
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

● Adrianna Gąsiorek - Wyniki czy popularność – 

Plebiscyt Sportowy 

● Adrianna Gąsiorek - Feminizacja języka 

● Adam Seweryn - Wola czynu a współczesna 

dekadencja 

● Radosław Biały - “Ukraińcy” Piotra Zychowicza 

(recenzja) 

● Adam Busse - Narodowa ekologia – ideologia 

walki o ochronę środowiska 

● Grzegorz Ćwik - Wybór literatury społeczno-

ekonomicznej 

● Jerzy Frodsom - Dryf ideologii 

● Małgorzata Jarosz - Czy filozofia “Najpierw 

mieszkanie” ma szansę na sukces w naszym 

kraju? 

● Doktor Lisiu - Święta po drugiej stronie 

barykady – wzajemny szacunek  

● Hieronim Skwierzyński - Włoskie kuchnie 

regionalne 

● Dymitr Smirniewski - Futurologiczna 

perspektywa ekonomicznej przyszłości na 
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bazie wybranych aspektów teoretycznych, 

technicznych i sektorowych 

● Tadeusz Szczęśniak - Prostota i dostojeństwo 

– współczesne pomieszanie pojęć 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrianna Gąsiorek - Wyniki czy 

popularność – Plebiscyt Sportowy 

 

Plebiscyt „Przeglądu Sportowego” na najlepszego polskiego 

sportowca roku jest organizowany cyklicznie przez redakcję 

dziennika “Przegląd Sportowy”. W późniejszym czasie do 

organizatorów dołączyły także Telewizja Polsat i Telewizja 

Polska. Impreza cieszy się sporą popularnością i raczej nie 

budzi kontrowersji. Inaczej wyglądało to kilka dni temu, podczas 

tegorocznej gali, za sprawą zachowania Pawła Fajdka. 

Historia Plebiscytu 
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Pierwsza edycja konkursu została przeprowadzona w 1926 roku, a 

wygrał ją Wacław Kuchar. Plebiscyt nie był organizowany w latach 

1939–1947 (II wojna światowa i okres powojenny) oraz w 1953 

(względy organizacyjne), a dziesiątka plebiscytu w 1953 wytypowana 

została dopiero w 1989 przez grono ekspertów. 

 

Rekordzistką w liczbie zwycięstw jest Justyna Kowalczyk, która 

wygrała plebiscyt 5 razy (2009–2013). Po cztery zwycięstwa mają 

Stanisława Walasiewicz (1930 i 1932–1934), Irena Szewińska (1965, 

1966, 1974 i 1976) i Adam Małysz (2001–2003 i 2007), a trzy tytuły 

zdobyli Otylia Jędrzejczak (2004–2006) i Robert Lewandowski (2015 

i 2020–2021). Lewandowski dwanaście razy z rzędu był w czołowej 

dziesiątce plebiscytu (nieprzerwanie od 2011). 

 

Możemy zatem stwierdzić, że plebiscyt nagradzał sportowców wielu 

dziedzin. Lekkoatletyka, łyżwiarstwo, skoki narciarskie czy pływanie. 

Mimo iż Polacy tak bardzo interesują się piłką nożną – królem 

konkursu został dopiero Robert Lewandowski. Nie możemy jednak 

zarzucić, że w głosowaniu wybierani byli tylko i wyłącznie sportowcy 

określonych dyscyplin. 

Regulamin głosowania 

Przyjrzyjmy się teraz, jak według organizatorów, wybierani się 

laureaci. Ma to zasadnicze znaczenie w kontekście ostatnich 

wydarzeń związanych z wypowiedziami naszego mistrza w rzucie 

młotem. 

 

Plebiscyt miał zwykle następującą formułę: 

 



– specjalnie powołana kapituła – składająca z grona znawców sportu 

(dziennikarzy, byłych sportowców, działaczy itp.) – ustala grupę 30 

zawodników, którzy w danym roku kalendarzowym wyróżnili się 

swymi dokonaniami sportowymi (z uwagi na fakt, że owa lista 

sporządzana jest w październiku, grono to może zostać wyjątkowo 

powiększone o nazwiska zawodników, którzy odnieśli znaczące 

sukcesy w listopadzie); 

– od pierwszego tygodnia listopada do ostatniego tygodnia grudnia 

– w każdym wydaniu Przeglądu Sportowego (i ewentualnie gazet 

„zaprzyjaźnionych”) – drukowane są specjalne kupony, na których 

czytelnicy mogą oddawać swoje głosy, wybierając 10 nazwisk 

spośród listy sporządzonej wcześniej przez kapitułę, bądź wpisując 

nazwiska dowolnego innego sportowca; 

– w tym samym czasie głosować można również telefonicznie – za 

pomocą systemu Audiotele oraz SMS; 

– sportowiec wytypowany na pierwszym miejscu każdego ważnego 

kuponu otrzymuje 10 punktów, zawodnik wskazany na pozycji 

drugiej – 9 punktów, na trzeciej – 8 punktów i tak do lokaty dziesiątej 

za 1 punkt; 

– po wprowadzeniu możliwości głosowania za pomocą Audiotele i 

SMS-ów, zawodnik na nazwisko, którego wysłano głos otrzymuje 5 

punktów. 

– suma punktów – zliczona ze wszystkich ważnych kuponów, które 

dotrą do siedziby redakcji Przeglądu Sportowego do 3 stycznia oraz 

ze wszystkich połączeń Audiotele i SMS-ów – daje wynik końcowy 

danego sportowca; 

– końcowe wyniki plebiscytu prezentowane są w pierwszą lub drugą 

sobotę stycznia, podczas uroczystej gali laureatów – Gali Mistrzów 

Sportu (jej miejsce nie jest stałe i na przestrzeni lat ulegało kilku 

zmianom); 



– zawodnikowi z największą liczbą punktów zostaje przyznany tytuł 

sportowca roku; 

– pozostałe miejsca zajmują kolejno zawodnicy z coraz mniejszą 

liczbą punktów; 

– zawodnicy nieznajdujący się w gronie wskazanym przez kapitułę – 

na których jednak oddawano ważne głosy – mogą ostatecznie zająć 

miejsce następujące po ostatniej pozycji zawodnika zgłoszonego 

przez kapitułę, niezależnie od liczby punktów, które zgromadzili (tj. 

lokatę 31, w przypadku gdy kapituła nie powiększy grona swych 

wybrańców). 

 

Patrząc na powyższe zasady, musimy podkreślić fakt, iż to właśnie 

ludzie – czytelnicy czy widzowie danego medium wybierają swojego 

faworyta. Czy zawsze kierują się osiągnięciami sportowymi? 

Zaryzykowałabym tezę, że prawie nigdy. Wybierają tych, których 

lubią i których znają. Często jest to połączone oczywiście z wynikami 

danej osoby. Czy Robert Lewandowski zajmowałby topowe miejsca 

na liście gdyby nie miał sukcesów? Nie, świadczy o tym przede 

wszystkim znikoma ilość piłkarzy w zestawieniu. Czy Justyna 

Kowalczyk byłaby liderką Gali gdyby nie rekordy, które zdobywała w 

biegach narciarskich? Także nie. Jednak obie te osoby dbały jeszcze 

o coś innego. O popularność i tzw. dobry marketing. Bez tego może 

być ciężko w rankingach, które tak naprawdę bazują na popularności 

i znanej twarzy. W tym miejscu można właśnie wytłumaczyć Pawłowi 

Fajdkowi, dlaczego znalazł się na zdecydowanie niższym miejscu. 

Czy jednak jego postawę można faktycznie skrytykować tak, jak 

zrobiło to wielu, nazywając go chamem i prostakiem bez krzty pokory 

i skromności? Jestem od tego daleka. 

 

Tegoroczna Gala – popis Fajdka 



Jak już pisałam tegoroczna Gala, znacząco różniła się od 

poprzednich. Zazwyczaj każdy z uśmiechem na twarzy odbiera 

nagrodę, wygłasza bardziej lub mniej płomienną mowę, dziękuje 

wszystkim – od rodziny na sponsorach kończąc (kolejność bywa 

różna) i wszyscy są szczęśliwi, czekając na upragniony bankiet. 

Sama miałam okazję uczestniczyć w przygotowaniach, za sprawą 

pracy, w jednej takiej Gali parę lat temu i faktycznie mniej więcej tak 

to wygląda. 

 

Mamy jednak rok 2023 i po odbiór statuetki wychodzi Paweł Fajdek. 

Lekkoatleta, mimo iż zdobył piąte z rzędu mistrzostwo świata w 

rzucie młotem, nie zyskał wielkiego uznania głosujących. Zajął 

dopiero 9. miejsce w plebiscycie, z czego był najwyraźniej mocno 

niezadowolony. – Bawcie się lepiej niż ja – rzucił na koniec swojego 

przemówienia. 

 

Lekkoatleci w tym plebiscycie wypadli ogólnie bardzo słabo. Dla 

przykładu dwukrotna wicemistrzyni świata oraz wicemistrzyni Europy 

w chodzie Katarzyna Zdziebło była ostatnia spośród nominowanych. 

 

Przeanalizujmy, kto zajął miejsca wyższe niż młociarz. 

Iga Świątek (tenis) 

Bartosz Zmarzlik (żużel) 

Robert Lewandowski (piłka nożna) 

Kamil Semeniuk (siatkówka) 

Dawid Kubacki (skoki narciarskie) 

Mateusz Ponitka (koszykówka) 



Adrian Meronk (golf) 

Katarzyna Wasick (pływanie) 

 

Myślę, że pierwsze miejsce nikogo nie dziwi i nie trzeba tu nic 

wyjaśniać. Co prawda wysoka lokata Bartosza Zmarzlika mnie dziwi. 

Oczywiście pod względem popularności. Zdecydowanie jednak broni 

się wynikami, podobnie jak uśmiechem i pozytywną aurą wokół 

siebie, to naprawdę działa na widzów. Zobaczmy jednak na poniższe 

dane: Bartek to trzykrotny indywidualny mistrz świata (2019, 2020, 

2022), indywidualny mistrz świata juniorów (2015), indywidualny 

mistrz Europy juniorów (2012), dwukrotny drużynowy mistrz świata 

(2016, 2017), drużynowy mistrz Europy (2022), czterokrotny 

drużynowy mistrz świata juniorów (2012, 2014, 2015, 2016) oraz 

dwukrotny drużynowy mistrz Europy juniorów (2013, 2014). 

Dziewięciokrotny medalista drużynowych mistrzostw Polski, w tym 

dwukrotny złoty (2014, 2016) oraz dwukrotny indywidualny mistrz 

Polski (2021, 2022). Pięciokrotnie kończył rozgrywki PGE Ekstraligi 

z najwyższą średnią biegową (2016, 2017, 2018, 2021, 2022). 

Zwycięzca Plebiscytu Przeglądu Sportowego 2019. Kawaler Orderu 

Odrodzenia Polski. Nie trzeba się interesować żużlem, by stwierdzić, 

że Zmarzlik jest mistrzem w swoim fachu. 

 

W dalszej kolejności mamy Roberta Lewandowskiego. Lubicie go 

czy nie, nie zmienia to faktu, że jest jednym za najbardziej 

rozpoznawalnych polskich sportowców, który rewelacyjnie prowadzi 

swoją markę w internecie. Nie ma raczej osoby, która go nie zna. 

Oczywiście można dyskutować, czy jego pozycja w reprezentacji 

naszego kraju jest na tyle dobra, że powinien zająć to II miejsce, w 

końcu mówimy o naszym podwórku, a nie jego katalońskich 

podbojach. Nie ma tu jednak nic nadzwyczajnego, że ludzie na niego 

głosowali i będą głosować. 



 

Następnie mamy przedstawicieli dwóch dyscyplin, które Polacy 

kochają i przede wszystkim, w których odnosimy konkretne i duże 

sukcesy. Co prawda myślałam, że to Kurek ponownie będzie na 

szczycie, ale widać skromność i profesjonalizm Kamila Semeniuka 

zwyciężyły. Zobaczcie, że celowo podkreślam kwestie osobowości. 

Niestety takie aspekty często są bardziej znaczące w takich 

konkursach niż same wyniki. 

 

Przedstawiciel koszykówki jest zaskoczeniem, ale w końcu ostatnio 

udało się o niej przypomnieć w naszym kraju, a Mateusz Ponitka 

naprawdę dwoił się i troił na boisku i jest jednym z ciekawszych 

zawodników. Golf i pływanie zajmują 7 i 8 miejsce. 

 

I wreszcie miejsce 9 wspomniany już nie raz Paweł Fajdek – Mistrz 

Świata z 2013, 2015, 2017, 2019 i 2022 roku, złoty (2016) i 

dwukrotnie srebrny (2014, 2018) medalista mistrzostw Europy. 

Pięciokrotnie wygrywał klasyfikację IAAF Hammer Throw Challenge 

(2013, 2015, 2016, 2017, 2019). Jest też czterokrotnym mistrzem 

Uniwersjady (2011, 2013, 2015, 2017), złotym medalistą Igrzysk 

frankofońskich (2013) i młodzieżowym mistrzem Europy (2011). Na 

Igrzyskach Olimpijskich w Tokio (2021) zdobył brązowy medal. 

 

Czy oznacza to, że jego osiągnięcia nie zainteresowały Polaków w 

tym roku? Moim zdaniem przede wszystkim Paweł w porównaniu do 

czołówki jest po prostu dla większości osób mniej znany, mniej 

lubiany i mniej popularny. I w zasadzie to tyle. Pamiętacie przecież, 

jak wysokie miejsca zdobywała Anita Włodarczyk czy Otylia 

Jędrzejczyk. Popularność i sympatia to 70% sukcesu na to, aby 

zyskać przychylność głosujących, talent i wyniki to jakieś 30%. 



Pawłowi zabrakło właśnie tego, co najistotniejsze w takich 

plebiscytach. 

 

Krytyka medialna 

Polska podzieliła się, podobnie jak świat sportu na tych, którzy go 

popierają i na tych, którzy go obrażają. Osobiście uważam, że miał 

prawo wyrazić swoje zdanie i nie wiedzę w tym aż takich sensacji. 

Sportowiec, który osiąga dobre wyniki, powinien być oceniany 

właśnie za nie. Nie za to, że jest miły, grzeczny czy skromny. 

Natomiast zarówno Fajdek, jak i wielu, którzy zajęli dalsze miejsca, 

jak wspomniana Zdziebło, muszą zrozumieć, w czym biorą udział. 

Nie w konkursie, który ocenia ich sukcesy i pozycje w świecie sportu, 

ale znane nazwiska i “lubialność”. Nie widać również szans na 

zmianę tego podejścia. Trzeba by było faktycznie zmienić całą 

koncepcję i np. zamiast głosowania widzów, wprowadzić komisję, 

która weryfikowałaby konkretne osiągnięcia w danym sporcie. Myślę 

jednak, że i tu pojawiałyby się wątpliwości. Dyscypliny sportowe są 

tak różne, że ciężko je ze sobą porównywać. Cóż pozostaje życzyć 

Fajdkowi, żeby skupił się na swojej karierze, a nie rozrywkowych 

plebiscytach, ma przecież swoich fanów, a co chyba nikogo nie dziwi, 

w plebiscycie “Przeglądu Sportowego” jest raczej “spalony”. 

Człowiek jego pokroju po prostu nie powinien się tym przejmować. 

Sport sportem a rozrywka rozrywką. 

 

 

Adrianna Gąsiorek - Feminizacja 

języka 



Tekst zacznę nieco inaczej niż zazwyczaj, ponieważ przedstawię 

Wam pewną… zagadkę. 

“Ojciec z synem ma wypadek. Ojciec ginie na miejscu, syn trafia 

do szpitala w ciężkim stanie. Na jego widok chirurg na sali 

operacyjnej mówi: „Nie mogę operować tego chłopca. To mój 

syn”. Kim jest chirurg?” 

