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„Koń jaki jest każdy widzi” – czytamy w Nowych Ate-
nach, pierwszej polskiej encyklopedii, autorstwa ks. 
Benedykta Chmielowskiego. Lwów 1745, coraz bliżej 
nam do powiedzenia… to już trzy wieki temu, a ów-
czesną definicję nadal przyjmujemy bez większych 
zastrzeżeń. Bo przecież dla zwykłego obserwatora, 
który nie aspiruje do roli specjalisty, nie zamierza 
skupić się na hodowli koni, czy uprawiać związane-
go z nimi sportu ta definicja jest całkowicie wystar-
czająca. Przyjmujemy to, co widzimy bez wnikania 
w cały koński świat. Rzecz w tym, że z porównywalną 
oczywistością  jesteśmy w stanie podobne „opinie” 
wyrażać na wiele  tematów, zamykając znawstwo 
na zdaniu… „Świat jaki jest każdy widzi”. I rzeczy-
wiście, podążając za potocznymi opiniami, wycinko-
wym medialnym szumem, panującą w mediach spo-
łecznościowych memologią, albo różnego rodzaju 
polityczną propagandą (przeważnie marnej jakości) 

wielu „tłumaczy sobie” świat. Jaki zatem jest… każdy 
jest przekonany, że widzi. Że wie. Że – w związku 
z owym „znawstwem” – może wygłaszać na jego 
temat opinie. Że posiadł „najmojszą” prawdę. Ale, 
nie ma co się okłamywać, to nie wystarcza. 

Jest bowiem więcej. Jest ten świat, który dzieje się 
w Nas i wokół Nas. Świat, w którym liczy się każdy 
krok, każda decyzja, każde słowo, każdy – nawet 
potencjalny – kierunek rozwoju. Są ścieżki, które nas 
wzywają, drogie w nieznane, ciekawość, otwarcie, 
przezwyciężanie lęków. Są marzenia, które dają się 
przekształcić w plany. Są wybory. Nad takim światem 
wielu, mniej czy bardziej poważnie, zastanawia się 
na progu nowego roku, czasem zamykając go w serii 
postanowień/odpowiedzi/zadań do zrealizowania. 
Świat  ten może dotyczyć tego, co nam najbliższe, 
ale również najróżniejszych  form zaangażowania 
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KOŃ JAKI JEST...

w bliższą i dalszą nam rzeczywistość, w obszary, któ-
re w ostatecznym rozrachunku mają na nas wpływ, 
ale również te, na których odciska się nasze, ludzkie 
działanie. 

Ale… jest jeszcze więcej. Każde bowiem poznanie, 
każda fascynacja, każde doświadczenie czyni nasz 
świat bogatszym. Pojawiają się pytania. W tym miej-
scu łączą się wiedza i ciekawość świata, który dzięki 
nauce, myśleniu, rozwojowi nie tylko odsłania przed 
nami  swoje  tajemnice,  ale  pozwala  komponować 
(z ich pomocą lub całkowicie im wbrew) owe odkry-
cia w naszą codzienność. A ta okazuje się bogatsza 
niż „świat” zamknięty w memach czy krótkich wiado-
mościach wymienianych via media społecznościowe. 
Niby to wiemy, ale… Bo prawdziwy świat jest bogat-
szy. Bo dotyczy nas we wszelkich swoich przejawach 
– zarówno gdy zanurzamy się w dziedzinę nowych 

technologii, sztucznej inteligencji, rozwoju gospodar-
czego, w zagadnienia ekologiczne, politykę lokalną 
czy międzynarodową, rozwój  intelektualny/ducho-
wy/kulturalny, w wiedzę teoretyczną czy… w dzie-
dzinę fizyki kwantowej, która – jak zobaczycie – jest 
nam bliższa niż mogłoby się wydawać. 

Rozpoczynając kolejny rok otwieramy nowy rozdział 
intelektualnych poszukiwań, starając się odpowie-
dzieć na wyzwania, jakie niesie nam rzeczywistość, 
jakie otwiera przed nami codzienność,  jakie poja-
wiają się w naszych wspólnych, ale też bardzo in-
tymnych/indywidualnych „światach”.  I  te „światy” 
będziemy wciąż sobie nawzajem tłumaczyć, dostrze-
gając, że być może ów początkowy „koń” może i jest 
taki, jak każdy widzi, ale… przecież możemy w nim 
zobaczyć znacznie więcej...
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tym, jak ludzie zaczęli używać alfabetu, w miarę 
łatwo było zamieniać, poprzestawiać litery.

Szyfrem Cezara chyba większość nawet 
współczesnych  dzieci  posługiwała  się 
już w podstawówce.
No właśnie. Dziedzina ta ma więc długą i bardzo 
ciekawą tradycję. Dużo można opowiadać na ten 
temat. Ludzie bardzo długo zastanawiali się, czy 
uda się znaleźć taką metodę szyfrowania, która jest 

nie do złamania. Historia uczy nas, że jeśli cokol-
wiek wymyślono, żeby ochronić informację, prędzej 
czy później ktoś potrafił złamać szyfr. W związku 
z tym zawsze toczyła się walka pomiędzy ludźmi, 
którzy wymyślali szyfry i tymi, którzy je łamali. Spra-
wa Enigmy  to bardzo ciekawy przykład. Polscy 
matematycy – z Poznania zresztą: Rejewski, Zy-
galski i Różycki, to byli ludzie, którzy zastosowali 
ciekawe metody matematyczne, żeby złamać szyfr 
Enigmy. Sama Enigma też była bardzo ciekawym 
wynalazkiem. Gdyby była używana w trochę bar-
dziej rozsądny sposób, to trudno byłoby ją złamać. 
To jest przykład tego, że ilekroć wymyśli się coś 
ciekawego jeśli chodzi o  szyfrowanie, prędzej 
czy później przychodził ktoś, kto potrafił złamać 
dany szyfr. Ludzie  myśleli, że w zasadzie nie da 
się skonstruować szyfru, który będzie nie do zła-
mania. Ale nadszedł czas kryptografii kwantowej, 

która zmieniła reguły gry. Wydaje nam się w tej 
chwili, że odnaleźliśmy szyfr, którego nie da się 
złamać. Dlaczego tak uważamy? W porównaniu 
do wszystkich innych szyfrów, szyfr kwantowy nie 
opiera się wyłącznie na metodach matematycz-
nych, to nie jest matematyczna łamigłówka, któ-
rą w pewnym momencie ktoś rozwiąże i złamie 
szyfr. Szyfry kwantowe bazują na prawach fizyki. 
O ile można zakładać, że znajdzie się ktoś, kto jest 
zdolny i potrafi rozwiązać problem matematyczny, 

który jest nie do rozwiązania dla innych, tak trudno 
nam zakładać, że ktoś zmieni prawa fizyki – one 
są jakie są. Odkrywamy je, ale nie możemy na nie 
wpływać. W związku z tym, tak jak mówisz – w tej 
chwili istnieją dwie metody kryptografii kwantowej. 
Jedna z  nich została wymyślona przez Char-
les’a Bennett’a i Gilles’a Brassard’a. Ich sposób po-
lega na używaniu – tak jak wspomniałaś – zasady 
nieoznaczoności Heisenberga. W zasadzie ich 
metoda bazujena tym, że informacje, bity koduje się 
używając np. polaryzacji fotonów. Jeśli wybierze 
się odpowiednio tę polaryzację, każdy, kto będzie 
chciał podsłuchać tę wiadomość, czyli dokonać 
pomiaru na nośniku informacji, będzie zaburzał ten 
komunikat i taka osoba zostanie wykryta. Bennett 
i Brassard chronologicznie byli pierwsi. Nie znałem 
ich pracy. Moja metoda, którą odkryłem niezależ-
nie, bazuje na trochę innym zjawisku – kwantowym 

splątaniu. Tłumaczenie tego w szczegółach nie jest 
łatwe, ale ogólnie chodzi o to, że można genero-
wać pary obiektów fizycznych, np. fotonów, któ-
re są splątane. Oznacza to, że jeśli dokonujemy 
pomiaru na jednym z nich, to drugi obiekt to „od-
czuwa”. Stanowią jak gdyby nierozłączną całość 
mimo, że mogą być od siebie oddzielone, znajdo-
wać się lata świetlne od siebie. Moja idea polegała 
więc na czymś innym. Własność tego kwantowego 
splątania prowadzi do czegoś, co nazywamy nie-
równościami Bella. Pewnego typu korelacje, zbież-
ność i podobieństwo pomiarów, które wykonuje się 
na oddalonych od siebie obiektach, mówią nam 
o tym, że to jest bardzo kwantowa rzeczywistość, 
której nie ma w świecie klasycznym. Wykorzystałem 
tę własność. Jeśli ktoś starałby się „podsłuchiwać” 
to osoby, które dokonywałyby pomiarów byłyby 
w stanie to zauważyć. Są różnice pomiędzy tymi 
dwoma systemami w tym sensie, że mój uważany 
jest za bezpieczniejszy i prowadzi także do innych 
bardzo ciekawych aspektów. Nie chcę mówić, że 
moja metoda jest lepsza dlatego, że jest moja. Po-
mysł Charles’a i Gilles’a jest rzeczywiście bardzo 
dobry. Problem z ich protokołem polega na tym, 
co po angielsku nazywa się side channel, po pol-
sku powiedzielibyśmy pewnie kanały poboczne: 
jeśli ktoś ma urządzenie kryptograficzne i go do 
końca nie kontroluje, albo po prostu go nie zna, 
może się zdarzyć, że urządzenie generuje sygnały, 
których użytkownik nie jest świadom. Te sygnały 
mogą doprowadzić do  podsłuchu. Np. wybór 
różnych polaryzacji może prowadzić, tak jak to 
było zrobione w pierwszych eksperymentach IBM, 

do powstania różnego rodzaju dźwięków. Np. 
przesuwając urządzenie ustawiające polaryzację, 
w zależności od położenia wyda ono inny dźwięk. 
Ktoś kto słucha, będzie więc wiedział jaka to pola-
ryzacja, nie musi dokonywać pomiaru na fotonie. 
Możliwości istnienia kanałów pobocznych nie wol-
no lekceważyć. Jeśli osoba, która szyfruje, nie ma 
o nich pojęcia, a przeciwnik o nich wie, może to 
wykorzystać. System Bennett’a i Brassard’a jest na 
side channel narażony, nie możemy ich wykluczyć. 
Natomiast w mojej metodzie side channels są wy-
krywalne. Fotony mogą być generowane przez 
kogokolwiek, pomiary nie muszą być dokładne, 
a  jednocześnie mamy gwarancję, że jeśli tylko 
widzimy  pewną korelację statystyczną, zaobser-
wujemy łamanie nierówności Bella. Wiemy wtedy, 
że można z tego wyciągnąć klucz kryptograficzny. 
Gdy popatrzymy na eksperymenty Chińczyków, 
którzy wysyłają  klucz z satelity…

W  chińskim  satelicie  Micius  zastoso-
wane  jest  właśnie  Twoje  rozwiązanie, 
prawda?
Tak. Technologia generowania stanów splątanych 
rozwinęła się już na tyle, że może być wdrażana. 
Pierwsze takie implementacje bazowały w większo-
ści na protokole Charliego i Gilles’a  dlatego, że 
były łatwiejsze do realizowania. One nie były może 
dokładnie robione tak jak trzeba, ale były relatyw-
nie prostsze. Natomiast teraz technologia generacji 
stanów splątanych jest na tyle dobra, że w zasadzie 
przechodzi się w stronę mojego systemu. Ale wiesz, 
na pewno te dwa systemy będą jakoś współistnieć. 

Zaraz po tym, jak ludzie zaczęli używać alfabetu, 
w miarę łatwo było zamieniać, poprzestawiać litery
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Ile czasu zajęło Ci przekonanie  innych 
do swojej koncepcji? 
Trochę (śmiech). Dość szybko mój znajomy, wte-
dy opiekun naukowy, David Deutsch skontaktował 
mnie z Brassardem i Bennettem, o odkryciach któ-
rych nie wiedziałem. Z jednej strony czułem się tro-
chę rozczarowany tym, że ktoś inny pracował nad 
podobną koncepcją, ale z drugiej strony to było 
fajne, bo wydawało mi się, że jeżeli myśleli o tym 
ludzie, którzy byli już wtedy znani w tej dziedzinie 
to oznacza, że to jest ciekawy i dobry kierunek. 
W związku z tym czułem się trochę dowartościo-

wany, ale i  trochę rozczarowany tym wszystkim. 
Metoda była inna, z czasem moja okazała się lep-
sza, ale to wszystko zajęło trochę czasu. Dlatego, 
że trudno było do niej  przekonać ludzi. Ci, którzy 
rozumieli fizykę nie rozumieli kryptografii, ci, którzy 
rozumieli kryptografię nie rozumieli fizyki. Szło to 
powoli, ale starałem się, dawałem wykłady. Moja 
praca została opublikowana w „Physical Review 
Letters”, które jest poważanym czasopismem. To 
do pewnego stopnia pomogło. Do tej pory nie 
wiem kto był recenzentem tego artykułu. Chyba 
David Mermin, który powiedział mi kiedyś, że moja 
praca wydawała mu się pokręcona i wariacka, 
że nawet trudno ją ocenić, ale zasugerował, żeby 
mimo wszystko ją opublikować, bo jeśli coś z tego 

wyjdzie, może to być bardzo ciekawe. Wygląda-
ło to mniej więcej tak: „Nie do końca rozumiem 
o co chodzi, gość jest pewnie zupełnie pokręco-
ny, ale coś tam fajnego jest więc nikomu nic złego 
się nie stanie, jeśli to opublikujemy”. Tak to poszło. 
Później trudno było tę moją koncepcję tłumaczyć. 
W pewnym momencie połączyliśmy siły z Bennet-
tem i Brassardem i napisaliśmy popularny artykuł 
w „Scientific Amercian”. Po publikacji zaczęto nas 
traktować poważnie. A  tak naprawdę na serio 
w momencie gdy ówczesna Defence Research 
Agnecy w Wielkiej Brytanii(obecnie funkcjonująca 

pod nazwą QinetiQ) – Agencja ds. Badań Na-
ukowych Ministerstwa Obrony w Wielkiej Brytanii 
się tym zainteresowała. Zrobiliśmy doświadczenia, 
które pokazywały, że to może działać. Od tego 
momentu ludzie zaczęli to odkrycie traktować po-
ważnie. 

Zanim  mocniej  zaczęłam  wgłębiać  się 
w  temat,  kryptografia  kwantowa  była 
dla  mnie  synonimem  niezawodności 
i  bezpieczeństwa.  Byłam  pewna,  że 
tego szyfru złamać się nie da, bo trze-
ba by zmienić prawa fizyki. Natomiast 
naukowcy  z  kierowanego  przez  cie-
bie  Center  for  Quantum  Technologies 

Nóż też może służyć do potwornych rzeczy, ale czy to 
oznacza, że nikt nigdy nie powinien wynaleźć noża?
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twierdzą, że są w stanie złamać każdy 
szyfr  kwantowy.  Czy  to  dotyczy  tylko 
protokołu  opartego  na  nieoznaczono-
ści  Heisneberga,  czy  także  Twojego, 
opartego na splątaniu, co znaczyłoby, 
że Twoja metoda też nie jest doskonała.
Ta praca dotyczy implementacji, a nie protokołu 
jako takiego. Żadna metoda – zarówno moja, jak 
i  inne – nie jest odporna na ludzką głupotę. Jeśli 
ktoś robi implementację w niewłaściwy sposób, to 
trzeba liczyć się z możliwością przechwycenia klu-
cza. Na pewno wiemy w jaki sposób to się może 
stać w przypadku systemu Bennetta i Brassarda. 
Jeśli chodzi o mój model, można powiedzieć tak: 
gdy zaobserwujemy łamanie nierówności Bella  
klucz będzie bezpieczny niezależnie od tego, co 
głupiego ludzie robią. Ale oczywiście można sobie 
wyobrazić sytuację, w której ktoś używa nieodpo-
wiednich detektorów, gdy przez głupotę ludzką 
klucz wycieknie, bo ktoś nie stosuje protokołu tak 
jak trzeba. Może w ten sposób: każdy, kto trzy-
ma się instrukcji będzie w stanie wygenerować 
klucz kryptograficzny. albo nie będzie w stanie 
go wygenerować. Wiesz, w kryptografii chodzi 
o to, żeby nie dać się oszukać. Cel jest taki, żeby 
osoby, które myślą, że mają poufną informację, 
rzeczywiście ją posiadały, a nie tylko miały takie 
wrażenie, w momencie gdy ktoś ich podsłuchał. 
Zadaniem osoby, która jest twoim wrogiem i która 
podsłuchuje nie jest to, żeby zapobiec tajnej komu-
nikacji – wprost przeciwnie. Ta osoba chce, żeby 
ta komunikacja zaistniała, ale żeby ludzie myśle-
li, że ona jest bezpieczna w sytuacji, w której tak 

naprawdę bezpieczna nie jest. W moim wypadku 
to wygląda w ten sposób, że albo rzeczywiście my 
we dwoje wiemy, że nasz klucz kryptograficzny 
jest bezpieczny i tylko ty i ja go znamy, albo nie 
jesteśmy w stanie doprowadzić do jego wymiany. 
Mimo że próbujemy, za każdym razem protokół 
daje nam negatywny rezultat co oznacza, że ktoś 
nas podsłuchuje, albo że kanał jest zaszumiony 
itp. W związku z tym taka dystrybucja klucza nie 
jest w tym momencie możliwa. W moim protokole 
może dojść do sytuacji, w której nie mamy klucza, 
bo protokół mówi nam, że nie można zrobić jego 
dystrybucji. Jesteśmy więc w tych dwóch ekstremal-
nych sytuacjach: albo we dwójkę wiemy, że nasza 
rozmowa jest bezpieczna, albo nie mamy możli-
wości komunikacji. Natomiast nigdy nie będzie tak, 
że wydaje nam się, że jest bezpiecznie, a nie jest. 
Nigdy nie będziemy oszukani. Może się natomiast 
zdarzyć, że nie będzie można prowadzić tajnej 
komunikacji. 

Czy  warto  inwestować  w  kryptografię 
kwantową?
W ogólnie pojętym sensie – tak. Ale prywatni lu-
dzie niekoniecznie powinni swoje oszczędności 
teraz inwestować w kryptografię kwantową. In-
westycja w skali globalnej, w badania naukowe, 
w  tę dziedzinę nauki na pewno przyniesie coś 
dobrego. Często przybiera to formę zaangażo-
wania ze strony rządu lub organizacji rządowych, 
które wspierają badania naukowe. Coraz częściej 
wsparcie idzie także ze strony prywatnych inwe-
storów, którzy widzą w tym zysk. Jest trochę firm, 

które zajmują się kryptografią kwantową, tworzę 
kwantowe urządzenia kryptograficzne. Jeśli popa-
trzysz np. na Chińczyków, którzy jako kraj inwestują 
w tę dziedzinę, to jest oczywiste, że jeśli chcesz 
być supermocarstwem, kontrola nad informacją jest 
rzeczą nawet ważniejszą niż potęga militarna jako 
taka. W związku z tym należy inwestować, bo źle 
gdyby kwantowa technologia była domeną tylko 

jednego kraju. Gdyby nastąpiła dysproporcja nie 
byłoby to zdrowe dla nikogo. Europa czy Ameryka 
powinny się zaangażować, żeby ta technologia 
była ogólnodostępna.

Czy Chiny są teraz pionierami w wyko-
rzystaniu tej technologii?
Nie, w tej chwili nie są. Ale mają duże inwestycje, 
wielu zdolnych ludzi. Tyle, że powielają pomysły, 
które powstały gdzie indziej. Niektóre z nich mo-
glibyśmy realizować w Europie czy gdziekolwiek 
indziej. Nie przeznaczamy jednak tak dużych fun-
duszy i nie mamy takich inwestycji w tę dziedzinę. 
W tej chwili jeszcze nie, ale wydaje mi się, że jeśli 
się nie będzie inwestować w badania nad tą tech-
nologią, to Chiny nas wyprzedzą. 

Pomyślałam,  że  to  o  czym  rozmawia-
my może wydawać się bardzo odległe 
i  abstrakcyjne,  tymczasem  zastosowa-

nie  kryptografii  kwantowej  jest  nama-
calne.  Np.  ma  być  wykorzystywana 
podczas  Olimpiady  w  Tokio,  Singapur 
planuje ją wdrożyć wykorzystując sieci 
światłowodowe – więc to nie są nowa-
torskie instalacje, które trzeba od nowa 
stworzyć – co przecież przedłużyłoby 
proces  implementacji.  Rysuje  nam  się 

więc obraz technologii na wyciągnięcie 
ręki.  Świat  już  korzysta  z  tych  dobro-
dziejstw.
Tak, ta technologia już wchodzi. Nie jest może 
jeszcze dominującą technologią kryptograficzną, 
ale też jest coraz mniej niszową; staje się coraz 
bardziej znana i akceptowana, rozumiana i wy-
korzystywana.

Dlaczego spośród tylu dziedzin mecha-
niki  kwantowej,  aspektów,  którymi  mo-
głeś  się  zająć,  wybrałeś  kryptografię? 
Czy to był przypadek, czy doszedłeś do 
niej po nitce do kłębka? Jesteś jej współ-
twórcą, więc w tym aspekcie nie mogłeś 
bazować na pracy kogoś innego. 
To jest połączenie różnych rzeczy. Zawsze intere-
sowała mnie kryptografia od strony matematycznej. 
Znane mi były techniki matematyczne, które krypto-
grafia wykorzystuje. Natomiast na początku moich 

Ludzie rozumieją na ogół coś, co bazuje na tym, 
co już dobrze rozumieją
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studiów doktoranckich nie wiedziałem co chcę ro-
bić. Opiekun mojej pracy doktorskiej zasugerował 
mi temat, który był wtedy modny: żeby używając 
pewnych kwantowych stanów fotonów zwiększyć 
przepustowość informacji. To mnie zainteresowało. 
Później okazało się, że to do niczego nie prowadzi, 
bo są na to lepsze metody i nie potrzeba do tego 
efektów kwantowych. Interesując się podstawami 
mechaniki kwantowej zdałem sobie sprawę, że 
pewne rozwiązania, których szukają kryptografo-
wie, można zrealizować za pomocą testu Bella. Do 
kryptografii kwantowej doszedłem czytając pracę 
Einsteina, Podolskiego i Rosena. To jest historycznie 
ważna praca, która powstała w 1935 roku. Einstein 

pisze w niej zdanie, które brzmi mniej więcej tak: 
jeśli można zmierzyć pewną własność fizyczną nie 
zaburzając jej, to istnieje tzw. element rzeczywisto-
ści, który jest związany z tą własnością fizyczną. 
Wiedziałem też, że później Bell i inni pokazali, że 
taki scenariusz może być niemożliwy, że istnieją 
aspekty mechaniki kwantowej, które pokazują, że 
takich elementów rzeczywistości po prostu nie ma. 
Definicja Einsteina, gdy czyta się ją z perspektywy 
kryptologa, odpowiadała definicji idealnego pod-
słuchu. Ktoś, kto chce nas podsłuchać, chce to zrobić 

nie zaburzając informacji, tak, aby nie zostać wy-
krytym. To mi się jakoś razem ze sobą poskładało. 

Oczywiście kiedy wymyślisz coś nowego, to nikt 
cię nie chce słuchać, wszyscy cię olewają (śmiech). 
Każdy opiera swoją wiedzą na progresywnym po-
dejściu. Ludzie rozumieją na ogół coś, co bazuje 
na tym, co już dobrze rozumieją. 

Większość  laików  wrzuca  kryptografię 
kwantową do jednego worka z kompu-
terami  kwantowymi.  Być  może  jest  to 
uzasadnione  uproszczenie.  Kryptogra-
fia  kwantowa  już  jest  z  powodzeniem 

stosowana. Z komputerami kwantowymi 
nadal mamy problem. Google niedaw-
no odtrąbiło wielki sukces swojego kom-
putera  kwantowego,  który  podobno 
osiągnął  tzw.  kwantową  supremację. 
Do większości ludzi przemawia fakt, że 
komputer  Googla  wykonał  w  ciągu  3 
minut i 20 sekund obliczenia, które tra-
dycyjnemu  superkomputerowi  zajęłyby 
10000  lat.  Komputer  Google  posiada 
aż/tylko  54  kubitowy  procesor  –  daje 

W przypadku komputera kwantowego 
nie będzie tego „bum”. Nie będzie momentu, 

w którym będziemy mogli powiedzieć: 
„O, teraz działa!"
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to  możliwość  przetworzenia  10  biliar-
dów  stanów  naraz.  Już  500  kubitowy 
komputer mógłby przeprowadzić jedno-
cześnie  analizę  większej  ilości  danych 
niż  wynosi  liczba  atomów  w  obserwo-
walnym wszechświecie. IBM stwierdziło 
jednak, że o ile komputer Googla doko-
nał  kwantowej  przewagi,  to  nie  może-
my mówić w tym wypadku o kwantowej 
supremacji. Twierdzą, że ich odpowied-
nio  skonfigurowany  superkomputer  – 
Summit – jest w stanie wykonać te obli-
czenia w 2,5 dnia. Urządzenie Googla 
nie byłoby w takim razie 1 milion 460 
tysięcy razy szybsze od wspomnianego 
Summita. 

Trudno  wśród  pojawiających  się  me-
dialnych  doniesień  oddzielić  prawdę 
od PR-owych przechwałek. Jak  jest na-
prawdę z tym kwantowym komputerem 
Google’a? Czy te 54 kubity (a w zasa-
dzie 53 działające) to rzeczywiście coś, 
czym  można  się  tak  chwalić?  Czy  jed-
nak,  żeby  mówić  o  komputerze  kwan-
towym, tych kubitów musiałoby być np. 
1000000 i jak daleko od stworzenia ta-
kiej maszyny jesteśmy? 
Krótka odpowiedź na twoje pytanie jest taka: tak, 
to oczywiście było zagranie PR-owe ze strony 
Google. Natomiast trochę dłuższa odpowiedź jest 
następująca: tak jak mówisz, komputery kwantowe, 
jak i kryptografię kwantową wrzuca się do jed-

nego worka mimo, że to są różne zastosowania 
podobnej technologii. Kwantowa technologia jest 
wykorzystywana do szyfrowania i do ochrony da-
nych – to jest kryptografia kwantowa. Natomiast ta 
sama technologia bazująca na podobnych efek-
tach kwantowych może być również stosowana do 
tego, aby komputery obliczały lepiej i szybciej uży-
wając nowych, lepszych kwantowych algorytmów. 
Ale oczywiście występują związki pomiędzy kryp-
tografią, a komputerami kwantowymi. Szyfry, które 
w tej chwili są używane i które nie są kwantowe np. 
te, których używamy do ochrony kart kredytowych 
itp. opierają się na pewnych procesach obliczenio-
wych. Metody, których się używa bazują na pew-
nych procesach matematycznych, które są trudne 
dla klasycznych komputerów, dlatego uznaje się 
je za bezpieczne. Nie są one natomiast trudne dla 
przyszłych, kwantowych komputerów. W związku 
z tym duże zainteresowanie komputerami kwanto-
wymi wynika również z tego, że mogą one łamać 
obecne, klasyczne szyfry. Pojawia się pytanie, które 
w tym momencie jest bardzo ważne, a które zadają 
sobie agencje rządowe, firmy komputerowe: w jaki 
sposób się zabezpieczyć,jeśli rzeczywiście nastąpi 
era kwantowych komputerów? 

