngton był zmuszony wy-
bierać między Turcją a Kurdami, a okazją
do tego miałby być planowany przez
Turcję atak na wyzwolone w sierpniu b.r.
przez SDF (po 2-miesięcznej bitwie i przy
wsparciu USA) Manbidż. Erdoğan zapo-
wiedział już, że będzie to „następny krok”
po zajęciu Al Bab. Gdyby USA wybrały
Ankarę, Kurdowie zostaliby wystawieni
na takie same ludobójcze bombardowania
tureckie, jakie miały miejsce w Al Bab,
a to zmusiłoby ich do zwrócenia się do
Rosji z prośbą o mediację. Asad przejąłby
kontrolę nad Rożawą, gdzie USA zaczęły
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już tworzyć bazy wojskowe. Rosja znów
triumfowałaby. 

Tymczasem wybór USA wcale nie
jest pewny. Wiele wskazuje na to, że ad-
ministracja Trumpa będzie znacznie bar-
dziej sceptyczna wobec współpracy z Tur-
cją – mało użytecznym sojusznikiem,
który nie tylko wspiera dżihady stów, ale
w dodatku nie jest w stanie samodzielnie
zająć zaledwie 60-tysięcznego miasteczka.
Zwłaszcza że w tym samym czasie SDF,
przy wsparciu amerykańskim, odnosi ko-
lejne sukcesy w operacji wokół „stolicy”
Państwa Islamskiego – Ar-Rakki. 

W grudniu, w błyskawicznej operacji,
SDF posunęło się na południe na wschod-
nim brzegu Eufratu (na zachód od Ar-Rak-
ki) podchodząc pod tamę At-Tabaka, która
ma ogromne znaczenie strategiczne. Jest
to bowiem największa elektrownia wodna
w Syrii i jej zajęcie odcięłoby miasto od
dostaw elektryczności. Co więcej, na Euf-
racie nie ma zbyt wielu mostów, a te,
które istnieją mogą być łatwo wysadzone
w powietrze. At-Tabaki wysadzić w po-
wietrze zaś nie można, gdyż oznaczałoby
to zalanie Ar-Rakki oraz większości tery-
toriów okupowanych przez IS, a więc cał-
kowite samobójstwo „kalifatu”. Zajęcie
tamy i As-Thawrah, miasta znajdującego
się w pobliżu, umożliwiłoby zatem oto-
czenie Ar-Rakki od zachodu i południa,
podczas gdy inna część sił kurdyjskich
już od jakiegoś czasu naciera od północy.

Geopolityczna katastrofa

To stwarza realną perspektywę nie tylko
izolacji Ar-Rakki w przeciągu bliższych
kilku miesięcy, ale też opanowania przez
SDF wszystkich terenów na wschód od
Eufratu oraz doliny rzeki. W dalszej per-

spektywie możliwe jest też połączenie
w okolicach Al Bukamal terenów Rożawy
z obszarem opanowanym przez wspiera-
nych przez Jordanię i USA rebeliantów
i przez to stworzenie korytarza łączącego
Rożawę i iracki Region Kurdystanu z Jor-
danią i Izraelem. Dla Rosji i Iranu byłaby
to geopolityczna katastrofa.

Dlatego Rosja i Asad (przy pomocy
Turcji) będą wdrażać kolejny etap swojego
planu odzyskania kontroli nad zachodnią
Syrią. Identyczny schemat działań, jaki
został zastosowany w Aleppo, będzie teraz
wdrażany w zachodniej części prowincji
Aleppo oraz w prowincji Idlib. To naj-
większy obszar znajdujący się pod kontrolą
rebeliantów, a bardziej precyzyjnie – Al
Kaidy. Należy się zatem spodziewać zma-
sowanych nalotów na te tereny oraz za-
blokowania przez Turcję istniejących ka-
nałów logistycznych. 