 

Powyższe zadanie przedstawiono grupie około 100 osób. 97 

odpowiedzi krążyło wokół następujących odpowiedzi: Czy to 

przybrany tata? A może biologiczny, natomiast ojciec – który zginął 

w wypadku – adoptował kiedyś chłopca? Czy to możliwe, że chłopiec 

miał dwóch ojców? Prawidłowa odpowiedź, którą podały 3 osoby, 

brzmi banalnie: chirurg to matka chłopca. 

 

Niby oczywiste, ale jednak wielu osobom trudno było wpaść na to 

rozwiązanie, ponieważ z założenia uznali chirurga za mężczyznę. 

Często zapominamy, że to właśnie język kształtuje naszą 

rzeczywistość. Czy nam się to podoba, czy nie, wiele języków 

narodowych możemy posądzić o “szowinizm”. Nasuwa się zatem 

pytanie, czy należy z tym zjawiskiem walczyć, jak to robić i jakie 

przede wszystkim chcemy osiągnąć efekty? 

Historia 

Feminatywy w polszczyźnie to temat budzący wiele emocji i 

nierzadko wywołujący burzliwe dyskusje czy wręcz zacięte polemiki 

– niestety nie zawsze merytoryczne. W sprawie żeńskich nazw 

wykonawców zawodów oraz żeńskiej tytulatury, najciekawsze jest to, 

że stanowią one przedmiot namysłu zarówno językoznawców, jak i 

przeciętnych użytkowników języka. 

 



Co ciekawe obecne zmiany językowe wzbudzają takie same 

odczucia, jak i kilkadziesiąt lat wcześniej, kiedy współczesne i 

przyjęte formy żeńskiej budziły sprzeciw. Ignacy Wieniewski pisał w 

1931 roku w „Języku Polskim”: 

 

Mała rewolucja społeczna, jaka się dokonała w związku ze 

zdobyciem przez kobiety stanowisk, dotychczas zajmowanych tylko 

przez mężczyzn, zastała polski język zupełnie nieprzygotowany i 

wytworzyła zamęt lingwistyczny, z któregośmy dotychczas nie 

wybrnęli. 

 

Te słowa pozostają niezwykle aktualne – ponad osiemdziesiąt lat 

później wciąż nie można powiedzieć, że problem żeńskich nazw 

zawodowych został rozwiązany. Spór o „żeńskie końcówki” – bo tak 

potocznie nazywa się formanty tworzące feminatywy – miał już wiele 

odsłon i był toczony na różnych poziomach. Warto przypomnieć, 

chociażby nośną medialnie dyskusję o formie ministra, 

zapoczątkowaną przez Izabelę Jarugę-Nowacką w 2004, a potem 

wznowioną przez Joannę Muchę, a także żywiołowe reakcje 

Krystyny Pawłowicz, która nie życzyła sobie, aby zwracano się do 

niej „posłanko”, ponieważ, jak stwierdziła: „Konstytucja mówi o 

posłach, a nie o posłankach i posłach. Jestem posłem”. 

 

Wśród przeciętnych użytkowników języka nastroje względem 

feminatywów są współcześnie znacząco spolaryzowane. W ankiecie 

przeprowadzonej przez Katarzynę Hołojdę połowa respondentek w 

wieku 18–60 lat wyraziła przekonanie, że nie potrzebuje w życiu 

codziennym żeńskich nazw wykonawców zawodów, postrzegając je 

jako „śmieszne i infantylne” . 

 



Zdaniem drugiej połowy respondentek istnieje potrzeba tworzenia i 

stosowania w polszczyźnie żeńskich nazw osobowych. W 

odpowiedziach udzielanych zarówno przez zwolenniczki, jak i 

przeciwniczki feminatywów, pobrzmiewały silne emocje. 

 

Hołojda zauważa, że ta słowotwórcza kwestia dotycząca systemu 

językowego kojarzona jest głównie z feminizmem, przez co 

negatywnie postrzegana przez wiele osób i automatycznie 

odrzucana. Wyniki ankiety wydają się symptomatyczne dla 

ogólnokrajowej dyskusji nad żeńskimi nazwami wykonawców 

zawodów, nosicielek tytułów, kobiet zajmujących stanowiska, 

pełniących funkcje itd. 

Wpływ polityki i mediów 

Z jednej strony widoczne jest bezkompromisowe forsowanie 

feminatywów jako niezbędnego dopełnienia systemu języka, z 

drugiej – zżymanie się na nie i odmawianie im racji bytu. Powyższe 

dane pochodzą z roku 2011. Możemy zatem śmiało stwierdzić, że 

proces ten nie był jeszcze tak zaawansowany jak obecnie. 

Szczególnie że sytuacja na rynku pracy, ale przede wszystkim w 

świadomości społecznej, jest znacząco inna. Mamy za sobą również 

takie wydarzenia jak strajki kobiet, które przynajmniej w pierwszej 

fazie, gromadziły wiele uczestniczek. Ogromny wpływ na 

wspominaną zmianę ma także polityka i media, które wręcz “lansują” 

takie twory jak “gościni”. 

 

Do samej koncepcji zmiany końcówek odniosła się również Rada 

Języka Polskiego. Z lakonicznego komunikatu możemy 

wywnioskować, iż zachęcają do podejmowania samodzielnych 

decyzji przez użytkowników języka polskiego. 

 



“Sporu o nazwy żeńskie nie rozstrzygnie ani odwołanie się do tradycji 

(różnorodnej pod tym względem), ani do reguł systemu. Dążenie do 

symetrii systemu rodzajowego ma podstawy społeczne; 

językoznawcy mogą je wyłącznie komentować. Prawo do stosowania 

nazw żeńskich należy zostawić mówiącym, pamiętając, że obok 

nagłaśnianych ostatnio w mediach wezwań do tworzenia 

feminatywów istnieje opór przed ich stosowaniem. Nie wszyscy będą 

mówić o kobiecie gościni czy profesorka, nawet jeśli ona sama 

wyartykułuje takie oczekiwanie. 

 

Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN uznaje, że w 

polszczyźnie potrzebna jest większa, możliwie pełna symetria nazw 

osobowych męskich i żeńskich w zasobie słownictwa. Stosowanie 

feminatywów w wypowiedziach, na przykład przemienne 

powtarzanie rzeczowników żeńskich i męskich (Polki i Polacy) jest 

znakiem tego, że mówiący czują potrzebę zwiększenia widoczności 

kobiet w języku i tekstach. Nie ma jednak potrzeby używania 

konstrukcji typu Polki i Polacy, studenci i studentki w każdym tekście 

i zdaniu, ponieważ formy męskie mogą odnosić się do obu płci.” 

Zmienność języka 

Wielu językoznawców podkreśla naturalne zmiany językowe, które 

zachodzą w danej epoce. W końcu kiedyś takich wyrazów jak 

“komputer” czy “internet” również nie było. 

 

Język to przede wszystkim żywy organizm i jest bardzo podatny na 

zmiany. Co rusz dopisywane są nowe wyrazy lub akceptowalne stają 

się formy, które wcześniej były uznane za niedopuszczalne. 

Wszystko tak naprawdę zależy od nas samych – jeśli jako ogół 

społeczny zaczniemy mówić tak, a nie inaczej, w końcu dane słowo 

trafi oficjalnie do słownika i zostaje przyjęte do systemu językowego. 

 



Tu widzę główny problem tego, z czym obecnie, część z nas próbuje 

walczyć. Przede wszystkim dość kuriozalną sprawą jest sam fakt, iż 

błąd językowy staje się poprawną formą tylko poprzez swoją 

używalność. 

 

Druga sprawa – to oczywiście na siłę próbuje się poprzez język 

walczyć w ramach równouprawnienia. Co ciekawe, szukając danych 

o feminatywach w internecie, nie natknęłam się na żaden artykuł, 

który stwierdzałby, iż nie jest to dobra droga dla języka polskiego. 

Większość tytułów wręcz z hiperprzesadą próbuje nas przekonać, że 

zmiany w języku są zmianami, które pozytywnie wpływają na rolę 

kobiet w społeczeństwie. Czy faktycznie tak jest? Na pewno nie 

teraz. 

 

Nie chcę tu nikogo straszyć czy smucić, ale patrząc na obecne 

tendencje i dość niezdecydowanych mędrców decydujących o 

ramach językowych, już wkrótce mój tekst będzie nieaktualny, a Wy 

sami będziecie naokoło słyszeć o “wujenkach” czy “skakajkach”. 

Słowa z żeńskimi końcówkami weszły już do obiegu, a jak pisałam 

wyżej, o tym, czy zostaną zaakceptowane, zdecyduje tylko ilość ich 

używania. Jak się zapewne domyślacie, “parcie” na wprowadzenie 

feminatywów jest ogromne i musimy pogodzić się z tym, że 

śmiesznie brzmiące słowa będą czymś naturalnym. Oczywiście nie 

musimy z tego korzystać. 

 

Język a rzeczywistość 

Wiemy już, że pewne procesy są nieuniknione. Pytanie, które 

postawiłam w poprzednim akapicie, jest jednak nadal otwarte. Czy 

faktycznie mówienie, że kobieta jest chirurginią sprawi, że jako płeć 

żeńska będziemy czuły się lepiej? Nasza wiedza i wartość będzie 

wyższa? Dla mnie osobiście nie. Podobnie zresztą uważam o 



parytetach. Silna i pewna siebie kobieta nie potrzebuje takich 

trampolin, które wręcz kierują ją na słabszą pozycję. Czy naprawdę 

dodanie na listę wyborczą na ostatnie miejsce pani x, która nie jest 

nawet tym zainteresowana, zmienia pozycje kobiet w polityce? 

Oczywiście, jeśli pani y jest znana w środowisku lokalnym, jest 

aktywna i chciałaby swoją pracą zaangażować się w politykę, ale nie 

jest w stanie dostać się na listę przez argumenty “to jest baba, nie 

jest nam potrzebna” – to wtedy mamy do czynienia ze sporym 

problemem, który występuje realnie. Parytety jednak tego nie 

zmienią, a jedynie próba zmiany myślenia. Zgadzam się z tym, że 

kobiety nie można ograniczać, sama przecież działam w organizacji 

nacjonalistycznej i nie chciałabym być gorzej traktowana niż moi 

koledzy. Nie chciałabym jednak żadnych “ulg”. Mam tak samo 

pracować na rzecz swojego środowiska czy Ojczyzny. Tak samo 

właśnie, moim zdaniem, jest z językiem. 

 

Oczywiście są w obiegu wyrazy, które się przyjęły i które są używane 

przez każdego z nas: nauczycielka, lekarka itd. Jeśli jednak ktoś 

nazwie mnie nauczycielem, a nie nauczycielką to znaczy, że 

lekceważy mnie jako specjalistę w konkretnym fachu? Oczywiście, 

że nie. 

 

Kiedyś jeden z moich wykładowców powiedział w kontekście 

feminatywów ważną rzecz: “Nie próbujcie na siłę podkreślać w 

zawodach swojej płci, ale skupcie się na określeniu swojej pozycji”. 

Możesz być sekretarką, ale i sekretarzem danej placówki czy 

stowarzyszenia, wcale nie oznacza to, że forma męska ujmuje Ci 

jako kobiecie, czy Twojemu zawodowi. 

 

Naprawdę ani formacje log-lożka jak psycholożka czy 

wykorzystywanie sufiksu -un(i) jak gościni nie sprawi, że tam, gdzie 



potrzebne jest równouprawnienie, coś się zmieni. Kaleczy to tylko 

nasz język ojczysty. Jeśli już musimy, to skupmy się na tzw. 

feminatywach usamodzielnionych: dziennikarka, artystka, aktorka, 

które przynajmniej nie narzucają błędnych zmian językowych. 

Pamiętajmy, że o tym, jak będzie wyglądał język, zależy od nas 

samych. Sami możemy wybierać formy, które według nas będą 

poprawne i nikt na siłę nie zmusi nas do nowomowy. 

 

Na zakończenie kilka przykładów wyrazów, o których powinniśmy jak 

najszybciej zapomnieć: wujenka, marynarka (nie chodzi o ubiór, 

naprawdę któraś z nas chciałaby pracować jako marynarka?), 

skakajka, rabusia, gościni, dramaturżka. Na razie brzmi to zabawnie, 

ale za kilka lat pewnie będą to wyrazy bardzo popularne i tej 

popularności zawdzięczają wejście do naszego systemu 

językowego. Na szczęście nikt nie zmusi nas do skorzystania z takiej 

czy innej formy. 

 

 

 

Adam Seweryn - Wola czynu a 

współczesna dekadencja 

Bez wątpienia żyjemy w czasach, gdy ludzie Zachodu, a więc 

również Polacy, pogrążeni są w dekadencji. Widoczne to jest 

zarówno na szczeblu systemowym, jak i jednostkowym. Epoka 

„ponowoczesności” przyniosła ze sobą dalszą degrengoladę. 

Warto zwrócić uwagę, że oprócz zjawisk związanych ze 

wzrostem popularności światopoglądu materialistycznego, 

konsumpcjonizmu, hedonizmu i egoizmu widoczne są coraz 



bardziej także inne problemy etyczno-kulturowe, które mogą w 

konsekwencji okazać się jeszcze bardziej szkodliwe. 

Człowiek Zachodu od długiego już czasu przeżywa kryzys 

tożsamości. Widoczne jest to najbardziej w krajach Europy 

Zachodniej i Ameryki Północnej, ale także niestety coraz bardziej w 

naszej części świata. Skutkiem porzucenia tradycyjnych wzorców 

kulturowych definiujących tożsamości jest chaos. Naturalnym tego 

następstwem jest poczucie zagubienia narastające wśród 

najmłodszego pokolenia. Nie posiadając wpojonych wartości 

pozwalających np. na wyrobienie silnej tożsamości narodowej, 

religijnej, czy regionalnej, młodzi ludzie błądzą, próbując znaleźć 

swoje miejsce. 

Brak należytego wywiązania się z obowiązków wychowawczych i 

socjalizacyjnych to przede wszystkim wina rodziców. Jednak należy 

zwrócić również uwagę na winę, jaką ponosi częściowo system 

edukacji. Młodzi ludzie nieposiadający sprecyzowanych wartości i 

celów w życiu zazwyczaj popadają w nihilizm i hedonizm. Problemy 

związane z alkoholizmem, narkomanią, czy rozwiązłością nie są 

niczym nowym, jednak pragnę tu zwrócić uwagę na nieco inne 

aspekty. Młodzież poszukuje swojej tożsamości, stylu życia, który 

będzie dla nich atrakcyjnym. 

Obserwując demoliberalną rzeczywistość XXI wieku, z jednej strony 

młodzi Europejczycy nie czują związków z tradycyjnymi aspektami 

swoich kultur narodowych, z drugiej zaś widzą błędy, na jakich został 

ufundowany obecny porządek. Jednak największym zagrożeniem 

jest w tym wypadku podatność na manipulację i mówiąc obrazowo – 

przyjmowanie toksyn, myśląc, iż są to leki.  Nie mam tu oczywiście 

na myśli żadnych kwestii medycznych, czy bioetycznych. Chodzi mi 

o pułapki, w jakie wpadają często osoby wyzute z tożsamości i życia 

duchowego. 

Przypadki konwersji rdzennej ludności europejskiej na islam, lub 

poszukiwanie sensu życia w newageowych prądach inspirowanych 



naukami Dalekiego Wschodu, są tego przykładem. Warto zwrócić 

uwagę, że wśród takich osób dominują ludzie młodzi, często mający 

już bagaż negatywnych doświadczeń i nieotrzymujący należytej 

pomocy i nauki od starszych. Jak już wcześniej wspomniałem, kryzys 

autorytetu dotyczy nie tylko rodziny, ale również szkoły, czy, co 

szczególnie smutne -duchowieństwa. Niszczycielskie działanie 

wobec tego, co jeszcze zostało z naturalnego, tradycyjnego 

porządku, wykazują w ciągu ostatnich lat ruchy LGBT i propagatorzy 

idei gender. Gdy podważeniu ulega już nie tylko tożsamość 

narodowa, ale nawet wynikająca z natury tożsamość płciowa, to 

znak, że problem staje się jeszcze bardziej poważny. Tego rodzaju 

nowolewicowe eksperymenty stanowią atak na podstawową ludzką 

tożsamość, jak również podstawową komórkę społeczną, jaką jest 

rodzina oparta o związek małżeński kobiety i mężczyzny. Dla 

zagubionych, młodych ludzi, żyjących w tak dekadenckim 

społeczeństwie, islam może jawić się alternatywa, gdyż dostrzegają 

tam wolę czynu, której na Zachodzie zabrakło. 