Jeśli za 10, 20, 30, może 50 lat powstanie wresz-
cie kwantowy komputer, który będzie miał tak dużą 
moc obliczeniową, że będzie mógł łamać obecnie 
stosowane szyfry. Co wtedy? To jest pytanie, które 
rzeczywiście nie daje spokoju. Nawet takie duże 
agencje jak National Security Agency w Stanach 
Zjednoczonych, która zajmuje się standardami kryp-

tograficznymi, ogłosiła otwarty konkurs na stworze-
nie klasycznego szyfru, którego nie złamią kompu-
tery kwantowe. To trudne zadanie, bo nie wiemy 
dokładnie co kwantowe komputery mogą dokład-
niej policzyć, a czego nie. Są jednak pomysły jak to 
zrobić. Wracając do kryptografii kwantowej – jest 
ona odporna na ataki ze strony komputera kwanto-
wego. Kryptografia kwantowa nie jest jednak aż tak 
uniwersalna, jak wiele systemów kryptograficznych, 
których teraz używamy. Ona jest dobra do prostych 
połączeń np. dwie osoby komunikują się ze sobą. 
Natomiast jeśli chodzi np. o podpisy elektroniczne, 
czy bardziej wyrafinowane metody kryptograficz-
ne, to kryptografia kwantowa w tej chwili do tego 
się jeszcze niespecjalnie nadaje. 

Wracając do twojego pytania, jak to jest z tymi 
komputerami kwantowymi, czy rzeczywiście dzi-
siaj je już mamy, czy jeszcze nie. Odpowiedź jest 
taka: nie mamy, eksperyment Google jest bardzo 
PR-owy. Wiesz, to jest bardzo dobra fizyka, to 
jest naprawdę duże osiągnięcie, ale zostało ono 
wyolbrzymione. Podmiot finansujący grupę ludzi, 
którzy przez dłuższy czas nad czymś pracują, musi 
pokazać, że jest jakiś postęp, żeby uzasadnić te 
duże wydatki. Oni rzeczywiście robią świetną na-
ukę, świetną fizykę, ale problem, który pokazali jest 
dyskusyjny, bo jest zupełnie niepraktyczny. Moż-
na również powiedzieć, że inni ludzie, którzy pra-
cowali wcześniej nad komputerami kwantowymi 
opartymi na pułapkach jonowych mieli podobne 
rezultaty, ale nie trąbili na prawo i lewo, że mają 
komputer kwantowy itp., itd. W którym momencie 

udowodnimy bezsprzeczną „supremację” kom-
putera kwantowego to kwestia podatna interpre-
tacjom… poniekąd wynika to z faktu, że w przy-
padku komputerów kwantowych nie jest tak jak 
z bombą atomową – jak wybuchnie to wiesz, że 
działa i wiesz, kiedy nastąpiła pierwsza eksplozja. 
Przeprowadzono test na pustyni w Nowym Mek-
syku i bum, jest bomba. W przypadku komputera 
kwantowego nie będzie tego „bum”. Nie będzie 
momentu, w którym będziemy mogli powiedzieć: 
„O, teraz działa!”. To będzie progresywny po-
stęp. Z jednego przeskoczymy do dwóch kubitów, 
z dwóch do dziesięciu, potem będzie pięćdziesiąt 
kubitów, sześćdziesiąt, siedemdziesiąt. One są i tak 
w tej chwili bardzo zaszumione. Nie wiemy w tej 
chwili czy jakikolwiek rozsądny algorytm kwantowy 
mógł być rzeczywiście realizowany na tych ma-
szynach. To nie są  nawet kwantowe liczydła. Ale 
prawdą jest też, że jesteśmy w fazie eksperymen-
tów, które pokazują nam, że siła komputerów kwan-
towych to nie  czysto teoretyczna przepowiednia, 
która nie ma eksperymentalnego uzasadnienia, ona 
to uzasadnienie ma. To są rzeczywiście ważne ba-
dania naukowe, których nie należy lekceważyć, ale 
trzeba spojrzeć na nie z odpowiedniej perspekty-
wy. Do komputerów kwantowych jest jeszcze dłu-
ga droga. Ale dobrze, że Google zajmuje się tym 
tematem. Dobrze, że ludzie nad tym pracują, bo 
tylko w ten sposób można osiągnąć cel. Ale to nie 
będzie jeden moment albo będzie mnóstwo takich 
momentów, kiedy będziesz słyszeć, że już mamy 
komputer kwantowy. Nie możemy powiedzieć, że 
coś jest, albo, że czegoś nie ma. Te maszyny stają 
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się coraz bardziej skomplikowane, wyrafinowane, 
lepsze i w pewnym momencie na pewno będą 
mogły robić rzeczy, które będą praktyczne.

Mnie w tej drodze do komputera kwan-
towego  najbardziej  zastanawia,  jak 
można  poradzić  sobie  ze  zjawiskiem 
dekoherencji. Wydaje mi się to trudnym 
do przeskoczenia problemem. Jak sobie 
z tym poradzić?
Jedna z przyczyn, dla których ludziom zajęło tyle 
czasu, żeby odkryć mechanikę kwantową wynika 
z  tego, że nie widzimy zjawisk kwantowych na 
co dzień. Dostrzegamy je dopiero wtedy, kiedy 
zagłębimy się w świat atomów używając wyrafi-
nowanych urządzeń. Mechanika kwantowa jest 
dziwna. Dekoherencja jest w pewnym stopniu wy-
tłumaczeniem tego, że każde zjawisko kwantowe 
rozmywa się dosyć szybko, jeśli obiekty kwantowe 
zaczynają oddziaływać ze wszystkim w okolicy. 
Rzeczywiście to jest duży, chyba najważniejszy 
problem w całej technologii kwantowej. Jak sobie 
z tym poradzić? Całe szczęście mamy na to po-
mysły. Np. robienie kwantowej korekcji błędów. 
Błędy, które generujemy realizując metody kwan-
towej korekcji błędów też można poprawiać. Tylko, 
że żeby to zrobić, niektóre elementy, kwantowe 
bramki logiczne, muszą mieć pewną precyzję, któ-
rej jeszcze nie osiągnęliśmy. Nawet John Martinez 
z Google’a powiedział wyraźnie, że następnym 
ważnym krokiem będzie pokazanie, że można 
ochronić się przed dekoherencją używając kwan-
towego poprawiania błędów. 

Jaka w takim razie przyszłość czeka tra-
dycyjne  komputery  i  urządzenia  elek-
troniczne? Współczesne tranzystory już 
są mniejsze niż wirus grypy czy bakte-
riofag…  a  zapowiedzi  miniaturyzacji 
są  jeszcze bardziej  spektakularne. Na-
trafimy    w końcu na przeszkodę zwią-
zaną ze zjawiskiem tunelowania kwan-
towego.  Gordon  Moore  prognozował, 
że rok 2020 będzie czasem, w którym 
skończą  się  tłuste  lata  dla  branży  kon-
wencjonalnej  elektroniki.  Zbliżamy  się 
do ściany?
Wiesz, wydaje mi się, że nie należy wróżyć kompu-
terom klasycznym jakiejś rychłej śmierci. One będą 
istnieć – chociażby poprzez interfejs pomiędzy 
człowiekiem a maszyną. Nawet jeśli w środku bę-
dzie procesor kwantowy, całe przetwarzanie infor-
macji od strony ludzkiej do procesora kwantowego 
musi się odbyć za pomocą różnych klasycznych 
elementów. Wydaje mi się, że tak naprawdę to 
będzie system hybrydowy. Będziesz mieć u siebie 
na biurku komputer mniej więcej taki, jaki masz teraz 
i on być może w przyszłości będzie miał kwantowy 
procesor do którego będzie można wysyłać infor-
macje. Ale jeszcze bardziej prawdopodobne jest, 
że przez długi czas będziemy używać komputerów 
kwantowych w chmurze w ten sposób, że jeśli bę-
dziesz miała jakieś zadanie, które jest wyjątkowo 
dobre dla komputera kwantowego, to po prostu 
będziesz je wysyłać do kwantowego serwera i to 
on będzie odpowiadać.

Prawo Moore’a…. pewnie trochę zwolni, ale jesz-
cze obroni się przez jakiś czas. Za każdym razem 
kiedy oznajmiamy światu, że doszliśmy do bariery, 
której nie da się pokonać, zawsze znajdzie się ja-
kaś metoda, żeby ją w ten czy inny sposób obejść. 
Ludziom się wydawało, że jeśli dojdziemy do – tak 
jak mówisz – molekuł, do atomów, to już nie będzie 
można pójść dalej w związku z brakiem możliwości 

kodowania informacji. Tymczasem okazuje się, że 
w świecie atomów można kodować i to w jeszcze 
ciekawszy sposób. 

Kiedy  myślę  o  tym,  co  może  mi  dać 
dziedzina, którą ty się zajmujesz, czy 
komputery  kwantowe,  przychodzi  mi 
na  myśl  oczywiście  kwestia  bezpie-
czeństwa  moich  danych,  rozwój  me-
dycyny,  wojskowość.  Właściwie  ten 
rozwój kwantowej technologii dotknie 
każdego obszaru naszego życia.
Tak, wiele się zmieni, ale do końca jeszcze nie 
jest jasne w jaki sposób. Wydaje mi się, że każ-
dy zdaje sobie sprawę z tego, że technologie 
kwantowe niosę ze sobą olbrzymi potencjał. 
Ale na pytanie, co dokładnie się zmieni, jest 
bardzo trudno odpowiedzieć. Wiesz, można 

spekulować. Tak jak mówisz - ochrona da-
nych. Kwantowe procesy fizyczne można wy-
korzystać do super dokładnych pomiarów np. 
czasu czy częstotliwości co oznacza, że GPS 
przyszłości będzie super precyzyjny. Będzie 
można sterować z dokładnością do milimetrów, 
albo i większą. Jeśli chodzi o diagnostykę me-
dyczną, bardzo istotne staną się pomiary pól 

magnetycznych. W farmacji powstaną metody 
tworzenia nowych leków, które będzie można 
inżynieryjnie projektować tak, żeby nie gene-
rowały się statystycznie w reakcjach chemicz-
nych; będzie można atom po atomie poskładać 
jakąś molekułę. To też jest przykład technologii 
kwantowej. 

Kiedy ludzie mnie pytają, w jaki sposób kom-
putery kwantowe zmienią świat odpowiadam 
tak: wyobraź sobie, że teraz nie rozmawiasz ze 
mną tylko z Charlesem Babbage, cofasz się do 
XIX wieku i pytasz go o zastosowania maszyny 
uniwersalnej, którą wynalazł. Jego wyobraź-
nia była poniekąd ograniczona. Powiedziałby 
pewnie o lepszych tablicach matematycznych. 
Nigdy nie myślałby o  Internecie, Facebooku 
czy Skype.

Jeśli chcesz wiedzieć jak to działa, 
to wchodzisz trochę w ten aspekt metafizyczny, 

od którego niektórzy się odżegnują
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Michael Faraday zapytany przez człon-
ka brytyjskiego rządu o korzyści,  jakie 
może  przynieść  jego  praca  nad  elek-
trycznością  odpowiedział,  że  nie  wie, 
ale na pewno wkrótce będzie to można 
opodatkować.    Od  lat  potwierdza  się 
więc to samo. 

Mechanikę  kwantową  upodobali  sobie 
pseudonaukowcy.  Gdy  zaczniemy  my-
śleć  o  superpozycji,  o  splątaniu  kwan-
towym,  metafizyczny  wydźwięk  tej 
dziedziny nauki nasuwa się sam. Zasta-
nawiam  się,  czy  ty  jesteś  naukowcem, 
który  aspekt  metafizyczny  bierze  pod 
uwagę? Czy np. koncepcja wieloświata 
Everetta  jest  ci  bliska?  Pamiętam  moją 
rozmowę  z  twoim  kolegą,  również  fi-
zykiem kwantowym, Andrzejem Draga-
nem  –  do  bólu  racjonalnym  adwersa-
rzem filozofów. 
Ja nie jestem aż tak radykalny. Musisz zrozumieć, 
że wśród fizyków panuje zdrowa nieufność w sto-
sunku do filozofów. Jest tak dużo złej filozofii… 
Z czasów studenckich pamiętam jak mówiliśmy, 
że jeśli nie dawałeś sobie rady na fizyce, to sze-
dłeś na informatykę, jeśli nie dawałeś sobie rady 

na informatyce, szedłeś na jeszcze inne studia. 
I gdzieś na dole tej hierarchii znajdowała się filozo-
fia. Bardzo łatwo jest głosić rozważania i poglądy, 
które bardzo często nie wymagają pracy, którą 
trzeba włożyć w to, żeby przekonująco poprzeć 
swoje poglądy i tezy. Tak się składa, że mechanika 
kwantowa przyciąga różnego rodzaju szarlata-

nów. Ludzi, którzy wierzą w quantum healing, czy 
w inne tego typu wymysły. Dlatego, że mechanika 
kwantowa jest rzeczywiście wyzwaniem dla wy-
obraźni – nawet dla ludzi z branży, którzy zajmują 
się tą dziedziną na co dzień. Jeśli ograniczysz się 
do równań, wszyscy w zasadzie zgadzają się ze 
sobą. Natomiast jeśli zapytasz ludzi czy można to 
w jakiś sposób zrozumieć, wyjaśnić jak to się dzieje 
– w tym momencie ujawniają się różne poglądy na 
mechanikę kwantową. Jest dużo tzw. interpretacji 
mechaniki kwantowej. Jeśli cofniemy się do samych 
narodzin tej gałęzi nauki, do późnych lat 20-tych, 
lat 30-tych XX wieku zobaczymy, że Einstein, Bohr 
i inni też się ze sobą sprzeczali, mieli różne poglą-
dy. Zgadzali się co do równań. Ale np. wieloletnia 
korespondencja Einsteina z Bohrem pokazywała 
wyraźnie, że jeśli chodzi o pojęciowe strony me-
chaniki kwantowej, następowała między nimi duża 
różnica zdań. Nawet w branży, już abstrahując 

Nóż też może służyć do potwornych rzeczy, 
ale czy to oznacza, że nikt nigdy 

nie powinien wynaleźć noża?

Ilustracja: O
lga Łabendow

icz
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od filozofii, jest dosyć dużo różnych poglądów na 
temat tego, jak to naprawdę działa. Wydaje mi się, 
że każdy, który praktykuje mechanikę kwantową 
ma na nią swój własny pogląd; nawet, jeśli się do 
tego nie przyznaje. Tak naprawdę chyba mało jest 
ludzi, którzy są bardzo instrumentalnie nastawieni 
do mechaniki kwantowej. Pracujesz w tym zawo-
dzie z zaangażowaniem – a tak trzeba do tego 
podchodzić, bo spędzasz sporo czasu, żeby coś 
zrozumieć. Poza tym wiesz, to nie jest praca, która 
jest dobrze płatna, dlatego musisz ją lubić. Jak już 
to lubisz, to chcesz wiedzieć jak to wszystko działa. 
Jeśli chcesz wiedzieć jak to działa, to wchodzisz 
trochę w ten aspekt metafizyczny, od którego nie-
którzy się odżegnują. Prezentują wtedy podejście 
epistemologiczne, które mówi: nie wiemy co się 
dzieje, ale najważniejszy jest sposób, w jaki my to 
postrzegamy. Oczywiście można i tak. Ja osobiście 
jestem zwolennikiem Everetta i wielu światów, bo 
mi to odpowiada, ja to po prostu lubię i  to mnie 
kręci. To jest interpretacja, która jest coraz bardziej 
brana na serio. Np. jeśli chcielibyśmy wytłumaczyć 
jak działają komputery kwantowe można ludziom 
przemówić do wyobraźni mówiąc, że do jakie-
goś stopnia można sobie wyobrazić równolegle 
działające komputery klasyczne, każdy z nich wy-
konujący obliczenia w swoim własnym świecie. 
Ich wynik jest zbierany poprzez kwantowe inter-
ferencje. Te obliczenia, które nastąpiły w różnych, 
równoległych światach, znajdują później miejsce 
w jednym z nich. Brzmi to troszeczkę fantastycz-
nie, ale to nie jest fantazja, za tym stoją poważne 
równania fizyczne.  

Tak jak Andrzej Dragan, ja też nie lubię tanich fi-
lozofów, którzy chodzą i głoszą swoje mądrości 
życiowe. Ale trzeba także powiedzieć, że jest wielu 
bardzo dobrych filozofów. Byłem pod wrażeniem 
Oxfordzkiej Szkoły Filozofii Nauki. Ale taka filozofia 
wymaga naprawdę dobrej znajomości fizyki. Jeśli 
ktoś zajmuje się np. filozofią nauki, znając dobrze 
tę dziedzinę, to zarówno ja, jak i Andrzej, lub kto-
kolwiek inny, będzie takiego człowieka szanował. 
Ponieważ taka praca wymaga nie tylko fachowej 
wiedzy technicznej, ale również świetnego obycia 
filozoficznego, zrozumienia. 

Niektórzy patrzą na mechanikę kwantową i jej ba-
gaż filozoficzny w kontekście historycznym. Powsta-
ła ona w latach 20-tych i 30-tych XX wieku, kiedy 
żyli i pracowali Bohr i  inni współtwórcy tej teorii. 
Fizycy ci starali się ją interpretować za pomocą cze-
goś, co jest nazywane interpretacją kopenhaską 
mechaniki kwantowej, która jest bardzo pozytywi-
styczna. Dominującym trendem intelektualnym tam-
tych czasów było Koło Wiedeńskie, które również 
reprezentowało pozytywistyczne metody myślenia. 
Ten wiedeński pozytywizm logiczny w jakiś sposób 
zaważył na tym, w jaki sposób na początku myśla-
no o mechanice kwantowej. Tak myślał np. Bohr. 
Natomiast Einstein był inny, był większym realistą. 
Tych dwóch naukowców reprezentowało dwie 
szkoły: jedna z nich bazowała na epistemologii: 
nie wiemy jak jest naprawdę. Fizyka nie mówi o tym 
jakie rzeczy są, tylko w jaki sposób je postrzegamy, 
co możemy zaobserwować. Einstein nie zgadzał 
się z takimi poglądami – ja również. Uważam, że 

fizyka mówi nam o rzeczywiście istniejącym świe-
cie. Szkoda, że pozytywizm logiczny wywarł takie 
piętno na mechanice kwantowej. Jak się na to nie 
spojrzy – czy lubisz filozofię czy nie ludzie, którzy 
się nią zajmują mają swoje poglądy. Myślą o na-
uce, sztuce, o otaczającym ich świecie w katego-
riach, które są po części kategoriami filozoficznymi. 
Wychowano cię w określonym duchu patrzenia na 
świat, ponieważ trend intelektualny w danym okresie 
czasu był taki, a nie inny. Pewnie gdyby mechanika 
kwantowa powstała w XVIII wieku patrzono by na 
nią inaczej; gdyby powstała teraz, też patrzyliby-
śmy inaczej. Wydaje mi się, że teraz interpretacja 
Everetta byłaby oczywista. Ale w latach 30-tych, 
kiedy działał Bohr wcale taka nie była.

Bohr nawet nie chciał rozmawiać z Eve-
rettem, choć ten zabiegał o spotkanie. 
Tak, Everett był rzeczywiście biedny. Był bardzo 
źle traktowany przez swojego promotora, przez 
Bohra.... według mnie był swego rodzaju tragicz-
nym geniuszem. Ja osobiście jestem za Everettem 
i się z tym nie kryję. Wracając do twojego pytania, 
często mam do czynienia z filozofami. Bardzo po-
doba mi się to, że fizyka poniekąd wypiera filozofię 
z pewnych dziedzin. Dlatego, że przez długi czas 
ludzie myśleli, że teoria ukrytych zmiennych, nie-
równości Bella – to jest w zasadzie filozofia i fizycy 
nie powinni się tym zajmować. Kiedy studiowa-
łem na Oxfordzie, wśród fizyków obowiązywało 
hardcorowe podejście: cokolwiek ma zapach filo-
zofii, trzeba się od tego trzymać z daleka, bo nie 
dostaniesz żadnej pracy. Taki stan jeszcze trochę 

pozostał, ale nie jest on do końca uzasadniony. 
Wydaje mi się, że fizycy powinni robić wszystko, co 
im się podoba, nawet jeśli zalatuje to trochę filozo-
fią. Może się bowiem okazać, że wiele z aspektów 
mechaniki kwantowej, które wydawały się czysto 
metafizycznymi lub filozoficznymi zagadnieniami, 
znajduje swoje praktyczne zastosowania. Tak było 
np. z  nierównościami Bella. Ja spotkałem Bella 
tylko raz, gdy byłem studentem na Oxfordzie. To 
było krótko przed jego śmiercią, gdy przyjechał 
do nas z wykładem. Podszedłem potem do niego 
i nieśmiało opowiedziałem o swoich pomysłach. 
Był bardzo zaskoczony i zszokowany tym, że jego 
koncepcja może mieć jakiekolwiek praktyczne za-
stosowanie (śmiech). Czasem w nauce bywa tak, 
jak np. w przypadku matematyki i teorii liczb. Przez 
długi czas wydawało się, że teoria liczb jest świąty-
nią nieskalanej matematyki, której nigdy nie dotkną 
praktyczne zastosowania. Tymczasem kryptografia 
kwantowa weszła do tego sacrum ze swoimi bu-
tami. Szyfry o których mówiłem, których używamy 
do ochrony kart kredytowych, bazują właśnie na 
teorii liczb.

Zainteresował mnie twój pogląd, w któ-
rym  stwierdzasz,  że  bezpieczeństwo 
kryptograficzne powiązane jest z poję-
ciem jaźni. Zapaliła mi się wtedy lampka 
i pomyślałam, że to bardzo metafizycz-
ne,  filozoficzne  podejście.  Stąd  moje 
poprzednie pytanie. 
Każdy z nas ma swoją metodę myślenia i  rozu-
mienia fizyki, która idzie poza równania fizyczne. 
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Nie jesteśmy maszynami, które zgłębiają problemy 
rozwiązując kolejne równania matematyczne. My-
ślę, że element filozofii jest obecny we wszystkim 
co robimy i  nie ma się co od niego odżegnywać. 
Natomiast faktem jest, że krucjata przeciwko złym 
filozofom jest jak najbardziej uzasadniona dlatego, 
że jest ich stanowczo za dużo. 

Czy  czujesz  brzemię  odpowiedzialno-
ści  za  swoją  pracę?  Nie  obawiasz  się, 
może być ona wykorzystana przez nie-
odpowiednie osoby, że trafi w niepowo-
łane ręce. Masz takie dylematy, rozterki 
idące w tym kierunku?
Czasem oczywiście myślę o tego typu kwestiach. 
Ale każda rzecz, którą zrobisz może być źle spo-
żytkowana. Do jakiego stopnia można winić ludzi, 
którzy pracowali nad fizyką atomową, nuklearną.

Alfred Nobel miał wyrzuty sumienia.
Jeśli patrzysz na to z perspektywy zastosowania tych 
odkryć przez innych ludzi, to oczywiście znajdziesz 
przykłady bardzo dobrego i ciekawego zastoso-
wania, ale też tego złego. Nóż też może służyć 
do potwornych rzeczy, ale czy to oznacza, że nikt 
nigdy nie powinien wynaleźć noża? Czy ktoś, kto 

wynalazł nóż powinien czuć jakiś dylemat moralny 
z tym związany? Wydaje mi się, że jednak nie. 
Każdy wynalazek można spożytkować w sposób, 

który jest niemoralny czy niewłaściwy. Oczywiście 
niektóre jest łatwiej w taki zły sposób wykorzystać. 
Ale nie można patrzeć na postęp w ten sposób, 
że niektóre rzeczy mogą być z natury niemoralne, 
w związku z czym nie należy nad nimi pracować. 
Nie stałem jeszcze przed dylematem moralnym 
tego typu, że ktoś zastosował kryptografię kwan-
tową w sposób, który jest ewidentnie szkodliwy 
dla wielu osób i w związku z tym nigdy w żaden 
sposób nie czułem się za to odpowiedzialny. 

Chcę  jeszcze  dopytać  o  nowe  techno-
logie.  Stephen  Hawking  twierdził,  że 
sztuczna inteligencja może być albo naj-
większym,  albo  ostatnim  wynalazkiem 
ludzkości. Czy jest się czego obawiać? 
Czy  to  jest  tak  odległa  perspektywa, 
że zastanawianie się nad tym jest tylko 
sztuką dla sztuki?
Wydaje mi się, że warto o tym myśleć, dlacze-
go nie. To jest super fajny i super ciekawy temat. 
Sztuczna inteligencja może rzeczywiście wpływać 
na wiele rzeczy. Ale wydaje mi się, że nie powin-
niśmy się jej za bardzo obawiać. Łatwo dostrzec 
analogie z  luddyzmem, ruchem, który narodził 
się w XIX wieku i którego członkowie bali się, że 

maszyny wyrzucą człowieka z pracy, w związku 
z czym zaczęto je niszczyć. To tak do końca nie 
jest. Sztuczna inteligencja stanowi duże wyzwanie. 

Do tej nagrody jest długa kolejka i ja się tam nie pcham
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Niektóre profesje na pewno zostaną zastąpione, 
na pewno wiele rzeczy maszyny będą w stanie 
zrobić lepiej niż ludzie. Ale to nie oznacza, że 
człowiek zostanie odsunięty na boczny tor. Ja nie 
jestem czarnowidzem. Maszyny nigdy nie wyeli-
minują człowieka, bo nie zrobiły tego do tej pory. 
Tak samo sztuczna inteligencja nie będzie w stanie 
tego zrobić, bo będziemy jej używali w ciekawy 
sposób – tak jak dzisiaj używamy np. komputerów, 
żeby rozszerzyć nasze możliwości poznawcze. To 
za jakiś czas nastąpi. Wydaje mi się, że sztuczna 
inteligencja będzie dobrą rzeczą. Nie możemy 
wykluczyć, że coś złego się wydarzy, ale ja nie 
jestem czarnowidzem.

Na  koniec  nie  mogę  nie  zapytać  Cię 
o  jeszcze  jedną  kwestię:  w  2019  roku 
Twoje nazwisko pojawiło się na krótkiej 
liście  naukowców,  branych  pod  uwagę 
do  przyznania  Nagrody  Nobla.  Jakie 
to uczucie? 
Dziwne. Znam kilku kolegów po fachu, którzy 
za bardzo się tym przejmują. Widzę jak bardzo 
cierpią każdego roku, gdy Nobla nie dostaną. 
W związku z tym ja jestem na tego typu rzeczy 
nieco uodporniony. Oczywiście w każdym jest ele-
ment ludzkiej próżności. Jeśli dostanę Nobla to nie 
odmówię. Szczerze mówiąc wydawało mi się to po 
prostu śmieszne. Mediom nieco odbiło. Zrobiło się 
wokół tego trochę szumu, zupełnie niepotrzebnie. 
To jest przykre zjawisko, że wiele osób z naszego 
środowiska uzależnia się od tego, tak bardzo chce 
dostać Nobla. Przychodzi początek października 

i mają nieprzespane noce. Szczerze mówiąc uwa-
żam, że jest wiele osób, którym się to wyróżnienie 
bardziej należy niż mi. Do tej nagrody jest długa 
kolejka i ja się tam nie pcham. 