Układ turecko-rosyjsko-irański z całą
pewnością musi niepokoić sunnickie pań-
stwa arabskie, z Arabią Saudyjską na
czele. Co prawda Saudowie mają dość
problemów w Jemenie i ich zdolność dzia-
łania w Syrii jest obecnie mocno ograni-
czona, ale nie jest wykluczone, że wyko-
rzystają narastającą niechęć do Turcji
wśród zdradzonych przez nią dżihadystów.
Mogą też zdecydować się na wsparcie
Kurdów, jeśli USA postanowią wdrożyć
wspomniany wcześniej plan połączenia
Rożawy z opanowanym przez rebeliancką
koalicję południem Syrii. 

Problem w tym, że niedżihadystyczne
ugrupowania tej koalicji zaczęły już składać
broń. Jednocześnie wątpliwe jest, by
sojusz rosyjsko-irańsko-turecki był trwały,
skoro nie można tu mówić nawet o rów-
nym partnerstwie. Łączy ich wspólny,
krótkotrwały cel, ale dzieli wszystko inne.
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Dystopie to zbiorowe wizje raju utraco-
nego, snu o lepszym świecie, który staje
się koszmarem. Ten koszmar wielu
przeczuwa, ale dopiero twórca nadaje for-
mę tym zbiorowym lękom. „Westworld”
jest pod tym względem wręcz modelowym
przedstawicielem gatunku. Widać na jego
przykładzie, jak kultura masowa przeszła
od zachłyśnięcia się robotyką, podszytego
tylko lekkim terminatorowym dreszczy-
kiem, do dojrzałej refleksji nad sztuczną
inteligencją i człowieczeństwem. Można
powiedzieć, że zamiast bać się robota za-
częliśmy się bać o robota. Nawet bać się
tego, by robotem się nie stać, jeśli można
się tu pokusić o nieco bardziej ezoteryczne
odczytanie serialu.

Wielki Serial

Badacze kultury, którzy spojrzą kiedyś
na pierwszą połowę XXI wieku, nazwą
ten okres epoką wielkich seriali. To seriale
bowiem stają się teraz najbardziej rozwi-
niętą, rozbudowaną i zniuansowaną formą
sztuki, dostępną masowemu odbiorcy. Są

one dziś tym, czym odcinkowa powieść
była dla wieku XIX i tym, czym film stał
się dla wieku XX. Z tej perspektywy gry
komputerowe potrzebują jeszcze kilku
dekad ewolucji, a i wtedy mogą okazać
się zbyt elitarne i absorbujące dla prze-
ciętnego odbiorcy. Kino wydaje się zaś
dziś już tylko banalną zabawką – dla du-
żych i małych dzieci, chcących pooglądać
swoich ulubionych superbohaterów. Nie
jest to zresztą obserwacja specjalnie ory-
ginalna. „Rodzina Soprano”, „Downton
Abbey”, „Mad Men,” „Gra o tron”, „Młody
papież” czy „The Knick” – to tylko niektóre
tytuły wielkich seriali ostatniej dekady.
Jednak nawet na tle gwiazd, które zabłysły
na nieboskłonach kodowanych kanałów,
„Westworld” świeci szczególnie jasno. 

Już dla samego aktorskiego pojedyn-
ku pomiędzy Edem Harrisem a Anthonym
Hopkinsem warto byłoby na „Westworld”
zwrócić uwagę. Dodajmy jeszcze do tego
wciągający scenariusz, niezwykłą dbałość
o detal i mistrzowski suspens, a nikogo
nie zdziwi, że pierwszy sezon „Westworld”
stał się najchętniej oglądanym pierwszym

Michał kuź
Redaktor „Nowej Konfederacji”, 
ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego,
doktor nauk politycznych

W skomplikowanym świecie roboty wydają się prostym sposobem na zba-
wienie. W serialu „Westworld” to zbawienie wymyka się spod kontroli
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sezonem serialu w całej historii HBO.
Twórcy: Jonathan Nolan (brat Christop-
hera) i jego małżonka Lisa Joy zdobyli
serialowy firmament szturmem. Ich dzieło
już zdeklasowało pod względem udanego
debiutu takie tytuły jak „Detektyw”, „Seks
w wielkim mieście” czy choćby wspom-
nianą już „Rodzinę Soprano” i „Grę o tron”.
Oczywiście, taka jakość musi kosztować.
Na jeden odcinek serialu (50 minut)
 wydano więcej niż na niejedną godzinę
blockbusterowej produkcji filmowej (ok.
10 mln USD). Cały sezon to zaś, jak łatwo
policzyć, okrągłe 100 mln USD. 