Nasuwa mi się tutaj pewna analogia. W ostatnim czasie niektóre 

zachodnie środowiska prawicowe i nacjonalistyczne wykazują 

postawy prorosyjskie. Dostrzegają oni w kraju Putina złudną wizję 

odmiany dla dekadencji, tak, jak inni dostrzegają ją w islamie. Jak 

widać dekadencja i dezorientacja towarzyszą też ludziom, którzy 

przynajmniej teoretycznie powinni być uformowani ideowo. Niestety 

woli czynu i wszystkiego, co można określić, jako wartości męskie, 

czy też heroiczne, brakuje coraz bardziej. Jak stwierdziłem na 

początku artykułu, ten kryzys mentalny występuje nie tylko na 

szczeblu systemowym, ale też indywidualnym. Młodzi Europejczycy 

nie tylko nie są zainteresowani służbą i walką dla swojej Ojczyzny, 

ale nawet w życiu osobistym wykazują się coraz częściej postawami 

dekadenckimi i słabością charakteru. Warto zwrócić uwagę na to, że 

w dawniejszych czasach zbuntowani młodzi chłopcy, określani jako 

trudna młodzież starali się być agresywni, twardzi, nastawieni na 

konfrontację. Nawet jeśli często owocowało to uwikłaniem się takich 

osób w półświatek przestępczy, destrukcyjnymi formami przemocy, 



czy prymitywizmem, to jednak w takich ludziach widoczna była, w 

jakiś sposób wola mocy i czynu. Przy odpowiedniej inspiracji i 

ukierunkowaniu, wielu takich osób wyrastało na wartościowych ludzi. 

Natomiast obecnie problem jest zgoła inny. 

Kryzys wychowawczy objawia się nie w skłonności do przestępstw, 

czy używek, a bardziej w niemocy. Niemocy przede wszystkim 

psychicznej, w której pogrąża się młode pokolenie Zachodu. Można 

to zjawisko analizować w znacznie dłuższy sposób, niż próbuję to 

dokonać w tym tekście, jednak warto zwrócić uwagę na kilka 

głównych przyczyn. Oprócz kryzysu autorytetów warto zwrócić 

uwagę na przynajmniej jeszcze jeden czynnik. Otóż pokoleniu 

obecnej młodzieży we wszystkich praktycznie krajach zachodnich 

brakuje trudów, które hartują. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Ja nie 

twierdzę, że warunkiem odrodzenia odwagi, zaradności i 

kreatywności jest spadek poziomu życia, czy jakaś globalna wojna. 

Jednak należy zauważyć, że osoby, które są wychowywane 

bezstresowo i w cieplarnianych warunkach nie posiadają tak silnej 

motywacji do walki o cokolwiek, ani chociażby do osiągania 

sukcesów w życiu, jak pokolenia naszych ojców, dziadków i 

pradziadków. Aby doprowadzić do przełamania dekadencji i 

degrengolady kulturowej kolejnych europejskich pokoleń, konieczna 

jest przebudowa kultury i przewartościowanie. Paradoksalnie 

stwierdzę, że aby chociaż częściowo doszło do odrodzenia 

tradycyjnych wartości, konieczna jest rewolucja, gdyż w obecnej 

sytuacji postawa konserwatywna i zachowawcza oznaczałaby 

zachowanie kultury liberalnego mainstreamu, posiadającego coraz 

większe naleciałości nowolewicowe. Oprócz odrodzenia tożsamości 

narodowych i religijnych współczesnemu Zachodowi potrzebne jest 

także odrodzenie wartości i postaw, które leżą w naturze i 

charakterze płci. 

Współcześni mężczyźni muszą odzyskać wolę mocy i czynu, która 

prowadziła przodków w walce i budowie. Kultura nie może lansować 

wzorców mężczyzny, jako materialistycznego hedonisty, albo 

pacyfistycznego nieudacznika. Należy przywrócić tradycyjne wzorce 



męskości, które przez wieki budowały kulturę i etos trzech głównych 

stanów społecznych: Wojownika (odwaga, honor, zdolność do 

poświęceń, sprawność fizyczna, lojalność, poczucie braterstwa 

wewnątrz wspólnoty), Kapłana-Mędrca (intelekt, rozwinięte życie 

duchowe, wielkoduszność, właściwie rozumiane miłosierdzie) i 

Rzemieślnika (pracowitość, gospodarność, sumienność, precyzja). 

Wbrew lansowanym od dłuższego czasu wzorcom, należy odrzucić 

model bezrefleksyjnego naśladownictwa, a pobudzić zdolności 

twórcze i kreatywność, będące zwieńczeniem woli czynu. Jest to 

ogromne zadanie dla europejskich nacjonalistów. 

Nie mamy obecnie wpływów na rządy, ale zamiast popadać w 

dekadencję i pesymizm musimy starać się formować młode 

pokolenia. Przekazywać wiedzę, promować treningi sportowe, a w 

swoich środowiskach dawać przykład zaradności i 

odpowiedzialności. Organizować akcje społeczne związane z 

problemami kraju, ale też lokalnej społeczności. A przede wszystkim 

budować różnego rodzaju wspólnoty, ponieważ wszystkie powyższe 

kwestie są nie do zrealizowania w zatomizowanym społeczeństwie 

samotnych jednostek. 

 

Jest to wszystko niezmiernie istotne, gdyż Zachód pogrążony w 

materialistycznym i dekadenckim kryzysie nie będzie w stanie 

opierać się naporowi fundamentalistycznego islamu, ani 

neoimperialnej i neosowieckiej Rosji. 

 

 

Radosław Biały - “Ukraińcy” Piotra 

Zychowicza (recenzja) 



Nakładem wydawnictwa Rebis do księgarń trafiła szósta już 

część z serii „Opowieści niepoprawne politycznie” poświęcona 

Ukraińcom. Niepoprawny jest również jej autor, znany z wielu 

pozycji książkowych, redaktor naczelny miesięcznika „Historia 

Do Rzeczy” oraz bloger, Piotr Zychowicz. 

Twórca z jednej strony bardzo poczytny – jego wyeksponowane na 

empikowych półkach książki, znikają niczym świeże bułeczki.  Z 

drugiej jednak strony spotkałem się z ogromnym hejtem w jego 

kierunku ze strony moich znajomych, oraz licznych internautów. 

Jedna z jego z publikacji została nawet wycofana z konkursu 

historycznego, w którym wiodła prym. Sól dla oka tych z prawa i lewa 

stanowi bestseller „Pakt Ribbentrop-Beck”. Natomiast pisanie o 

ciemnych stronach Żołnierzy Wyklętych wywołało lawinę oburzenia 

po stronie kręgów patriotycznych i narodowych. Padają oskarżenia o 

antypolskość, wybielanie „faszysty”, inni znowu mówią o graniu w 

rytm pewnej lewicowej gadzinówki. Czy słusznie ? Proponuję 

zapomnieć na chwilę  o tym wszystkim  i skupić myśli na tym, co się 

dzieje za naszą wschodnią granicą.  W owej recenzowanej przeze 

mnie nowości, mamy do czynienia, z alternatywnym podejściem do 

kwestii ukraińskiej. W obliczu zaostrzonego konfliktu zbrojnego 

uznałem za stosowne  przedstawienie pokrótce tej trzeciej drogi. 

 

Zychowicz w swojej nowej publikacji twardo stoi po stronie Ukrainy, 

przeciwko Rosji. Twierdzi słusznie, iż Putin nas wszystkich pogodził. 

Kremlowska agresja spowodowała natychmiastowe ocieplenie 

stosunków z naszym napadniętym sąsiadem. Książka składa się z 

luźnego zbioru wywiadów, wcześniej publikowanych artykułów, oraz 

innych tekstów autorskich. Ramy czasowe obejmują szeroki zakres 

– od o XVI w. po współczesność. Autor wyraźnie jednak zaznacza, 

iż przekonania polityczne nie powinny wpływać na narrację 

historyczną. W myśl zasady, iż nie ma dobrych i złych narodów, po 

nosie oprócz ukrainofobów, dostają również ukrainofile. Dobrzy lub 

źli mogą być tylko ludzie. Przybliżeni zostają nam rebelianci 



Chmielnickiego,  zamachowcy i rzeźnicy z Wołynia. Na drugiej 

stronie szali znajdują się niesprawiedliwie potraktowani Kozacy, 

zdradzeni żołnierze Petluri,  ofiary wielkiego głodu, oraz galicyjscy, 

wynędzniali, rusińscy chłopi. Polacy zostali poddani tym samym 

kryteriom oceny. Oberwało się endecji oraz sanacji – naprzeciw nim 

staje sprawiedliwy i rozsądny wojewoda wołyński Henryk Józefski.  

Bardzo obiektywne wydaje się być porównanie bilansów ofiar, strat i 

grzechów obu stron. Są przyczyny i skutki, ale jednak nie ma 

równowagi. Najgorszym grzechem pozostaje nadal Wołyń. 

Zychowicz jako konserwatysta szkoły wileńskiej wyraźnie tęskni za 

Polską Jagiellońską, a najchętniej reaktywowałbym unię chadziacką, 

czyli Rzeczpospolitą trojga narodów – składającą się z Polaków, 

Litwinów i Ukraińców. Takie rozwiązanie usatysfakcjonowałoby 

fanów koncepcji międzymorza i stanowiłoby skuteczną obronę przed 

wspólnym  ponadczasowym wrogiem – moskiewskim 

imperializmem.  Natomiast niezadowoleni będą  wyznawcy 

OUNowskiego i endeckiego nacjonalizmu. Na uwagę zasługuję 

twierdzenie, iż przyczyną ukraińskiego zbrodniczego szowinizmu 

była zawiść wywołana nierównością klasową. Pikanterii dodają mało 

znane fakty takie, jak  np. lokalne sojusze między UPA i AK. 

Zachęcająco brzmi już sama notka wydawcy znajdująca się na 

okładce książki. 

 

Ludobójstwo na Wołyniu, akcja „Wisła”, krwawa wojna o Lwów. 

Pogromy polskich dworów na Rusi, Pakt Piłsudski – Petlura, Wielki 

Głód i Dywizja SS-Galizien. Fatalne błędy II RP i terroryzm OUN. 

UPA kontra AK. 

 

Piotr Zychowicz w swojej nowej książce opisuje najbardziej 

kontrowersyjne wydarzenia z tragicznej historii relacji polsko-

ukraińskich. Bez upiększania i brązu. Bez hurra-patriotycznej 

cenzury i politycznej poprawności. 



 

Zychowicz pisze o tragicznym XX wieku – gdy Polaków i Ukraińców 

poróżnił krwawy konflikt o ziemię – ale cofa się również do czasów 

powstania Chmielnickiego. Czy fiasko ugody z Kozakami i budowy 

Rzeczypospolitej Trojga Narodów było największą zaprzepaszczoną 

szansą w dziejach Polski? 

 

Agresja rosyjska z 2022 roku spowodowała, że Polacy i Ukraińcy 

nigdy nie byli ze sobą tak blisko. To dobry moment, aby wyjąć 

historyczne trupy z szafy i w uczciwy sposób rozliczyć się z historią. 

Prawdziwe pojednanie musi być oparte na prawdzie.   

 

Książka wydana przyzwoicie. Na mojej półce stoi egzemplarz w 

twardej oprawie. Mimo 450 stron czyta się bardzo szybko. Nie jest to 

pozycja naukowa, więc pióro jest lekkie. Kilka stron z fotografiami 

urozmaici lekturę. Luźna forma opublikowanych tekstów nie zmusza 

nas do czytania po kolei całości. 

Książkę można polecić w pierwszej kolejności każdemu 

konserwatyście, oraz ludziom, którzy odrzucają zero-jedynkową 

wizję świata. Osobiście nie zgadzam się z kilkoma aspektami i zdaję 

sobie sprawę, że zychowiczowskie wyciąganie trupów z szafy, 

wywołuje skrajne emocje. Jednak skrajne emocje interesują mnie 

bardziej niż postkomunistyczne i „hura patriotyczne” narracje 

historyczne. Zapoznanie się z alternatywnymi wizjami, poszerza 

horyzonty. 

 

 



Adam Busse - Narodowa ekologia 

– ideologia walki o ochronę 

środowiska 

Każdy z nas miał okazję spędzać czas na łonie przyrody, czy to 

spacerując po górach i lasach, czy może pływając w potokach, 

jeziorach i strumieniach rzek. I chociaż zdajemy sobie sprawę, 

jak ważny jest nasz kontakt z naturą, bagatelizujemy pewne 

kwestie. Mowa o skandalicznych zachowaniach, jakich 

dopuszczają się ludzie.  

Niemal codziennie na terenach leśnych, wodnych, górskich etc. 

zalegają tony wywożonych z domów śmieci, których nikt nie kwapi 

się posprzątać. A jest to rzecz bardzo niebezpieczna, ponieważ sam 

spacerując na łonie natury, mogłem zobaczyć na własne oczy zużyte 

lodówki, pralki, obszarpane fotele, kanapy oraz setki porozbijanych 

butelek po napojach alkoholowych. To bardzo mocno uderza we 

współczesny krajobraz nie tylko Polski, ale każdego kraju 

europejskiego, a co stanowi jeden z komponentów współczesnej 

degeneracji człowieka przez dehumanizujący kapitalizm. Dzisiejszy 

artykuł będzie poświęcony ważnej i integralnej części ideologii 

narodowo – radykalnej w XXI wieku, której nie wolno pomijać pod 

żadnym pozorem. Będzie mowa o narodowej ekologii, ponieważ 

uważam, że nam jako nacjonalistom najbardziej powinno zależeć na 

ochronie środowiska oraz mnogości świadectw dziedzictwa 

kulturowego i narodowego, jakie dała nam natura na przestrzeni 

wieków (m.in. Puszczę Białowieską, Kampinos, liczne wielowiekowe 

dęby, nadmorskie wydmy nad Bałtykiem, góry na południu Polski). 

Wiele z tych zabytków zostało zagwarantowanych ochroną jako 

pomniki przyrody, ale nawet i to już nie wystarcza wszystkim 

mieszczuchom, dla których ważniejsze jest zaspokajanie własnych 

potrzeb i egoizm niż należność dzielenia się dobrem całego świata z 

innymi. 



Publicystyka sporo uwagi poświęca m.in. sprawami ochrony 

środowiska (tu można przypomnieć moje artykuły na łamach 

czasopisma „Szturm” – „Rola ekologizmu w idei nowoczesnego 

nacjonalizmu” i „Kapitalizm i jego zgubny wpływ na ochronę 

przyrody”, osobiście polecam również teksty „Narodowa Ekologia” 

Bogdana Kozieła z pisma ekologów „Zielone Brygady”, „Ekologia – 

stara polska tradycja” Konrada Malca oraz „Z Polską zrośnięty. W 

stulecie Kultury a natury” – Rafała Łętochy na łamach „Nowego 

Obywatela”), więc w zarysowaniu tematu będzie warto się do nich 

odwoływać. Jednak dlaczego w ogóle chcę poruszyć ten wątek? 