Komu ty przyznałbyś Nagrodę Nobla?
Na pewno dałbym ją Alainowi Aspectowi. Idealnie 
to powinien dostać ją John Bell z Alainem Aspectem. 
Niestety Bell już nie żyje. Alain był pierwszą osobą, 
która zrobiła przekonujący eksperyment dotyczący 
nierówności Bella, który pokazał światu, że fak-
tycznie istnieje problem z pojęciem rzeczywistości 
takiej, jaką my rozumiemy. Alain to szalenie ciekawy 
człowiek – nie pochodzi z francuskiego establish-
mentu, odbył służbę wojskową ucząc w Kamerunie 
i świetnie gotuje. Robił rzeczy, które były zupełnie 
na pograniczu i robił to dobrze. Jemu Nobel się 
należy. Jest wiele odkryć w fizyce, które znalazły 
praktyczne zastosowanie i ludzie coś z tego mają. 
Wiesz, z technologii kryptografii kwantowej na ra-
zie jeszcze nikt nic dobrego nie ma.

Ale mogę za Nobla dla ciebie trzymać 
kciuki? 
Oczywiście, będzie mi bardzo miło. 

Pilotuje m.in. samoloty Piper PA 38 i Cessnę 
172; nurkuje i uczy nurkowania, najchętniej 
w Tulamben na Bali; Południowa Afryka to 

jego geograficzna miłość, stamtąd pochodzą 
także jego ulubione wina. Oprócz tego jest 
jednym z najczęściej cytowanych fizyków na 
świecie, współtwórcą nowej dziedziny nauki: 
kryptografii kwantowej, a w 2019 roku znalazł 

się w wąskim gronie kandydatów do Nagrody 
Nobla (za „pracę nad technologiami informa-
tycznymi, w  tym kryptografią kwantową"). Te 
wszystkie pasje i osiągnięcia łączy w sobie Po-
lak, profesor Artur Ekert. 

Artur Ekert urodził się 19 września 1961 roku 
we Wrocławiu. Dorastał jednak w Rzeszowie, 

KWANTOWY KLUCZNIK
SYLWETKA PROF. ARTURA EKERTA
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JOANNA ELLMANN
Absolwentka Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim oraz Gdańskiej Akademii 
Debaty. Prezeska Fundacji Aureus Link zajmującej się wspieraniem przed-
siębiorczości. Radna Osiedla Św. Łazarz w Poznaniu. Była członkiem i szefem 
wielu sztabów wyborczych. Jej wielką pasją jest mechanika kwantowa, sztuka 
i kultura amarneńska, twórczość Witkacego, Oscara Wilde'a, Davida Lyncha, 
aktualne wydarzenia polityczno-społeczne.

dlatego czuje się rzeszowianinem przez za-
siedzenie. Lektura m.in. Wykładów z fizyki Ri-
charda Feynmana sprawiła, że wybrał fizykę 
jako kierunek studiów na Uniwersytecie Ja-
giellońskim, gdzie w 1985 roku obronił pracę 
magisterską. 

Wkrótce potem swoją karierę naukową zwią-
zał z Uniwersytetem Oxfordzkim, gdzie wyje-
chał na roczne stypendium naukowe, po któ-
rym zaproponowano mu kontynuowanie nauki 
na studiach doktoranckich. W 1991 roku obro-
nił tam rozprawę doktorską, która dotyczyła 

rozwiązania niezbędnego do stworzenia szy-
fru idealnego. W tamtejszym  Clarendon Labo-
ratory założył grupę badawczą zajmującą się 
kryptografią kwantową i kwantowym przetwa-
rzaniem informacji, która obecnie funkcjonuje 
jako Centre for Quantum Computation. Od 
2007 roku zajmuje stanowisko profesora fizyki 
kwantowej w Instytucie Matematyki Uniwersy-
tetu Oksfordzkiego. Związany był także z Uni-
wersytetem w  Cambridge - choć w  słynnych 
regatach wioślarskich pomiędzy tymi dwo-
ma uczelniami kibicował drużynie oksfordz-
kiej. Prowadzenie Katedry Fizyki Kwantowej 

w Cambridge nie przeszkodziło mu w nocnym 
wspinaniu się po murach tamtejszej kaplicy 
King’s College.

Od 2007 roku jest także profesorem honoro-
wym Lee Kong Chian na Narodowym Uniwer-
sytecie Singapuru gdzie szefuje Centre of Qu-
antum Technologies. 

Prof. Artur Ekert był wielokrotnie nagradzany za 
swoją pracę naukową, między innymi w 1995 
roku Medalem Maxwella przyznawanym 
przez Institute of Physics, a w roku 2007 Me-
dalem Hughesa przyznawanym przez Royal 
Society. Profesor jest także współlaureatem 
Nagrody Kartezjusza za rok 2004 przyzna-
wanej przez Unię Europejską za wybitne osią-
gnięcia w zakresie nauki i technologii.

Chociaż sam ma do tego spory dystans, 
wszystkich najbardziej elektryzuje informacja, 
że znalazł się na krótkiej liście naukowców, 
którzy mają szansę otrzymać Nagrodę Nobla. 

Komitet Noblowski pod uwagę bierze m.in. 
liczbę cytowanych prac uczonego. Jest to bo-
wiem bardzo miarodajny wskaźnik pokazują-
cy, jak ważny jest dany dorobek i jaką ma siłę 
oddziaływania na całe środowisko naukowe. 
Profesor Ekert ma na swoim koncie ponad 200 
artykułów, wśród których prym wiedzie Qu-
antum Cryptography Based on Bell’s Theorem 
opublikowany w  1991 roku w  „Physical Re-
view Letters”. Doczekał się on niemal 10 200 
cytowań. Dużo to czy mało? Według Web of 
Science Group zaledwie 0,04 procent spo-
śród ponad 47 milionów artykułów było cy-
towanych więcej niż 1000 razy. Tymczasem 
zgodnie z  Google Scholar liczba wszystkich 
cytowań polskiego fizyka przekracza już 
36000! Nic dziwnego profesor Ekert został 
Laureatem Cytowań – wyróżnienie zostało mu 
przyznane przez grupę The Web of Science 
Group. Zgodnie z informacjami udostępniony-
mi na stronie, do tej pory 50 laureatów otrzy-
mało Nagrodę Nobla, a 29 z nich przyznano 
ją w ciągu kolejnych dwóch lat.  
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SPLĄTANIE KWANTOWE – własność 
niektórych stanów kwantowych dwóch (lub więcej) 
cząstek albo innych obiektów kwantowych, 
dzięki której, wykonując pomiar na pierwszym 
obiekcie, możemy dowiedzieć się natychmiast 
czegoś na temat właściwości drugiego obiektu, 
mimo że tuż przed pomiarem właściwość ta była 
fundamentalnie nieprzewidywalna. 

STAN KWANTOWY – pełna charakterystyka 
rozważanego obiektu, np. cząstki kwantowej. 

SUPRPOZYCJA KWANTOWA – fundamen- 
talne zjawisko mechaniki kwantowej, w ramach 
którego jeśli cząstka kwantowa lub jakikolwiek 
inny obiekt może być przygotowany zarówno 
w  jednym stanie kwantowym, jak w  innym, to 
może być również przygotowany w  obu tych 
stanach naraz. Taki „jednoczesny” stan obu 
alternatyw jest właśnie nazywany superpozycją. 

INTERFERENCJA – zjawisko nakładania się 
dwóch lub więcej fal, w wyniku którego fale mogą 
się wzajemnie wzmacniać bądź wygaszać. 

ZASADA NIEOZNACZONOŚCI HEISENBERGA – 
jedna z  głównych zasad mechaniki kwantowej 
mówiąca o  tym, że pewne pary właściwości 
cząstek, np. pęd i  położenie nie mogą być 
równocześnie określone z taką samą precyzją. Jeśli 
dokładnie zmierzymy pęd cząstki nie będziemy 
mogli podać jej położenia – i odwrotnie. Zasada 
ta powoduje, że w  rzeczywistości kwantowej 
obiekty są „rozmyte” – podobnie jak obraz, 
na który patrzymy: gdy wyraźnie widzimy jego 
wybrany szczegół, rozmywa nam się całość; gdy 
skupimy się na oglądzie całości, nie dostrzeżemy 
wyraźnych szczegółów. 

SUPREMACJA KWANTOWA – potencjalna 
zdolność komputerów kwantowych, których nie 
zdołają wykonać klasyczne komputery.

NIERÓWNOŚCI BELLA – matematyczne 
twierdzenie wskazujące na sposób 
doświadczalnej weryfikacji, czy rzeczywistość 
jest „klasyczna” i wewnętrzne, być może wciąż 
nieodkryte właściwości cząstek, determinują ich 
dalsze losy, czy też opis taki nie jest możliwy 
i trzeba pozostać przy opisie kwantowym, zgodnie 
z  którym rzeczywistość na fundamentalnym 
poziomie nie jest deterministyczna. 

KUBIT – najmniejsza porcja informacji 
kwantowej; najmniejszą jednostką klasycznej 
informacji jest bit. Podczas gdy bit możemy 
zapisać wyłącznie jako 0 lub 1, kubit daje nam 
w  tym zakresie w  zasadzie nieograniczone 

możliwości, ponieważ może występować 
w stanie superpozycji, lub być kombinacją 0 i 1 
np. być w 70 % 0 a w 30 1 lub w 85% 1 a w 25% 
0 itd. Nie jest binarny tak jak bit. Możliwości 
jakie daje bit i kubit można porównać do jazdy 
samochodem: bit to samochód, który może 
pojechać wyłącznie albo do przodu, albo do 
tyłu. Kubit, to niezwykły pojazd, którym nie tylko 
pojedziemy we wszystkich możliwych kierunkach, 
ale jazda odbędzie się dokładnie w tym samym  
czasie.

DEKOHERENCJA – zjawisko, które unicestwia 
kwantową właściwość materii powodując 
m.in., że cząstka zlokalizowana jest w  jednym 
określonym miejscu, a  nie znajduje się 
równocześnie w  wielu miejscach (nie jest 
„rozmyta” w  przestrzeni). Dzieje się tak na 
skutek oddziaływania cząstek elementarnych ze 
światem zewnętrznym. Proces ten sprawia, że 
obiekty materialne, które możemy obserwować 
gołym okiem nie wykazują kwantowych 
właściwości cząstek elementarnych. 

KONCEPCJA WIELOŚWIATA EVERETTA 
– jedna z  interpretacji mechaniki kwantowej 
mówiąca o  tym, że w  każdym momencie 
wszystkie możliwe scenariusze wydarzeń 
zachodzą jednocześnie, w  różnych odnogach 
rzeczywistości, która przypomina rozgałęziające 
się drzewo. Każda z opcji jest tak samo realna.  

SŁOWNIK
DO ROZMOWY Z PROF. ARTUREM EKERTEM  
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TECHNOLOGIA,
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Każdy Koreańczyk pytany o źródła dynamicznego gospodar-
czego i technologicznego rozwoju swojego kraju podkreśla, że 
po prostu nie ma innego wyjścia, jak rozwijanie nowoczesnych 
technologii i tworzenie nowych produktów, które będą najlepsze 
na świecie lub co najmniej konkurencyjne pod względem jakości 
i ceny dla najlepszych produktów z innych krajów. 
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gmach o  niezwykłych proporcjach i  kształcie. 
Na dachu starego i  wewnątrz nowoczesnego 
funkcjonują przepiękne ogrody. Miasto dopła-
ca wspólnotom mieszkańców, które decydu-
ją się na zakładanie podobnych ogrodów na 
dachach swoich budynków. Miejska zieleń jest 
dumą mieszkańców i  władz miasta. Opiekuje 
się nią ogromne wyspecjalizowane przedsię-
biorstwo zarządzane przez ratusz. W  wielko-
miejskim Seulu jest dzięki temu sporo urokliwych 
zaułków, parków, ścieżek spacerowych, kunsz-
townie zaprojektowanych i wykonanych wyse-
pek zieleni i kwiatów. 

Każdy Koreańczyk pytany o źródła dynamiczne-
go gospodarczego i technologicznego rozwoju 
swojego kraju podkreśla, że po prostu nie ma 
innego wyjścia, jak rozwijanie nowoczesnych 
technologii i tworzenie nowych produktów, któ-
re będą najlepsze na świecie lub co najmniej 
konkurencyjne pod względem jakości i  ceny 
dla najlepszych produktów z innych krajów. Na 
światowych rynkach Korea konkuruje z Japonią, 
krajami Unii Europejskiej, Stanami Zjednoczo-
nymi a w ostatnich dekadach również z szybko 
modernizującymi się Chinami. 

Z  polskiej perspektywy wyraźnie widać po-
tęgę technologiczną i  gospodarczą Korei 
Południowej. Telefony komórkowe, AGD, sa-
mochody, komputery, telewizory, sprzęt biuro-
wy i audio, klimatyzatory oraz wiele innych – to 
produkty obecne dziś w  każdym polskim go-
spodarstwie domowym. Koreańskie koncerny 
i  marki mają dziś najwyższą międzynarodową 
pozycję. Samsung, LG, KIA, czy Hyundai i kilka 
innych, mniej w Polsce znanych, to firmy i marki 
globalne. Koreańska elektronika oraz motoryza-
cja konkurują dziś z powodzeniem z najlepszy-
mi i  najpotężniejszymi producentami z  Europy, 
Japonii, USA czy Chin. Korea  jest również po-

tęgą w przemyśle stoczniowym, energetycznym, 
chemicznym oraz – mało kto o tym w Polsce wie 
– spożywczym. 

Koreański koncern spożywczy SPC ma roczne 
obroty na poziomie 60 miliardów USD i 7 ty-
sięcy sklepów na całym świecie. W  ciągu 10 
lat planują dojść do 20 tysięcy placówek. Naj-
ważniejsze rynki zagraniczne dla SPC to: Chi-
ny, Stany Zjednoczone, Singapur oraz Francja. 
Menadżerowie tej firmy mówią, że każdy rynek 
jest dobry i  są gotowi podejmować wyzwania 

Jeszcze w połowie XX wieku 
Korea była jednym z najbiedniejszych 

i najbardziej zacofanych krajów świata

praktycznie wszędzie. Ich zakłady produkują 
codziennie 600 typów pieczywa i ciast. Nikt na 
świecie nie jest w stanie utrzymywać tak zróżni-
cowanej produkcji. Kolejny pod względem róż-
norodności amerykański koncern produkuje sto 
gatunków pieczywa i ciast. Oprócz tak wielkiej 
różnorodności strategicznym celem koreańskiej 

firmy jest jakość premium. SPC ma własne cen-
trum badawczo-technologiczne. Współpracuje 
również z Seoul National University. Koncern ma 
liczne patenty na technologię produkcji pieczy-
wa i żywności. Dysponuje dwudziestoma fabry-
kami na świecie, między innymi w Chinach, Sta-
nach Zjednoczonych, Francji i Rosji. W każdym 
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miejscu dostosowują się do lokalnych upodobań 
klientów. We Francji udało się im wypromować 
własne ciastko nadziewane masą ze słodkiej 
czerwonej fasoli, które podbiło francuski, czyli 
najbardziej konkurencyjny i wymagający rynek! 
W Korei natomiast jedna z marek, pod którymi 
SPC sprzedaje swoje produkty, nosi nazwę Paris 
Baguette. Kawiarnie i spożywcze butiki tej marki 
spotyka się na każdym kroku. Firma oferuje Kore-
ańczykom rozbudowany system lojalnościowy. 
Dzięki temu jej klientami są prawie wszystkie ko-
reańskie gospodarstwa domowe.

W Polsce swoje centrum produkcyjne ma koreań-
ski koncern LS a dokładnie jego dział LS Cable, 
produkujący kable, światłowody i  podzespoły 
komunikacyjne i  energetyczne. Warto podkre-

ślić, że Koreańczycy wysoko oceniają poziom 
polskich współpracowników. Liczą na rozwój 
i  korzyści płynące z  położenia naszego kraju 
w pobliżu największych europejskich rynków. 

W relatywnie krótkim tekście nie sposób opisać 
całej koreańskiej gospodarki i narodowej strate-
gii rozwoju. Warto jednak zauważyć, że cechu-
je ją konsekwencja rządzących, odpowiedzial-
ność inwestorów oraz legendarna dyscyplina 
i oddanie pracowników. To podstawowe filary 

koreańskiego sukcesu. Wszyscy koreańscy me-
nadżerowie i eksperci powtarzają, że ich kraj – 
nie mając bogactw naturalnych i znajdując się 
w  bardzo niebezpiecznej sytuacji politycznej 
z  powodu agresywnego komunistycznego re-
żymu na północy oraz w otoczeniu silnych go-
spodarczych rywali, jak Japonia, Tajwan i Chiny 
– nie ma innego sposobu na sukces jak roz-
wijanie nowoczesnych technologii oraz eks-
portu i ekonomicznej ekspansji na międzyna-
rodowy rynek.

Korei udało się osiągnąć sukces dzięki skoordy-
nowanej polityce kolejnych rządów i jasno okre-
ślonym celom strategicznym, a także oryginalnej 
strukturze organizacji narodowej gospodarki 
w formie tzw. czeboli, czyli konglomeratów firm 

z  różnych dziedzin. Obecnie funkcjonuje kilka-
naście czeboli, trzeciej już generacji. Ta forma 
uzyskiwania efektu synergii ewoluowała przez 
kilkadziesiąt lat. Jak bardzo? Wystarczy uświa-
domić sobie, że Hyundai był na początku skrom-
nym sprzedawcą ryżu…

Nie bez znaczenia ma tu również pracowi-
tość Koreańczyków, których tydzień pracy wy-
nosi dziś 52 godziny robocze. Ta liczba jest 
kompromisem zawartym między pracodawcami 

Wystarczy uświadomić sobie, że Hyundai 
był na początku skromnym sprzedawcą ryżu…
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a  silnymi związkami zawodowymi. Za dodat-
kowe godziny pracodawcy muszą płacić wyż-
sze stawki. Ponad 60% Koreańczyków pracuje 
w potężnych i bogatych koncernach, które pła-
cą bardzo dobrze, ale stawiają również bardzo 
wysokie wymagania. 

Dlatego w Korei panuje kult wykształcenia

Młodzi ludzie starają się dostać na prestiżowe 
kierunki studiów, których ukończenie gwarantuje 
atrakcyjną i dobrze płatną pracę. Niepowodze-
nie na egzaminie wstępnym jest życiową trage-
dią. Poprawka wymaga skończenia intensywne-
go rocznego kursu przygotowawczego, który 
jest drogi i  wymaga od uczestników całkowi-
tego poświęcenia. Na wykształcenie zdolnych 
potomków składają się często całe rodziny. Jed-
nak szkoły prowadzące takie kursy są oblegane, 
bo dostanie się na prestiżową uczelnię stanowi 
przepustkę na dobre studia, które z kolei są wa-
runkiem zawodowej kariery i dobrobytu.  

W  Korei działa system wspierania start-upów 
i  tak zwane inkubatory przedsiębiorczości, fi-
nansowane wspólnie przez sektor prywatny 
i  fundusze państwowe. Twórcy innowacyjnych 
projektów nawet przez kilka lat mogą liczyć na 
solidne wsparcie, a ryzyko bankructwa w przy-
padku niepowodzenia jest amortyzowane przez 
pieniądze sponsorów. Zarządzający start-upami 
podkreślają, że każdy projekt musi trafić w swój 
czas i  często bywa tak, że to co początkowo 

jest niepowodzeniem, po rozwiązaniu jakie-
goś technologicznego problemu lub na skutek 
zmian w strukturze społecznych potrzeb staje się 
szansą i sukcesem. Obecnie narodowe progra-
my rozwoju obejmują także wspieranie takich 
dziedzin jak elektryczne ogniwa wodorowe, 
które mają stanowić część rewolucji w transpo-
rcie. Koreański gigant motoryzacyjny Hyundai 
(piąte miejsce na świecie z  roczną produkcją 
na poziomie 8 milionów pojazdów) sprzedał 
właśnie pierwsze kilkaset aut Hyundai Nexo 
napędzanych prądem wytwarzanym z wodoru. 
Odbiorcą jest miasto Paryż, które przeznacza te 
pojazdy na potrzeby korporacji taksówkowych. 
Efektem spalania wodoru jest czysta woda. Auto 
ładuje się w  sześć i  pół sekundy. Jego zasięg 
wynosi ponad sześćset kilometrów. Koreańczy-
cy produkują już również ciężarówki i  autobu-
sy z  takim napędem. Motoryzacja oparta na 
energii elektrycznej wytwarzanej z  wodoru od 
kilkunastu lat jest rozwijana jako narodowy prio-
rytet. Dzięki wsparciu państwa oraz ośrodków 
badawczych Hyundai wyprzedził w tej dziedzi-
nie wszystkich konkurentów i jako pierwsza firma 
na świecie jest w stanie zaoferować bezpiecz-
ny, ekologicznie czysty system pojazdów i stacji 
tankowania. W dobie walki o czyste powietrze 
i ochronę środowiska to szansa na ogromne zy-
ski i  zajęcie uprzywilejowanej konkurencyjnej 
pozycji na świecie.

Kolejny strategiczny cel Korei to budowa sys-
temu G-5. Koreańskie firmy budują i oferują na 
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całym świecie najnowocześniejsze podzespoły 
na potrzeby układu telekomunikacyjnego oraz 
informatycznego, który oplecie wkrótce cały 
świat. Koreańczycy są tu w światowej czołów-
ce, zarówno pod względem badań naukowych, 
jak i  wdrożeń technologii w  powstające syste-
my. Z tym projektem związany jest kolejny stra-
tegiczny cel, jakim jest zbudowanie rewolucyj-
nego komputera kwantowego. Tu również trwa 
technologiczny wyścig, w którym Korea wiedzie 
prym. Nad tą technologią pracują koreańskie 
start-upy wspierane przez państwo, kapitał pry-
watny oraz uczelnie. Umiejętność konstruowa-
nia komputerów wielokrotnie wydajniejszych 

niż obecnie stosowane, będzie miała kapitalne 
znaczenie dla przyszłości koreańskich firm, które 
mają szansę na miejsce w  pierwszym szeregu 
technologicznych liderów. Twórcy innowacyj-
nych pomysłów nie stają się ofiarami bankruc-
twa swojego projektu, ale mają szansę rozwijać 
go dalej oraz pracować przy innych. To kapitał 
ludzki, bez którego żadna firma ani kraj nie ma 
szansy na sukces. Zatrudnienie najbardziej twór-
czych umysłów i  powstrzymanie tak zwanego 
drenażu mózgów, który jest plagą Polski, w Ko-
rei jest traktowane jako strategiczny cel państwa.

Koreańczycy postawili również na naukę. Kil-
ka koreańskich uniwersytetów jest notowanych 
w  pierwszej pięćdziesiątce listy najlepszych 
światowych uczelni. Seoul University jest na 
dwunastym miejscu na świecie. Dla porówna-
nia, najwyżej notowany polski uniwersytet jest 
na tej liście pod koniec piątej setki… Dzięki 
rozbudowanemu systemowi stypendialnemu 
Koreańczycy studiują także na najlepszych 
uczelniach świata. Koreańskie koncerny zle-
cają wyższym uczelniom zadania badawcze 
niezbędne do rozwoju technologii. Jeśli są to 
projekty strategiczne – finansuje je również 
państwo.

Obecnie Korea Południowa ma kilka narodowych 
projektów rozwijanych przez koncerny i wspiera-
nych przez państwo. Są to między innymi: sztucz-
na inteligencja, analiza wielkich baz danych (BIG 
DATA), komputery kwantowe, ogniwa wodorowe 
do samochodów elektrycznych i bezpieczny sys-
tem tankowania, pojazdy autonomiczne, system 
5G, systemy telekomunikacyjne, telefonia komór-
kowa, ekrany telewizyjne i inne. 

Wizyta w koreańskim sklepie ze sprzętem AGD 
pokazuje, jak oryginalne pomysły mają lokalni 

W Korei wciąż dominuje przekonanie, 
że tylko systematyczną, dobrze zorganizowaną 

i wydajną pracą można dojść do dobrobytu
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producenci. W  tej chwili Samsung i  LG wpro-
wadzają na rynek nową generację telewizorów 
o rozdzielczości 8K. Gwarantują one dwa razy 
wyraźniejszy obraz niż najlepsze u nas telewi-
zory 4K… W  Korei można kupić innowacyjne 
pralki, które czyszczą ubrania z  minimalnym 
użyciem wody w  formie pary. To rewolucyjny 
wynalazek, bo brak czystej słodkiej wody staje 

się jednym z największych problemów ludzko-
ści. Lodówki, które przez Internet zlecają skle-
pom uzupełnienie swojej zawartości oraz od-
czytują terminy przydatności do spożycia to już 
standard. Koreański odkurzacze nowej genera-
cji jest już wydajniejszy niż najlepsze produkty 
europejskiej i  amerykańskiej konkurencji. Kore-
ańczycy promują (najpierw u  siebie) nieznane 

dotąd wielofunkcyjne urządzenia domowe, 
które mogą pełnić jednocześnie funkcję routera 
wi-fi, wysokiej jakości sprzętu audio, grzejnika, 
filtru i  nawilżacza powietrza i  innych, a  mają 
kształt pufa, który można postawić przed ulu-
bionym fotelem albo sofą. Projektanci liczą na 
zainteresowanie tym, zajmującym niewiele miej-
sca urządzeniem, właścicieli niewielkich miesz-

kań, czyli potencjalnie każdego mieszkańca 
współczesnych miast w Korei i na całym świecie. 
Urządzenie kosztuje znacznie mniej niż „jego 
elementy” kupowane oddzielnie, a na dodatek 
można je konfigurować według indywidualnych 
potrzeb. Czy odniesie sukces? Przyszłość poka-
że, ale jest ono typowym przykładem koreań-
skiej kreatywności w  poszukiwaniu sposobów 
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światowymi gigantami to dla Korei Południowej 
poważny problem i  zagrożenie. W  kraju trwa 
dyskusja, jak dostosować politykę rządu do 
wymagań nowych czasów. Istotną sprawą jest 
wspieranie małych i  średnich firm, które radzą 
sobie dużo słabiej niż wielkie koncerny i  cze-
bole. Innym problemem jest starzenie się społe-
czeństwa, spadek liczby ludności oraz zmiany 
modelu życia. W Korei zaczyna brakować rąk 
do pracy, a nowe pokolenia odrzucają model, 
w którym dominuje absolutne poświęcenie pra-
cy i karierze kosztem rodziny, a nawet zdrowia. 
Jednak w  Korei wciąż dominuje przekonanie, 
że tylko systematyczną, dobrze zorganizowa-

ną i wydajną pracą można dojść do dobrobytu. 
Ostatnim osiągnięciem związków zawodowych 
jest ustalenie tygodniowej liczby godzin pracy 
na poziomie 52. Oczywiście Koreańczycy pra-
cują zacznie dłużej, ale za godziny nadliczbo-
we pracodawcy muszą więcej płacić. Te usta-
lenia są przestrzegane w wielkich koncernach. 
W  małych rodzinnych interesach nie ma tego 
rodzaju limitów.