Bez wątpienia mamy do czynienia
z wielkim serialem. I to nie tylko z powodu
kosztów. „Westworld”, którego bohate-
rowie tak często cytują Szekspira, jest bo-
wiem w istocie na swój sposób właśnie
szekspirowski. Jak dobry dramat elżbie-
tański potrafi się bowiem podobać – i na
poziomie bardzo podstawowym (seks,
przemoc, intryga), i na poziomie nieco
bardziej egzystencjalnym, choć wciąż
w okolicach banału („Wiesz gdzie się znaj-
dujesz? W więzieniu własnych grzechów.”).
Moim zdaniem jest też trzeci poziom, na
którym serial mówi coś ważnego o współ-
czesnej polityce i społeczeństwie w szer-
szym kontekście. Być może jest wręcz
tak, że pod warstwami rozrywki, piętro-

wych metafor i nieco pretensjonalnej fi-
lozofii ukrywa się coś niezwykle wręcz
wywrotowego.

Ja, robot

Jest pewnym nadużyciem twierdzenie, że
serial powstał na podstawie filmu o tym
samym tytule z 1973 roku. Pierwszy „West-
world” był bowiem brutalną jatką w stylu
„zabili go i uciekł”… dosłownie. Starzejący
się Yul Brynner grał w nim elektronicznego
rewolwerowca, który z powodu awarii
systemu wraz z innymi maszynami zaczyna
dziesiątkować odwiedzających park roz-
rywki turystów. Nowy „Westworld” na-
tomiast jedynie luźno nawiązuje do pier-
wowzoru, być może innowacyjnego jak
na swoje czasy, ale dziś już rażącego
sztampowością. Oto bowiem znowu znaj-
dujemy się w tytułowym „Świecie Dzikiego
Zachodu”. Jest to konsumpcjonistyczny
raj, gdzie androidy – zarówno bionicznie
(zbudowane z tkanki organicznej podobnej
do ludzkiego ciała), jak i te starszego typu
(mechaniczne) – mają służyć każdej za-
chciance odwiedzających park gości. Z ro-
botami, czyli „hostami”, można na przy-
kład udawać się na emocjonujące wypra-
wy, polować, pić i zabijać, a także uprawiać
seks. Mniej wybredni mogą się pokręcić
po miasteczku, odwiedzić lupanar czy
uczestniczyć w przypadkowej strzelaninie.
Ci bardziej wymagający biorą jednak
udział w specjalnie napisanych na tę
okazję scenariuszach. Są to wprawdzie
przyjemności równie krwawe i ociekające
erotyką, ale zawierające też odrobinę
finezji i cytatów, jeśli nie z Szekspira, to
z Conrada.

Oczywiście, dla tych, którzy znają
mistrza postludzkiej fantastyki naukowej,
czyli nieodżałowanej pamięci Philipa K.
Dicka, natychmiast staje się jasne, że po
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takiej ekspozycji zamiast w bezmyślną
rąbankę zboczyć można w psychologiczny
dramat. I z początku wydaje się, że istotnie
podążamy śladami Dicka. W pierwszych
odcinkach oswajamy się z „hostami”, poz-
najemy ich tajemnice oraz sekreciki obsługi
parku. Spotykamy też samego dr. Roberta
Forda (Hopkins): mrocznego demiurga,
który poświęcił doskonaleniu narracji
i dopracowywaniu androidów całe swoje
zawodowe życie, i jakby celowo epatuje
miną, manierami i akcentem Hannibala
Lectera z „Milczenia owiec”. Cel na razie
wydaje się oczywisty, mamy po dickowsku
zacząć utożsamiać się z „hostami”, patrzeć
na świat ich oczyma, zacząć je podejrzewać
o świadomość, a nawet szczątkową pamięć
swoich poprzednich „wcieleń”. Trzeba
bowiem pamiętać, że androidy wykorzy-
stywane są jak aktorzy, a ich pamięć czę-
ściowo kasowana przed obsadzeniem
w nowej roli lub zapętleniem narracji. 