Otóż na podłożu europejskim wyrastają wszelkiej maści ruchy 

„ekologiczne” – partie zielonych, grinpisy, fundacje vivy, które starają 

się do pełni zagospodarować ten komponent działalności społecznej, 

a który to już powoli gospodaruje środowisko narodowe nad Wisłą 

(od ONR-u po autonomicznych nacjonalistów). Przede wszystkim te 

„ekologiczne” ruchy mają tę przewagę nad nami, że są finansowane 

z zewnątrz, są bardzo aktywne, hałaśliwe, i nomen omen cieszą się 

poparciem społecznym, co można zauważyć po wynikach wyborów 

do parlamentów poszczególnych krajów bądź w przypadku 

Parlamentu Europejskiego. Niestety, ale temat ochrony przyrody 

przywoływany jest moim zdaniem jedynie instrumentalnie, i zapewne 

nie chodzi o działalność na rzecz wspólnego dobra, tylko profity 

osobiste i zawodowe. Z jednej strony mamy neoliberalny system, 

który poprzez nieudolną politykę urbanizacyjną oraz industrializacją 

dąży do stopniowej degradacji środowiska naturalnego, z drugiej 

strony mamy (niestety czasami uzasadnione) pomstowanie na 

„ruchy ekologiczne”, które prowadzą happeningową działalność na 

rzecz ochrony przyrody, ale traktują te hasła czysto instrumentalnie. 

Naszym zadaniem jest wejść pomiędzy nie ze swoją inicjatywą dla 

polskiego narodu, ponieważ ekologia, jak się jej przyjrzymy 

szczegółowo, nie powinna dla Polaków być żadną nowością, 

ponieważ jest wielowiekową tradycją (początki działań na rzecz 

ochrony natury datuje się na 1597 rok, gdy król Zygmunt III Waza 

wprowadził ochronę ostatnich gatunków tura żyjących w Puszczy 

Bolimowskiej). 



Ideologia narodowego ekologizmu powinna się opierać na 

przykładach z historii Polski, więc warto przywołać parę faktów z 

poprzednich wieków dot. ochrony przyrody. Jak wspomniałem wyżej, 

w 1597 roku polski król Zygmunt III wprowadził ochronę tura w 

Puszczy Bolimowskiej, „by turowie […] mieli swe dawne stanowiska”. 

W XVIII wieku księżna Izabela Czartoryska w „Pielgrzymie w 

Dobromilu…” zalecała troskliwą opiekę nad starym drzewostanem i 

sadzenie nowych drzew. Jej echa pobrzmiewały w twórczości 

czołowych polskich pisarzy – Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, 

Stefana Żeromskiego czy Władysława Reymonta. W latach 1860 – 

1939 żył jeden z czołowych działaczy Ligi Narodowej, później 

Stronnictwa Narodowo – Demokratycznego we Lwowie, Jan 

Gwalbert Pawlikowski, autor „Kultury a natury” i prekursor idei 

ekologizmu w patriotycznym i pozytywistycznym komponencie. W 

1860 roku Władysław Taczanowski opublikował pracę pt. „O ptakach 

drapieżnych w Królestwie Polskim pod względem wpływu, jaki 

wywierają na gospodarstwo w ogóle”, w niej wykazał, iż ptaki 

drapieżne spełniają bardzo pożyteczne role w lokalnych 

ekosystemach, czyniąc w porównaniu z działalnością człowieka 

nieznaczne szkody w funkcjonowaniu przyrody. W 1869 roku 

galicyjski Sejm Krajowy uchwalił ustawę zakazującą łapania i 

zabijania kozic i świstaków. W 1918 roku, u zarania odzyskania 

niepodległości, Rada Regencyjna wydała dekret „O opiece nad 

zabytkami sztuki i kultury”, w nim pojawiły się zapisy dopuszczające 

ochronę środowiska naturalnego, ponadto włączyła te kompetencje 

do zakresu działań Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego. Rok później mimo toczących się walk o polskie granice 

uchwalono pierwsze ustawy o ochronie przyrody oraz powołano 

Tymczasową Państwową Radę Ochrony Przyrody, czym 

zapoczątkowano tworzenie w Polsce rezerwatów i parków 

narodowych. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Polska 

zabiegała o utworzenie międzynarodowej organizacji na rzecz 

ochrony przyrody, została ona powołana dopiero w 1948 roku jako 

Światowa Unia Ochrony Przyrody. W 1934 roku uchwalono pierwszą 

ustawę o ochronie przyrody w Polsce, uznaną za jedną z 



najnowocześniejszych na świecie. Kolejne działania Polacy w tym 

zakresie podjęli dopiero po II wojnie światowej, we wrześniu 1945 

roku odbyło się pierwsze od ośmiu lat posiedzenie odtworzonego 

PROP, równolegle dzięki polskim przyrodnikom udało się uratować 

ocalałe żubry przed wywiezieniem do ZSRR. 

Tyle faktów, teraz czas przejść do rzeczy. Dlaczego działalność na 

rzecz ochrony środowiska jest bardzo ważna dla nacjonalistów? 

Ponieważ obowiązek ten zawiera się już w samej ideologii, przyroda 

w całym swym pięknie i okazałości (w postaci parków, kompleksów 

leśnych i górskich, żyjących jeszcze gatunków zwierząt, wód słonych 

i słodkich etc.) stanowi jedną z integralnych części naszego 

dziedzictwa historycznego i narodowego. Ochrona przyrody stanowi 

bardzo istotny element kulturowego etnosu i determinant postaw 

ludzkich, świadczący o autentyczności umiłowania swojej własnej 

przyrody w sferze Ojczystej. To między innymi powinno tłumaczyć, 

dlaczego odnowienie poczucia wspólnotowości wśród ludzi jest 

bardzo istotne w zakresie działań na rzecz wspólnego dobra. 

Uświadamiając ludzi i budując wśród nich poczucie 

odpowiedzialności za naturę, wzmacniamy tym samym ducha 

narodowego, wzmacniamy również cechy tworzące tkankę 

narodową i stające się tym samym początkiem budowy siły 

gospodarczej, militarnej, kulturalnej oraz państwowej Polski. Dlatego 

równie ważna jest propaganda informacyjna od ulotek po internet, 

jak i szereg oddolnych akcji dokarmiania leśnej zwierzyny, sprzątania 

lokalnych ekosystemów, zbiórek żywności, koców dla zwierząt 

mieszkających w schroniskach, prowadzenie opieki nad 

porzuconymi zwierzętami oraz informowanie o przypadkach 

znęcania się nad zwierzętami. Ważna jest również dbałość o 

prawidłową produkcję żywności, opartą o populację zwierząt i ich 

możliwości wytwórcze. Niestety jednak coraz bardziej powszechne 

są środki ochrony roślin, których używanie jest przyczyną m.in. 

masowego pomoru pszczół zapylających 70 na 100 gatunków roślin 

i odpowiedzialnych za zapewnianie 90% produkcji żywności dla całej 

populacji Ziemi. 



Równie ważna jest walka o utrzymanie, rozrywanej przez „postęp” 

więzi człowieka z przyrodą. Rozerwanie tej więzi prowadzi do 

degradacji środowiska naturalnego oraz degeneracji duchowej 

każdej istoty żywej. Szeroko pojęta eksploatacja natury przez 

transnarodowe korporacje powoduje niszczenie duszy każdego 

człowieka, najgłębszego jestestwa oraz sensu życia, co w dalszej 

konsekwencji prowadzi do kształtowania się nowego typu człowieka. 

Staje się on wyobcowanym, osamotnionym i zmechanizowanym 

trybikiem demoliberalizmu, dla którego wszelkie wartości duchowe 

stają się coraz bardziej obce. W związku z tym naszym zadaniem 

jest również nadanie duchowej głębi ekologicznej walce przeciw 

systemowi, ponieważ „ekologiczne” ruchy vivy, grinpisów i innego 

syfu razem z technicznością systemu, stanowią zagrożenie dla 

człowieka, którego chcą uczynić członkiem stada konsumpcyjnych 

zombie, a nie istoty odczuwającej mistyczną i emocjonalną więź z 

Bogiem, ziemią, przyrodą i narodem. Naszym zadaniem oprócz 

dotychczasowej działalności jest wychowanie naszych rówieśników, 

krewnych i bliskich w postawie miłości do przyrody i przeżywania 

więzi z nią daleko od wielkomiejskiego zgiełku, bo zdrowe otoczenie 

stanowi jeden z komponentów rozwojowych tożsamości narodowej. 

Poza tym całe piękno przyrody naszej Ojczyzny stanowi ważną 

część dziedzictwa, o które obowiązek dbałości chcemy przekazać 

następnym pokoleniom. Chyba nie chcemy, żeby nasi potomkowie w 

przyszłości oglądali wyścinane lasy, rzeki zatrute odpadami z fabryk, 

tony śmieci nad wodami i wdychali zanieczyszczone powietrze? Na 

pewno nie… 

 

 

Grzegorz Ćwik - Wybór literatury 

społeczno-ekonomicznej 



Obowiązek pracy nad sobą i zwiększenia swej wiedzy oraz 

świadomości jest niejako wpisany w zasady bycia nacjonalistą. 

Nacjonalista z definicji powinien być człowiekiem, który rozumie 

więcej i potrafi wyjaśnić, na jakich zasadach działa świat. Wiedza to 

potęgi klucz, wszakże nie bez powodu mówi się, że w dobie coraz 

większego odmóżdżenia i drożenia wizji filmu Idiokracja, to wiedza 

staje się obok pieniędzy, niezwykle cennym kapitałem. 

 

Wiedzę zaś klasycznie czerpano z literatury i to tej wartościowej. 

Jakkolwiek dziś popularne są memy, filmy na youtube (obowiązkowo 

z żółtymi napisami), i blogi stawiane na rosyjskich serwerach, to 

obstaję jednak przy sprawdzonych metodach, które, póki co działają 

doskonale. 

 

Pozwoliłem sobie więc na początek nowego roku przygotować dla 

„Kierunków” zestawienie kilku książek, których lektura będzie z 

pewnością wartościowa. Tematyka to głównie ekonomia, 

gospodarka, zagadnienia społeczne, geopolityka – krótko mówiąc 

wszystko to, co aktualne i bieżące, jak najbardziej celowo pominąłem 

książki historyczne. 

Zdaję sobie sprawę, że właściwie wszyscy autorzy są spoza 

szerokiego spektrum prawicy, a część pozycji wydana jest wręcz 

przez Krytykę Polityczną. Nie zmienia to jednak w niczym ich 

poznawczych walorów, a to, że polskie prawicowe wydawnictwa 

lubują się w żydach, masonach, spiskach i pandemiach, podobnie 

jak autorzy, to już nie moja wina. Skoro jako nacjonaliści nie mamy 

swoich intelektualistów z prawdziwego zdarzenia, uczyć się musimy 

od innych. 

Michał Rydlewski, „Kultura upokarzania w mediach” 

Telewizja to cały czas potężne medium, które w dużym stopniu 

kreuje nie tylko wiedzę, ale postawy, wartości i stosunek do szeregu 



elementów naszego życia. W systemie demoliberalnym i 

neoliberalnym telewizja, zwłaszcza ta komercyjna, służy interesom 

określonych grup i klas społecznych w prowadzonej przez nich 

wojnie klasowej. Ta bowiem nie skończyła się wraz z upadkiem PRL-

u, ale trwa w najlepsze, co świetnie udowadnia autor, który od lat 

zajmuje się tym zagadnieniem. 

 

W kolejnych esejach pochyla się nad ukazaniem ludności wiejskiej w 

filmach i programach, opisuje zachowanie prowadzących programy 

w rodzaju „Kulinarnych rewolucji” w stosunku do swych 

„podopiecznych”, opisuje szeroko wyzysk i oszustwo związane z 

programami typu talent show, wreszcie w najdłuższym tekście 

niezwykle celnie ukazuje rzeczywiste podłoże dyskursu muzyki 

disco-polo. Tematem jest także internetowa postać „Polaka-

cebulaka, prawdziwego Janusza”. 

 

Całość rozważań prowadzi nas do tego, że opisane powyżej tematy 

składają się na tzw. victim show, a więc ukazują określone typy ludzi 

i grup społecznych jako te głupsze, gorsze, nieumiejące się 

zaadaptować, mało elastycznie, niewykształcone, upośledzone 

kulturowo. To oczywiście w kontrze do wielkomiejskich elit, 

wykształconych, oczytanych, liberalnych i otwartych na świat. 

Tradycja wedle tego modelu stanowi zło samo w sobie, a całość 

wpisuje się oczywiście w neoliberalną optykę, jaka zapanowała po 

roku 1989: albo należysz do wąskiej grupy, która dorobiła się na 

„reformach” Balcerowicza, albo jesteś w wielomilionowej grupie 

osób, które są w ten, czy inny sposób wykluczone. 

Guy Standing, „Dochód podstawowy. Jak możemy sprawić, 

żeby się to udało” 

Dyskusja publiczna w Polsce oczywiście stoi w tyle za zachodem, i 

nie mówię tu o lgbt, stąd tematyka bezwarunkowego dochodu 



gwarantowanego dopiero przebija się do polskiej świadomości. 

Tymczasem na zachodzie jest to już normalnie funkcjonujący 

postulat, który coraz bardziej bliski jest powszechnego wdrożenia. 

Coraz więcej krajów w coraz powszechniejszych programach 

szykuje wdrożenie go w każdym razie. 

 

Standing opisuje zjawisko zarówno historycznie, jak i pod kątem 

podejścia do tematu różnych szkół ekonomicznych i politycznych. 

Okazuje się, że nawet wśród libertarian są i byli zwolennicy tej 

reformy. Autor w rozwoju nierówności, akumulacji kapitału w rękach 

wąskiej grupy, wprowadzeniu SI i technologicznej rewolucji widzi 

bodźce, które powodują, że wedle niego wdrożenie BDG jest nie 

tylko pożądane, ale wręcz konieczne, by utrzymać spoistość 

społeczeństwa. W kolejnych rozdziałach Standing opisuje różne 

powody, dla których warto wprowadzić dochód gwarantowany, 

zastanawia się też nad skutkami, wśród których widzi zmniejszenie 

ubóstwa, więcej czasu wolnego dla pracowników, lepszą pozycję 

przetargową w relacjach z pracodawcami, ekologiczne polepszenie 

się sytuacji etc. 

 

Całość podana jest zarówno przekonująco, jak i syntetycznie, bez 

zbędnego wchodzenia w pewne szczegóły. Pracę swą autor kończy 

opisem wymogów, jakie spełnić trzeba, aby wdrożyć to rozwiązanie, 

oraz by je promować w krajach, gdzie jest to jeszcze stosunkowo 

słabo rozpoznawalne (jak Polska). 

Zdecydowanie obok książki Maćka podstawowa książka o rewolucji 

społeczno-ekonomicznej, która jawi się coraz bardziej jako 

nieunikniona. 

Thomas Piketty, „Kapitał w XXI wieku” 

Ta monumentalna praca zarówno tytułem nawiązuje do 

fundamentalnych analiz Marksa z XIX wieku, jak i powszechnie 



uważana jest za równie ważną, tj. najważniejszą pracę ekonomiczną 

obecnego wieku. 

 

Podstawowym tematem opus magnum Pikettego są nierówności – 

to jak powstają, jak ewoluują, jakie są ich skutki, jak możemy na nie 

wpływać. Nie można, nie docenić gigantycznej pracy autora nad 

ogromną liczbą materiałów źródłowych o charakterze statystycznym, 

co pozwoliło na odtworzenie nierówności w szeregu krajów od 

czasów rewolucji francuskiej, zarówno w kontekście kapitału, 

zarobków jak i korelacji między tymi elementami. 

 

Piketty jasno wskazuje, że nierówności na obecnym poziomie 

wynikają zarówno z przyjęcia neoliberalnego paradygmatu, jak i są 

wysoce szkodliwe, oraz zwyczajnie niesprawiedliwe. Dla nas 

najważniejsze są propozycje praktycznych rozwiązań, jakie autor 

proponuje wdrożyć, ale nierówności zaczęły maleć – od 

nowoczesnego państwa dobrobytu i polityki socjalnej, przez reformy 

podatkowe, na kwestiach ekologicznych i technologicznych kończąc. 