Na koniec zostawiam pytanie, co z  kore-
ańskiego sukcesu może być inspiracją  dla 
Polski? 

zaspokajania ludzkich potrzeb, na których moż-
na zarobić. Jest przykrą powinnością zaznaczyć 
w tym miejscu, że nasz kraj, jeśli chodzi o wyna-
lazki oraz innowacyjność jest na szarym końcu 
krajów cywilizowanego świata.
Czego obawiają się Koreańczycy? 

Korea Południowa rozwijała się szybko nieprze-
rwanie przez kilkadziesiąt lat. Jednak obec-
nie jej menedżerowie nie kryją obaw przed 
światowym spowolnieniem, które nieuchronnie 
musi dotknąć również ich uzależnioną od eks-

portu gospodarkę. A  na światowych rynkach 
widać już jego objawy. Bogate kraje starzeją 
się, słabną i tną wydatki. Kupują głównie w kra-
jach rozwijających się, których rozwój również 
w  ostatniej dekadzie wyraźnie zwolnił. Kore-
ańscy eksperci widzą wyraźnie wysokie praw-
dopodobieństwo globalnego kryzysu. Jednym 
z  największych zagrożeń jest konfrontacja 
USA i  Chin, która przyjmuje formę wojny cel-
nej. Korea sprzedaje ogromne ilości gotowych 
produktów w  Stanach oraz technologicznych 
komponentów do Chin. Wojna celna między 
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Wiele naszych czynności w ramach pracy „umysłowej”  jest 
tak naprawdę bardzo odtwórcza i powtarzalna, a to kolejny 
powód, dla którego sztuczna inteligencja może sobie w tym 
obszarze świetnie poradzić.



znacznie tańszą opcją. Jednak rozwój sztucznej 
inteligencji stał się przedmiotem kolejnych obaw. 
Maszyny zaczęły się uczyć, być znacznie bar-
dziej elastyczne, zaś w  niektórych zadaniach 
zaczęły przewyższać ludzi. Czy to zatem koniec 
ludzkiej pracy? Czy efektywnej pracy pozosta-
nie dla nielicznych? A co zrobić z resztą ludzi? 

Przecież nie mogą umrzeć z głodu. Może zatem 
przyszedł czas na dochód gwarantowany lub 
większa redystrybucję? A może zagrożenie jest 
wyolbrzymione? Aby odpowiedzieć na to pytanie 
warto zastanowić się jaka jest natura wynalazków 
zmieniających obraz dzisiejszego rynku pracy.

Sztuczna inteligencja to zadziwiająca technologia 
powstała z próby skopiowania działania zwierzę-
cego układu nerwowego.  Efekty okazały się za-
dziwiająco obiecujące, zwłaszcza w niektórych 
typach problemów takich, jak klasyfikacja, zapa-
miętywanie, reakcja na bodźce,  czyli zadaniach 
kluczowych dla organizmów żywych. W zasto-
sowaniach praktycznych przewyższają wcześniej 
opracowane metody statystyczne. Mają jednak 
w porównaniu z nimi jedna poważną wadę: wła-
ściwie nie wiadomo w jaki sposób działają. To 
typowe metody black-box, w których wiemy co 
wkładamy do pudełka i co z niego wyciągamy, 
ale w  jaki sposób następuję transformacja… to 
pozostaje dla nas zagadką. 

Jednak mimikra natury udaje się tylko do pewnego 
stopnia. O ile udało się powiedzmy zareplikować 
„inteligencję” na poziomie robaka, to pójście dalej 
wydaje się bardzo trudne. Zwykle rozwój techno-
logii postępuje poprzez zwiększanie skompliko-
wania i zasobów, dokładanie kolejnej pamięci 
czy tranzystorów. To jednak, co udaje się z kom-

puterami w przypadku sztucznej inteligencji za-
wodzi spektakularnie – powiększanie architektury 
powoduje jej „głupienie”. Okazuje się bowiem, 
że inteligencja jest produktem nie tyle możliwości, 
co ograniczeń. Rozbudowane systemy AI zamiast 
uczyć się wzorców, które można uogólniać, uczą 
się przedstawionych przykładów na pamięć. Po-
woduje to, że świetnie sobie radzą w przypadku 
wcześniej widzianych przypadków i zwykle spek-
takularnie zawodzą w faktycznym działaniu, kiedy 
życie podsuwa przykłady nieco inne. To trochę 
jak z ludźmi o świętej pamięci, którzy są w stanie 
wkuć wszystko na pamięć, a są zupełnie niezdolni 
do improwizowania. Ludzie o słabszej pamięci 
muszą radzić sobie inaczej opanowując reguły 
i zasady sprawdzające się w większym zakresie 
warunków – i to właśnie nazywamy inteligencją.
To, że ludzie są inteligentniejsi od robaków, mimo 
że posługują się bardziej skomplikowanymi siecia-
mi neuronowymi, wynika z architektury sieci neu-
ronowych daleko poza naszym ich rozumieniem. 
Póki nie zrozumiemy jak jednocześnie zwiększać 
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nie wygra z naturalną ludzką złośliwością. Zatem 
jej dominację obserwujemy głównie w zakresie 
cyberprzestrzeni w postaci algorytmów tłumaczą-
cych, wyznaczających trasy przejazdu, analizu-
jących dane. Autonomiczne roboty to na chwilę 
obecną wciąż głównie odkurzacze i kosiarki. 
To przekłada się na niskie jak dotąd przełożenie 
automatyzacji na działania produkcyjne. Wizja 
automatycznych fabryk nie ziszcza się: w zeszłym 
roku Adidas zamknął dwie takie fabryki w Niem-
czech i to ledwie dwa lata po ich otwarciu. Oka-
zało się, że nawet minimalne zmiany w projekcie 
buta pociągały za sobą kolosalne koszty przez-
brojenia, podczas gdy w Azji ludzie byli wstanie 
zaadaptować takie poprawki zasadniczo od 
ręki. Podobnie ma się rzecz z innymi flagowymi 
projektami automatyzacji jak eliminowanie kasje-
rów, osób odprawiających bagaż na lotniskach 
itp. Tymczasem to wcale nie jest automatyzacja, 
a jedynie przesuwanie części pracy na klientów. 
Zatem automatyzacja prac manualnych, o ile nie 
są absolutnie powtarzalne lub łatwo programo-
walne, leży jeszcze poza naszymi możliwościa-
mi, przynajmniej do czasu opracowania bardziej 
uniwersalnych robotów.

Tymczasem bardziej zagrożeni czuć się mogą 
pracownicy umysłowi, do tej pory w dużej mie-
rze bezpieczni. Dlaczego? Wszak operują dziś 
w znacznej mierze w cyberprzestrzeni , czyli tam, 
gdzie AI ma się najlepiej. Wiele naszych czyn-
ności w ramach pracy „umysłowej” jest tak na-
prawdę bardzo odtwórcza i powtarzalna, a  to 
kolejny powód, dla którego sztuczna inteligencja 
może sobie w tym obszarze świetnie poradzić. 
Zagrożeni mogą czuć się księgowi, agregatorzy 
treści, osoby zbierające i przetwarzające dane. 
Tymczasem zawody bardziej kreatywne wciąż 
mogą się czuć bezpiecznie.

Jak wiec wygląda obecny stan gry? Sztuczna inte-
ligencja jest wciąż dość głupia i nie bardzo mamy 
pomysły jak to poprawić. Póki tak się nie stanie za-
stępowanie człowieka będzie raczej ograniczone 
do nowoczesnego odpowiednika tkacza z XVIII 
wieku – czyli osoby wykonującej bardzo powta-
rzalne czynności w świecie cyfrowym. Dla reszty 
sztuczna inteligencja okaże się raczej wsparciem 
czy narzędziem, a nie zamiennikiem. 
 

możliwości sieci, ale jednocześnie nie pozwolić 
im wykorzystać tychże do uczenia się na pamięć, 
skazani jesteśmy na algorytmy o  inteligencji ro-
baka. Dla wszystkich obawiających się z jednej 
strony morderczego AI rodem z „Terminatora”, 
jak i utraty miejsca pracy z drugiej, to dobra wia-
domość. Gorsza jest taka, że wiele czynności nie 
wymaga inteligencji większej niż u robaka. Testy 

sztucznej inteligencji w ramach diagnostyki raka 
płuc na podstawie zdjęć RTG pokazały większą 
skuteczność niż w przypadku lekarzy. Koniec le-
karzy w diagnostyce? Ależ skąd! Rewelacyjne 
wyniki mieli dopiero lekarze wspierani przez AI 

– okazuje się zatem, że inteligencja sztuczna i na-
turalna świetnie się uzupełniają.

Rozpowszechnianie AI jest także powstrzymy-
wane przez fakt, że ludzie rozpoznają, że mają 
do czynienia z obiektami dość głupimi i znajdują 
upodobanie w dokuczaniu im. Złośliwe wyprowa-
dzanie w pole robotów czy pojazdów autono-

micznych wykorzystujące bardzo proste zasady, 
jakie nimi kierują jest prostą analogią w dokucza-
niu mrówkom tak, by zapętlały swoje ścieżki (nota 
bene algorytmy mrówkowe to też część świata 
sztucznej inteligencji). Sztuczna inteligencja nigdy 
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Sztuczna inteligencja nigdy nie wygra 
z naturalną ludzką złośliwością
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ROGER SCRUTON 
I OBRONA TRADYCJI,
CZYLI KONSERWATYŚCI 
WOBEC WYZWAŃ 
WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
SŁAWOMIR DRELICH

Dla konserwatystów współczesnych demokracja oznacza 
przede wszystkim ustrój, w którym niewykształcony lud, 
który uległ politycznemu upodmiotowieniu, zostaje zma-
nipulowany przez „zawodowych polityków”, dla których 
celem jest przede wszystkim zdobycie władzy, nie zaś 
troska o jakąkolwiek formę dobra wspólnego. 

Może i Roger Scruton nie jest postacią w pełni 
reprezentatywną w próbach dookreślenia spe-
cyfiki współczesnej myśli konserwatywnej czy też 
konserwatywnego myślenia o świecie współcze-
snym, jednakże niewątpliwie można go uznać 
za zaangażowanego i często bezkompromiso-
wego obrońcę tradycji. Choć do mediów ma-
sowych zwykle przedostają się kontrowersyjne 
wypowiedzi myśliciela, w których broni surowe-
go prawa wobec przestępców,  organizowania 
polowań bądź krytykuje przepisy uznające pra-
wa małżeństw homoseksualnych, to szereg jego 
spostrzeżeń dotyczących kultury, polityki, religii 
czy filozofii pozwala uchwycić specyfikę konser-
watyzmu czasów współczesnych. 

Co prawda współcześni konserwatyści, którzy po-
dejmują się działalności politycznej czy publicz-
nej, zwykle akceptują zasady funkcjonowania 
porządku demokratycznego i podporządkowu-
ją się regulacjom demokracji parlamentarnej, to 
jednak cechuje ich swoisty sceptycyzm względem 
demokracji jako ustroju. Oczywiście w przypadku 
różnych nurtów konserwatywnych dostrzeżemy 
cały wachlarz postaw względem demokracji: od 
skrajnego antydemokratyzmu, odrzucającego ten 
porządek ustrojowy jako formę „dyktatury więk-
szości”, którego reprezentantami są chociażby 
amerykańscy paleokonserwatyści, pielęgnujący 
swoją tęsknotę do tradycyjnie rozumianej władzy 
króla i rządów wąskiej elity; aż po pogodzonych 
z demokratycznym porządkiem konserwatywnych 

liberałów czy liberalnych konserwatystów, którzy 
dążą przede wszystkim do wyrugowania man-
kamentów demokratycznych rządów i ograni-
czenia postępującego pochodu radykalnego 
egalitaryzmu. Roger Scruton wskazuje, że we 
współczesnych realiach parlamentaryzmu „zbyt 
duża doza zasady demokratycznej narusza rów-
nowagę parlamentu, pozwalając narodzić się 
»zawodowemu« politykowi, oportuniście chcące-
mu zajść jak najdalej w instytucji, która zachowuje 
tyle zewnętrznych oznak prestiżu, że warto o to 
zabiegać”1. Dla konserwatystów współczesnych 
demokracja oznacza przede wszystkim ustrój, 
w którym niewykształcony lud, który uległ politycz-
nemu upodmiotowieniu, zostaje zmanipulowany 
przez „zawodowych polityków”, dla których ce-
lem jest przede wszystkim zdobycie władzy, nie 
zaś troska o jakąkolwiek formę dobra wspólnego. 

Tym samym konserwatyści zabiegają o odnowie-
nie idei dobra wspólnego, czyli przywrócenie 
bądź odbudowanie klasycznego pojmowania 
polityki. Zgodnie z nauką Arystotelesa, do którego 
nawiązuje wielu współczesnych konserwatystów, 
„każde państwo jest pewną wspólnotą, a każ-
da wspólnota powstaje dla osiągnięcia jakiegoś 
dobra”2. Choć konserwatyści zwykle podzielają 
idee trójpodziału władzy, przede wszystkim we-
dług modelu sformułowanego przez Monteskiu-
sza3, to jednak usiłują pogodzić tę strukturę instytu-
cjonalno-proceduralną z teleologicznym punktem 
widzenia państwa i  wspólnoty państwowej. 
Nie będą zatem skupiać się na rozwiązaniach 
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proceduralnych, ale spróbują podporządkować 
te organizacyjne struktury jasno sformułowanemu 
celowi, który musi stanowić formę zdefiniowanego 
wspólnego dobra. Ów cel może być realizowa-
ny w różnych warunkach ustrojowo-instytucjonal-
nych, nie wymaga więc istnienia demokracji jako 
takiej. Scruton podkreśla, że „jedność państwa 
i społeczeństwa nie wymaga procesu demokra-

tycznego; ba, w chwili obecnej demokratyzacja 
pod wieloma względami stanowi dla tej jedności 
zagrożenie”4. Konserwatyści ze swoistą rezerwą 
podchodzą zatem do ustrojowego porządku 
ustanowionego przez człowieka, o  ile daje on 
możliwość realizacji idei wspólnego dobra. Zdają 
sobie sprawę, iż w realiach demokratycznego 
porządku jest to niezwykle trudne, albo wręcz 
niemożliwe. Chociażby Carl Schmitt wykazuje, 
że typowa dla demokracji „metoda tajnego gło-
sowania indywidualnego przeobraża obywatela 
uprawnionego do głosowania w izolowaną jed-
nostkę prywatną i umożliwia mu wyrażanie opinii 
bez porzucania sfery prywatnej”5. Tymczasem 
polityka rozumiana jako troska o wspólne dobro 
wymaga wyjścia ze sfery prywatnej i przejścia do 
sfery publicznej. Proces wyborczy sprowadza de-
mokrację do statystycznej procedury, którą trudno 

określić mianem formuły wypracowywania dobra 
wspólnego. 

Konserwatyści dostrzegają również, że idea pro-
fesjonalizacji sfery politycznej, skutkuje zerwaniem 
z postrzegania polityki jako służby państwowej. 
Polityk staje się technokratą – osobą przygoto-
waną do tego, żeby odpowiednio manipulować 

ludźmi i umiejętnie wykorzystywać machinę pań-
stwową, często dla interesu prywatnego bądź 
państwowego. Dla Scrutona „głównym czynni-
kiem rakotwórczym jest gabinet – wewnętrzny 
krąg ministrów mianowanych wyłącznie przez 
premiera, krąg, który rozstrzyga wszystkie kwestie 
w tajemnicy i udaje, że jest rozliczany zarówno 
przez parlament, jak i przez monarchę, podczas 
gdy w rzeczywistości nie jest rozliczany przez 
nikogo”6. Rozliczanie polityków w procedurze 
wyborczej jest – zdaniem wielu współczesnych 
konserwatystów – jedynie wygodnym złudzeniem, 
gdyż w istocie narzędzia socjotechniki oraz odpo-
wiednie zastosowanie wiedzy z zakresu psycholo-
gii społecznej sprawia, że zdobywają oni wpływ 
na społeczeństwo, a jego zakres często jest nie-
proporcjonalny do ich rzeczywistych politycznych 
zasług i osiągnięć. W kręgach konserwatywnych 

często znajdujemy krytykę demokracji, wskazywa-
nie na towarzyszące jej ryzyka, trudno zaś o do-
szukanie się w wypowiedziach konserwatystów 
apologii demokracji. Również Bogdan Szlachta, 
polski badacz myśli konserwatywnej, przywołuje 
werbalizowane przez konserwatystów groźby 
„skrępowania życia publicznego ciasnymi for-
mułkami sztucznie wykoncypowanej, a ujednoli-
cającej wszystko doktryny demokratycznej, jako 
rzekomo jedynie godziwego i możliwego ustroju 
czasów nadchodzących, mającego nawet sta-
nowić kres historii ludzkości”7. Historia ludzkości 
– jak pokazują konserwatyści – to dzieje prze-
mian ustrojowych, nieustannego przebudowy-
wania instytucjonalnych i proceduralnych struktur 
organizacyjnych wspólnoty politycznej, a zatem 
demokrację należy postrzegać jedynie jako swo-
istą przypadłość, przypadkową cechę czy wręcz 
instrumentarium wspólnoty politycznej. To wspól-
nota i jej dobrą są wartością, nie zaś demokracja. 

Krytyka zmian kulturowych 
Demokracja jest więc traktowana jako przejaw 
zmiany społecznej i kulturowej, jaka dokonuje się 
nieustannie w społeczeństwach ludzkich. Zmia-
na zaś jako taka zawsze niesie ze sobą szereg 
zagrożeń i niebezpieczeństw. W dobie niniej-
szej zmiany konserwatyści starają się uchronić te 
wartości, które uznają za fundament wspólnoty 
politycznej. Podnoszenie przez nich takich ha-
seł, jak tradycja, wspólnota, dobro, porządek, 
ład czy prawo naturalne, stawia ich w pozycji 
obrońców status quo. We współczesnym kon-

serwatyzmie znajdziemy zatem wiele wątków 
nawiązujących do towarzyszących dzisiejszym 
czasom przemian, od aborcji, eutanazji, legali-
zacji małżeństw jednopłciowych, po konsump-
cjonizm, cyfryzację, emancypację mniejszości czy 
funkcjonowanie systemów edukacyjnych. W tym 
sensie konserwatyzm współczesny przestaje być 
wyłącznie obrońcą zastanej rzeczywistości, gdyż 
ta rzeczywistość nie zawsze na obronę zasługu-
je. Tomasz Merta podkreśla, że choć oczywiście 
„konserwatysta winien przecież konserwować to, 
co jest –  ale przecież  – to, co jest, okazuje się 
niewątpliwie mało zachęcające”. Niejednokrotnie 
„konserwatysta nie może więc afirmować zastanej 
rzeczywistości, lecz od samego początku się jej 
sprzeciwia. Jego odruchy nie są zachowawcze, 
lecz burzycielskie”8. Merta miał na myśli rzecz ja-
sna polską rzeczywistość po 1989 roku, jednakże 
jego spostrzeżenia jak najbardziej dotyczą stanu 
konserwatyzmu współczesnego w perspektywie 
szerszej. Konserwatyści mają zatem wyjść poza 
samą formułę obrony status quo ante, a wtedy, 
kiedy będzie to konieczne, uzasadnione będzie 
przyjęcie przez nich postawy radykalnych burzy-
cieli, którzy podważą obowiązujący porządek, 
zdominowany przez degrengoladę i upadek tra-
dycyjnych wartości. 

Konserwatyści współcześni niekoniecznie przyj-
mują postawę obrońców obowiązującej rzeczy-
wistości społeczno-politycznej, ale raczej posta-
wę obrońców kulturowych wzorców i tożsamości 
wspólnotowej, a zarazem krytyków zachodzących 

Konserwatyści zabiegają o odnowienie idei dobra 
wspólnego, czyli przywrócenie bądź odbudowanie 

klasycznego pojmowania polityki
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w tej rzeczywistości zmian kulturowych. Żyjący 
na przełomie XIX i XX wieku konserwatysta kra-
kowski, Stanisław Tarnowski, dowodził, że aby 
bronić tych wartości, nie trzeba nawet wprost 
deklarować się jako konserwatysta, a wystarczy 
być przede wszystkim przyzwoitym i uczciwym 
człowiekiem, przywiązanym do tradycyjnego 

porządku moralnego. Dowodzi zatem, że również 
w życiu państwowo-politycznym „jednego byłoby 
nam potrzeba, stronnictwa porządnych ludzi. Ci 
niechby byli czym by chcieli, arystokratami, demo-
kratami, republikanami, monarchistami, niechby 
socjalistami i komunistami nawet, byle uczciwymi 
ludźmi, ludźmi honoru, dobrej wiary i jednego sło-

wa: byle nie kłamali i kłamać nie pozwalali, byle 
w brudnych spekulacjach rąk nie maczali i byli 
w całym znaczeniu słowa porządnymi ludźmi”9. 

Współcześni konserwatyści częściej mówią 
o konserwatyzmie jako o postawie względem 
wartości, aniżeli o konserwatyzmie postrzeganym 
jako ideologia czy doktryna polityczna. Stara-
ją się raczej wskazywać na to, co zasługuje na 
obronę, oraz na wszelkie przejawy zagrożeń, 
sprawiających, że fundamentalne wartości na-
szej kultury i cywilizacji mogą ulec degradacji, 

niż wyznaczać wzorce politycznego czy ustro-
jowego porządku. Przemawia przez nich – jak 
przez Tomasza Mertę – obawa, że „wszystko, co 
ważne, zostało zapomniane i utracone, skarlały 
idee, a wraz z nimi skarleli i ludzie, przemienieni 
z nieustraszonych wojowników w tępo zadowo-
loną masę niewolników techniki”10. Jak podkreśla-
ją, ów proces „skarlenia” i „zapomnienia” został 
zapoczątkowany przez oświecenie i  rewolucję 
francuską, czyli przez te zjawiska,  które przez 
liberałów i  lewicę traktowane są jako począ-
tek procesu wyzwalania się jednostki z niewo-
li. Konserwatyści nie negują potrzeby myślenia 
o przyszłości, przekonują, że „przyszłość można 

wybierać, pamiętając o przeszłości, troszcząc się 
o zachowanie ciągłości i historycznej pamięci”11. 
Ciągłość i pamięć to pojęcia, które nieustannie 
im towarzyszą, choć – jak uważał Isaiah Berlin – 
reakcyjnie nastawieni konserwatyści tę ciągłość 
właśnie pragnęli przerwać. Według niego, Joseph 
de Maistre postawił sobie za cel „zniszczenie 
XVIII wieku i pamięci o nim”12, ponieważ „uważał 
rewolucję, przez którą cierpieli niewinni, za prze-
rażającą katastrofę”13. Większość współczesnych 
konserwatystów przyjęła jednak postawę zde-
cydowanie bardziej zdroworozsądkową i zro-

zumiała, że pewne osiągnięcia nowoczesności 
– w ich rozumieniu: „negatywne zmiany” – nie 
mogą zostać cofnięte. Możliwe jest zatem jedynie 
zachowywanie tego, co jeszcze zdało się prze-
trwać, bądź próba reaktywacji pewnych wartości 
lub postaw mających swoje źródła w tradycji. 

Obrona tradycji i wartości sprawia, że współcze-
śni konserwatyści nieustannie stają w obronie roli 
i znaczenia religii w życiu publicznym, a  także 
stają się niejednokrotnie sojusznikami kościołów. 
Ryszard Legutko wskazuje, że „Kościół notorycz-
nie popada w sytuacje konfliktowe z  liberalną 
demokracją w kwestiach moralnych, które ustrój 

Podnoszenie przez konserwatystów takich haseł, jak: 
tradycja, wspólnota, dobro, porządek, ład czy prawo 
naturalne, stawia ich w pozycji obrońców status quo
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ten całkowicie zawłaszczył i poddał władzy ciał 
ustawodawczych i sądów. To tam dzisiaj się roz-
strzyga, co jest, a co nie jest prawnie dopuszczal-
ne w kwestiach dotyczących życia i śmierci, dobra 
i zła”14. Konserwatyści dowodzą, że porządek 
moralny nie może być efektem proceduralnych 
uzgodnień demokratycznych – nie wolno nam 
poddawać pod społeczny osąd pewnych fun-
damentalnych prawd, które mają charakter obiek-
tywny. Konserwatyści współcześni zatem tak czę-
sto krytykują współczesne przejawy relatywizmu, 
subiektywizmu i nihilizmu, zdecydowanie protestu-

ją przeciwko – jak mówią – ideologii multikultura-
lizmu, która te niebezpieczne postawy sankcjonu-
je. Tym samym postawa tolerancyjna, uznawana 
w społeczeństwach demokratycznych za jedną 
za fundamentalnych wartości, wskazywana jest 
przez nich jako jedna z przyczyn upadku tradycji 
i wartości. Legutko dowodzi, że „tolerancja jako 
najwyższa zasada musi ogłupiać, ponieważ jej 
przyjęcie osłabia refleksję nad ludzkim zachowa-
niem i nie pozwala go różnicować”15. Jednakże 
wydaje się całkiem zrozumiałe, że w demokra-
tycznych społeczeństwach, tak mocno podkreśla-
jących egalitarne idee, tolerancja stała się jedną 
z naczelnych zasad. Dlatego również demokracje 

odrzuciły tradycjonalistyczny elitaryzm oraz ideę 
elit jako grupy społecznej stojącej na straży ładu 
i wartości. Nie dziwi więc, że wśród współcze-
snych konserwatystów tak często pojawia się we-
zwanie do odbudowy tradycyjnej roli inteligencji. 
Merta przekonuje, że „nie wszyscy dadzą się za-
mknąć w klatkach swoich profesji, nie wszyscy da-
dzą się przekonać, że ideał służby społecznej jest 
martwy, a czynne uczestniczenie i współtworzenie 
kultury – zbyteczne”16. Z ust konserwatystów wy-
pływa tęsknota za elitą społeczną, która nawet 
w realiach demokratycznego porządku broniłaby 

tego, co fundamentalne. Elita taka nie musi być 
utożsamiana z elitą polityczną, choć i takie wątki 
można znaleźć wśród najbardziej antydemokra-
tycznie nastawionych konserwatystów. 

Krytyka tendencji antykapitalistycznych 
Współcześni myśliciele i zwolennicy konserwaty-
zmu przypominają o źródłowej skłonności konser-
watystów do wolności gospodarczych, dążenia 
do ochrony konkurencji i przedsiębiorczości oraz 
idei nieingerencji władzy państwowej w procesy 
gospodarcze. Zwykle przywoływane są wypo-
wiedzi założyciela konserwatyzmu, Edmunda 
Burke’a, który przyjął idee wolnorynkowe od 

szkockich liberałów, i dlatego właśnie uznaje się 
go za „zdecydowanego zwolennika wolnego 
rynku”. Burke twierdził dobitnie, że jeśli chodzi 
o sferę gospodarczą, to „właściwą rolą rządu 
jest bierność”17. Tym samym thatcheryzm, reaga-
nomika czy wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego 
jak najbardziej zdają się być kontynuacją proka-
pitalistycznych tendencji myśli konserwatywnej. 
Większość współczesnych konserwatystów przyj-
muje zatem postawę zdecydowanie prorynko-
wą, podkreślając znaczenie własności prywatnej 
i wolnej konkurencji, a także swój sprzeciw wobec 
wszelkich form interwencjonizmu państwowego, 
przede wszystkim socjaldemokratycznego modelu 
welfare state. Według Strutona, tendencje anty-
kapitalistyczne oraz skłonność różnych środowisk 
politycznych do interwencjonizmu państwowego 
wypłynęła z tego, że „własność prywatna została 
zniesławiona”18 i to zniesławiona w sposób sku-
teczny. Przede wszystkim środowiska lewicowe 
– nie bez wpływu byli tutaj dwudziestowieczni 
komuniści – zbudowały wizerunek własności jako 
kwintesencji ludzkiej chciwości i dążenia do osią-
gnięcia zysku. Podkreślali jednakże zysk jako for-
mę niesprawiedliwego czy też nieuprawnionego 
wzbogacenia, będącego efektem wykorzysty-
wania drugiego człowieka, niewolniczej pracy 
i  ślepego pędu do podporządkowania sobie 
środowiska przez wąską grupę ludzi. 