Innymi słowy, z początku myślimy,
że podstawową modyfikacją dawnego fil-
mowego pierwowzoru jest opowiedzenie
narracji z perspektywy „ich”, czyli maszyn.
Jak w „Łowcy androidów” ze strzelaniny
robi się więc łzawy moralitet, a z wesołego
miasteczka mroczny gułag. W serialu jest
jednak coś więcej, czego może Dick i Ridley
Scott dotknęli, ale tylko leciutko. Tyle, że
jak to w recenzji bywa, dokładne opisanie
„tego czegoś” wymagałoby chyba zdra-
dzenia potencjalnemu widzowi zbyt wielu
szczegółów i tym samym popsułoby przy-
jemność oglądania.

Oni są jakimś rozwiązaniem

W bardzo ogólnym zarysie można jednak
powiedzieć, że to, co wykracza zarówno
poza strzelankę, jak i egzystencjalne mo-
ralizowanie, to warstwa polityczno-spo-
łeczna. I nie chodzi tu bynajmniej też

o to, że androidy, które najsprawniej unie-
zależniają się od twórców, są Afroamery-
kanami. To raczej fałszywy trop. Proponuję
natomiast, aby każdy widz już na wstępie
zwrócił uwagę na gęstą atmosferę panującą
za kulisami parkowej sceny. Sugeruje ona,
że dosłownie każdy bohater, „host” czy
człowiek, zaplątany jest w swoje własne
sznury. Tyle że więzy tych drugich są
nieco mniej oczywiste, zbudowano je bo-
wiem z zależności finansowych, techno-
logii, niezaspokojonych pragnień i aspi-
racji, wreszcie bezmyślnej i wyjaławiającej
pracy. Ba, ma się wręcz wrażenie, że cały
przemysł, maszyneria i personel, który
stoi za parkiem, dehumanizuje się tym
bardziej, im bardziej stara się on uczło-
wieczyć roboty i urealnić „świat Zachodu”.
Nawet doktor Ford jest wykorzystywany
przez jakiś odległy „zarząd”, choć on
akurat wie, jak się zemścić.

Androidy są swego rodzaju ucieczką
zarówno dla zblazowanych gości parku,
jak i dla swoich budowniczych, którzy też
na swój sposób chcieliby od świata czegoś
więcej. Twórcy serialu zdają się wręcz
powtarzać tezę Sherry Turkle, wybitnej
psycholog, badającej interakcje ludzi oraz
robotów i nowoczesnych technologii. Tur-
kle już na wstępie swojej przełomowej
książki „Samotni razem” pyta bowiem:
„Dlaczego oczekujemy więcej od zdobyczy
techniki, a mniej od siebie nawzajem?”.
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Tym zaś, czego oczekujemy od robotów
jest utopia w stanie czystym: czyli urato-
wania nas od nas samych. Jak pisze
Turkle: „Robot okazał się deus ex machina
XXI wieku. Pokładanie nadziei w robotach
jest wyrazem utrzymującej się optymis-
tycznej wiary w postęp, przekonania, że –
gdy wszystko się rozpada – nauka pójdzie
w dobrym kierunku. W skomplikowanym
świecie roboty wydają się prostym spo-
sobem na zbawienie. Jakbyśmy wezwali
na pomoc kawalerię”.

Nic dodać, nic ująć. Zwłaszcza w kon-
tekście zakończenia pierwszego sezonu,
którego nie mogę przecież w całości opo-
wiedzieć. Stwierdzić można jednak o nim
tyle, że ostatecznie przyjęte przez boha-
terów postawy zaskakują, choć pozosta-
wiają też pewne niedomówienie (w 2018
ma być przecież gotowy nowy sezon). Za-
kończenie cechuje też brutalność połą-
czona z uczuciem nieodwracalnego wy-

czerpania. Przywodzi to na myśl słynne
„Czekając na barbarzyńców” Kawafisa:

„(…) 
Dlaczego wszystkich nagle ogarnął niepokój? 
Skąd zamieszanie? (Twarze jakże spoważniały.) 
Dlaczego tak szybko pustoszeją ulice 
i place? Wszyscy do domu wracają zamyśleni. 