 

Książka Pikettiego odbiła się na całym świecie ogromnym echem i 

bez względu na stosunek do tez autora, nie wypada jej nie znać. 

Anthony B. Atkinson, „Nierówności. Co da się zrobić?” 

Atkinson był wychowawcą Pikkettego, a jego książka doskonale 

koreluje z tym, co pisał jego uczeń. O ile Piketty zajął się przede 

wszystkim skomplikowaną i trudną w odbiorze analizą ekonomiczną, 

pełną wzorów, liczb i danych, to Atkinson zajmuje się przede 

wszystkim stroną praktyczną, która u Pikettego stanowiła tylko 

pewną część książki. 

 



Atkinson ma gotowe, i wedle zaprezentowanych danych skuteczne 

w różnych okresach i regionach, rozwiązania na nie tylko 

zmniejszenie doraźnych nierówności, ale także zwiększenie 

poziomu redystrybucji i zamożności. Czy kwestia udziału państwa w 

rozwoju techniki, czy progresywne opodatkowanie, czy kwestie 

zatrudnienia lub przywrócenia na zachodzie państwa socjalnego – 

wszystko to jest nie tylko solidnie argumentowane, ale też wyłożone 

dość prosto i zrozumiale, z niższym jednak progresem wejścia niż 

praca Pikketiego. 

 

Obie prace warto czytać razem, gdyż wspólnie stanowią analizę i 

syntezę rozwiązań dla jednego z najważniejszych wyzwań w XXI 

wieku, także dla nacjonalistów. 

Jason Hickel, „Mniej znaczy lepiej. O tym, jak odejście od 

wzrostu gospodarczego ocali świat” 

To pozycja wyraźnie przypominająca zaangażowane pisarstwo 

Naomi Klein, której pozycja pojawi się niżej. Hickel nie tylko opisuje i 

analizuje konkretne zjawiska, ale tworzy własną opowieść i narrację 

dotycząca historii kapitalizmu, jego zmian i skutków funkcjonowania 

tego systemu dla obecnego stanu naszej planety. 

 

Tematem książki jest wzrost gospodarczy, ale traktowany tu w 

kontekście kapitalistycznego rozumienia tego zjawiska, a więc 

wzrost dla samego wzrostu, który generować ma wyłącznie zysk 

wąskiej grupie osób – prezesów, menadżerów, właścicieli. Skutki 

tego opisuje autor w krytycznych barwach, przede wszystkim ze 

względu na niszczycielski stosunek do planety, klimatu i 

ekosystemów. Tutaj autor zajmuje się dłużej samym stosunkiem do 

natury i planety, analizuje filozoficzne i religijne podłoże różnych 

systemów wartości i odniesienia się do życia na planecie, oraz do jej 

bogactw. 



 

Hickelowi nie da się z pewnością odmówić ogromnej wiedzy, 

analityczności i przenikliwości, a także konsekwencji. Rzadko 

spotykana w naszym rodzimym pisarstwie wykładnia genezy i historii 

kapitalizmu wskazuje czytelnikowi na szereg do tej pory 

niedostrzeganych czynników i pytań. 

Książka przy tym daje jasne odpowiedzi na te pytania – wzrost 

gospodarczy oparty na traumatycznym wyzysku ludzi i planety jest 

drogą donikąd, a produkując mniej, wcale nie musimy żyć gorzej – 

wręcz przeciwnie, możemy żyć lepiej. 

Absolutnie podstawa lektura w tematyce coraz popularniejszej 

koncepcji post-wzrostu. 

Kate Raworth, Ekonomia obwarzanka. Siedem sposobów 

myślenia o ekonomii w XXI wieku 

Z powyższą książką świetnie koresponduje Ekonomia obwarzanka. 

To dość rewolucyjna próba zmiany standardowego sposobu 

patrzenia na ekonomię i jej prawa. Autorka, ekonomistka z 

wieloletnim doświadczeniem, udowadnia najpierw, że klasyczne 

uznanie ekonomii za prawdę objawioną we friedmanowskim duchu 

to kłamstwo, zysk nie jest najważniejszy, a ekonomia służyć musi 

przede wszystkim ludziom. 

 

Przy tym Raworth nie ucieka od ekologicznych i klimatycznych 

wyzwań, jakie stoją przed nami, a wręcz przeciwnie – stają się one 

jednym z głównych czynników warunkujących tytułową Ekonomię 

Obwarzanka. Ta stanowić ma zupełnie nowe, przede wszystkim 

prospołeczne, podejście do gospodarki i nadawać jej zupełnie nowe 

cele. Nie zysk, nie drenaż kapitału państw narodowych, ale dobrobyt, 

likwidacja nierówności przy jednoczesnym dbaniu o planetę i klimat 

stanowić ma główny paradygmat. 



Zdecydowanie warte polecenia wszystkim, którzy dopiero zaczynają 

się interesować ekonomią, a chcą uniknąć łykania liberalnych 

kłamstewek i półprawd. 

Naomi Klein, „Doktryna szoku” 

Klein uważana jest za jedną z 10 najbardziej wpływowych 

intelektualistów na świecie, a jej wszystkie książki to światowe 

bestsellery ze sprzedażą liczoną w milionach sztuk. 

Klein w Doktrynie Szoku analizuje to jak wdrażana jest w szeregu 

państw (w tym Polsce po roku 1989) ekonomia wolnorynkowa. 

Interesuje się zarówno podstawami ideologicznymi, przebiegiem, ale 

także metodami (często zbrodniczymi), skutkami dla społeczeństwa 

(tragicznymi) i recepcją tych zmian w liberalnych mediach. 

 

Ogrom wykonanej pracy badawczej i reporterskiej daje w efekcie 

jedną z ważniejszych książek o kapitalizmie, jakie dostępne są na 

wolnym rynku. Tytułowa doktryna to szokowa metoda 

błyskawicznego wprowadzenia neoliberalnej ekonomii wzorowana, 

jak udowadnia autorka, na… metodach stosowania tortur przez CIA, 

jakie opracowano w latach 50-tych. W efekcie ich następuje głęboka 

anomia państwa, pauperyzacja, wyprzedaż majątku państwowego, 

rozwija się bezrobocie i nierówności, a jakakolwiek dyskusja nad 

zmianami staje się w liberalnych mediach niemożliwa. Klein opisuje 

to na przykładzie Chile (przy okazji ostatecznie obala mit 

amerykańskiego agenta generała Pinotcheta, jak i jego rzekomych 

sukcesów ekonomicznych, które nigdy nie miały miejsca), Brazylii, 

Argentyny, Urugwaju, Salwadoru, Filipin, Polski, Iraku, Rosji i wielu 

innych krajów. 

 

Wszędzie w gruncie rzeczy scenariusz jest identyczny, a jedynymi 

zwycięzcami jest międzynarodowy kapitał i wąska grupa 

menadżerów. Cała reszta przegrywa, a ich życie podlega zgubnym 



procesom. Czy można temu przeciwdziałać? Klein jasno dowodzi, że 

tak (co rozwija w kolejnej książce „Nie, to za mało”) i jako jeden z 

wymogów do tego pokazuje konieczność edukacji i publicznej 

dyskusji nad kapitalizmem, tak by w świadomości ludzi istniała 

alternatywa. 

Magdalena Okraska, „Nie ma i nie będzie” 

Jak naprawdę wyglądała transformacja ustrojowa i jakie były skutki 

rzekomych refom Balcerowicza? Pokazuje to doskonale redaktor 

Okraska na przykładzie małych miast i miejscowości, do których 

udaje się osobiście. Rozmawia tam z ludźmi, ogląda nieistniejące 

zakłady i fabryki, przygląda się śladom nieistniejącego już świata. 

 

Jawi się z tego obraz wysoce smutny – zlikwidowanych miejsc pracy, 

biedy, ubóstwa, beznadziei, przymusowej i stałej emigracji 

zarobkowej na zachód. Pojawia się tez sentyment za utraconą 

wspólnotowością, sensem życia, radością, jak również 

zabezpieczeniem socjalnym czy celowością rytuałów codzienności. 

 

Ciężko o dobitniejszą krytykę kapitalizmu, gdzie widać doskonale 

jakie były prawdziwe praktyczne skutki politycznych decyzji początku 

lat 90-tych. 

Marek Budzisz, „Wszystko jest wojną. Rosyjska kultura 

strategiczna” 

Marek Budzisz to jeden z kilku najlepszych polskich specjalistów do 

spraw Rosji, Ukrainy, wschodu i geopolityki na tym kierunku. Każdy, 

kto chce móc wypowiadać się sensownie w tej tematyce, po prostu 

musi znać jego dorobek. 

 



„Wszystko jest wojną” to na dobrą sprawę klasyczna już pozycja, 

która analizuje źródła, uwarunkowania oraz ewolucje rosyjskiej myśli 

politycznej. Autor skupia się tak na kwestiach aksjologicznych i 

wyjątkowości rosyjskiej doktryny, jak i na praktycznych jej skutkach 

dla bezpieczeństwa Polski, chociażby gotowości do użycia broni 

jądrowej, kierunkach ewentualnych działań zbrojnych przeciw 

państwom NATO etc. Budzisz analizuje też różne koncepcje w 

ramach dyskusji o geopolityce, jaka toczy się bezustannie w Rosji, 

choćby na temat „koncepcji przeczekania” czy „kraju wyspy”. 

Jakkolwiek praca pisana jest przed wybuchem obecnej wojny, to jej 

wartość merytoryczna i poznawcza pozostaje niezmienna. 

Z pewnością lista książek na powyższe tematy, jakie czytać warto i 

warto znać, jest dłuższa, sądzę jednak, że póki co „wystarczy” i 

zachęcam wszystkich do zapoznania się przynajmniej z niektórymi z 

wymienionych autorów. Życzę miłej i wartościowej lektury. A tekst 

niniejszy zapewne kiedyś doczeka się kolejnych części z kolejną 

porcją literatury. 

 

Jerzy Frodsom - Dryf ideologii 

Pomimo tego, że na przestrzeni setek lat nasz język ewoluował, 

rozwijał się i rozszerzał o nowe pojęcia, to nadal wydaje się on 

nie być wystarczająco złożony, by trafnie oddawać sens 

rzeczywistości. Stojąc u progu 2023 roku, witamy zupełnie inny 

świat niż ten, z którym mieliśmy do czynienia nie tylko 100 lat 

temu, ale także diametralnie inny od tego sprzed 10 czy nawet 5 

lat. Zdaje się, że zdefiniowane i określone ideologie, które 

opisują świat nie są dostosowane do tego, w co wierzą i czym w 

rzeczywistości kierują się ludzie obecnie, a takie pojęcia jak 

nacjonalizm czy demoliberalizm nie znajdują już zastosowania 

w swojej czystej formie. Wyewoluowały i zostały przyjęte w 

nowej formie, która zajęła miejsce dawnych ideologii, ale 



ukrywają się pod starymi pojęciami, sprawiając, że rozmowa na 

ich temat zaczyna bardziej przypominać szum informacyjny 

wynikający z subiektywnych różnic w interpretacji tych nowych 

form między rozmówcami. Początek nowego roku, to dobry 

moment, by dokonać refleksji na temat zmian, które zachodzą w 

sferze wartości i wyznawanych przez nas idei, ale dokonują się 

samoistnie bez naszego aktywnego udziału. 

 

Archaiczny podział na prawicę i lewicę 

W nacjonalistycznym środowisku od lat powielany jest frazes 

głoszący, że „podział na lewicę i prawicę jest archaiczny i nie ma już 

zastosowania”. O ile na poziomie faktów, jest to prawda, o tyle na 

poziomie społeczno- politycznym jest to bzdura. Zarówno politycy, 

jak i media nieustannie stosują ten podział, ponieważ w tak szerokim 

ujęciu ideowym, pod którym potrafi się podpisać każdy, łatwo 

wprowadzić podział i niechęć do drugiej strony. Powoduje to zaczątki 

myślenia plemiennego, podział społeczny na grupę własną i grupę 

obcą oraz syndrom oblężonej twierdzy. Wykorzystanie tego zabiegu 

na szeroką skalę, o której mówimy w kontekście polityków i mediów, 

to prosty trick zapewniający „ludzkie paliwo” do silnika maszynerii 

wyborczej. Tworzenie tygla emocjonalnego sprzyja aktywizacji 

biernych obywateli, którzy nie mają ochoty brać udziału w 

demokratycznej farsie głosowania i zapewnia rozszerzenie pola gry 

w rozgrywce o władze. Podczas gdy emocje mas są w tym kotle 

podgrzewane do maksymalnych temperatur w sposób celowy, 

prawda pozostaje zagubiona, a odbiorca próbujący rozwikłać, o co 

chodzi z tymi politycznymi ideami, ze wszystkich stron jest 

bombardowany nachalną perswazją, prymitywną retoryką czy 

wreszcie wulgarną erystyką. Oczywiście, szukanie prawdy czy też 

spójności w wypowiedziach i czynach polityków jest z góry skazane 

na porażkę. Podobnie, jeśli ktoś jeszcze wierzy w idealistyczne 

dziennikarstwo, którego celem jest przekazywanie szerszej publice 

prawdy i faktów. Z reguły po tym, co jest napisane z łatwością 



możemy wskazać, kto finansuje czasopismo odpowiedzialne za dany 

tekst. 

 

W emocjonalnym tyglu podgrzewanym przez polityków i 

dziennikarzy, gdzie pojęcie prawdy jest albo niechcianym gościem 

albo przebraniem dla propagandy, nie ma miejsca na poszukiwanie 

faktów. Rozmowy dotyczące faktycznego stanu ideologii nie powinny 

zatem dotyczyć tej martwej, akademickiej wersji ideologii, która może 

mieć znaczenie jedynie w obszarach murów akademii. Dyskusja na 

jej temat powinna być podyktowana stanem faktycznym, w jakim 

funkcjonuje ona w życiu społeczeństwa i narodu, a tutaj zdaje się 

uwidacznia sprzeczność między stanem poszukiwania prawdy na 

modłę akademicką oraz stanem wierzeń większości ludzi. Czy zatem 

ten podział w istocie jest przestarzały? 

 

Czy Bóg umarł? 

Pytanie: „Czy Bóg umarł?” zdaje się być odgrzewanym kotletem. 

Jedni już dawno odpowiedzieli twierdząco i utwierdzają się w tym 

przekonaniu na co dzień, inni postąpili dokładnie odwrotnie i również 

się w tym utwierdzają każdego dnia. Tym czego natomiast nie 

dostrzegamy, jest faktyczny stan w jakim żyjemy. Doskonale wiemy, 

że sakrament bierzmowania często żartobliwie określany jest jako 

„pożegnanie z Kościołem”. Nastolatkowie skupiają się na tym, żeby 

„odhaczyć” listę zadań, przyjąć sakrament i mieć spokój od Kościoła 

aż do swojego ślubu. W końcu rodzina będzie oczekiwała ślubu 

kościelnego, a jakże by można było zrobić ślub, który zawiedzie 

wszystkich gości? I choć widzimy tutaj pewną hipokryzję, to jednak 

jest ona społecznie zaakceptowana i wszyscy doskonale zdajemy 

sobie sprawę z tego, że tak działa świat. Zwykle jednak nie sięgamy 

naszą refleksją istoty problemu, którym nie jest zachowanie 

nastolatków, ale ich brak duchowości. Zdaje się, że dominującym 

prądem, który przenika wszystkie ideologie, jest kierowanie się ku 



rozumowi i bagatelizowanie sfery duchowej. Nie jest to jednak „winą” 

systemu, kultury czy demoralizacji młodzieży lub ich rodziców. Choć 

wszystkie te i wiele innych czynników zdają się mieć wpływ na 

kierunek, w którym zmierza świat ideologii, to żaden z nich nie jest 

dominujący na tyle, by móc za jego pomocą sterować tym 

kierunkiem. Sam ideologiczny wektor zdaje się być rezultatem 

ogromnej liczby czynników, z których wiele jest niejawnych i 

niemożliwych do zweryfikowania. W obliczu takiego żywiołu próba 

jakiegokolwiek zrozumienia czy tym bardziej – kontroli, musi być 

swojego rodzaju farsą, przypominającą starania bezradnego dziecka 

chcącego zawrócić patykiem bieg rzeki. Jedyną opcją, jaka nam w 

istocie pozostaje, to spojrzenie na te wszystkie procesy z boku, w 

celu uzyskania perspektywy trzecioosobowej, która umożliwi nam 

spostrzeżenie kierunku, w jakim się kierujemy. 