Konserwatyści współcześni starają się również 
odpowiedzieć na lewicową krytykę współczesne-
go społeczeństwa konsumpcyjnego, wedle której 

„konsumpcja nie jest celem samym w sobie, ponie-
waż nie ma wpływu na nic związanego z jaźnią”, 
podkreślają jednakże, że „konsumpcja nie jest 
złem, lecz koniecznością”19. Scruton występuje 
z zasadniczą i dobitną obroną świętego prawa 
własności. Przypomina przedstawicielom środo-
wisk radykalnej lewicy, że „własność to podstawo-
wy stosunek, w który wchodzą ze sobą człowiek 
i natura. Stanowi ona zatem pierwsze stadium 
uspołeczniania przedmiotów i warunek istnienia 
wszelkich wyższych instytucji. Niekoniecznie jest 
wytworem chciwości lub wyzysku, lecz koniecz-
nie należy do procesu, w wyniku którego ludzie 
wyzwalają się spod władzy rzeczy, kształtując 
oporną naturę według założonego wzorca”20. 
Konserwatyści dowodzą, że to właśnie poprzez 
własność człowiek wprowadza w życie dążenia 
swojej woli: może przeobrażać świat, przebudo-
wywać go, sprawiać, że będzie on dla człowie-
ka lepszy i wygodniejszy. Na tendencję współ-
czesnych konserwatystów do obrony własności 
wskazuje również Szlachta, który zaznacza, że 
konserwatyści współcześni „mniej miejsca poświę-
cają etyce”, ale w większym stopniu skupiają się 
na ukazywaniu znaczenia „własności prywatnej 
i zasady wolnej konkurencji, łącząc wysiłki z libe-
rałami odrzucającymi dawne, racjonalistyczne 
i utylitarystyczne uzasadnienia swej doktryny”21. 
Własność zatem to nie tylko forma panowania 
człowieka nad światem, ale również element bu-
dowania przezeń własnej tożsamości, poczucia 
własnej wartości, a przede wszystkim naturalne 
prawo człowieka, dla którego podstawą jest – tak 

Większość współczesnych konserwatystów przyjmuje 
postawę prorynkową, podkreślając znaczenie własności 

prywatnej i wolnej konkurencji
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mocno podnoszone przez libertarian – prawo 
samoposiadania. 

Krytyka centralizmu
Współcześni konserwatyści krytykują również 
postawy centralistyczne: przede wszystkim 
poszerzanie zakresu interwencjonizmu państwo-
wego, ograniczanie wolności osobistych przez 
aparat państwa, a także rozbudowywanie struktur 
państwowych poprzez postępujący wpływ wła-
dzy na funkcjonowanie podstawowej wspólnoty, 
jaką jest rodzina. Głosy przeciwne centralizacji 
w Europie materializują się również w krytyce 
procesu integracji europejskiej oraz wrogości 
względem postępującego rozbudowywania 
europejskiej jurysdykcji i jej wpływu na legislację 
i orzecznictwo sądownictwa krajów należących 
do Unii Europejskiej. Konserwatyści przypominają, 
że w „społeczeństwie każda jednostka jest włą-
czona w wielość naturalnych wspólnot”22 i dlate-
go każda z nich powinna utrzymywać swoje pra-
wa i przywileje, w szczególności zaś maksimum 
swobody powinno przysługiwać rodzinie jako 
podstawowej komórce społecznej. Współczesny 
konserwatyzm staje po stronie idei decentralizacji 
władzy publicznej oraz przyzwolenia na formo-
wanie silnego samorządu terytorialnego. Legitymi-
zacja dla zasad decentralizacji i samorządności 
czerpana jest przez większość konserwatystów 
z idei pomocniczości – ta z kolei ma swoje źró-
dła w doktrynie chrześcijańsko-demokratycznej 
oraz katolickiej nauce społecznej. Polscy konser-
watyści w początkach lat dziewięćdziesiątych 

deklarowali swoją tożsamość właśnie poprzez 
odwołanie do tychże haseł. Przekonywali, że 
„państwo w swej praktyce ustrojowej  powinno 
kierować się zasadą pomocniczości”, polega-
jącej na tym, że rząd powinien zrezygnować 
„z aktywności w tych sferach, które mogą zostać 
powierzone władzom lokalnym, samorządom za-
wodowym lub obywatelom”23. 

Postawa antycentralistyczna znajduje swój wy-
raz przede wszystkim wśród konserwatystów tych 
państw, w którym rozbudowana jest krytyka nie-
skuteczności funkcjonowania aparatu państwo-
wego. Zgodnie z twierdzeniem Tomasza Merty, 
jeśli „mamy do czynienia ze złym państwem, które 
nie potrafi być ani skutecznym nocnym stróżem, 
ani dobrym opiekunem”24, wówczas decentra-
lizacja i przekazywanie uprawnień jak najbliżej 
obywatela wydaje się rozwiązaniem najrozsąd-
niejszym. Antycentralizm nie może być jednakże 
utożsamiany z niechęcią czy wręcz wrogością 
do autorytetu, gdyż to właśnie autorytet jest przez 
konserwatystów zawzięcie broniony. Nie cho-
dzi jednak ani o autorytet jakikolwiek, ani tym 
bardziej o autorytet ustanowiony, utożsamiany 
z władzą polityczną, legitymującą się demokra-
tycznym mandatem. Scruton mówi, że „człowiek, 
który posiada autorytet, posiada go z  jakiegoś 
źródła – chociaż dobrze jest, jeśli odznacza się 
on również autorytetem w innym sensie niż legi-
tymowana lub ugruntowana zasada sprawowa-
nia władzy, a mianowicie w sensie naturalnego 
daru wzbudzania posłuszeństwa”25. Skłonność 

człowieka do posiadania autorytetu, sugerowania 
się jego wskazaniami oraz gotowość do podpo-
rządkowania się jemu ma – zdaniem Scrutona – 
charakter naturalny. Zwraca on jednakże uwagę 
na konieczność przyjmowania przez człowieka 
współczesnego postawy ostrożnej i sceptycznej, 
gdyż do miana autorytetu roszczą sobie pre-
tensje krzykliwi populiści i demagodzy, a  także 
przywódcy polityczni, który przy pomocy pozoru 

charyzmy, usiłują podporządkować sobie społe-
czeństwo. 

Przywódcy tacy niejednokrotnie wykorzystują sła-
bości państwa i  jego niedoskonałości, obiecują 
uskutecznienie jego działania, podniesienie efek-
tywności, zwiększenie jakości świadczonych usług 
publicznych, wpłynięcie na przyspieszenie roz-
woju i podniesienie poziomu życia. Okazuje się 
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wypłynęły inne”. Jest jednak głęboko przekonany, 
że „w tym całym zamęcie konserwatyści potrafią 
znaleźć i ugruntować autentyczną ciągłość”29. 
Ta skłonność konserwatystów współczesnych do 
„ugruntowywania autentycznej ciągłości” przy-
pomina trochę przekopywanie się archeologów 
przez kolejne warstwy skorupy ziemskiej.   
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bowiem, że państwo „o rachitycznej woli i niskiej 
sterowności jest zarazem państwem niebywale 
miękkim. Za słabe, by poradzić sobie z silnymi, 
poprzestaje na dręczeniu słabych. Niezdolne do 
osiągania ambitnych celów, ma jednak dość sił, 
by paraliżować u trudniąc działanie niezależnych 
podmiotów – rosnąca wciąż liczba barier i  re-
gulacji w życiu gospodarczym świadczy o  tym 
dobitnie”26. Choć Merta miał na myśli słabości 
polskiego państwa po roku 1989, to jego wnio-
ski dotyczyć mogą wszelkich instytucji państwo-
wych, które spotykają się z powszechną krytyką 

i zarzutem nieefektywności. Środowiska lewico-
we wzywają zatem do większego centralizmu 
i poszerzenia sfery wpływu władzy państwowej, 
uznając, iż jest to jedyna skuteczna forma prze-
budowania struktur państwowych. Zapowiadają, 
że doprowadzą do – jak mowa przykładowo 
w tekście polskiej konstytucji – „realizacji zasady 
sprawiedliwości społecznej”. Tymczasem Scru-
ton i  inni konserwatyści współcześni zachęcają, 
aby „sobie uzmysłowić, że »naturalna« sprawie-
dliwość ma nienaturalnego wroga: sprawiedli-
wość »społeczną« lansowaną przez reformatora 
egalitarystę”27. Ponownie powołują się na Burke’a, 
który „zwracał się on przeciwko upolitycznieniu 

handlu, stworzeniu monopolu akceptowanego 
przez brytyjski rząd, co zapobiegałoby normal-
nemu działaniu konkurencji, stanowiącej hamulec 
dla chciwości i nadużyć”28. 

Konserwatyzm jako forma reakcji
Współczesny konserwatyzm jawi się zatem nie 
tylko jako ideologia czy doktryna polityczna, ale 
przede wszystkim jako forma reakcji na zmiany 
społeczne, kulturowe, moralne i polityczne, jakie 
zaobserwować można we współczesnym społe-
czeństwie. Tak rozumiany konserwatyzm ma rzecz 

jasna swoją genezę w tym największym złu, ja-
kie znajdujemy w narracji konserwatystów, czyli 
w rewolucji francuskiej. Jednakowoż każda epoka 
– tak samo czasy współczesne – staje wobec 
nowych problemów, kolejnych niebezpiecznych 
przemian i  idei, a zatem również konserwatyści 
formułują swoje oceny w odpowiedzi na kontekst 
ich czasów. Tym samym konserwatyzm współcze-
sny, ale również wszelkie formy konserwatyzmów 
przyszłości, skazane są niejako no tożsamość re-
akcyjną, stanowiącą jedynie wypadkową zmie-
niającej się „ówczesności”. Scruton zdaje sobie 
sprawę, że „widzimy dokoła wielki chaos” oraz że 
„dawne lojalności poszły na dno, a w ich miejsce 
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Skłonność człowieka do posiadania autorytetu, 
sugerowania się jego wskazaniami oraz gotowość 

do podporządkowania się mu ma tu charakter naturalny
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Z  czego zapamiętam ten rok pomijając 
osobiste sprawy? Na pewno z wyborów 
parlamentarnych, podczas których nie tyl-

ko nie powiodło się odsunięcie od władzy naj-
gorszej ekipy od 1989 roku, ale również nie uda-
ło się dokonać znaczącej zmiany pokoleniowej. 
Dalej mamy POPiS, dalej żyjemy przeszłością 
i dalej osią sporu są wydarzenia z lat osiemdzie-
siątych oraz pytania to kto zyskał na nich dużo, 
a kto bardzo dużo, a przecież powinien mniej, 
bo stał tam, gdzie stało lub nie stało ZOMO. Ci, 
co zapiekli się w tym sporze od lat, w sumie chy-
ba już nie są pewni, kto gdzie stał, co dobitnie 
pokazuje casus Piotrowicza. Ale... ich to już nie 
obchodzi. Dobry konflikt to taki, w  którym wła-
śnie nie wiadomo o co chodzi, bo taki właśnie 
konflikt najtrudniej jest rozwiązać. 

Zapamiętam na pewno z  tego roku kolejne 
kłamstwa naszego premiera, których to listę ar-
chiwizuję dla potomności. Ten człowiek z każdy 
dniem przesuwał się w górę na mojej prywatnej 
liście najbardziej żenujących postaci naszej po-
lityki, aż w końcu osiągnął bezapelacyjne pierw-
sze miejsce, choć przeciwników miał naprawdę 
godnych i pracujących na swoją pozycję o wie-
le dłużej.  

Zapamiętam ze zmian klimatycznych, z katastro-
falnej suszy w Europie, która sprawiła, że w mojej 
pracy zawodowej, kręcącej się wokół owoców 
i warzyw, wszystko stanęło na głowie, a polskie 
rolnictwo będące – przez jednych uznawane 

za kulę u nogi, zaś dla drugich będące  kołem 
zamachowym polskiego cudu gospodarczego/
eksportowego – zaczęło wykazywać oznaki 
śmierci klinicznej.

Zapamiętam z  filmu braci Sekielskich, wystą-
pienia Leszka Jażdżewskiego, świetnego seria-
lu Paulo Sorrentino Młody Papież, swojskiego 
Kleru Wojtka Smarzowskiego, usunięcia w moim 
Trójmieście pomnika księdza Jankowskiego. Nie 
mam złudzeń, że księża dalej robią to, co robili, 
a my dalej im na to pozwalamy swoją bezczyn-
nością. My nigdy niewinni, to ocet winny.

Zapamiętam z  katastrofy flagowego programu 
rządowego 500 plus, który miał być lekiem na 
kryzys demograficzny, a okazało się, że wydanie 
już około 90 mld złotych od początku istnienia 
programu sprawiło, że od roku wskaźnik dziet-
ności ciągle spada. Zrzucanie nie swoich pie-
niędzy z helikoptera to modus operandi obecnej 
ekipy rządowej. 

Zapamiętam z  tego roku Dwie Wieże Ka-
czyńskiego, w której to aferze jak w soczewce 
ujawniła się cała istota raka, jaki toczy ten kraj. 
Najpierw uwłaszczenie się na majątku państwo-
wym, później podstawione osoby, w tym chciwy 
ksiądz we władzach spółki. Dalej wynajmujemy 
wujka/szwagra, by nam teren oczyścił, a w  tle 
setki milionów złotych. A jak nas złapią za rękę 
to krzyczymy głośno, że Bóg, Honor, Ojczyzna.
Nie da się też zapomnieć prezesa NIK Banasia, 

2019, CZYLI BENEFIS 
ZENKA MARTYNIUKA
BARTŁOMIEJ AUSTEN

2019 rok przeminął. 2020 już na pokładzie. Nie in-
teresuje mnie, że ten rok w skali planety, ludzkości nic 
nie będzie znaczyć. Dla mnie, obrzydliwego nihilisty, 
który nie wierzy w reinkarnacje, piekło, czy wniebow-
stąpienie, każdy rok to szmat czasu. A skoro znaczy, 
to trzeba go podsumować.
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którego to afera połączona z wcześniejszą Pre-
zesa KNF, każe podejrzewać, że wyśmiewane 
wcześniejsze państwo z tektury przeobraziło się 
pod rządami PiS w  państwo całkowicie bez-
bronne, pozbawione nawet tej tektury. Bezbron-
ne, bo jeszcze nigdy nie widziano niewidomego 
na plaży nudystów.

Zapamiętam ten rok jako rok Zenka Martyniu-
ka, którego koncert pobił w Święta oglądalno-
ścią niepokonanego do tej pory Kevina samego 
w domu. To może nie być ostatni rok sukcesów 
tego artysty, gdyż w przyszłym roku TVP wypro-

dukuje film fabularny o  wyrafinowanym tytule 
Zenek, który trafi do dystrybucji kinowej. No ale 
skoro prezes TVP Jacek Kurski parę dni temu po-
równał twórczość sympatycznego Zenka do do-
robku Pendereckiego... Nic więc dziwnego, że 
na transmisje noblowskiej mowy Olgi Tokarczuk 
TVP nie znalazł miejsca w ramówce, bo przecież 
jest Zenek.

Zapamiętam ten rok też z  tego, że z  polskich 
mediów – i to zarówno rządowych jak i opozy-
cyjnych – ostatecznie zniknął nam świat, zosta-
ła tylko wojna polsko-polska. Nawet jeśli kogoś 
interesował Brexit, to nie był on rozpatrywany 
w  kontekście Unii, a  tylko tego, co  oznacza 

on dla Polski. Zamknęliśmy się w  swojej bańce 
i  z  roku na rok, cegła po cegle budujemy mur 
obojętności, ignorancji, nietolerancji, jakim zno-
wu odgradzamy się od świata zachodniego, 
o którym niegdyś marzyliśmy, a którego się teraz 
boimy.

Zapamiętam Roberta Biedronia, który nie zło-
żywszy, co wcześniej obiecał, mandatu euro-
posła, sam siebie wyautował z  pierwszej ligi 
polskiej polityki, jednocześnie dają oddech tak 
potrzebny SLD, by ta znowu, rozdając lewą ręką 
karty, wróciła na salony.

Zapamiętam też ich 8 posłów, jak i  10 z  KO, 
którzy nie raczyli zagłosować przeciwko usta-
wie, której sam projekt ledwie dzień wcześniej 
wyprowadził tysiące ludzi na ulicę. Jeden z nich, 
z Pomorza, tłumaczył się później, że nie zagłoso-
wał, bo nie miał czasu, bo dzień wcześniej pro-
testował pod gdańskim sądem, przez co dzień 
później nie zdążył na samolot, ale to chyba sa-
molot nie zdążył na niego.   

Zapamiętam z  kolejnej obrzydliwej kampanii 
wyborczej, gdzie znów okazało się, że obie-
canki cacanki, a głupiemu gruszkę na wierzbie. 
„Na skróty” to ciągle jest najbardziej efektywny 

sposób, by przebiec wyborczy maraton. Zapa-
miętam też z niej, że ludzie stanowiący fundament 
opozycji pozaparlamentarnej z KOD-u, Obywa-
teli RP, Nowoczesnej, Kobiet w Czerni, pracujący 
4 lata pro bono na jej rzecz, zostali w większości 
pousuwani z  list Koalicji nomen omen Obywa-
telskiej, lub zaproponowano im takie miejsca, że 
stanowili tylko mięso armatnie dla tych bardziej 
prominentnych i zasłużonych.

Zapamiętam, że ciągle według najważniejszych 
autorytetów dziennikarskich, główną przyczyną 
kolejnej porażki ich wybrańców, była nie dość 
dobra kampania wyborcza. Ich kandydaci byli 
za leniwi i  za mało się najeździli w  kampanii 
w teren, gdzie głosuje przecież większość Pola-
ków, bo większość z nas mieszka poza dużymi 
miastami. Gdyby byli mniej leniwi i sobie pojeź-
dzili jak np. Pani X, czy Pan Y to na pewno, by 

Zrzucanie nie swoich pieniędzy z helikoptera 
to modus operandi obecnej ekipy rządowej
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zwyciężyli. Jasne… a do kogo oni mieli jeździć? 
Na czyje zaproszenie? Kto miał im zorganizo-
wać te spotkania? Te struktury, które nie istnieją? 

Zapamiętajcie sobie raz na zawsze. Przegrali-
ście, bo nie wykonaliście swojej pracy przez te 
4 lata przed kampanią. Potem już było poza-
miatane. Nie budowaliście kół, struktur w  gmi-
nach powiatach. Niszczyliście każdą oddolną 
strukturę, która Wam zagrażała. Potrafiliście się 
tylko śmiać z  Tarczyńskiego, Macierewicza, 
a oni będąc w opozycji, tak jak Wy dziś, ciężko 
pracowali zjeżdżając całą Polskę przez ostat-
nie lata na spotkaniach choćby klubów „Gaze-
ty Polskiej”. W 2015 roku zebrali tego pierwsze 
efekty, ale nie osiedli na laurach. Ciągle jeździli 
w teren, jak nie oni – to inni. Ciągle zdobywali 
teren, a Wy oddawaliście go za darmo. Byliście 
po prostu gorsi od PiS-u w tej grze, która dzień 
w dzień polega na zdobywaniu wyborców. Nic 
dziwnego, że przegraliście. Póki sobie nie uświa-
domicie, że trzeba to robić codziennie, jak mycie 

zębów, a nie od święta/kampanii to zawsze bę-
dziecie przegrywać, a za zmarnowaną szansę 
na pogoń za naszymi europejskimi aspiracjami 

nas i naszych dzieci odpowiedzialnością będzie 
można obciążyć zarówno Was i ich. Po równo. 
I to nie jest żaden symetryzm z mojej strony. Prze-
stańcie nam wmawiać, że musimy Was kochać, 
bo innej opozycji nie mamy. Nie mamy, bo Wy 
ją skutecznie niszczycie. Na tym się skupiacie. 
W tym jesteście, przyznaję, zabójczo skuteczni. 
Na to idzie Wasza cała para. Na nic innego już 
niestety nie starcza.

Widać wciąż znaczne zachmurzenie na hory-
zoncie. Wiatr ciągle wieje ze wschodu. Barometr 
wciąż niekorzystny. Prawy foka szot wybierz. Ża-
gle w górę: Kurs w 2020 na Ateny!

PS. Tak, nie pamiętam o tym, co się stało 13 stycz-
nia w Gdańsku, bo to się nie mogło wydarzyć 
naprawdę. Nie mogło. 

Przestańcie nam wmawiać, że musimy Was kochać, 
bo innej opozycji nie mamy
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Były wiceprzewodniczący regionu pomorskiego Nowoczesnej, były kandydat 
Nowoczesnej na urząd Prezydenta miasta Gdynia, były koordynator powiatu 
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16 stycznia 1920 roku w Stanach Zjed-
noczonych weszła w życie 18. poprawka do 
konstytucji, a wraz z nią ustawa Volsteada, która 
w szczegółowy sposób regulowała zasady obo-
wiązywania zakazu produkcji, transportu, sprze-
daży oraz konsumpcji odurzających trunków al-
koholowych. W tym miesiącu obchodzimy więc 
setną rocznicę tego wydarzenia. Warto zatem 
wrócić do dziejów prohibicji, jej wprowadzenia, 
egzekwowania i obalenia. Warto przy tej okazji 
zastanowić się, czy aby na pewno wyciągnęli-
śmy trwałe wnioski z tego społeczno-prawnego 
eksperymentu?

W  Stanach Zjednoczonych wprowadzenie 
prohibicji było przełomem pomiędzy epokami. 
W kraju zbudowanym na idei jak najszerszej 
wolności, pomysł zakazania ludziom dorosłym 
konsumowania czegokolwiek, pomysł użycia 
instytucji państwa do głębokich kontroli w pry-
watnej sferze życia, pomysł aby moralne kon-
cepcje jednych określały zakres praw drugich, był 
mentalną rewolucją. Siły stawiające moralność 
ponad wolność długo musiały pracować nad 
opinią społeczną, aby rezultat ten umożliwić. 
Walka o delegalizację alkoholu trwała zatem 
ponad pół wieku i oparta była o wiele czynników, 
które także i we współczesnym rozumieniu polityki 
tworzą istną plejadę antyliberalnych impulsów.

Antyliberalne filary
Pierwszym zjawiskiem, które zrodziło wołanie 
o prohibicję, była nierówność płci i tradycyjne 

role społeczne. W XIX-wiecznym świecie ame-
rykańskiej prowincji czas wolny i rozrywka była 
domeną wyłącznie mężczyzn (kobietom pić ab-
solutnie „nie wypadało”). Owszem, pracowali 
oni oczywiście ciężko fizycznie i na ich barkach 
spoczywała odpowiedzialność za przetrwanie 
rodziny. Z  tego wywodził się społeczny i  ro-
dzinny porządek ścisłego patriarchatu, gdzie 
funkcja kobiet polegała na prowadzeniu domu 
i pomniejszej pracy w gospodarstwie, zaś nie-
podzielne władztwo nad rodzinami dzierżyli 
ojcowie. Gdy w ich życiu alkohol zaczynał od-
grywać nadmierną rolę, rodzinie – dosłownie – 
grozić mogła zagłada. Ewolucja ról społecznych 
płci była wówczas jednak nie do pomyślenia, 
odebranie pijakowi rządów w domu niemożli-
we. Jak pokazał przebieg zdarzeń, łatwiej niż 
władzę, można było mężczyznom odebrać 
butelkę. To właśnie kobiety, pozbawione praw 
wyborczych i głosu w debatach politycznych, 
stworzyły siłę ruchu na rzecz prohibicji w  jego 
najwcześniejszym etapie. Co ciekawe, ich zaan-
gażowanie – choć przy okazji do tego właśnie 
miało doprowadzić – nie było zorientowane na 
emancypację społecznej roli kobiety. Było raczej 
konserwatywnym odruchem mającym na celu 
ratowanie świata męskiej dominacji i odpowie-
dzialności przed męskim pijaństwem i nieodpo-
wiedzialnością.

Sprzymierzeńcami kobiet byli protestanccy ka-
znodzieje. Szybko niemal wszystkie protestanckie 
kongregacje (z  istotnym wyjątkiem luteranów) 

STULECIE 
PROHIBICJI
PIOTR BENIUSZYS

Słowo „prohibicja” kojarzymy z alkoholem i w istocie zakaz 
jego konsumpcji jest już niewyobrażalny. „Wychowanie w trzeź-
wości” ogranicza się do takich celów, jak usuwanie reklam, pod-
wyższanie akcyzy, ograniczanie czasu i punktów sprzedaży, 
czy jednodniowe rekonstrukcje historyczne z okazji przyjazdu 
papieża. Ale przecież żyjemy nadal w świecie prohibicji.
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zaangażowały się w ruch prohibicyjny, zaś po 
1920 r. w surowe przestrzeganie norm prawa. 
W państwie ufundowanym na idei religijnej wol-
ności i wielości kościołów, a przede wszystkim 
konstytucyjnego rozdziału kościoła od państwa, 
prohibicja była pierwszym przypadkiem świado-
mego odrzucenia gorsetu apolityczności religii 
na ogólnonarodową skalę. Już w XX w. organi-
zacje religijne zupełnie otwarcie angażowały 
się w kampanie polityczne konkretnych, prohib-

cjonistycznych kandydatów i bezpośrednio lo-
bbowały w procesie legislacyjnym. To zjawisko 
było prekursorem religii upolitycznionej w USA, 
która w drugiej połowie XX w. stanie się wręcz 
standardowym składnikiem politycznego krajo-
brazu w tym kraju. 

Najzupełniej oczywistym jest, że filarem prohi-
bicji była idea paternalizmu państwa. Także 
ludzie niezbyt wierzący, popierając prohibicję 
z  innych powodów, podpisywali się pod kon-
cepcją państwa ustawą określającego ramy 
moralności obowiązującej, pełniącego wobec 
obywatela rolę niańki, nadzorcy, kontrolera, 
czy anioła-stróża, który za rękę prowadzi swe 
formalnie tylko dorosłe, ale przecież niezdolne 

do samodzielności dzieci-obywateli przez me-
andry niebezpiecznego świata, chroni przed 
pokusą, pomaga uciszyć wewnętrzne demony. 