Dlatego że noc zapadła, a barbarzyńcy nie przyszli. 
Jacyś nasi, co właśnie od granicy przybyli, 
mówią, że już nie ma żadnych barbarzyńców. 

Bez barbarzyńców – cóż poczniemy teraz? 
Ci ludzie byli jakimś rozwiązaniem”.

Zakończenie serialu przypomina mi
też słynną przestrogę Tocqueville’a, który
obawiał się, że „wielkie rewolucje staną
się rzadkością”. Cóż, na pewno będzie
tak w istocie, jeśli powierzymy je samym
tylko robotom.
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„NK” w potrzebie!

„Nowa Konfederacja” znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, w związku
z utratą kilku Darczyńców. W listopadzie stałe przychody miesięcznika wyniosły
8 000 zł. Aby przetrwać, potrzebuje on 8 494 zł miesięcznie.

Koszty działalności „NK” obejmują wynagrodzenia za: artykuły, redakcję,
korektę, grafikę, księgowość, obsługę informatyczną, skład.

Jeśli cenisz „NK” – wesprzyj ją! 

Podstawą istnienia miesięcznika są stałe, comiesięczne darowizny. Nawet
jeśli są niewielkie, dają poczucie stabilności i pozwalają planować aktywność. 

Darowizny prosimy kierować na rachunek bankowy wydawcy „Nowej
Konfederacji”, Fundacji Nowa Rzeczpospolita: 09 1560 0013 2376 9529 1000
0001 (Getin Bank). W tytule przelewów najlepiej wpisać: „darowizna”. Jeśli
zamierzają Państwo wspierać nas stale, bardzo prosimy o tytuł przelewu:
„stała darowizna”.

Dlaczego warto nas wesprzeć? Przynajmniej z sześciu powodów:
1. „NK” jest próbą stworzenia niskokosztowej poważnej alternatywy dla

upadających – finansowo i intelektualnie – mediów głównego nurtu. Stąd
także nowy model pozyskiwania funduszy – poprzez mecenat obywatelski. 

2. Dostajemy wiele sygnałów, że udaje nam się realizować założone
cele: poważnie debatować o państwie i polityce, transmitować do szerokiej
publiczności ważne idee naukowe i eksperckie, aktualizować polską tradycję
republikańską. Sygnały te płyną zwłaszcza od przedstawicieli inteligencji. 

3. Począwszy od października 2013 r., udaje nam się regularnie publikować
kolejne numery „NK”, poruszając tematy tyleż ważne, ile nieobecne w debacie,
jak np. neokolonizacja Polski, przebudowa globalnego ładu politycznego
czy władza sondaży. 

4. Mamy wpływ na kształtowanie opinii, zwłaszcza elit. Czyta nas 15–20
tys. osób miesięcznie, regularnie występujemy w telewizji, inspirujemy inne
media do podejmowania wprowadzanych przez nas tematów, nasze artykuły
są chętnie przedrukowywane przez popularne portale. 

5. Wsparcie „NK” to także wsparcie młodego – prawdziwie niezależnego
i mającego odwagę płynąć pod prąd – ośrodka i środowiska intelektualnego,
niepoddającego się wszechobecnemu marazmowi i starającego się powoli
budować lepszą Polskę.

6. Darowizny na rzecz fundacji są w Polsce (art. 16 ustawy o fundacjach)
zwolnione z podatku. Co więcej, podlegają odliczeniu od podatku zarówno
przez osoby fizyczne, jak i prawne, zgodnie z przepisami ustaw o podatku do-
chodowym od osób fizycznych i prawnych.
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O nas

„Nowa Konfederacja” to pierwszy w Polsce internetowy miesięcznik idei.
Koncentrujemy się na tematyce politycznej o znaczeniu strategicznym. „NK”
to medium misyjne, tworzone przez obywateli – dla obywateli. Jako pierwsi
w Polsce działamy profesjonalnie wyłącznie dzięki wsparciu Darczyńców.

Stawiamy sobie trzy cele główne.

Po pierwsze, chcemy tworzyć miejsce poważnej debaty
o państwie i polityce.
Dziś takiego miejsca w Polsce brakuje. Wskutek postępujących procesów

tabloidyzacji oraz uzależnienia mediów opiniotwórczych od partii i wielkiego
kapitału, brak ten staje się coraz bardziej dotkliwy.