 

Próbując zdobyć się na takie spojrzenie, doszedłem do wniosku, że 

aktualnie zachodzi historyczna zmiana w mentalności społecznej, 

która będzie stanowiła podwaliny pod duchowość kolejnych pokoleń. 

Wiara naszych przodków była dostosowana do czasów, w których 

żyli i ich mentalności. O wiele bardziej surowa i brutalna 

rzeczywistość, gdzie granice pojęć i moralności były o wiele 

ostrzejsze. W czasach przedwojennych, bo do nich się w tej chwili 

odnoszę, moralność mas i ich wiara były o wiele bardziej spójna i 

jednolita. Dziś nie tylko aksjologia stała się jednym wielkim kłębkiem 

pojęć i sprzecznych idei, ale także sam język i waga pojęć zostały w 

znacznym stopniu zatracone. Młodzi ludzie, którzy dopiero kreują 

swój światopogląd, mają tendencję do postrzegania hipokryzji i 

fałszu oraz odrzucania ich oznak. Niestety, ze względu na obecnie 

spłyconą duchowość, pustka po odrzuceniu fałszu obecnego w 

rzeczywistości nie zostaje zastąpiona niczym. Kościół miękki, który 

nagina się do prądów współczesności, nie jest w swojej formie czymś 

atrakcyjnym do wypełnienia tej pustki. Prawdopodobnie twardy 

Kościół również nie byłby w stanie uzupełnić tej pustki. Problem 

bowiem leży w podejściu do duchowości człowieka, a nie w samej 



instytucji czy też jej metodologii. Duchowość została zepchnięta w 

sferę głęboko intymną, prywatną, z którą nie powinno się afiszować, 

by nie urazić innych i nie narzucać swojego zdania. Dodatkowo 

wśród przeciętnych nastolatków jest postrzegana jako coś 

archaicznego, fałszywego albo po prostu dziwnego. Tutaj znów 

należy podkreślić, że nie jest to ich „wina”. Raczej należy postrzegać 

to jako zasługę, bowiem w kwestiach ostatecznych powinniśmy 

kierować się tylko tym, co w naszej opinii jest prawdą, a wszelkie 

oznaki fałszu powinny powodować naszą chęć poszukiwania 

odpowiedzi. W mojej opinii Kościół zmurszał i nie nadąża za 

rozpędzającą się rzeczywistością, a podrygi kościelnych hierarchów 

w stronę przypodobania się lewackiej większości zachodnich 

społeczeństwa zdaje się być jedynie strzałem w stopę. 

 

Duchowość XXI wieku nie może opierać się na starych zasadach i 

starych metodach. Wszelkie oznaki fałszywej dewocji, przewinienia 

księży i ciemne interesy Kościoła mają zwielokrotnioną negatywną 

siłę oddziaływania na potencjalnych nowych wierzących. Zawsze 

jednak pączkująca wiara będzie chwiejna i podatna na wszelkiego 

rodzaju dowody jej fałszu. W dobie internetu i zaciekłej walki 

politycznej należy liczyć się z tym, że wrogowie Kościoła i 

jakichkolwiek obiektywnych zasad moralnych będą z każdego 

najmniejszego potknięcia osoby powiązanej z Kościołem robili 

potężną aferę. Tuby internetowe rozprzestrzenią taką wieść i uderzą 

w każdego wierzącego, każąc mu szukać w sobie hipokryzji oraz 

zaakceptować fakt, że w istocie Kościół nie jest światełkiem w mroku, 

a takim samym szarym elementem rzeczywistości, jak wszystkie 

inne instytucje – tylko bardziej zakłamanym. 

 

Jak zatem będzie się rozwijała duchowość w przyszłości? W mojej 

opinii osoby, które będą dbały o swoją sferę duchową będą przede 

wszystkim bezkompromisowi w poszukiwaniu prawdy. Dziś 



poszukiwanie tej prawdy staje się coraz trudniejsze, toteż należy się 

liczyć z tym, że ilość ludzi żyjących prawdziwą wiarą będzie 

sukcesywnie malał. Z pewnością także wpływ konformizmu sprawi, 

że przy wierze pozostaną tylko ludzie wychowani w sposób religijny 

oraz ci, którzy mają silne tendencje do zachowań 

antykonformistycznych. Bardzo prawdopodobne, że zmieni się 

struktura społeczna wyznawców Chrystusa, którzy w historii 

zazwyczaj stanowili w większości biedny proletariat. Obecnie zdaje 

się, że ta warstwa społeczna (poza wsiami) będzie raczej w 

większości nastawiona ateistycznie lub też agnostycznie. Główny 

trzon wiernych będą raczej stanowili ludzie wykształceni, myślący w 

sposób nonkonformistyczny, o silnym kręgosłupie moralnym. 

 

Czy ekologizm to zło? 

Ekologizm jako filozofia, która przypisuje człowiekowi 

odpowiedzialność za środowisko naturalne zdaje się nie być niczym 

złym. W końcu zmiany jakich, jako ludzkość, dokonujemy w 

otaczającym nas krajobrazie, nie są trudne do spostrzeżenia w 

naszych wielkich miasta. Nie potrzeba wielkich obliczeń, by domyślić 

się, że miliony ton spalanego paliwa na ulicach naszych miast musi 

emitować produkty spalania, które niekoniecznie chcielibyśmy 

wdychać. Choć zatem wszyscy, od prawa do lewa, od kapitalistów 

po komunistów, zgodzą się, że ludzkość negatywnie wpływa na 

środowisko naturalne, to samo słowo „ekologizm” pozostawia jakiś 

niesmak. Pozostawia po sobie jakieś niewyartykułowane „ale…”, 

które można uzupełnić całym szeregiem różnych argumentów, dla 

których nie jest to takie całkowicie dobre zjawisko. Tym czynnikiem 

zdaje się być wypaczający wpływ polityki. Oderwani od 

rzeczywistości i problemów przeciętnego Kowalskiego politycy 

korzystają z władzy, by narzucić ludziom swoją perspektywę na 

prawa i obowiązki. Oczywiście, by nie tracić elektoratu, należy 

najwięcej obowiązków narzucać w ramach głoszonych postulatów 

elektoratowi swoich przeciwników politycznych, a żeby zyskiwać w 



oczach swojego elektoratu – należy dawać mu więcej przywilejów. 

Taki stan rzeczy powoduje, że idea dbania o środowisko naturalne 

staje zwyczajną bronią w politycznej walce, a jej szczytny cel gubi się 

w ułomnych podrygach rządzących, którzy próbują realizować jej 

postulaty, a jednocześnie uderzać w przeciwników i zyskiwać głosy 

wyborców. Zabawa na szczytach władzy, szczególnie w strukturach 

Unii Europejskiej, zaczyna przypominać coraz bardziej farsę, gdzie 

tworzone normy i prawa realnie przekraczają możliwości nie tylko 

koncernów motoryzacyjnych, ale także całych państw w kontekście 

emisji CO2. Okazuje się, że prawa można tworzyć bardzo 

restrykcyjne, ale takie, by nie zaszkodziły interesom najbardziej 

wpływowych państw. Można też wymagać od ludzi przechodzenia na 

coraz bardziej niskoemisyjne samochody, ale nie brać w ogóle pod 

uwagę warstw społecznych, które nie mogą sobie pozwolić na 

pojazdy kosztujące kilkaset tysięcy złotych. Okazuje się też, że 

świetnym pomysłem jest nakładanie kar i różnego rodzaju opłat na 

biedniejsze kraje, które nie mają rozwiniętej infrastruktury 

energetycznej pozwalającej na zredukowanie emisji CO2. 

 

Pomimo tego, że sama idea zatem była szczytna, to już dziś znajduje 

się na etapie, gdy jej sens i wartości zostały wypaczone. W ramach 

dążenia do oczyszczenia środowiska naturalnego i redukcji jego 

degradacji, zagubiony został człowiek, a idea została przysłonięta 

przez partykularne interesy zwalczających się frakcji politycznych. 

Czy zatem ekologizm jest zły? W mojej opinii stał się zły ze względu 

na sposób jego wykorzystania, a przyszłość, którą mogą za jego 

pomocą zafundować nam ludzie u władzy, zdaje się być koszmarem 

ubogich – zarówno państw, jak i ludzi. 

 

Przyszłość idei 



Nie jestem wróżbitą, by móc wskazać jakie idee czy ideologie będę 

kreowały naszą przyszłość, ale w oparciu o wyżej wskazane refleksje 

mogę pokusić się o wskazanie cech, które będą w przyszłości. 

 

Po pierwsze, poprzez wpływ internetu i natychmiastowy dostęp do 

szerokiej informacji, ludzie będą coraz bardziej podatni na 

manipulację i dzielenie. Granie na podstawowych emocjach będzie 

przynosiło wymierne rezultaty, widoczne przy urnach wyborczych, a 

prawda będzie w efekcie odgrywała rolę drugoplanową. 

 

Po drugie, duchowość ludzi dalej będzie się redukowała. Ci, którzy 

pozostaną w wierze, będą gardzili fałszem i mieli awersję do 

dwulicowości, a większość z nich będzie miała nonkonformistyczne 

nastawienie. Pomimo tego, że zmniejszy się ilość ludzi 

posiadających jakikolwiek pierwiastek duchowości, to jednak 

zwiększy się ich jakość w kontekście umiejętności krytycznego 

patrzenia na świat. 

 

Ostatnim widocznym trendem jest opisany wyżej ekologizm. Choć 

jako idea nie jest on niczym złym, to już dziś jest wypaczony i 

dychotomia widoczna między jego szczytnym celem, a realizacją 

jego postulatów przez polityków, będzie coraz bardziej dostrzegalna 

przez ludzi. Mimo tego, że trend dostrzegania problemów 

ekologicznych łączy wszystkie strony sporu politycznego, to istnieje 

tutaj zarzewie poważnej walki politycznej, gdzie z jednej strony będą 

stały osoby szanujące bardziej środowisko naturalne niż człowieka, 

a z drugiej strony- będą stali zwykli ludzie, których nie stać na 

ekologiczną rewolucję. 

 

 



 

Małgorzata Jarosz - Czy filozofia 

“Najpierw mieszkanie” ma szansę 

na sukces w naszym kraju? 

Zjawisko bezdomności jest niewątpliwie jednym z najbardziej 

palących problemów, z którym musi zmierzyć się szeroko pojęta 

opieka społeczna w Europie i w Stanach Zjednoczonych. W 

Polsce wciąż powszechny jest niestety stereotyp mówiący, że 

przyczyną bezdomności jest lenistwo, alkoholizm czy 

nieporadność życiowa. W rzeczywistości czynniki te bardzo 

często są nie tyle przyczyną, ile przede wszystkim skutkiem 

utraty dachu nad głową. Z ust osób bezdomnych bardzo często 

padają stwierdzenia, że trzeźwość „na ulicy” jest niemożliwa. 

Alkohol nie tylko pozwala na ucieczkę od problemów, ale 

również chroni przed zimnem i umożliwia spokojny sen. 

Czy jako społeczeństwo mamy prawo wymagać od osób 

bezdomnych tego, aby po prostu poszły do pracy i zapracowały, 

chociażby na wynajem mieszkania. Czy mamy świadomość tego, że 

osoby bezdomne deklarują bardzo często, że… „nie umieją 

mieszkać”. Nie umieją, bo ulica przyzwyczaiła ich do innego stylu 

życia. Życia, w którym niepotrzebna była umiejętność obsługi pralki 

czy sprzętu kuchennego. A może polska opieka społeczna powinna 

wstydzić się tego, że zjawisko bezdomności w ogóle istnieje. W 

końcu każdy człowiek ma prawo do posiadania mieszkania, jest to 

jedna z najbardziej podstawowych ludzkich potrzeb. Z takiego 

właśnie założenia wychodzi program „Najpierw mieszkanie” (ang. 

„Housing firts”). 

Filozofia „Najpierw mieszkanie” zakłada, że posiadanie mieszkania 

nie jest zwieńczeniem udzielanej pomocy, ale jej narzędziem. 



Program kierowany jest do każdego, kto mierzy się z kryzysem 

bezdomności, szczególnie do osób doświadczających kryzysu 

zdrowia psychicznego. Pobyt w mieszkaniu nie jest uzależniony od 

postępów w terapii i nie może być wykorzystywany jako zachęta do 

jej kontynuacji. 

Dotychczasowe doświadczenie mówi, że plusem metody „Najpierw 

mieszkanie” jest przede wszystkim wysoka skuteczność. Badania 

wskazują, że aż 70% do 80% uczestników programu po dwóch 

latach potrafi już normalnie funkcjonować w mieszkaniu, korzystając 

z pomocy dostępnej w środowisku. 

Program „Najpierw mieszkanie” powstał w połowie lat 90. i wywodzi 

się z USA, a konkretnie z Nowego Jorku. Pomysłodawcą był Sam 

Tsemberis, psycholog klinczy, terapeuta i założyciel organizacji 

Pathways of Housing. Obecnie w Stanach Zjednoczonych 

funkcjonuje setki takich programów i są one finansowane z budżetu 

federalnego. 

Metoda odniosła jednak ogromny sukces w Finlandii. Rząd we 

współpracy z samorządami, deweloperami i organizacjami 

pozarządowymi realizował programy, w wyniku których bezdomność 

stała się de facto zjawiskiem marginalnym. W Helsinkach działa 

obecnie tylko jedno schronisko z 53 miejscami. 

Czy program „Najpierw mieszkanie” miałby szansę przyjąć się 

również w Polsce? Na chwilę obecną zainteresowanie nim jest 

niestety marginalne, a przez sporą część społeczeństwa odbierany 

byłby z pewnością jako wspieranie szeroko pojętej patologii. W 

rzeczywistości jego pierwotnym założeniem było wyciągnięcie ręki 

do osób, które dotknięte są tak zwaną bezdomnością chroniczną, nie 

bezdomnością w ogóle. Oczywiście, zjawisko „bezdomności 

chronicznej” może być trudne do zdefiniowania. Przykładowo, 

Amerykański Federalny Urząd ds. Rozwoju Miast za osobę 

bezdomną chronicznie uznaje każdego, kto jest bezdomny dłużej niż 

rok i posiada „cechę wykluczającą”. Do cech wykluczających należą 



zaburzenia spowodowane nadużywaniem substancji, inne 

zaburzenia psychiczne, zaburzenia rozwoju, choroby przewlekłe lub 

niepełnosprawność. Warto dodać jednak, iż nieco inaczej do 

problemu podchodzi Finlandia, gdzie program kierowany jest nie 

tylko do wszystkich osób bezdomnych, ale również do osób 

pomieszkujących kątem u znajomych czy dalszej rodziny (zjawisko 

to bardzo często jest wstępnym etapem wchodzenia w 

bezdomność). 