Prohibicja wyrosła ponadto na żyznym gruncie 
religijnych, kulturowych i etnicznych resenty-
mentów. Przekucie w powszechne prawo prze-
konań niektórych kościołów o  niemoralności 
picia alkoholu było oczywistym narzuceniem 
zasad jednej religii wyznawcom innych wie-

rzeń. Dodatkowo było ono pomyślane jako cios 
w społeczności nieanglosaskich imigrantów i ich 
kulturę. Na przełomie XIX i XX wieku trwała kolo-
salna fala imigracji do USA, w skutek której rosły 
społeczności imigrantów niemieckich, skandy-
nawskich, włoskich, irlandzkich, żydowskich oraz 
środkowoeuropejskich (w  tym także polskich). 
Ludzie ci osiedlali się przede wszystkim w wiel-
kich miastach i przekształcali wiejski, rolniczy 
kraj w archipelag wielkich metropolii. Ta kultu-
rowa rewolucja, multikulturalizm i urbanizacja, 
wprawiły w panikę anglosaskich protestantów. 
Zakaz konsumpcji alkoholu był więc narzędziem, 
aby katolikom i luteranom pokazać, że muszą się 
dostosować, że nie są w USA u siebie. Szczy-
tem tych animozji były kluczowe dla losów 18. 

poprawki lata I  wojny światowej. Nienawiść 
wobec cesarskich Niemiec została przekuta nie 
tylko w niechęć wobec Amerykanów niemieckie-
go pochodzenia, ale także stała się zachętą aby 
wyprowadzić ostateczny cios w zdominowaną 
przez Pabstów, Schlitzów, Blatzów i Millerów 
branżę browarnictwa, która do czasu włączenia 
się USA decyzją Wilsona do wojny otwarcie 
sympatyzowała z państwami centralnymi. 

Co ciekawe, także odchodzenie od gospodar-
czego liberalizmu okazało się impulsem na rzecz 
prohibicji. Nie chodzi tylko o to, że w imię mo-
ralności uznano likwidację piątej co do wielko-
ści branży w kraju i niezliczonych miejsc pracy 
za niewygórowaną cenę. Otóż, wprowadzenie 
prohibicji stało się finansowo możliwe dopiero 
dzięki wprowadzeniu podatku od dochodów 
osobistych. W  epoce przed PIT podatki od 
sprzedaży i licencjonowania producentów oraz 
sprzedawców alkoholu stanowiły lwią część bu-
dżetu  rokufederalnego (od 1/3 u końca wojny 
secesyjnej po aż niesamowite 70% około 1905). 
„Odkrycie” w postaci PIT nowego źródła docho-
dów uniezależniło rząd federalny od dochodów 
branży i uczyniło prohibicję potencjalnie, a na-
stępnie realnie wykonalną.

W końcu filarem prohibicji była także typowa 
dla przeciwników liberalizmu, naiwna wiara 
w to, że złożone problemy społeczne, takie jak 
plaga pijaństwa, można rozwiązać prostymi 
metodami, takimi jak jedna ustawa. Ludzie nie 

zmieniają swojej natury, postaw i potrzeb tylko 
dlatego, że tak zadekretowano. Nie pomaga 
nawet kłamliwa propaganda. Sugerowanie, 
iż już jeden drink może śmiertelnie uszkodzić 
przewód pokarmowy człowieka (co Ameryka-
nom wpajał ruch na rzecz prohibicji) naraża na 
śmieszność. Próba urzeczywistnienia prohibicji 
w latach 1920-33 pokazała dobitnie nieskutecz-
ność projektowania na siłę ludziom „nowego, 
lepszego świata”.

Kto „suchy”, kto „mokry”
Pozytywne skutki prohibicji w postaci zmniejsze-
nia konsumpcji alkoholu ograniczyły się do kilku 
pierwszych lat obowiązywania. Następnie stała 
się ona teatrem niemocy państwa, kombinator-
stwa, obywatelskiego nieposłuszeństwa, dywer-
sji, bolesnych finansowych reperkusji, a  także 
oczywiście rozkwitu świata przestępczości. 

Zaczęło się od wyjątków. Jeden powinien 
współczesnym czytelnikom wydać się znajo-
my – sprzedaż „whisky do celów medycznych” 
w aptekach. Najszybciej wyjątki jednak zapew-
nili sobie duchowni: legalne było wino mszalne 
(zamówienia parafii poszybowały), alkohol kon-
sumować mogli także rabini (ich liczba przebi-
ła niejeden sufit, niewielu było wśród nowych 
rabinów etnicznych Żydów), wolno było przez 
pewien czas robić domowe wino i cydr, spe-
cjalnym klubom pozwolono zachować trunki za-
kupione przed 16.01.1920, a niektórym z nich 
zapasy wystarczyły do roku 1933. W efekcie, 

Prohibicja zaczyna się od niewielkiej grupy 
„zaniepokojonych” obywateli, 

którzy uważają coś za niemoralne
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już na starcie, prohibicja naraziła się na niejedną 
śmieszność (zakaz noszenia piersiówek – na-
wet pustych – uchwalono już w końcowej fazie 
prohibicji).

Największą przeszkodą egzekwowania nowe-
go prawa okazał się jednak rozmiar popytu. Był 
on kolosalny wśród tzw. zwyczajnych obywateli. 
Owszem, prohibicja miała poparcie wśród wielu 
ludzi politycznie i społecznie wpływowych. Po-
pierali ją liczni przemysłowcy (np. Henry Ford), 
bo chcieli mniej pijaństwa i przypadków kaca 
przy taśmach produkcyjnych. Popierali aktywi-
ści afroamerykańscy i południowi rasiści spod 
znaku Ku-Klux-Klanu oraz ustaw Jima Crowa 

(z zaskakująco podobnych przyczyn). Popiera-
ła większość Republikanów, których wyborczą 
bazą byli prowincjonalni biali protestanci (w tym 
wszyscy trzej prezydenci czasu prohibicji: Har-
ding, Coolidge i Hoover – choć żaden z nich 
prywatnie nie wierzył w powodzenie przedsię-
wzięcia) i dla których istotna była religia; prze-
ciw była liberalna mniejszość wielkomiejskich 
republikanów o nieanglosaskim backgroundzie. 
Wśród Demokratów blisko połowa partii była 
za prohibicją, do czego doliczyć trzeba wielu 
polityków oportunistycznie ukrywających swój 
sprzeciw. Za prohibicją było progresywne skrzy-
dło partii z byłym trzykrotnym kandydatem na 
prezydenta Williamem Jenningsem Bryanem na 

czele. Ich pierwotne stanowisko było raczej na 
rzecz dobrowolnej abstynencji, ale w toku de-
baty poparli stronę prohibicyjną w trosce o po-
prawę położenia klasy robotniczej. Po stronie 
prohibicji opowiedziało się także południe De-
mokratów, czyli skrzydło rasistowskie (Dixiekraci), 
które w eliminacji alkoholu dostrzegało nadziei 
na torpedowanie rewolty afroamerykańskiej 
przeciwko ustawodawstwu segregacyjnemu. 
Większość Demokratów – skrzydło liberalne 
– była jednak „mokra”, byli to z  jednej strony 
liberałowie gospodarczy, którzy liczyli straty dla 

gospodarki, politycy katoliccy, nieanglosascy 
lub wielkomiejscy, oraz obyczajowi liberałowie 
o antyreligijnym zacięciu. W toku trwania pro-
hibicji zdobyli oni w końcu przewagę w par-
tii – w 1924 r. udało im się tylko zablokować 
w prawyborach kandydata „suchych” i sympa-
tyka Konfederacji Williama G. McAdoo, ale już 
w roku 1928 przeforsowali kandydaturę ultrali-
berała i katolika Ala Smitha na prezydenta. 

Podczas gdy wśród elit do końca lat 30-tych 
większość miała strona „sucha”, tak społeczne 
doły były zbyt „mokre”, aby prohibicja mia-
ła szanse. Zwłaszcza, że wraz z upływem lat 

20-tych wielkie miasta USA dodatkowo „wil-
gotniały”, gdy ogarnęła je pierwsza w historii 
rewolucja obyczajowa i  seksualna. Łamanie 
ustawy Volsteada stało się powszechne, modne 
i w dobrym guście. Był to naturalny odruch nie-
posłuszeństwa, napędzany jego wszechobec-
nością. W miastach z Nowym Jorkiem na czele 
powstały setki tysięcy tzw. speakeasies, czyli nie-
legalnych barów. Stanowiły one wesołą i  roz-
śpiewaną hydrę – każdy zamknięty generował 
powstanie dwóch nowych, czasem za drzwiami 
obok. Rozbijanie speakeasy przez agentów biu-

ra prohibicji było dla klientów dodatkową atrak-
cją, konsekwencje prawne dla nich samych były 
do roku 1928 znikome. Zwłaszcza, że społeczne 
doły, które bojkotowały prohibicję, składały się 
nie tylko z klientów barów. W ich skład wliczyć 
należy większość funkcjonariuszy policji miejskiej 
w wielkich miastach. Niekiedy wręcz aktywnie 
torpedowali oni wysiłki „federalnych” z prohibi-
cyjnych specsłużb. Burmistrzowie i gubernatorzy 
niektórych stanów celowo wybijali zęby prawu. 
Ustawa  Volsteada dla swojego sukcesu potrze-
bowała także udostępnienia przez nich fundu-
szy lokalnych. Stany New Jersey, Washington 
i Maryland odmówiły jakiejkolwiek partycypacji 

Ludzie nie zmieniają swojej natury, postaw i potrzeb 
tylko dlatego, że tak zadekretowano. 

Nie pomaga nawet kłamliwa propaganda
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w kosztach. Podobnie zachowywali się niektó-
rzy sędziowie, grupowo skazując np. setkę zła-
panych na piciu na minimalne mandaty w kil-
kuminutowych postępowaniach. Zarówno oni, 
jak i prokuratorzy, jak i policjanci byli oburzeni 
koniecznością marnowania czasu na walkę ze 
sprzedażą alkoholu, gdy sprawy o poważniej-
sze przestępstwa leżały odłogiem.

Rząd puchnie, społeczeństwo się sypie
Instytucje państwa przygniotła liczba obowiąz-
ków i  zadań związanych z  egzekwowaniem 
prohibicji. Republikanie, nominalnie najczęściej 
zwolennicy prohibicji, byli równocześnie za 
małym rządem, który ograniczał swoje funkcje, 
wydatki i zadania. Ta filozofia była całkowicie 
niekompatybilna z 18. poprawką. W efekcie, 
w pierwszych latach w wielu miejscach zakaz 
alkoholu był fikcją, gdyż nie było po prostu na 
miejscu dosyć sił, aby za jego złamanie kogoś 
ścigać. Potem zaś, gdy już przestępcze organi-
zacje wykorzystały stworzoną przez prohibicję 
wielką szansę i stały się finansowymi potęgami, 
zaś zbrodnia rozlała się na ulice Ameryki w bez-
precedensowym stopniu (rozwój przestępczo-
ści jest najbardziej znaną konsekwencją wpro-
wadzenia prohibicji, więc w  tym tekście tylko 
to dla porządku odnotujmy), niemoc państwa 

objawiła się z  całą mocą. Wydatki państwa 
musiały eksplodować. Tak oto, i to pod rządami 
Republikanów, prohibicja stała się zarzewiem 
nowej filozofii big government. Gdy w 1928 roku 
do obrazu rzeczywistości dołączył wielki kryzys, 
opinia publiczna odnotowała, że dla Hoovera 
walka z alkoholem jest ważniejsza od pomocy 
pogrążającym się w nędzy ludziom. To właśnie 

ten moment zdecydował o przejęciu niedługo 
potem władzy przez Demokratów na 20 lat.

Prohibicja była nie tylko pierwszym impulsem dla 
koncepcji państwa o rozbudowanych funkcjach 
i wielkim budżecie, ale także dla państwa inwi-
gilującego obywatela. Walcząc z alkoholem, 
rząd USA po raz pierwszy użył w sposób nie-
legalny podsłuchów. Naruszenia prywatności, 
przeszukania w domach i rewizje osobiste stały 
na porządku dziennym. Gdy w roku 1929 frustra-
cja ludzi Hoovera sięgnęła zenitu, wprowadzo-
no wręcz obowiązek konfidenctwa, pod sank-
cją karną każdy był zobowiązany denuncjować 
sąsiadów pędzących bimber lub parających się 
bootleggingiem. Rozpaliło to nienawiść między-
ludzką w wielu społecznościach, gdzie dotąd 
w dobrym tonie było pilnowanie własnego nosa.

Oczywiście wszechobecna była korupcja. Nie 
tylko wielkie mafie alkoholowe miały w kieszeni 
polityków i stróżów prawa na masową skalę. Tak-
że drobni handlarze z łatwością budowali sieci 
zaufania na swoich lokalnych obszarach działal-
ności. Powstanie służb ds. prohibicji umożliwiało 
lokalnym politykom obsadzenie dodatkowych 
stanowisk swoimi przyjaciółmi czy członkami 
rodziny, którzy nie mieli pojęcia o  tych zada-
niach, ale zwykle nikomu to nie przeszkadzało, 
gdyż w zasadzie nikomu nie zależało, aby byli 
w jakimkolwiek stopniu skuteczni. Jednak każdy 

taki przypadek pogłębiał śmieszność państwa, 
narażał na szwank jego wizerunek, odzierał je 
z szacunku obywateli i pogłębiał demoralizujące 
procesy zobojętnienia wobec prawa.

Druga strona, ideowych zwolenników prohibicji, 
popadała we frustrację i reagowała. Narusze-
nia praw obywatelskich przez brygady biura 
prohibicyjnego były powszechne. Jednak posu-
wano się nawet do celowego wprowadzania 
do obiegu alkoholu zatrutego metanolem. Moż-
na to było czynić bezkarnie, gdyż oczywiście 

Prohibicja wyrosła ponadto na żyznym gruncie 
religijnych, kulturowych i etnicznych resentymentów 
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pędzony nielegalnie bimber nieraz okazywał 
się trucizną i o przypadkowych zgonach wskutek 
konsumpcji nielegalnego alkoholu media infor-
mowały od pierwszych lat prohibicji. Jej zwolen-
nicy, z Waynem Wheelerem, liderem Anti-Sa-
loon League na czele, nie ukrywali satysfakcji 
z powodu tych przypadków śmierci, nazywając 
ofiary „dobrowolnymi samobójcami”. Strategia 
celowego trucia pijących świadomie zatruwa-
nym przez służby federalne alkoholem stanowiła 
jednak już nową jakość, dobitnie pokazując do 
jakiego punktu jest w stanie posunąć się rzekomo 
moralna krucjata. 

Prohibicja ma przyszłość?
Winston Churchill (oczywiście pytanie brzmi, czy 
jego głos można uznać za obiektywny) nazwał 
prohibicję „zniewagą dla całej historii ludzkości”. 
Niewątpliwie miał on na myśli to, że wprowa-
dzenie tego rodzaju zakazu jest równoznaczne 
z oświadczeniem ludzkości, człowiekowi jako 
takiemu, że nie jest zdolny do samodzielności, że 
nie potrafi zachować umiaru i rozumnie żyć ko-
rzystając niekiedy z używek. W tym sensie pro-
hibicja była afrontem wobec człowieczeństwa 
i wyrazem pogardy dla jego  kondycji. Można 
oczywiście dywagować, czy mogłaby się udać 
w innym społeczeństwie. Gdyby ruch na jej rzecz 
odniósł sukces szybciej, krótko po jego inicjacji 
około 1840 r., gdy USA były krajem wiejskim 
i niemal całkowicie anglosaskim. W realiach XX 
w., rosnącej przewagi wielkich metropolii, eks-
pansji mody na wielkomiejski styl życia, przemian 

społecznych, zróżnicowania religijnego i Wiel-
kiego Kryzysu nie miała się już szans ukorzenić. 
Gdy krótko po odzyskaniu przez Demokratów 
Białego Domu Roosevelt podpisał najpierw usta-
wę dopuszczającą piwo, a następnie pilotował 
cofnięcie 18. poprawki, Ameryka stała się zupeł-
nie innych krajem. Nawet ten swoisty apartheid 
kieliszkowy się zakończył. Inaczej niż przed pro-
hibicją, kobiety stały się pełnoprawnymi klient-
kami pubów i barów. Dawno też przestały stać 
w pierwszym szeregu zwolenniczek prohibicji. 
W latach 30-tych wiele aktywistek walczyło o jej 
zniesienie. Mężczyźni zaś przestali chodzić do 
knajp po to, aby odpocząć od żeńskiego to-
warzystwa, a raczej po to, aby go poszukiwać.

Można powiedzieć – stare dzieje, dziś to 
wszystko nie do pomyślenia w zachodnim świe-
cie. Czy aby jednak na pewno? Słowo „prohi-
bicja” kojarzymy z alkoholem i w istocie zakaz 
jego konsumpcji jest już niewyobrażalny. Wayne 
Wheeler nie miałby teraz żadnych szans. „Wy-
chowanie w trzeźwości” ogranicza się do takich 
celów, jak usuwanie reklam, podwyższanie akcy-
zy, ograniczanie czasu i punktów sprzedaży, czy 
jednodniowe rekonstrukcje historyczne z okazji 
przyjazdu papieża. Ale przecież żyjemy nadal 
w świecie prohibicji.

W  roku 1937, 4 lata po powrocie legalnego 
alkoholu, w USA wprowadzono federalny za-
kaz palenia marihuany, chociaż opublikowany 
rok wcześniej raport o jej szkodliwości pokazał, 

że jest niższa od zalegalizowanych właśnie 
trunków. Znów u podstaw prohibicji znalazł się 
strach o rodzinę, tym razem o młode dziewczę-
ta uwodzone w klubach z  jazzem. Ta prohibi-
cja w USA przetrwała o wiele dłużej – właśnie 
teraz domyka się dopiero proces jej upadku, 
a mamy rok 2020! Czyżby dlatego, że przez 
dużą część tego czasu konsumpcją marihuany 
zainteresowane były głównie mniejszości, ale 
tym razem rasowe? Na pewno ta prohibicja była 
dużo łatwiejsza do wprowadzenia, gdyż popyt 
na zakazane dobro był i nadal jest nieporów-
nywalnie mniejszy niż w przypadku alkoholu, 
dużo mniejsze są straty finansowe dla gospo-
darki, dużo mniej wiarygodni i wpływowi się 
w tym przypadku przeciwnicy prohibicji. Wielu 
krytyków zakazu marihuany twierdzi, że alkohol 
zalegalizowano dlatego, że chcieli tego ludzie 
biali. I z  tego samego powodu w  latach 20-
tych XXI wieku wszystko wskazuje na legalizację 
marihuany w USA. Od subkulturowego zjawiska 
przeszła do pozycji mainstreamowej i od 20 lat 
nie kojarzy się już wyłącznie z mniejszościami 
etnicznymi i żyjącą na marginesie społeczeństwa 
młodzieżą. Blisko 80% skazanych w USA za nie-
legalny handel konopiami to Afroamerykanie lub 
Latynosi. Ponad 90% właścicieli licencji na legal-

ny handel w  tych stanach, które już dopuściły 
„rekreacyjną” marihuanę, to biali. Interesujące, 
prawda?

Prohibicja zaczyna się od niewielkiej grupy „za-
niepokojonych” obywateli, którzy uważają coś 
za niemoralne. Następnie tworzą zestaw argu-
mentów na rzecz potępienia zjawiska i obrzy-
dzenia go. Często niektóre z nich są zupełnie 
trafne. Trudno przecież zaprzeczyć, że naduży-
wanie alkoholu ma negatywne skutki zdrowot-
ne i  społeczne. A  tymczasem ktoś na tym nie-
szczęściu przecież zarabia! Dlatego następnie 
identyfikuje się lobby producentów/handlarzy 
i obsadza w roli czarnych charakterów. To mogą 
być niemieccy browarnicy popierający Kaisera, 
katoliccy papiści, niebezpieczni czarni gangste-
rzy. Potem mnoży się nachalną propagandę, któ-
ra zwiększa oddziaływanie na opinię publiczną. 
Następnie przychodzi aktywizm, pracuje się nad 
poglądami młodego pokolenia – przyszłych wy-
borców, uzyskuje się polityczny wpływ, uchwala 
„pilotażowe” ustawy lokalne. Potem jest czas na 
zakaz ogólnokrajowy. Czy można wykluczyć, 
że XXI wieku nie będzie prób wprowadzenia 
nowych form prohibicji? Papierosy? Mięso i pro-
dukty zwierzęce? Nie wykluczałbym. 

PIOTR BENIUSZYS 
Politolog i socjolog, mieszka w Gdańsku. Członek zespołu redakcyjnego i autor 
licznych publikacji w Liberté!. Specjalizuje się w tematyce ewolucji myśli liberalnej 
oraz w historii zachodnioeuropejskich partii liberalnych.
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DWUDZIESTU 
SIEDMIU 
„WSPANIAŁYCH”? 
MACIEK ZAJĄC

Cztery  lata  temu  podobnie  duża  pula  kandydatów 
dała Republikanom kandydata Trumpa i doprowadziła 
Wielką Starą Partię do stanu przypominającego bardziej 
Partię Regionów Janukowycza niż  formację Lincolna, 
Eisenhowera czy choćby rodziny Bushów.

Dwudziestu siedmiu. Tylu kandydatów na 
kontrkandydata Donalda Trumpa stanęło 
początkowo do prawyborów Partii De-

mokratycznej w tym „sezonie wyborczym”, choć 
dwanaścioro zdążyło się już wycofać. Mowa 
tutaj jedynie o osobach rzeczywiście kandydu-
jących na urząd prezydenta, nie o  rozmaitych 
parodystach czy apostołach egzotycznych kul-
tów (a tacy w amerykańskich wyborach startują 
regularnie). Prawie każde z  grona dwudziestu 
siedmiu kandydatów jest lub było członkiem Kon-
gresu, gubernatorem bądź burmistrzem. Z żad-
nego z kandydatów na kandydata nie mogą być 
jednak Demokraci tak naprawdę zadowoleni, 
sama zaś kampania przebiega w sposób burzli-
wy i, zdaniem krytyków, szkodliwy dla interesów 
partii, wyborców i kraju. Cztery lata temu podob-
nie duża pula kandydatów dała Republikanom 
kandydata Trumpa i doprowadziła Wielką Starą 
Partię do stanu przypominającego bardziej Par-
tię Regionów Janukowycza niż formację Lincolna, 
Eisenhowera czy choćby rodziny Bushów. Choć 
amerykańskiej lewicy nie grozi analogiczna 
degrengolada, dotychczasowy przebieg pra-
wyborów ukazał mocne podziały ideologiczne 
wewnątrz partii, poważne braki kandydatów na 
jej lidera, a  także wady samego procesu, który 
ma go – lub ją – wyłonić.

Zacznijmy od pytania, jakim cudem dwadzie-
ścia siedem osób uznało jednocześnie, że na-
daje się na prezydenta Stanów Zjednoczonych? 
W  poprzednich prawyborach Demokratów 

wystartowało zaledwie pięcioro kandydatów, 
z  czego trzech zrezygnowało na względnie 
wczesnym etapie. W tym cyklu takich rezygna-
cji mieliśmy już dwanaście, ale konkurentów do 
tytułu jest wciąż trzykrotnie więcej, niż na począt-
ku zeszłego wyścigu – a  poważne szanse ma 
wciąż co najmniej piątka kandydatów. Ba, gu-
bernator Patrick i burmistrz Bloomberg postano-
wili dopiero co przyłączyć się do wyścigu.

Oczywiście większość z puli kandydatów nie li-
czy poważnie na wygraną. Część z nich chce 
jedynie zwrócić uwagę na pewną ideę czy pro-
blem; milioner Tom Steyer na kryzys klimatyczny, 
a  przedsiębiorca Andrew Yang na propozy-
cję powszechnego dochodu podstawowego. 
Niektórzy, jak były już kandydat Beto O’Rour-
ke, próbuje w  porę skorzystać na potencjalnie 
efemerycznej popularności. Inni kandydaci, 
szczególnie ci młodsi, budują swoją rozpozna-
walność na przyszłe wybory albo biorą udział 
w wyścigu o dalsze miejsca – o fotel wiceprezy-
denta bądź pozycję w rządzie. Byłe już kandy-
datury zasiadających w  Senacie Kamali Harris 
i Kirsten Gillibrand, a także słabnąca w oczach 
kampania senatora Bookera pasują jak ulał 
do tej kategorii. Każde z nich nie miało nic do 
stracenia i wszystko do zyskania, a w senackim 
krześle wygodnie będzie im czekać na lepszy 
moment. Przecież były senator Joe Biden ubie-
ga się o nominację prezydencką już szósty raz, 
i nikt nie zabroni im pójść w  jego ślady. Reszta 
mierzy jeszcze niżej, próbując zgarnąć kontrakt 
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telewizyjnego komentatora albo zwiększyć 
sprzedaż swoich książek. Tak tylko można inter-
pretować kandydaturę „spirytualistki” i  autorki 
poradników życiowych Marianne Williamson 
czy idiosynkratycznej hawajskiej congresswo-
man Tulsi Gabbard.

Nawet jednak będąc świadomym tych motywa-
cji, trudno oprzeć się wrażeniu, że wielu kandy-
datów dość bezwstydnie żąda od wyborców 
gratyfikacji swoich ambicji, nie dając im nic 
w  zamian. Nie każdy szeregowy kongresman 
czy świeżo upieczony senator ma kwalifika-

cje na urząd prezydenta. Nie każdy w  miarę 
rozpoznawalny i  energiczny młody polityk jest 
nowym Obamą. Pomijając z  litości iście grote-
skowe przykłady braku kwalifikacji i  wyróżnia-
jących się propozycji programowych w rodzaju 
kongresmana Swallwella, wspomniana już sena-
tor Harris nie potrafiła wytłumaczyć wyborcom, 
dlaczego właściwie startuje na prezydenta. „Bo 
jako czarna senator z  Kalifornii mam pewne 
szanse i chciałabym spróbować” – tak brzmiała 
jej jedyna, zdaniem wielu komentatorów, odpo-
wiedź. Burmistrz Nowego Jorku, Bill de Blasio, 

postanowił wystartować mimo wyjątkowo niskiej 
popularności wśród nowojorczyków i  poważ-
nie zaniedbując przy okazji obowiązki swojego 
obecnego urzędu.

W morzu miałkich i niedookreślonych kandyda-
tur utonęło jednocześnie wielu polityków, których 
jeszcze niedawno uznano by za doskonale sytu-
owanych, by wyścig wygrać. Tak zdecydowanie 
centrowy gubernator Monatany Steve Bullock 
jak i  zdecydowanie lewicowy gubernator sta-
nu Waszyngton Jay Inslee odpadli w przedbie-
gach, mimo że Bullock był w  stanie pochwalić 

się wyborczymi zwycięstwami na Republikań-
skim boisku, a  Inslee szeregiem progresywnych 
reform i radykalnym programem walki ze zmianą 
klimatyczną. Senator Booker także nie radzi so-
bie mimo imponującego CV – prawnik kształco-
ny na najlepszych uczelniach, burmistrz miasta 
z problemami i senator dwóch kadencji. 