Stąd, w środowisku skupionym dawniej wokół kwartalnika „Rzeczy
Wspólne” – poszerzonym po rozstaniu z Fundacją Republikańską w kwietniu
2013 o nowe osoby – powstał pomysł stworzenia internetowego tygodnika/mie-
sięcznika idei. Niekomercyjnego i niezależnego medium, wskrzeszającego
formułę głębokiej publicystyki. Mającego dostarczać zaawansowanej wiedzy
o polityce w przystępnej formie.

Nasz drugi cel to pełnienie roli pośrednika
między światem ekspercko-akademickim a medialnym.
Współczesna Polska jest intelektualną półpustynią: dominacja tematów

trzeciorzędnych sprawia, że o sprawach istotnych mówi się i dyskutuje rzadko,
a jeśli już, to zazwyczaj na niskim poziomie. Niemniej w świecie akademickim
i eksperckim rodzą się niekiedy ważne diagnozy i idee. Media głównego
nurtu przeważnie je ignorują. „Nowa Konfederacja” – ma je przybliżać.

Cel trzeci to aktualizacja polskiej tradycji republikańskiej.
Republikanizm przyniósł swego czasu Polsce rozkwit pod każdym względem.

Uważamy, że jest wciąż najlepszym sposobem myślenia o polityce – i uprawiania
jej. Co więcej, w dobie kryzysu demokracji, jawi się jako zarazem remedium
i alternatywa dla liberalizmu. Jednak polska tradycja republikańska została
w dużym stopniu zapomniana. Dążymy do jej przypomnienia i dostosowania
do wymogów współczesności.

Dlaczego konfederacja? Bo to instytucja esencjonalna dla polskiej tradycji
republikańskiej – związek obywateli dążących razem do dobra wspólnego
w sytuacji, gdy inne instytucje zawodzą. W naszej historii konfederacje bywały
chwalebne (konfederacja warszawska 1573 r., sejmy skonfederowane jako
remedium na liberum veto), bywały też zgubne (Targowica). Niemniej, zawsze
były potężnym narzędziem obywatelskiego wpływu na politykę.

Dzisiejszy upadek debaty publicznej domaga się nowej konfederacji!



„Nową Konfederację” tworzą

Stali Darczyńcy:
Stu Dwudziestu Sześciu Anonimowych Stałych Darczyńców, Paweł Gałus,
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Bartłomiej Kachniarz, Krzysztof Koehler, Andrzej Maśnica, Rafał Matyja, Anna
Mieszczanek, Barbara Molska, Agnieszka Nogal, Tomasz Pichór, Adam
Radzimski, Krzysztof Rak, Zbigniew Stawrowski, Krzysztof Wołodźko, Piotr Woyke,
Michał Lubina

Grafika (okładki): Kinga Promińska

Korekta i redakcja stylistyczna: Sylwia Pikula

Skład: Rafał Siwik

Wydawca: Fundacja Nowa Rzeczpospolita

Kontakt: redakcja@nowakonfederacja.pl

Adres (wyłącznie do korespondencji):
Fundacja Nowa Rzeczpospolita, Al. Solidarności 115, lok. 2, 00-140 Warszawa

51

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 1 (79)/2017, 4 stycznia–1 lutego 2017 www.nowakonfederacja.pl


	Największe wydarzenie w historii ludzkości
	Stanisław Maksymowicz	
	Elektroniczna dyktaturaZ Michelem Nachezem rozmawia Aleksandra Rybińska
		
	Świat zerowych kosztów krańcowych
	Stefan Sękowski	
	Narodowy program pełen niespodzianek 
	Piotr Trudnowski	
	Nic o nas bez nas
	Tomasz Pułról	
	Realista czy kolaborant?
	Mateusz Ambrożek	
	Putin chce ograć i Trumpa, i Zachód
	Krzysztof Rak	
	Reset między USA a Kubą?
	Kamil Książek	
	Wielka gra w Aleppo
	Witold Repetowicz	
	Nieludzki Zachód
	Michał Kuź	