Pomoc skierowana do osób bezdomnych jest co prawda w Polsce 

obecna, ale posiada tak zwany charakter drabinkowy. Istnieją 

standardy współtworzone przez rząd i organizacje pozarządowe, 

które obowiązkowo musi zapewnić samorząd każdej gminy. Należą 

do nich ogrzewalnie (wyłącznie z miejscami siedzącymi), 

noclegownie (do 100 miejsc leżących), schroniska (do 80 miejsc) 

oraz schroniska z usługami opiekuńczymi (dla osób z potrzebami 

pielęgnacyjnymi). Nie ma tu niestety miejsca na mieszkania 

„treningowe” czy tak zwany streetworking (działania skierowane do 

osób funkcjonujących poza powyższymi instytucjami). Ponadto 

obecna w Polsce pomoc jest silnie oparta na za zasadzie „quid pro 

quo”. Przykładowo, warunkiem pobytu w schronisku jest zachowanie 

trzeźwości (w niektórych przypadkach może to mieć oczywiście 

swoje uzasadnienie). Ogólnopolska Federacja Rozwiązywania 

Problemu Bezdomności zakłada, że pierwszym krokiem powinien 

być pobyt w noclegowni, gdzie potrzebujący otrzymuje miejsce do 

spania i posiłek. Jeśli jednak spełni pewne warunki (np. podejmie 

terapię odwykową), może liczyć na miejsce w schronisku, a w efekcie 

na mieszkanie adaptacyjne. Jeśli jednak podopieczny rażąco 

naruszy dyscyplinę, czeka go powrót do podstawowej formy pomocy 

w postaci noclegowni czy ogrzewalni. 

Realizacja programu „Najpierw mieszkanie” w Polsce musiałaby 

wiązać się nie tylko z reorganizacją obecnego systemu pomagania, 

ale również ze zmianą sposobu myślenia pracowników socjalnych. 

Pracownik nie jest już tu bowiem specjalistą, który wie lepiej, co jest 

dobre dla podopiecznego. Przeciwnie, czasami musi zaakceptować 



to, że podopieczny wybierze rozwiązanie, które jest dla niego 

niekorzystne. Jego rolą jest przede wszystkim pokazywanie 

konsekwencji pewnych wyborów (np. nadużywania alkoholu). Nie 

może już odwołać się do regulaminu, który nakazuje abstynencję. 

Kluczowym pytaniem, które pracownik powinien zadawać 

podopiecznemu, jest: „Jak mogę Ci pomóc?”. Takie właśnie pytanie 

kierował Tsemberis do bezdomnych żyjących w Nowym Jorku. 

Odpowiedzią było zazwyczaj sygnalizowanie potrzeby posiadania 

mieszkania. Na tym właśnie opiera się cała filozofia metody: danie 

potrzebującemu tego, czego mu obecnie brakuje, a do czego jako 

człowiek ma pełne prawo. 

Podkreślić należy, że nie każdy projekt zakładający konieczność 

przyznania osobie bezdomnej mieszkania może być nazwany 

projektem „Najpierw mieszkanie”. Twórcy i badacze metody 

opracowali „Skalę wierności NM”. Pozwala ona na zweryfikowanie, 

na ile dany projekt jest zgodny z filozofią wypracowaną przez 

Pathways Housing First. Zakłada ona między innymi, że bezdomny 

ma prawo do wyboru mieszkania (np. we wspólnym budynku, 

rozproszone), wyboru okolicy, a także do samodzielnego 

zaprojektowania wystroju. Za mieszkanie pobierany jest czynsz, ale 

85% do nawet 100% uczestników programu przeznacza na niego 

mniej niż 30% swoich dochodów. Jedynym warunkiem otrzymania 

lokalu jest zgoda na spotkania z pracownikiem socjalnym czy 

spełnianie standardowych warunków najmu, np. zachowanie ciszy 

nocnej, przestrzeganie zasad porządku społecznego (nie powinna 

być to więc abstynencja czy przyjmowanie przepisanych leków). 

Oczywiście „Skala wierności NM” zawiera wiele elementów 

charakterystycznych tylko dla USA. Przykładem tego jest niechęć do 

korzystania z mieszkań komunalnych, a postawienie przede 

wszystkim na mieszkania wynajmowane na rynku prywatnym. 

Warunek ten wydaje się być jednak mało istotny i niekoniecznie 

musiałby być spełniony w warunkach polskich. 

Wydaje się, iż jedną z tajemnic sukcesu metody „Najpierw 

mieszkanie” jest swego rodzaju aktywizacja osoby najbardziej 



zainteresowanej, czyli bezdomnego. Ma on prawo do wyboru 

mieszkania, a nawet do jego urządzenia, co z założenia uczyć ma 

samodzielności. „Skala wierności NM” wyraźnie mówi jednak o 

konieczności wzięcia pod uwagę możliwości finansowych przy 

wyborze sąsiedztwa (ale co ciekawe, nie samego mieszkania). 

Warunek ten zwalnia twórców programu z konieczności opłacania 

mieszkań w najdroższych dzielnicach czy przeznaczania środków na 

coś, co powszechnie uznawane jest za luksus. 

W jaki właściwie sposób pozyskiwane są mieszkania? W przypadku 

Finlandii właścicielem większości mieszkań jest fundacja Y- Saatio 

(dysponuje ona 11. tys. lokalami w kraju). W Stanach Zjednoczonych 

pozyskiwane są one na wolnym rynku i wyszukiwane przez 

organizację prowadzącą program. Lokale wynajmowane są na 

zasadach rynkowych, ale po przystępnych cenach. W Lizbonie i 

Brukseli korzystano natomiast z lokali miejskich, które udostępniano 

osobom spełniającym kryteria niskiego dochodu. Zaletą takiego 

rozwiązania były bardzo niskie koszty najmu, ale jednocześnie 

pociągało za to sobą wydłużony okres oczekiwania na lokal, 

konieczność negocjacji z samorządami oraz koncentracja w jednym 

budynku mieszkań zasiedlonych przez osoby dopiero stawiające 

pierwsze kroki ku normalności. 

Jak długo uczestnik programu może pozostać w mieszkaniu? 

Filozofia metody zakłada, że posiadanie mieszkania jest prawem 

człowieka, stąd powinno być ono dostępne zawsze. Podopieczny 

może więc pozostać w nim również po zakończeniu udziału w 

programie. Istnieje więc możliwość przedłużenia umowy na wynajem 

i negocjacji kosztów z właścicielem lub po prostu przeniesienia się 

do innego lokum. W Finlandii podopieczni zazwyczaj ubiegają się o 

inne lokale z puli Y- Saatio lub aplikują o lokale miejskie. 

Ktoś mógłby zadać rzecz jasna zasadne pytanie, czy Polskę stać na 

pomoc metodą „Najpierw mieszkanie”. Kwestie finansowe są tu 

jednak drugorzędne, ponieważ doświadczenia innych państw 

pokazują, że programy takiego typu kosztują tyle samo lub nawet 



mniej niż programy drabinkowe. Niestety, Polska nie ma tradycji 

opierania polityk publicznych o badania ich efektywności kosztowej. 

Liczymy jedynie ilość wydanych posiłków czy zapewnionych miejsc 

noclegowych, ale nie badamy efektów (np. przewidywanego zwrotu 

z inwestycji społecznej). Często nie bierzemy również pod uwagę 

tego, że brak odpowiedniego wsparcia dla osób bezdomnych 

pociąga za sobą o wiele większe koszty w postaci hospitalizacji na 

oddziałach ratunkowych, pobytach w więzieniu czy nawet 

organizowania pogrzebów. 

Oczywiście, należy dyskutować o tym, na ile Polska może pozwolić 

sobie na bezkompromisowe wprowadzenie „Skali wierności NM”. 

Wydaje się, że przynajmniej w pierwszej fazie ewentualnej adaptacji 

programu należałoby poszerzyć kryteria dotyczące możliwości 

finansowych podopiecznego. Jako społeczeństwo nie możemy być 

przecież zobowiązani do dopłacania do luksusowego apartamentu. 

Być może bezdomny powinien zadowolić się tylko kawalerką. Z 

drugiej strony musimy również wystrzegać się również pokusy 

minimalizmu, np. w postaci chęci ulokowania kilku osób w jednym 

lokalu. Podarowanie komuś mieszkania i danie możliwości jego 

urządzenia może zaowocować o wiele większy sukcesem. 

W praktyce mieszkania dostępne w programach „Najpierw 

mieszkanie” posiadają niewielki metraż. W Finlandii przeciętny lokal 

posiada od 20 do 36 m2. W USA lokale są większe i składają się z 

kuchni, pokoju dziennego, sypialni i łazienki. Wciąż jednak są to 

mieszkania najmniejsze według lokalnych standardów. 

Programy oparte na metodzie „Najpierw mieszkanie” są co prawda 

w Polsce obecne, ale na bardzo niewielką skalę. Są to zazwyczaj 

projekty pilotażowe, wprowadzane na zasadzie eksperymentu. 

Przykładem mogą być tu działania krakowskiego „Dzieła Pomocy św. 

Ojca Pio”. Podopieczni fundacji egzystujący w samodzielnych 

lokalach bardzo często zaczynają utrzymywać się samodzielnie, 

chodzić do lekarza, a nawet odnawiać kontakty z rodziną. 

Warunkiem uczestnictwa w programie jest długotrwałe dotknięcie 



bezdomnością (kryterium mówi o 3 latach, ale wszystkie osoby 

zmagały się z problemem o wiele dłużej), z zaburzeniami 

psychicznymi i uzależnione. Wciąż jest to jednak kropla w morzu 

potrzeb, ponieważ fundacja dysponuje tylko 3 mieszkaniami (dwa 

nalezą do Dzieła, trzecie jest natomiast udostępniane przez 

darczyńcę). Podopieczni mają do dyspozycji pracownika socjalnego, 

psychoterapeutę, psychiatrę, doradcę zawodowego oraz prawnika. 

Przedstawiciele fundacji deklarują chęć dalszego rozwoju programu 

„Najpierw mieszkanie”. Prowadzono między innymi rozmowy z 

przedstawicielami miasta Kraków, które na chwilę obecną oferuje 

jednak jedynie bardzo duże mieszkania, do remontu, z krótkim 

okresem umowy. 

Dzieło dysponuje również mieszkaniami chronionymi treningowymi 

oraz mieszkaniami wspomaganymi, jednak pomoc ta różni się nieco 

od pomocy metodą „Najpierw mieszkanie”. Podstawową różnicą jest 

rzecz jasna obecność regulaminu, z punktem dotyczącym 

konieczności zachowania trzeźwości (w praktyce jednorazowe upicie 

się niekoniecznie musi wiązać się z utratą mieszkania). Ponadto 

lokale w programie „Najpierw mieszkanie” to kawalerki, pozostałe 

mieszkania są wieloosobowe. 

W mieszkaniach chronionych i wspomaganych istotna jest 

perspektywa ograniczonego czasu, który z zasady ma determinować 

do podejmowania działań (np. w postaci znalezienia pracy). Czas ten 

określany jest na 6 miesięcy, aczkolwiek istnieje możliwość jego 

przedłużenia. W metodzie „Najpierw mieszkanie” czas nie ma 

znaczenia, podopieczny ma prawo do podejmowania działań we 

własnym tempie. Z doświadczenia fundacji wynika, iż osoba 

bezdomna potrzebuje zazwyczaj dwóch do trzech lat na otrzymanie 

lokalu socjalnego lub podjęcia takiej pracy, która umożliwia mu 

wynajęcie mieszkania na wolnym rynku. 

Nie ulega ponadto wątpliwości, że kwestie związane z walką z 

bezdomnością wiążą się ściśle z szeroko pojętą kwestią 

mieszkaniową. Dlatego tak ważne jest postulowanie konieczności 



zmniejszenia czynszów za wynajem. Dotyczy to każdego z nas, jako 

jednostek, ale również całego społeczeństwa. Wysokie koszty najmu 

utrudniłyby niewątpliwie ewentualne wprowadzenie programu 

„Najpierw mieszkanie” (utrudniają rzecz jasna również szeroko 

pojęte wychodzenie z bezdomności), bez względu na to, czy środki 

na czynsz przeznaczane byłyby z pieniędzy publicznych, czy z ofiar 

darczyńców. Pamiętajmy, że osobą bezdomną de facto może stać 

się każdy z nas. Jak zostało to już zasygnalizowanie, bezdomność 

nie zaczyna się od „wylądowania na ulicy”, ale od pomieszkiwania u 

znajomych. W sytuacji, gdy tak wielu z nas nie stać na zakup 

mieszkania czy nawet na jego wynajem, zjawisko to nie jest wcale 

marginalne. 

Na temat zasadności metody „Najpierw mieszkanie” można i trzeba 

dyskutować, jednak nie powinno się ignorować jej wysokiej 

skuteczności. Nie można ignorować również tego, że zakłada ona 

ogromny szacunek do drugiego człowieka i chęć bezwarunkowego 

wsparcia w postaci podarowania dachu nad głową. Mieszkanie nie 

jest jednak tu przyznawane całkowicie za darmo. Wciąż pozostaje 

przecież obowiązek płacenia niskiego czynszu (opłacanego 

zazwyczaj z renty), zobowiązanie się do spotkań z pracownikiem 

socjalnym czy konieczność przestrzegania szeroko pojętych zasad 

współżycia społecznego. Czy brak zobowiązania do zachowania 

trzeźwości rzeczywiście musi wzbudzać kontrowersje? Czy osoba 

zmagająca się z uzależnieniem od alkoholu nie ma prawa do 

posiadania mieszkania? Czy rozwiązania takiego typu uczą tylko i 

wyłącznie roszczeniowości? W niektórych przypadkach być może 

tak, jednak z pewnością uczą też samodzielności i kreatywności 

(patrz: możliwość samodzielnego urządzenia lokalu) i dają warunki 

do normalnego funkcjonowania, które tak często owocuje podjęciem 

pracy zarobkowej czy wyjściem z uzależnienia. Czy na pewno mamy 

prawo ironizować i twierdzić, że też chcielibyśmy otrzymać 

„mieszkanie za darmo”? Cóż, w rzeczywistości nikt chyba nie 

chciałby znaleźć się w sytuacji bezdomnego, który ma wybór: 



mieszkać na ulicy lub prosić organizację dobroczynną o 

udostępnienie nisko metrażowego lokalu… 

 

 

Doktor Lisiu - Święta po drugiej 

stronie barykady – wzajemny 

szacunek  

Od kilku lat w Polsce obowiązuje zakaz handlu w niedziele. W 

myśl rządzących niedziele mają być dniami spędzanymi 

rodzinnie w parku, kinie i w innych placówkach oświatowo-

kulturowych. Konsumpcja jednak sięga znacznie dalej, a w 

miejscu zamkniętych galerii handlowych, punktem na mapie 

konsumenta i jego świętym gralem, okazały się apteki 

całodobowe, SOR, stacje Orlen, sieć sklepów franczyzowych 

Żabka. O ile do nadwyrężającej pracy w weekendy każdy z 

branży zdążył się już przyzwyczaić, tak Święta Bożego 

Narodzenia to najbardziej trafiony czas do obserwacji ludzi, 

którzy spędzają dzień wolny od pracy.   

Gdzie się podziała ludzka poczciwość, kultura, wzajemne wsparcie, 

empatia i zrozumienie? Czemu wymagamy szacunku, skoro sami nie 

potrafimy się zdobyć na miłe gesty?  

Święta oraz niedziele niehandlowe z perspektywy pracownika 

ochrony zdrowia.  

Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia przypadał w sobotę. 

Jesteśmy w takich przypadkach postawieni w stan gotowości do 

podjęcia pracy w przypadkach nagłych.  Niestety to “nagle” stanowi 

pole do nadużyć i wykorzystywania okazji do nadrobienia zaległości. 

Zdecydowana większość ludzi nie chce czekać ze zastanawiającym 



ich stanem zdrowia do tzw. poniedziałku. Niezależnie od 

przypadłości kierujemy się na SOR i stajemy się jedną z 

kilkudziesięciu osób, które czekają na konsultacje. Wśród nich są 

osoby z biegunką, katarem, zaczerwienioną skórą, zadartym 

paznokciem, bólem zęba, z przeterminowaną receptą czy 

hemoroidami – po prostu przypadkami nie na CITO.  