Wśród liczących się kandydatów właściwie brak 
gubernatorów stanowych, choć kiedyś to właśnie 
urząd gubernatora stanowił trampolinę do Białe-
go Domu – gubernatorami byli np. Reagan, obaj 

W morzu miałkich i niedookreślonych kandydatur 
utonęło jednocześnie wielu polityków, 
których jeszcze niedawno uznano by 

za doskonale sytuowanych, by wyścig wygrać
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Bushowie czy Clinton. Teraz to Kongres przejął 
tę funkcję. W przeciwieństwie do członków Kon-
gresu, non-stop bywających w mediach, guber-
natorzy niekoniecznie są znani ogólnokrajowej 
publiczności i trudno im się wybić na rozpozna-
walność. Trend ten niepokoi wielu komentatorów, 

ponieważ nawyki nabrane w wyjątkowo spola-
ryzowanym Kongresie mogą potencjalnie gorzej 
przygotowywać do prezydentury niż doświad-
czenie w egzekutywie. Wielu krytykuje też kry-
teria kwalifikujące do transmitowanych przez 
wielkie telewizje debat prawyborczych, dające 
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pierwszeństwo niektórym outsiderom przed 
wykwalifikowanymi weteranami Demokratycznej 
polityki, którzy nie zdążyli się jeszcze zaprezen-
tować szerszej grupie wyborców.

Kogo w  takim razie popierają owi wyborcy? 
Pierwsza czwórka wyścigu to wszystko świetni 
politycy, wyraziści ideologicznie i  – poza 

Burmistrzem Piotrkiem (Mayor Pete) – ludzie 
o  bogatym dorobku. Wszyscy mają też jed-
nak poważne wady. Trójka z  nich jest mocno 
po siedemdziesiątce (ich średnia wieku to 74 
lata), a  najmłodszy jeszcze przed czterdziest-
ką. Wszyscy są biali, co dziwi a nawet oburza 
niektórych w  przypadku partii reprezentującej 
zdecydowaną większość wyborców nie-białych. 

Wszyscy są ciężkostrawni dla którejś z  partyj-
nych frakcji. Każde wydaje się dość ryzykownym 
wyborem na czempiona w apokaliptycznej wal-
ce ze smokiem imieniem Trump. 

Zacznijmy od lidera wyścigu, byłego senatora 
i wiceprezydenta w rządzie Obamy, Joe Bidena. 
Trzydzieści sześć lat w senacie i osiem w roli dru-
giej osoby w państwie daje Bidenowi bodajże 
najlepsze przygotowanie na urząd ze wszystkich 
kandydatów ostatnich dekad. Wzruszająca, peł-
na tragedii historia rodzinna i bezpośredni, swoj-
ski styl bycia uzupełniają wizerunek męża stanu 
o  ludzką twarz. Kiedy wspominając o niedaw-
nej śmierci syna i potencjalnego dziedzica Biden 
mówi wyborcom, że „ochrona zdrowia to dla 

niego kwestia osobista”, duża część zdaje się 
mu wierzyć. Nie wierzą mu za to partyjni radyka-
łowie. Dla nich Biden to business as usual, repre-
zentant starego porządku kosmetycznych zmian 
i mało wyrazistych różnic między prawicą i  le-
wicą, przyjaciel generałów i grubych ryb, wrogi 
wartościom Nowej Nowej Lewicy i jej planom to-
talnej reformy ekonomicznej i obyczajowej. Albo 
radykałowie, albo Biden – obie strony wiedzą 
to bardzo dobrze. Ze swojej strony były wice-
prezydent zdecydował się zignorować skrajne 

skrzydło, licząc że jego polityczny kaliber i ide-
ologiczne umiarkowanie przekona Demokratów 
o  jego wysokich szansach w  listopadowych 
wyborach, w  których lewica będzie musiała 
poprzeć go tak czy inaczej – amerykański sys-
tem jest przecież dwupartyjny. Ze swojej strony 
radykałowie próbują przypiąć Bidenowi łatki 
seksisty, rasisty, neoliberała i pseudolewicowca, 
na razie z miernym skutkiem. Ku zgrozie młodych 
„przebudzonych” z Twittera były wiceprezydent 
cieszy się największym poparciem wśród czar-
nych wyborców, którzy ufają mu jako wiernemu 
zastępcy Obamy.
Nawet jednak wyborcy umiarkowani zdają so-
bie sprawę z ogromnej wady, którą obciążona 
jest kandydatura Bidena – jego wieku. Obejmu-

jąc urząd Biden byłby równie stary co Ronald 
Reagan – najstarszy z dotychczasowych prezy-
dentów – opuszczając go. Były wiceprezydent 
regularnie biega kilkukilometrowe dystanse i od-
wiedza siłownię, ale jego siedemdziesiąt sześć 
lat daje o sobie znać w debatach i wywiadach. 
Nie jest to jeszcze alzheimer, ale Bidenowi dale-
ko do energii i błysku, z jakim niegdyś wygrywał 
debaty wiceprezydenckie przeciw wiele 
młodszym od siebie Republikanom. Wiek de-
mokratycznych kontrkandydatów jak i  samego 

Albo radykałowie, albo Biden – 
obie strony wiedzą to bardzo dobrze
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Trumpa, zaledwie trzy lata młodszego, nieco ni-
weluje problem, a możliwość, ze Biden w chwili 
słabości rzuci coś bardziej oburzającego bądź 
nielogicznego niż Trump, po prostu nie istnieje. 
Tym niemniej ryzyko, że w  ciągu kilku miesięcy 
pomiędzy otrzymaniem nominacji a właściwymi 
wyborami prezydenckimi Biden zapadnie na 
zdrowiu przeraża chyba każdego Demokratę. 
Trudno oprzeć się wrażeniu, że gdyby Biden był 
dziesięć albo nawet pięć lat młodszy, nominację 
miałby w  kieszeni. Ale jest i  dobra strona jego 
podeszłego wieku – prezydentura Bidena ogra-
niczona do jednej kadencji (a to chyba najbar-

dziej prawdopodobny scenariusz) jest znacznie 
łatwiejsza do przełknięcia dla wewnątrzpartyj-
nych rywali niż dwie kadencje młodszego polity-
ka o podobnych poglądach.

Takim zagrożeniem jest za to Pete Buttigieg (więk-
szość Amerykanów też nie wie, jak to wymówić. 
Butidżidż ma korzenie na Malcie). Zdecydowa-
nie największa sensacja tych prawyborów może 
się polskim Czytelnikom skojarzyć z  Robertem 
Biedroniem – lewicowy gej poliglota (Biedroń 
zna 4 języki, Buttigieg 7), burmistrz małego miasta 

na prowincji. Istnieją jednak także fundamental-
ne różnice miedzy obu panami, a Buttigieg zda-
je się być politykiem jeśli nie większego kalibru, 
to większych talentów niż Biedroń. Absolwent 
Harvarda i Oxfordu, Buttigieg od nastolatka pla-
nował zostać politykiem i dla kariery politycznej 
jeszcze przed trzydziestką porzucił stanowisko 
w  prestiżowej firmie konsultingowej McKinsey. 
Z  nowym rokiem dobiegła końca jego druga 
i  ostatnia kadencja na stanowisku burmistrza 
stutysięcznej miejscowości South Bend w  sta-
nie Indiana, w  trakcie której zdążył też zostać 
oficerem rezerwy w marynarce i odsłużyć jako 

sztabowiec siedmiomiesięczną zmianę w Afga-
nistanie.

Trudno nie odnieść się z  sympatią do błyska-
wicznej kariery i  samej postaci przystojnego, 
elokwentnego i  doskonale obeznanego w  ca-
łości politycznych zagadnień Burmistrza Piotrka, 
jednak na tle całej reszty czołowych kandyda-
tów jego dotychczasowe osiągnięcia wydają 
się nieznaczne. Prowadzona obecnie kampania 
prezydencka jest pierwszą naprawdę poważną 
operacją polityczną zarządzaną przez Buttigie-

ga, choć trzeba przyznać, ze radzi sobie w niej 
znakomicie. Jego poparcie wśród czarnych Ame-
rykanów jest jednak zerowe, wśród Latynosów 
bardzo niskie – a bez tych dwóch grup trudno 
będzie mu wygrać. Zwycięstwo w walce o no-
minację byłoby jednak samo w sobie dowodem, 
ze Buttigieg to unikalny talent, w pełni gotowy na 
trudy głównej kampanii i  stanowiący doskonały 
kontrast ze starzejącym się, otyłym, bredzącym 
trzy po trzy Trumpem. Ideologicznie Buttigieg 
plasuje się pomiędzy umiarkowanym socjalde-
mokratą Bidenem a  dwójką lewicowych rady-
kałów w osobach Elizabeth Warren i Berniego 
Sandersa. Wyborczy program Bidena składa się 
z obietnic przywrócenia elementarnych standar-
dów i rządów prawa po prezydenturze Trumpa, 
powrotu Ameryki na stanowisko kompetentnego 
lidera wolnego świata i  stopniowego budowa-
nia w  Ameryce państwa dobrobytu na funda-
mentach położonych przez Baracka Obamę, 
z  uwzględnieniem jednakże potrzeby utrzyma-
nia obecnego tempa wzrostu gospodarczego. 

Warren – uznana profesor prawa i senator sta-
nu Massachusetts – i Sanders, senacki weteran 
lewicy i  rywal Hillary Clinton w  poprzednich 
prawyborach, chcą zmian radykalnych. Sanders 
otwarcie nazywa swój program socjalistycznym, 
co w  amerykańskiej polityce jest rzeczą niesły-
chaną. Choć Warren jest nieco bardziej ostroż-
na w składaniu obietnic, oboje postulują: utwo-
rzenie amerykańskiego ekwiwalentu NFZ w celu 
objęcia całości społeczeństwa finansowaną 

z  budżetu państwa opieką zdrowotną; prawie 
dwukrotne podniesienie płacy minimalnej na ca-
łym obszarze kraju, płatne urlopy macierzyńskie 
(tak, w  Ameryce nie są normą); szerokie zmia-
ny prawne na korzyść związków zawodowych; 
anulowanie długów studenckich byłych absol-
wentów i  darmowe studia dla wszystkich chęt-
nych Amerykanów; a do tego ogromne wydat-
ki na modernizację amerykańskiej infrastruktury 
energetycznej do standardu stu procent źródeł 
odnawialnych w ciągu najbliższej dekady.

Postulaty te mogą wydać się polskim Czytelni-
kom zaledwie żądaniem europejskiej normy – 
w końcu za karetkę czy studia w Europie nie pła-
cimy. Trzeba pamiętać jednak, ze w USA koszty 
ochrony zdrowia czy pobytu na uniwersytecie są 
wielokrotnie większe niż w krajach europejskich, 
z wielu skomplikowanych powodów. Program le-
wego skrzydła, podobnie zresztą jak programy 
Bidena czy Buttgiega, zmierza do częściowe-
go ograniczenia tej dysproporcji kosztów przez 
praktyki antymonopolowe, zapewnienie pań-
stwu lepszej pozycji negocjacyjnej vis-a-vis firm 
farmaceutycznych czy inwestycje w  prewencje 
zdrowotną, ale obiecuje też poszerzenie pa-
kietów opieki posiadanych obecnie przez wie-
lu Amerykanów. Całościowy koszt nie spadnie 
więc znacząco i  będzie musiał zostać przenie-
siony na podatników, także tych z klasy średniej. 
Klasie średniej grozi też potencjalnie obniżenie 
jakości opieki w porównaniu z posiadaną dzisiaj 
u prywatnych ubezpieczycieli – dlatego centrum 

Ideologicznie Buttigieg plasuje się 
pomiędzy umiarkowanym socjaldemokratą Bidenem 

a dwójką lewicowych radykałów w osobach 
Elizabeth Warren i Berniego Sandersa
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proponuje objecie państwową opieką tylko tych, 
którzy tego chcą, w  obawie przed gniewem 
wyborców zadowolonych ze swojej obecnej 
sytuacji.

Łączny koszt wszystkich programów Nowej Le-
wicy to, według optymistycznych wyliczeń, 40 
biliardów (milionów milionów) dolarów w ciągu 
10 lat, czyli bagatela dwadzieścia parę pro-
cent całego amerykańskiego GDP co roku, i  to 
w  dodane do już przewidywanego deficytu 

12 biliardów przy utrzymaniu obecnych wydat-
ków. Nawet przychylni lewemu skrzydłu analitycy 
nie są w stanie doszukać się źródeł finansowania 
dla tego niesłychanie ambitnego programu. Ko-
niec ulg podatkowych dla najbogatszych, podat-
ki od „wielkich fortun” czy transakcji giełdowych 
oraz drastyczne a wybitnie niekorzystne dla so-
juszników cięcia w  wydatkach zbrojeniowych 
są w  stanie sfinansować jeden czy dwa z  tych 
postulatów, ale nie wszystkie z  nich. Nie zraża 
to jednak radykałów, którzy radośnie sięgają 
po najbardziej optymistyczne z  założeń, lub, 
jak Sanders, otwarcie twierdzą że o  źródłach 
finansowania obietnic rozmawiać będą póź-
niej. Biorąc pod uwagę, że mowa o  sumach 

wymagających dwukrotnego podniesienia CIT 
i PIT, nie uspokaja to wielu. Sanders wypada tu 
jednak wciąż lepiej niż Elizabeth Warren, twier-
dząca z uporem, że klasie średniej podatków nie 
podniesie.

Rzeczywistość ekonomiczna może się zresztą 
okazać dla lewicy mniejszym zmartwieniem niż 
realia amerykańskiej polityki, tak wyborczej, jak 
parlamentarnej. Nawet zakładając, że komuś 
z dwójki Sanders/Warren uda się wygrać pra-

wybory i w wyborach generalnych nie przestra-
szyć podwyżkami podatków podmiejskiej klasy 
średniej, kluczowej dla sukcesu Demokratów, 
prezydent negocjuje budżet z  oboma izbami 
Kongresu, każda z których musi go osobno przy-
jąć. A Republikanie niemal na pewno utrzymają 
Senat ze względu na osobliwości amerykań-
skiego systemu wyborczego, o  których pisałem 
poprzednio. Prawica od dekady stosuje taktykę 
spalonej ziemi nawet wobec umiarkowanych 
propozycji budżetowych, a jej obsesją jest przy-
znawanie ulg najbogatszym. Założenie, że Repu-
blikanie zgodzą się na najambitniejszy w historii, 
i  grożący państwu bankructwem, program 
redystrybucji dochodów, jest wzięte z Księżyca – 

i trudno mniemać, że senaccy weterani Sanders 
i Warren tego nie rozumieją. Czy chodzi im za-
tem o promocję radykalnych idei na przyszłość? 
O mocną pozycje negocjacyjną? O mocny kon-
trast z prawicą i przyciągniecie utraconych przez 
Demokratów na rzecz trumpowskiego populizmu 
klas niższych? Prawdopodobnie o każdą z tych 
rzeczy, a także o małą, ale wciąż realną, szan-
sę na zwycięstwo zupełne. Donald Trump o  tej 
porze cyklu cztery lata temu także wydawał się 
kandydatem nie do pomyślenia.

Jak radzą sobie czołowi kandydaci? W  ogól-
nokrajowych sondażach zdecydowanie, ale nie 
miażdżąco, prowadzi Biden; w  najwcześniej 
głosujących stanach Iowa i New Hampshire – od-
powiednio Buttigieg i Sanders. Elizabeth Warren, 
której popularność rosła gwałtowanie w  ciągu 

lata i która była nawet przelotnie liderem sonda-
ży, spadła obecnie na czwarte miejsce. Oprócz 
Wielkiej Czwórki pewne szanse mają jeszcze 
centrowa senator z  Minnesoty, Amy Klobuchar, 
upatrująca nadziei w powoli rosnącym poparciu 
w Iowa, tradycyjnej odskoczni do dalszych pra-
wyborczych zwycięstw, i były burmistrz Nowego 
Jorku Michael Bloomberg, który co prawda do-
piero co przyłączył się do wyścigu i w debatach 
nie uczestniczy, ale zdążył już wydać na spoty 
wyborcze 120 milionów dolarów, czyli tyle, co 
reszta kandydatów razem wzięta (inny miliarder 
wyścigu, Tom Steyer, pozostaje w  jego cieniu 
i raczej liczył się nie będzie). Tylko jakiś ogromny 
skandal albo nagła zapaść na zdrowiu któregoś 
z czołowych kandydatów mogłaby dać szansę 
komuś spoza szerokiej czołówki.

Nawet przychylni lewemu skrzydłu analitycy 
nie są w stanie doszukać się źródeł finansowania 

dla tego niesłychanie ambitnego programu Ph
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Jaki zatem jest najbardziej prawdopodobny sce-
nariusz? Tego nie wie nikt, a każdy, kto twierdzi, że 
wie, oszukuje siebie i innych. Zmiennych w ame-
rykańskich wyścigach prawyborczych, szczegól-
nie tych o  bardzo licznej puli kandydatów, jest 
po prostu za wiele. Możemy za to przewidzieć, 
które momenty będą dla procesu nominacji klu-
czowe i  kiedy poszczególne kandydatury albo 
nabiorą rozpędu, albo zakończą się porażką.

Pierwszym, a  być może najważniejszym takim 
momentem będą prawybory, a  raczej sejmi-
ki (caucuses) wspomnianego stanu Iowa. Rol-
niczy i  zaludniony głównie przez białych stan 
to miejsce niezbyt korzystne dla Bidena, który 
jednak może pozwolić sobie tutaj na porażkę. 
Warren, Buttigieg, a  już na pewno Kolbuchar 
muszą tutaj wygrać albo finiszować blisko lide-
ra, aby utrzymać swoje kandydatury przy życiu. 
W  Iowa liczyć się będzie także popularność 
wśród wyborców preferujących innych kandy-
datów jako pierwszy wybór, ponieważ lokalne 
sejmiki będą w kolejnych rundach głosowania 
eliminować najsłabszych kandydatów aż po-
zostaną tylko Ci, których poparcie wynosi 15% 
lub więcej. Zwolennicy eliminowanych mogą 
się w kolejnych rundach przyłączać do innego 
kandydata. Sejmiki 3-ego lutego, a  zatem za 
mniej niż miesiąc.

Następny przystanek to głosujące tydzień póź-
niej New Hampshire, terytorium Sandersa, kan-
dydata z  sąsiedniego Vermont. Mały, biały 

i  idiosynkratyczny stan łączy otwartość na lewi-
cowe idee z dużą dozą lokalnego patriotyzmu 
i  dużym wyczuleniem na uwagę ze strony po-
szczególnych kandydatów. Tylko Biden i  San-
ders, jeśli ktokolwiek, mogą pozwolić sobie na 
przegraną tak w  Iowa jak w  New Hampshire. 
Ten, kto wygra oba stany, staje się z miejsca czo-
łowym kandydatem do prezydentury – i obiek-
tem ataków w nadchodzącej debacie. Po Iowa 
i New Hampshire zakończą za to swoje kandy-
datury wszyscy ci, którzy nie zdołali uplasować 
się w ścisłej czołówce w żadnym z tych stanów. 
Wyjątkiem może być tutaj czarny senator Booker, 
czekający na stany południa, i miliarder Bloom-
berg, liczący, ze ogromne nakłady pieniężne 
odwrócą szalę w późniejszej fazie kampanii.

Głosujące tuż po sobie pod koniec lutego Neva-
da i Karolina Południowa to bardziej zróżnico-
wane etnicznie stany, których nie sposób wygrać 
bez poparcia wyborców czarnych i latynoskich. 
Nevada również sejmikuje, a  dobra kampania 
w stanie i poparcie związków zawodowych jest 
kluczowe. Karolinę Południową musi za to wy-
grać Biden, i  to zdecydowanie – jeśli upadłby 
ten bastion, cała jego kandydatura stanęłaby 
pod znakiem zapytania.

Największe starcie czeka jednak kandydatów 
w Super Wtorek 3-ego marca, kiedy to głoso-
wać będzie czternaście stanów, w  tym wysyła-
jące na partyjną konwencję najwięcej delega-
tów Kalifornia i  Texas. Super Wtorek przetrwa 

jedynie lider partyjnej lewicy, lider centrum i  być 
może trzeci kandydat centrowy, jeśli Joe Biden 
okaże się zbyt słaby albo zbyt chory, by wybić 
się na czoło tej formacji. Byłoby to jednak pew-
nym zaskoczeniem, podobnie jak pozostanie 
w  wyścigu obojga kandydatów lewicy, którzy 
działaliby wtedy na zdecydowana niekorzyść 
własnego skrzydła. Sukces tak centrum jak lewi-
cy wymaga szybkiego zjednoczenia pod jed-
nym sztandarem, czemu tradycyjnie pomaga 
oferowanie pokonanemu wewnątrzfrakcyjne-
mu przeciwnikowi stanowiska wiceprezydenta 
czy sekretarza stanu. Wyścig pomiędzy więcej 
niż dwójką kandydatów mógłby się zakończyć 
dopiero decyzją partyjnej konwencji, a  więc 
zostać zdecydowany głosami nie tylko samych 
wyborców, ale też partyjnych notabli, tzw. super-
delegatów, mających przeważyć szalę w razie 
gdyby werdykt wyborców nie był jasny. To po-
tencjalnie faworyzuje kandydata centrum, o  ile 
w trakcie wyścigu nie okazałby się/ nie okazała 
obciążona poważnymi wadami.

Jedno jest pewne – tegoroczny wyścig będzie 
długi, pasjonujący i  powie nam wiele o  na-
strojach społecznych panującym w  Ameryce 

wczesnych lat dwudziestych XXI wieku. Staw-
ki nie mogą być wyższe, a przyszłość bardziej 
niejasna. Czy podzielona i niepewna własnych 
celów Partia Demokratyczna zdoła stawić jej 
czoła? Na razie można mieć po temu wątpliwo-
ści. Trudno jednak nie uznać wyższości amery-
kańskiego systemu wyłaniania kandydatów nad 
brytyjskim czy polskim odpowiednikiem. Zamiast 
ustaleń w partyjnych kuluarach czy wyboru gło-
sami wąskiej grupy członków mamy do czynie-
nia z demokratycznym, choć nie pozbawionym 
wad procesem, będącym jednocześnie testem 
preferencji wyborców i  politycznej sprawności 
kandydatów. Tak centrum jak lewica otrzymują 
tu systemową ostrogę do perswazji i  argumen-
tacji zakończonej ostatecznym zjednoczeniem 
w wyborach krajowych. Katastrofalny w skutkach 
rozłam sił liberalnych, socjaldemokratycznych 
i  lewicowych nie następuje; sekciarskie bańki 
i kluby wzajemnej adoracji, choć istniejące, zmu-
szone są do prezentacji swoich idei i konfrontacji 
z wizją rywali. Trudno nie skonstatować, że na-
wet w momencie największego od dziesięcioleci 
kryzysu amerykańskiej demokracji wiele możemy 
się od Amerykanów nauczyć. 

 
MACIEK ZAJĄC
Absolwent Ośrodka Studiów Amerykanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 
doktorant filozofii UW, publicysta, tłumacz.
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Nieodwracalna strata, punkt krytyczny, 
utrata natury, długi klimatyczne, cią-
gła apokalipsa, środowiskowe prawa 

człowieka – to tylko niektóre z haseł bijących 
rekordy popularności w wyszukiwarkach inter-
netowych. Nagłówki atakują kolejnymi alar-
mami i  dystopijnymi prognozami. Obojętnie 
śledzimy je wzrokiem, co jakiś czas udostęp-
niając w  mediach społecznościowych grafiki 
dotyczące pożarów Amazonii i  Australii, ga-
tunków zwierząt, które bezpowrotnie znikają, 
powodzi, globalnego ocieplenia itd., itp. Sko-
ro segregujemy śmieci, nosimy własne torby 
na zakupy, mówimy głośne „nie”, kiedy mikro-
plastik tańczy w  sennych koszmarach mambo 
z hemoglobiną, to marazm antropocenu żegna 
nas z nadzieją? 

Zacznijmy od operacjonalizacji pojęć naszego 
„nowego, lepszego świata”. Przypominając 
słowa Ulricha Becka, Natura nie stanowi już 
dłużej rzeczywistości zewnętrznej w  stosunku 
do życia społecznego. Pod obstrzałem fleszy, 
kamer i  prognoz naukowych kryzys zamienił 
się w  katastrofę, będąca efektem wyczerpa-
nia się modernizacyjnej zdolności kredytowej. 
To, co naturalne i  społeczne (nie)bezpiecznie 
zbliża się do siebie, tworząc jakość, której nie 
chcemy jeszcze ani dostrzegać, ani nazywać. 
W Tropic of Chaos Christian Parenti dowodzi, 
że nowy porządek społeczny nie tylko powsta-
je, ale postępujące na Ziemi zmiany klima-
tyczne prowadzą do zjawiska, które nazywa 

„katastrofalnym zbiegiem” klęsk ekologicznych, 
nierówności ekonomicznych i  niewydolności 
państwa. 

Według raportów Greenpeace i WWF Polska 
45 proc. z nas deklaruje swoje niezadowole-
nie z polskiej polityki dotyczącej ochrony śro-
dowiska, a 76 proc., dostrzegając zagrożenia 
wynikające ze zmian klimatycznych, popiera 
odejście od produkcji energii z węgla. Już nie 
kłusem, a galopem podążamy za modą na de-
klaratywne społeczne zaangażowanie.

Pogodzenie się ze świadomością, że żyjemy 
w  epoce wyparcia, krótkowzroczności i  nie-
odwracalnych strat staje się wyzwaniem, które 
wymaga zamiany rezerwuaru przyjemności na 
normy i  odpowiedzialność, której nie wybra-
liśmy, którą musimy przyjąć na siebie. Kłopot 
w tym, że mimo planetarnego kryzysu środowi-
skowego i  kwestii bezpieczeństwa klimatycz-
nego nie bardzo nam „się chce”. Przerażenie 
wywołują nieprzewidziane skutki naszych wła-
snych działań, a nie moc natury, nad którą nie 
mamy kontroli. Zapalczywie trenujemy więc 
mechanizm wyparcia i  kwestionowania wła-
snych doświadczeń. 

Narracja na linii człowiek-ziemia od lat ma 
charakter narcystyczny. Stanowi realizację na-
szego koncentrowania się na sobie, dążenia do 
górowania nad otoczeniem, nonszalancji i po-
czucia wyższości. Za nimi idą roszczeniowość, 

EUR(EKO)! 
ALICJA MYŚLIWIEC

Skoro  segregujemy  śmieci,  nosimy  własne  torby  na 
zakupy, mówimy głośne „nie”, kiedy mikroplastik tańczy 
w sennych koszmarach mambo z hemoglobiną, to marazm 
antropocenu żegna nas z nadzieją?



Dzielenie pozwala mnożyć tylko w matematy-
ce. Ale wspólnoty nie wystarczą. Świat, który 

stworzyliśmy trzeba na nowo nazwać. Przy-
szłością wydaje się być wizja ekologii, o której 
można myśleć bez używania pojęcia natury.

Budowanie wspólnot jest koniecznością, nie 
wyborem. Pamiętajmy jednak, że to wciąż 
ideologie będą decydować o  tym, kto zosta-
nie zaproszony do rozmów i  jakie znaczenie 
będą miały pojedyncze głosy we „wspólnej” 
sprawie. 

Ciekawą wydaje się fantazja Bruno Latoura, któ-
ry chce stworzyć nową Re(s)publikę, Parlament 

rzeczy, składający się z ludzkich i nie-ludzkich 
aktorów. Mortonowska „ciemna ekologia za-
kłada możliwość wspólnoty solidarnej z  nie-
-ludźmi. Choć aparat filozoficzny pozostaje 
„podejrzanie milczący” wobec wielopoziomo-
wego i relacyjnego myślenia, ideologie mogą 
w tym kontekście tracić na znaczeniu. Z pew-
nością jednak jednym z  ciekawszych wymia-
rów użytkowych ekologii będzie zastosowanie 
posthumanizmu jako kategorii etycznej.  
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oczekiwanie podziwu, trudności w  okazywa-
niu wdzięczności. Narcystyczny potencjał XXI 
wiek połączył z osobowością lękową. Mamy 
dzięki temu bombę z  niewiadomym zapalni-
kiem czasowym, ale pewną gwarancją eksplo-
zji. Pytanie nie brzmi, czy ładunek wybuchnie, 
ale jaki będzie rozmiar strat.  Budowanie me-
chanizmów ekologicznej samokontroli, w efek-
cie opór na konsumpcjonizm napędzany przez 
lęk jest jedną dróg.

Slavoj Žižek sprowadził dyskurs ekologicz-
ny do sekularnej wersji religijnej opowieści 

o upadku człowieka, oferującej świecką formę 
ziemskiego odkupienia. I to nawet działa. Gre-
ta Thunberg staje się w  tej historii nastoletnią 
i żeńską wersją Noego. Kłopot tylko w tym, że 
nie ma żadnej Ziemi Obiecanej. Za to potop 
jest już bardziej prawdopodobny. Można grać 
na czas, robić instastories, słuchając orkiestry, 
kiedy i  tak wszyscy wiedzą, że statek idzie 
na dno. 

Katolicką ekologię integralną, ekologizm, eko-
feminizm powinno łączyć więcej niż maska 
antysmogowa w  typie „sport” lub „casual”. 

Już nie kłusem, a galopem podążamy za modą na 
deklaratywne społeczne zaangażowanie
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Rok 2019 obfitował w  książki, które każdy 
liberał musi znać, która każdy liberał musi 
przeczytać i z których każdy liberał bardzo 

dużo się nauczy. Niekoniecznie jednak każda 
z nich znajduje się w  tzw. liberalnym mainstre-
amie czy tym bardziej – w  neoliberalnym ka-
nonie. Niemniej jednak każda z  nich stanowi 
wartościowy i – jestem co do tego w pełni prze-
konany – ważny głos w dyskusji nad wolnością 
współczesnego człowieka, a  także w  dyskusji 
nad stanem wolności w  Polsce. Cała dziesiąt-
ka sprawia, że wolności można przyglądać 
się z  odmiennych perspektyw: z  perspektywy 
indywidualno-jednostkowej, z  perspektywy 
społeczno-wspólnotowej, z  perspektywy po-
lityczno-prawnej i  ustrojowej, z  perspektywy 
gospodarczej, a  także z perspektywy między-
narodowej. Jednocześnie trzeba zdawać sobie 
sprawę z tego, że rozmowa o wolności musi być 
rozmową otwartą i wieloaspektową, gotową do 
sfalsyfikowania założeń i  przedsądów, którymi 
kierujemy się przystępując do lektury. Trzeba też 
pamiętać o tym, że wolność Locke’a nie jest tym 
samym, co wolność Milla; wolność Smitha róż-
ni się od wolności Hayeka i Misesa; podobnie 
jak wolność Rawlsa nie jest tym samym, co wol-
ność Rand. To jednak ta sama tradycja myślenia 
o wolności, bo jednak jej postrzeganie zawsze 
jest wypadkową warunków i  kontekstu. Trudno 
tutaj o  aksjomaty inne niż klasyczny aksjomat 
Locke’a, ale jeszcze trudniej o  jednoznacz-
ną konkluzję w  dobie globalizacji i  cyfryzacji, 
w  erze samoograniczającej się suwerenności 

państw narodowych, a jednocześnie w czasach 
po światowym kryzysie finansowym. 

Isaiah Berlin, Zdradzona wolność. Jej sze-
ściu wrogów, przeł. J. Czernik, Wydawnictwo 
Aletheia, Warszawa 2019, s. 362

Dla każdego, dla kogo Cztery eseje o wolno-
ści Isaiaha Berlina stały się – obok wielkich dzieł 
Johna Locke’a, Johna Stuarta Milla, Johna Rawlsa 
i Friedricha Augusta von Hayeka – kanonem lite-
ratury wolnościowej, dla tego Zdradzona wol-
ność, czyli sześć esejów o  wrogach wolności, 
stanie się książką, do której będzie się chciało 
wracać. Eseje te powstały na bazie wykładów 
wygłoszonych przez Berlina w  1952 roku na 
antenie programu radiowego BBC, poświę-
conych myślicielom, których uznał on za głów-
nych wrogów wolności. Pewnie dla większości 
współczesnych liberałów nazwiska wymienione 
przez Berlina będą zaskoczeniem, jednakże 
jego argumentacja, błyskotliwe przykłady i pory-
wająca narracja nie tylko zadziałają przekony-
wającą, ale otworzą oczy na wiele procesów 
kształtowania się pojęć i idei w myśli politycznej. 
Warto zatem zdecydować się na to erudycyj-
ne spotkanie z Helwecjuszem, Jean-Jacquesem 
Rousseau, Johannem Gottliebem Fichtem, Geo-
rgiem Wilhelmem Friedrichem Heglem, Henrim 
de Saint-Simonem i Josephem de Maistrem. Co 
mają ze sobą wspólnego współtwórca Wielkiej 
Encyklopedii Francuskiej, pomysłodawca teorii 
woli powszechnej, wpływowi przedstawiciele 

Rozmowa o wolności musi być rozmową otwartą i wieloaspektową, 
gotową do sfalsyfikowania założeń i przedsądów, którymi kierujemy 
się przystępując do lektury. 
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niemieckiego idealizmu z  utopijnym socjalistą 
czy ultramontanistą tęskniącym za uniwersali-
stycznym imperium rządzonym przez papieża? 
Jedno jest pewne: łączy ich niechęć do wolności, 
choć niechęć ta nie zawsze była przez nich wer-
balizowana, często zaś próbowali ją ukrywać, 
niejednokrotnie pod oficjalnym hasłem obrony 
wolności. Berlin zdaje się i  dziś przypominać 
nam, byśmy strzegli się przede wszystkim tych, 
którzy hasło wolności wykrzykują najgłośniej.  

David Runciman, Jak kończy się demokracja, 
przeł. Sz. Żuchowski, Biblioteka Kultury Libe-
ralnej, Warszawa 2019, s. 256

David Runciman zachęca nas do tego, aby spró-
bować wyobrazić sobie niewyobrażalne, czyli 
aby spróbować wyjść poza liberalno-demo-
kratyczne doświadczenie i  dostrzec symptomy 
ewentualnego kresu demokracji. Przede wszyst-
kim autor Jak kończy się demokracja temperuje 
wszystkich tych, którzy – przyglądając się kolej-
nym święcącym triumfy nieliberalnym i  populi-
stycznym przywódcom – wieszczą nadejście no-
wej fali faszyzmu. Jego zdaniem nie jest możliwe 
ukształtowanie się nowych totalitaryzmów na po-
dobieństwo tych dwudziestowiecznych. W swo-
jej książce próbuje on wskazać, skąd mogą nad-
chodzić niebezpieczeństwa i  zagrożenia bądź 
też, jakie mogą być symptomy nadchodzącego 
kresu demokracji. Niewykluczone, że jej ko-
niec będzie dla nas kompletnie niezauważalny 

– możliwe, że będzie to proces tak płynny, że 
jedynie z perspektywy dalekiej przyszłości nasi 
potomkowie będą w  stanie dostrzec tę prze-
mianę. Co ciekawe, wydarzeniem otwierającym 
książkę Runcimana jest zaprzysiężenie Donalda 
Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych 
20 stycznia 2017 roku, jednakże – wbrew wielu 
defetystom – jest przekonany, że „amerykańska 
demokracja przetrwa prezydenturę Donalda 
Trumpa. Nie będzie zamachu stanu ani upad-
ku rządów prawa (…). Polityka demokratyczna 
będzie powłóczyć nogami. Historia będzie się 
toczyć” (s. 235). Runciman przypomina nam, że 
nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości, tak 
też nie przewidzimy dziś przyszłych losów de-
mokracji. Jednakże musimy uważnie rozglądać 
się wokół, ze świadomością, że to, co nadejdzie, 
będzie najprawdopodobniej radykalnie inne od 
wszystkiego, co dotychczas było.  

Antoni Dudek, Od Mazowieckiego do Su-
chockiej. Pierwsze rządy wolnej Polski, Znak 
Horyzont, Kraków 2019, s. 604

Antoni Dudek kontynuuje swoje badania nad 
najnowszą historią Polski i w swojej najnowszej 
książce kontynuuje niejako rozważania, które za-
warł w Reglamentowanej rewolucji, oraz zasad-
niczo rozwija charakterystyki działalności pierw-
szych rządów III RP zaprezentowane uprzednio 
w  Historii politycznej Polski 1989-2005. Za-
sadniczo nie było jest w  polskiej politologii 

książki, w której tak szczegółowo i precyzyjnie, 
a zarazem z krytycznym zacięciem, zaprezen-
towano całość dorobku rządów Tadeusza Ma-
zowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego, Jana 
Olszewskiego i Hanny Suchockiej. Autor opisuje 
proces wdrażania zmiany systemowej, którą za-
początkował rząd Mazowieckiego, od zmian 
polityczno-prawnych, poprzez ekonomiczne, 
gospodarcze i społeczne, aż po zmiany w po-
lityce zagranicznej i obronnej. Dudek skupia się 
jednoznacznie na dorobku tych czterech rzą-
dów, nie zaś na całości działalności aparatu 

państwowego, pokazuje kształtującą się kulturę 
polityczną elit demokratycznej Polski, a  także 
dostrzega – co w  kwestiach politycznych nie 
jest bez znaczenia – charakterologiczne i oso-
bowościowe czynniki, które odgrywały swoją 
rolę w kontaktach interpersonalnych między naj-
ważniejszymi członkami poszczególnych ekip 
rządowych. Bogata w cytaty z posiedzeń Rady 
Ministrów narracja sprawia, że osoby zaintere-
sowane kształtowaniem się III Rzeczypospolitej 
wprost nie będą w stanie oderwać się od lektury. 
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tości. Skłonność człowieka politycznego do 
posługiwania się retoryką dotyczącą wartości 
aktywizuje środowiska, które określa się mianem 
ekstremistycznych czy populistycznych. Wojny 
nowoczesnych plemion mogą zostać potrakto-
wane jako kolejny głos wzywający do odbudo-
wy źródłowych podstaw demokracji, do których 
można zaliczyć dialog, rozmowę i szacunek do 
drugiego człowieka. Tym samym znajdziemy tu-
taj wezwanie do wypracowania nowej formuły 
demokracji humanistycznej, a ma nią być deli-
beracja: skuteczna i szczera.

David Graeber, Praca bez sensu. Teoria, 
przeł. M. Denderski, Wydawnictwo Krytyki 
Politycznej, Warszawa 2019, s. 451

Czy Twoja praca ma sens? Czy wykonujesz ją 
z pełną satysfakcją i czerpiesz radość z jej efek-
tów? Czy Twoja praca sprawia, że świat staje 
się lepszy? Czy bez niej inni ludzie poczuliby 
swoisty brak, który wymusiłby na nich poszuki-
wanie innych źródeł zaspokojenia tego braku? 
A czy zdajesz sobie sprawę, że „mafijny płat-
ny zabójca nie jest przykładem pracy bez sen-
su”? David Graeber namawia do zastanowie-
nia się nad specyfiką współczesnego systemu 
gospodarczego oraz struktury współczesnego 
rynku pracy w  krajach wysoko rozwiniętych. 
Ma to być – jego zdaniem – klucz do refleksji 
nad stanem człowieczeństwa. Choć Praca bez 
sensu to lektura na wskroś lewicowa, z  której 

właściwie na każdej stronie czuć woń Marksa, 
to jednak skłania ona niewątpliwie do przesu-
nięcia – przynajmniej na pewien czas – ciężaru 
rozważań środowisk liberalnych z  gospodarki, 
państwa minimalnego czy niskich podatków 
na sferę jednostkową, czysto humanistyczną. 
Tym samym ta jednoznacznie lewicowa lektura 
przypomnieć powinna wszystkim liberałom o ich 
aksjologicznych źródłach. To przecież człowiek 
– rozumiany jako jednostka ludzka – był w cen-
trum zainteresowania koryfeuszy liberalizmu. To 
przecież wolności człowieka liberałowie bronili 
i bronić powinni. A zatem konieczne jest posta-
wienie pytania: czy współczesny człowiek – 
uczestnik systemu gospodarczego, pracownik 
i  pracodawca, konsument i  sprzedawca – jest 
człowiekiem wolnym? Czy czasem nie pojawiły 
się nowe formy zniewolenia, których współcze-
śni liberałowie zwyczajnie jeszcze nie potrafią 
odpowiednio zdefiniować?

Matthew Desmond, Eksmitowani, przeł, T. S. 
Gałązka, Wydawnictwo Marginesy, Warsza-
wa 2019, s. 512

Nie masz jeszcze własnego mieszkania? Weź 
kredyt i kup na raty. Nie masz zdolności kredy-
towej, żeby wziąć kredyt hipoteczny? Przejrzyj 
ogłoszenia i  wynajmij mieszkanie na wolnym 
rynku. Nie stać cię na mieszkanie w Warszawie? 
Zreprywatyzuj się na mieniu zadłużonym w dwu-
dziestoleciu międzywojennym, zniszczonym 

Jamie Bartlett, Ludzie przeciw technologii. Jak 
Internet zabija demokrację (i  jak ją możemy 
ocalić), przeł. K. Umiński, Wydawnictwo So-
nia Draga, Katowice 2019, s. 227

W  momencie, kiedy wielu liberalnych demo-
kratów spodziewa się, że zagłada demokracji 
będzie efektem działalności nowej fali faszystów, 
Jamie Bartlett wykazuje, że to zagrożenie przyj-
dzie z  innej strony. W książce Ludzie przeciwko 
technologii udowadnia on, że to Internet i  po-
stępujący proces cyfryzacji współczesnych spo-
łeczeństw w  większym stopniu zagraża społe-
czeństwom demokratycznym aniżeli wszystkie 
te środowiska, które choćby oficjalnie deklarują 
swój demosceptycyzm. Bartlett pokazuje nama-
calne przykłady tego, jak nowe technologie de-
gradują systemy demokratyczne i – co najważ-
niejsze – to właśnie dzięki nim poklask zyskują 
najbardziej ofensywni, nieprzewidywalni i  kon-
trowersyjni populiści dzisiejszych czasów, jak 
chociażby Donald Trump. Współczesny człowiek 
poprzez narzędzia Internetu i  powszechnej cy-
fryzacji staje się więźniem „nowego panoptyko-
nu” – istotą bez prywatności, kontrolowaną i ste-
rowaną przez ośrodki, których nie jest w  stanie 
prima facie zidentyfikować. Kampanie wyborcze 
są dziś przygotowywane przez specjalistów od 
IT, którzy sprawiają, że oferta kandydatów tra-
fia zawsze na ekran odpowiedniego smartfonu. 
Natomiast współcześni politycy stają się mario-
netkami w  rękach kreatorów wizerunku, progra-
mistów, informatyków i wielkiego kapitału. Nasza 

demokracja powoli staje się „demokracją bezza-
łogową” i powoli zmierza w kierunku „kryptoa-
narchii”. 

Michał Paweł Markowski, Wojny nowocze-
snych plemion. Spór o rzeczywistość w epoce 
populizmu, Wydawnictwo Karakter, Kraków 
2019, s. 366

Kiedy obserwatorowi polskiego sporu politycz-
nego, jaki od kilkunastu lat toczy się nieustannie 
między plemieniem „platformianym” a  plemie-
niem „pisowskim”, mija ochota na przyglądanie 
się jego kulisom, jednak chciałby – przynajmniej 
w  jakimś zakresie – zrozumieć jego sedno, 
wówczas należy zachęcić go do przeczyta-
nia Wojen nowoczesnych plemion. Rozliczne 
przykłady z  polskiego i  amerykańskiego życia 
publicznego sprawiają, że lektura książki Mi-
chała Pawła Markowskiego wciągnie i  jedno-
cześnie zaintryguje. Kiedy bowiem coraz więcej 
z  nas domaga się od polityków oparcia swo-
ich postulatów i programów na aksjologicznym 
fundamencie, wtedy Markowski stopuje nas 
i wskazuje, że to właśnie wartości są głównym 
winowajcą. Wzywa tym samym to porzucenia 
polityki opartej na wartościach, gdyż takie jej 
sformatowanie sprawia, że uruchomione zostają 
nieokiełznane emocje. Przekonuje, że większość 
konfliktów społecznych dotyczy tego, „z  kim 
chcielibyśmy wspólnie żyć”, a chcemy przecież 
żyć z  tymi, którzy podzielają nasz świat war-
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działaniami II wojny światowej, odbudowanym 
przez społeczeństwo Polski Ludowej i przez dzie-
sięciolecia utrzymywanym przez mieszkających 
tam ludzi. Sarkazm? Owszem. Bo temat miesz-
kalnictwa nie powinien być sprowadzany do kil-
ku głupich haseł, które zdają się stać w sprzecz-
ności z mechanizmami działania społeczeństwa 
oraz standardami obowiązującymi w  tzw. kra-
jach wysoko rozwiniętych, do których podobno 
również się zaliczamy. Reportaż Desmonda nie 
pokazuje co prawda polskich realiów gospo-
darki mieszkaniowej, ale amerykańskie, jednak-
że robi to dość mocno i stanowczo. Eksmitowani 
to książka o  losach ludzi, którzy znaleźli się na 
ulicy albo przynajmniej na granicy bezdomności, 
to książka o tym, jak Stany Zjednoczone – zapa-
trzone w  ideę jednostkowej przedsiębiorczości 
i  zaradności – nie poradziły sobie systemowo 
z  problemem pomocy najsłabszym w  dostępie 
do mieszkania. Czy jednak Polska po 1989 roku 

radzi sobie z polityką mieszkaniową lepiej? Nie 
trzeba deklarować się jako lewicowiec, aby 
dostrzegać, że w  sprawach mieszkaniowych 
najlepiej radzą sobie jednak deweloperzy. Nie-
stety wielu przedstawicieli kręgów liberalnych, 
którzy w  innym kontekście nieustannie epatują 
tzw. zachodnimi standardami, zupełnie nie zna 
faktycznych standardów zachodnioeuropejskich 
w  zakresie mieszkalnictwa. Tym bardziej warto 
poczytać Eksmitowanych, a  zaraz po niej się-
gnąć po jakiś podręcznik do historii Europy za-
chodniej po roku 1945. 

Charlie LeDuff, Shitshow! Ameryka się sypie, 
a oglądalność szybuje, przeł. K. Gucio, Wy-
dawnictwo Czarne, Warszawa 2019, s. 272

Jeśli ktoś nadal nie rozumie przyczyn wybor-
czego sukcesu Donalda Trumpa w  Stanach 
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Zjednoczonych cztery lata temu i  jeśli wciąż 
nie potrafi pojąć, dlaczego Trump wygra także 
zbliżające się wybory prezydenckie, to zdecy-
dowanie powinien zacząć od lektury książki 
Charlie’go LeDuffa. Mam wrażenie, że wielu 
przedstawicieli środowisk liberalnych nie do-
puszcza do siebie świadomości, że popular-
ność tego kontrowersyjnego milionera ma swoje 
przyczyny i bynajmniej nie należy ich sprowa-
dzać wyłącznie do światowej plagi populizmu 
i  demagogii. LeDuff pokazuje nam współcze-
sne Stany Zjednoczone nie przez pryzmat po-
litycznych elit, które urzędują na waszyngtoń-
skim Kapitolu ani nie oczyma amerykańskich 
elit intelektualnych, z  którymi przeciętny euro-
pejski akademik czy działacz społeczny ob-
cuje za pośrednictwem literatury, filmu, prasy 
czy mediów akademickich. Ameryka LeDuffa 
to Ameryka imigrantów, czarnoskórych robot-
ników, bezdomnych, samotnych matek. Ame-
ryka LeDuffa to Ameryka skorumpowanych 
elit politycznych, niesprawiedliwych sądów, 
nieskutecznie działającego aparatu ścigania, 
bezwzględnego biznesu. Ameryka z obrazów 
LeDuffa to właśnie Ameryka, która głosuje na 
Trumpa. Symbolizuje ona problemy tego niesa-
mowicie zróżnicowanego społeczeństwa, bo-
rykającego się z  niewyobrażalnymi dla Euro-
pejczyków nierównościami społecznymi oraz 
postępującym zagubieniem jednostki. Czy tak 
wyobrażamy sobie tę amerykańską wolność?

Piotr Maciążek, Stawka większa niż gaz. 
Ukryta wojna o  niepodległość Polski, Wy-
dawnictwo Arbitror, Warszawa 2018, s. 219

Choć książka ta oficjalnie wydana została w rou 
2018, ponieważ jednak wpadła mi w  ręce na 
początku roku 2019, a uznałem ją za publikację 
niezwykle ważną, stąd zamieszczam ją w swo-
im zestawieniu najważniejszych lektur ubiegło-
rocznych. Książka w  pewnym sensie stanowi 
nawiązanie do jakże hucznych obchodów 
100-lecia niepodległości Polski, świętowanego 
w 2018 roku. Nawiązuje do idei niepodległości 
nie bez powodu – a mianowicie jej zasadnicza 
teza dotyczy pogłębiającego się uzależnienia 
wielu sektorów gospodarki Rzeczpospolitej od 
Rosji. Choć teoretycznie polskie elity polityczne 
z  niezależności energetycznej i  konieczności 
dywersyfikacji źródeł energii zdają sobie spra-
wę, to jednak – jak wskazuje Piotr Maciążek 
– daleko nam jeszcze do praktycznej realiza-
cji postulatu suwerenności energetycznej. Autor 
wzywa wręcz do porzucenia mitu niewidzialnej 
ręki rynku w kwestiach energetycznych i doma-
ga się, aby również polscy politycy zrozumieli, 
że energetyka to narzędzie uprawiania polityki 
zagranicznej, często nawet chętniej stosowa-
ne przez współczesne państwa. Gaz zaczyna 
zastępować czołgi, zaś rosyjski węgiel staje się 
narzędziem do wygrywania wyborów w Polsce. 
Ponadto Maciążek namawia do reaktywacji 
pojęcia interesu narodowego i racji stanu. Wielu 
euroentuzjastów uwierzyło, że w dobie integracji 
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europejskiej pojęcia te zupełnie straciły rację 
bytu. Tymczasem właśnie polityka energetyczna 
– i  chociażby przykład rurociągu NordStream 
– pokazuje dość wyraźnie, że pojęcia te nadal 
odgrywają ogromne znaczenie w  stosunkach 
międzynarodowych, a energetyka może być na-
rzędziem ich definiowania. 

Piotr Zychowicz, Wołyń zdradzony, czyli jak 
dowództwo AK porzuciło Polaków na pastwę 
UPA, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2019, 
s. 456

Pewnie niektórzy zastanawiają się, czym książ-
ka Piotra Zychowicza zasłużyła sobie na miejsce 
w zestawieniu Lektur Liberała 2019. Otóż są tego 
dwie przyczyny. Pierwsza wynika z przekonania, 
że historia – szczególnie zaś najnowsza historia 
Polski – wymaga nieustannych badań, a  także 
ciągłego namysły i dyskusji nad nią. Czterdzie-
stolecie „komuny” sprawiło, że namysł nad hi-
storią Polski uległ do dziś widocznemu skażeniu 
językiem propagandy totalitarnej i  wyobraźni 

komunistycznej. Paradoksalnie, choć jesteśmy już 
30 lat po okrągłym stole i demontażu komunizmu 
w Polsce, to wciąż prężnie funkcjonują środowi-
ska – również intelektualne – które o pewnych 
fragmentach polskich dziejów mówią językiem 
propagandy. Sprawia to, że trzeba wciąż na 
nowo bronić wolności badań naukowych i wol-
ności słowa. Przyczyna druga to zamieszanie, 
którego przyczyną stał się Wołyń zdradzony, 
w związku z konkursem na Książkę Historyczną 
Roku. Organizatorzy tego konkursu – TVP, Polskie 
Radio i Narodowe Centrum Kultury – wycofali ją 
z konkursu, następnie zaś anulowali cały konkurs. 
Po stronie Zychowicza i  jego książki stanęli lu-
dzie różnych poglądów i orientacji światopoglą-
dowych czy też politycznych, którzy uruchomili 
niesamowitą machinę medialną, dającą książ-
ce ogromną popularność i  reklamę, ale przede 
wszystkim stanowiącą konieczny sprzeciw prze-
ciwko wszelkim formom cenzury, również doty-
czącej badań historycznych i interpretacji historii. 
Także w tym miejscu trzeba powiedzieć stanow-
czo: STOP CENZURZE! 
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SŁAWOMIR DRELICH 
Politolog  i  etyk;  adiunkt  na  Wydziale  Politologii  i  Studiów  Międzynarodo-
wych UMK w Toruniu (Katedra Europeistyki); nauczyciel wiedzy o społeczeń-
stwie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu; 
publicysta „Liberté!”; specjalizuje się w etyce polityki i etyce mediów oraz 
myśli politycznej (populizm, liberalizm, libertarianizm), bada polski dyskurs 
publiczny; autor książek „Populistów ethos zmanipulowany” i „Wojny trybu-
na ludowego. Przypadek Andrzeja Leppera”.
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JAN BARON

OSTATNIEGO DNIA
Wkrótce skończy się to, czego nie potrafiłbyś dłużej wytrzymać.
Mają wypisać cię ze szpitala; jesteś ostatni dzień w pracy
przed czterdziestodniowym urlopem; wypuszczą cię z obozu,
twoje nogi są cienkie i opuchnięte, wstaniesz, a one zamiast
unieść, wygną się. Jutro będziesz wolny. Jeszcze trwa dziś
i są ci, którzy tu zostaną, wiedzą, że masz wyjść;
może ta biedna kobieta (oddałabym wszystko,
by móc wziąć prysznic, pani to ma dobrze) w nocy
udusi poduszką, a już z całą pewnością kolega nie zwróci 
ci uwagi na pomyłkę, ale będzie się cieszył, gdy zauważą ją
           ważniejsi od was obu. 
Ostatniego dnia niech każdy (tego nauczył mnie dziadek Jerzy)
idzie do swojego kapo i przebłaga go 
kawą i ciastem, kompotem z malin, porcją chleba.

Jan  Baron  (ur.  1985  w  Rudzie  Śląskiej)  jest  poetą 
i  edytorem.  Wydał  dwa  zbiory  wierszy:  Korekta 
(Mamiko,  Nowa  Ruda  2010)  i  Układ scalony  (Sa-
morządowa Agencja Promocji i Kultury, Szczecinek 
2015). Mieszka w Chorzowie.

Wiersz wolny  to  nowa  przestrzeń  Liberté!, 
uwzględniająca  istotne,  najbardziej  progresywne 
i  dynamiczne  przemiany  w  polskiej  poezji 
ostatnich  lat.  Wiersze  będą  reagować  na  bieżące 
wydarzenia,  ale  i  stronić  od  nich,  kiedy  czasy 
wymagają politycznego wyciszenia, a afekty nie są 
dobrym doradcą w interpretacji rzeczywistości.
Redaguje Rafał Gawin
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