 

Przyjmowaną przez oczekujących postawą jest ta roszczeniowa, na 

zasadzie wszystko mi się należy, mój przypadek jest nagły, chce być 

obsłużony poza kolejnością w trybie priorytetowym. Żaden lekarz, 

pielęgniarka itd. będąc przy zdrowych zmysłach, nie będzie na głos 

wypowiadać swoich myśli o selekcji naturalnej w przypadku osób, 

które adaptują swoje otwory ciała na spiżarnię. Dosadne, ale 

prawdziwe. Nie bez przyczyny słyszymy komentarze i uwagi ludzi 

wracających z pogotowia, że czekali na izbie 6 czy 8 godzin.  

Jestem lekarzem. Mam dyżur, zaczynam zmianę świąteczną. 

Pierwsi pojawiają się stali bywalcy, przez lata znajomości 

powinniśmy już dawno być po imieniu. Wszelakie dolegliwości 

układu pokarmowego są już odnotowane przed pasterką, nim 

przejdziemy do upojenia alkoholowego teściów i szwagrów, warto 

zatrzymać naszą uwagę na wysyp kobiet, które identyfikują się jako 

Matki Polki. Stan podgorączkowy, katarek u bąbelka i awantura 

gotowa. Rozemocjonowaną kobietę jest w stanie tylko uspokoić 

czterostronicowa karta charakterystyki produktu leczniczego o 

nazwie Lipomal i prolongowana recepta na antybiotyk w syropie. 

Kobiety chcą pozostać w przekonaniu, że w pełni zasługują na 

wszystkie dowody uznania. Moje sugestie, że szerzą i tolerują 

głupotę z reklam, uznają za obelgę dla swojej pozycji i prestiżu. 

Mijają kolejne godziny dyżuru, zdążyłem już zszyć, zaszyć, połatać 

tych, co byli naprawdę potrzebujący i zabieram się za tych o 

stabilnym stanie zdrowia  i tutaj się zaczyna problem. Straszenie, 

grożenie, zakrzykiwanie, przepychanki, wyzwiska między tymi, co 

uważają się za NAPRAWDĘ chorych. Kalkulowanie, ilu poprzednich 



pacjentów było potrzebujących, taksacja moich dyplomów i 

umiejętności, ocena mojego wyglądu zewnętrznego. Każdy oczekuje 

jednak osobnej atencji. Uwaga personelu powinna być skupiona na 

najbardziej potrzebującym pacjencie, niemniej jednak uwaga musi 

być dzielona na pozostałych członków zacnego rodu, którzy przybyli 

z pacjentem. Ciotki od strony matki, babki, prababki, ciężko jest 

zrozumieć, ale swoją pozycją w rodzinie nie zamierzam mieć w nich 

wroga. Kilkunasta godzina dyżuru mija i w końcu wybieram się na 

przerwę na kawę, w drodze do automatu z jedzeniem i zimną kawą, 

mimo całkiem niezłego kamuflażu, zostaję rozpoznany i postawiony 

w ogniu krzyżowym pytań o różnice między paracetamolem a 

pyralginą. Nie ma w tym nic dziwnego poza zwracaniem się do mnie 

bezosobowo albo na “Ty”, bez zachowania choćby najmniejszego 

wyrazu szacunku czy spojrzenia na mnie jako człowieka, a nie 

robota. Pomijane jest już nawet zwyczajowe rozpoczęcie rozmowy, 

jakim jest “dzień dobry” czy “dobry wieczór”. Mimo braku wskazań 

normą jest wymuszenie wypisywania recept, bo przecież grypa 

panuje, a lepiej jest mieć coś w apteczce W RAZIE POTRZEBY. 

Wisienką na torcie jest wizyta dziennikarza  (żółto niebieskiego radia) 

z zapytaniem o realność epidemii grypy. Zamierzenie więc łamię 

społeczne tabu, będąc w zapewnieniu o mikroanonimowości i mówię 

wprost, że: 2/3 osób, które znajdują się w korytarzu, nie potrzebuje 

pomocy specjalistycznej i wielu z nich powinno mieć poczucie winy, 

że zajmują miejsce tym, którzy znajdują się poszkodowani w stanie 

zagrożenia życia – z dusznościami, bólami w klatce piersiowej, 

zawrotami głowy, zaburzeniem mowy, zatrzymaniem krążenia bądź 

urazami z wypadków. Dodaję, że każdy, kto wzywa karetkę, 

powinien się trzy razy zastanowić nad słusznością swojej decyzji. 

Zapada niezręczna cisza. Koniec pracy. Z powodu silnego bólu 

głowy udaję się do punktu numer dwa.  

Apteka całodobowa.  

Godzina  10 rano, drugi dzień świąt, niedziela.  



Grzecznie stoję w kolejce przed budynkiem. Pomimo obrotnego,  

trzyosobowego personelu, kolejka stoi w miejscu. Na pierwszy rzut 

oka półki apteczne wydają się być puste. Brak asortymentu? 

Farmaceuta potwierdza, że w świąteczny weekend sprzedało się 

wszystko. Wysoką popularnością cieszyły się środki na potencje, 

okulary do czytania, elektrolity na kaca, mleko dla dzieci, smoczki, 

kremy przeciwzmarszczkowe, pieluchy. Z kolejki słyszę prośby do 

aptekarzy o realizację recept przeterminowanych, wystawionych 

ponad miesiąc temu lub mających ostatni dzień ważności.  

Klienci/pacjenci wyrażają swoje niezadowolenie środkowym palcem, 

gdy  farmaceuta tłumaczył, że przez święta lek zdążył się 

wysprzedać, a hurtownie farmaceutyczne nie pracują non stop.  

 

Obserwując to wszystko, nachodzi mnie refleksja, że podstawowe 

słowa takie jak: dzień dobry, przepraszam, dziękuję, proszę to już 

archaizmy. Bez zastanowienia i braku poszanowania drugiej osoby 

realizujemy swoje cele, nie patrząc na to, że są to błahostki, które 

mogą poczekać lub mogłyby być zrealizowanie nie na ostatnią 

chwilę. Skinienie głowy czy uśmiech jako wyraz szacunku, zostały 

zastąpione przerośniętym EGO, które nie potrafi nawet samodzielnie 

podjąć decyzji. Oczekując w tłumie, zaobserwowałem, że około  4/10 

osób musiało się skontaktować telefonicznie, z osobą decyzyjną po 

drugiej stronie słuchawki, nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie 

to, że problemem był smak syropu dla bąbelka oraz jego numer 

pesel. W ten sposób minuty doliczały się. Aptekarz był również 

skrupulatnie odpytywany z cen kilkunastu suplementów diety, oraz 

musiał przyjąć na klatę narzekanie klientów/pacjentów odnośnie 

wysokości cen, jakby miał na to jakikolwiek wpływ. 

Punkt numer 3. Żabka.  

Tu zaskoczenie, kolejka mniejsza, ale repertuar pytań nie gorszy niż 

w jeden z dziesięciu. Znów mamy bingo świąteczne: alkohol, 

papierosy, wkładki higieniczne, płyn do chłodnic… Owszem głównie 



pracują tu właściciele sklepu. Na twarzach mają przyklejony 

uśmiech, zmęczenie, a poddenerwowanie widać gołym okiem. Idą 

na rekord, jeżeli chodzi o obrót. Udają opanowanie, kiedy po raz 

setny udzielają odpowiedzi na temat braku kiełbasy do hot dogów. 

Ich usta nie łamią się w grymasie, kiedy kolejny klient płaci 500 

złotowym banknotem. Nie wiem, jak Was, ale mnie wychowano w 

duchu serdeczności oraz poszanowania dla ludzi pracy.  

Wsiadam do auta, jest ciepło, nie muszę skrobać szyb, jak na złość 

na desce rozdzielczej zaczyna palić się kontrolka  – czas nakarmić 

auto.  

Punkt numer cztery- stacja paliw Orlen. 

Czas skończyć to szaleństwo, mówię stanowcze, wewnętrzne NIE 

dla wyzysku pracowników. Nie tankuję, nie zatrzymuję się po 

burgera, nie czekam na kupon na myjnię oraz nie kupuję chipsów. 

Słusznie uznaję, że moja rezerwa baku pozwoli mi dojechać do domu 

i zatankować auto w dzień powszedni i nie robiąc sztucznego tłumu, 

aby zaspokajać swojej zbędne potrzeby. Mam szacunek do tych 

osób, które pracują w święta. W tym świecie fast foodów i innych, 

lepiej pozostać po prostu człowiekiem, który traktuje innych ludzi, tak 

jak sam chciałby być traktowany.  

Cnota, uczciwość i praca mają w życiu społecznym niewielkie 

znaczenie. Prawdziwe korzyści daje bezczelność, spryt i 

bezwzględność. Kto się posługuje takimi cechami i ma tego 

świadomość, musi to świetnie ukrywać, stroić się w szaty 

dobroczyńcy, człowieka religijnego, szlachetnego, ofiarnego. 

Głupota drwi z człowieka pracy, dyscypliny. Głupcy ulegają 

mrzonkom, naśladują siebie nawzajem, gonią za bogactwem i 

pragną zaszczytów. Głupota wyszydza prawdziwe wartości, 

nawołuje do cynizmu i szerzy pogardę dla tradycyjnych postaw, 

demaskuje grę pozorów, na której opiera się porządek społeczny. W 

społeczności, w której dominują wartości zewnętrzne, człowiek 

mądry jest zmuszany do walki o sukces, pieniądze i przetrwanie. 



Ludzie słabi chcą wszystkiego po trochu i ostatecznie niewielu z nich 

przeszkadza to, że muszą się zadowolić tanimi pozorami. Na 

prawdziwą głupotę nie ma lekarstwa, ale próba zmiany w podejściu 

do relacji między ludźmi jest kluczowa. Mam nadzieję, że nadejdą 

kiedyś święta, kiedy życzenia i miła atmosfera nie będą tylko tanim 

chwytem marketingowym. Czego sobie i Wam życzę.  

 

Hieronim Skwierzyński - Włoskie 

kuchnie regionalne 

Jeśliby nie liczyć, wyrastających, jak grzyby po deszczu w 

całym świecie demokratycznym, amerykańskich fast-foodów, 

najpopularniejszą i najbardziej docenianą kuchnią świata 

byłaby zapewne kuchnia włoska.  

Popularność swą zawdzięcza wszak innym aspektom, niż 

parudziesięcioletnia globalna hegemonia państwa, z którego 

pochodzi – urzeka przede wszystkim smakiem i prostotą. Jej 

najbardziej znane dania, czyli różne typy makaronów i placków 

drożdżowych z sosem czy serem, bazują na szeroko dostępnych 

składnikach.  Wywodzi się ona z kuchni włoskich klas niższych, a 

używane w niej produkty są związane z tradycjami tej ludności.  

Włochy, jak wiadomo, nie są jednak państwem wewnętrznie 

jednolitym, także kulturowo, a zwłaszcza kulinarnie. Każda kraina ma 

tu własny dialekt, a wprawne ucho odróżni nawet, z której doliny, czy 

z którego miasta w danym regionie, pochodzi rozmówca. To samo 

tyczy się oczywiście włoskiej kuchni, którą uświadczyć możemy w 

restauracjach.   

Znana na cały świat włoska kuchnia związana jest z  Półwyspem 

Apenińskim. Od EmiliiRomanii na południe od Padu, skąd wywodzą 

się słynne tagliatelle, szynka parmeńska czy spaghetti i lasagna 

bolenese, po południowe regiony Kampanii (ojczyzna pizzy) czy 



Kalabrii (stąd pochodzi znana kiełbasa nduja). Kuchnia lokalna wielu 

regionów Italii różni się jednak zdecydowanie od tego, co wyobraża 

sobie o niej większość świata, na podstawie głównych włoskich dań 

eksportowych. Tak więc, co się rzeczywiście je we Włoszech? Na 

północy Włoch, między Padem a Alpami, rozciąga się Lombardia, 

jeden z najbogatszych i najbardziej uprzemysłowionych regionów 

kraju. Nazwę swą zawdzięcza germańskiemu plemieniu 

Longobardów, którzy we wczesnym średniowieczu przywędrowali z 

północy i podbili większość współczesnej Italii, szczególnie umocnili 

się jednak w okolicach Mediolanu, tam też najsilniejsze było 

germańskie osadnictwo. Historycznie kraina była zwykle mocniej 

związana z Europą Środkową niż z Półwyspem Apenińskim, co 

znajduje odzwierciedlenie w lokalnej kuchni. Jedną z ulubionych 

potraw Lombardczyków jest Cotoletta alla Milanese – kotlet cielęcy 

w jajku i bułce tartej, do złudzenia przypominający austriackiego 

sznycla (który pojawił się na kartach historii zdecydowanie później), 

czy jego dalekiego kuzyna – polskiego kotleta schabowego. 

Włosi z okolic Mediolanu i Padwy gustują też w Cassoeuoli, 

gotowanej w garnku kapuście z wieprzowiną i w bułkach 

przypominających kajzerki. A na deser? Mediolańska babka 

drożdżowa panettone, tradycyjnie z rodzynkami. Jest to też 

najpopularniejsze w Italii ciasto świąteczne. Innym regionem północy 

Włoch jest leżąca w Alpach Dolina Aosty, której odrębność kulturowa 

od reszty Italii, wyraża się także w specjalnym statusie regionu 

autonomicznego. Poza językiem włoskim, językiem urzędowym jest 

też francuski, a ludność posługuje się na ogół dialektem franko-

prowansalskim. Tradycyjnie najsilniejszą branżą produkcji żywności 

w alpejskiej dolinie jest pasterstwo. Te dwa czynniki determinują 

kuchnię regionu, w której najmocniejszą pozycję zajmują sery. Jako 

swoją potrawę miejscowi traktują fondutę, szerzej znaną na świecie 

jako szwajcarskie fondue, sos z sera, czosnku i białego wina, 

podawany z grzankami. Daniami obiadowymi są np. Tortino di riso 

alla valdostana – zapiekanka ryżowa z serem i ozorami wołowymi, 

czy zupa chlebowa. 



Szczególną, zgoła odmienną od reszty Italii, tradycję kulinarną 

reprezentuje sobą Sardynia. Nie ma tam za wiele wpływów 

zewnętrznych, a jedynie niewielkie migracje – w odróżnieniu od 

innych włoskich regionów. Dzięki temu wyspę zamieszkują przede 

wszystkim Sardyńczycy i to od tysięcy lat. Jako ludność wyspiarska 

przepadają za owocami morza, jednak poza krewetkami i 

langustami, przysmakiem są też jeżowce (zwierzęta silnie 

toksyczne), używane choćby w spaghetti. Popularną na Sardynii 

przystawką są ukwiały morskie, panierowane i smażone. Z tuńczyka, 

ulubionej ryby mieszkańców wyspy, nic się nie marnuje – zjadane są 

nie tylko filety, ale także serca czy woreczki z nasieniem ryby. Poza 

spaghetti z jeżowcem stosowane są tu lokalne makarony, które 

przybierają niespotykane, nigdzie indziej kształty. Malloreddus 

przypomina obłą larwę, zaś makaron lorghittas wygląda jak malutkie 

obwarzanki. Z kolei zamieszczony na obrazku makaron filindeu ma 

formę plecionej tkaniny. 

Jednak największym szokiem dla turystów, którzy nie spodziewają 

się we włoskiej kuchni aż takich zaskoczeń, jest zwykle casu marzu. 

Ten niezwykły gatunek sera sardyńskiego został oznaczony 

certyfikatami Unii Europejskiej, nadającymi mu specjalny status 

produktu regionalnego, a jednocześnie zakazano handlowania nim. 

Można go więc jedynie spróbować od lokalnych producentów. 

Czemu jednak nie można sprzedawać casu marzu? Najważniejszym 

elementem produkcji sera jest kontrolowane wpuszczenie do niego 

larw muchy, które dorastając w serze i drążąc go, nadają mu 

szczególny smak i konsystencję. Produkt spożywa się z larwami w 

środku, chyba że ktoś bardzo sobie tego nie życzy — wówczas 

odcina się im dostęp do tlenu, aby pozbyć się ich z sera. Niemniej 

nawet pomimo usunięcia larw ze środka, świadomość procesu 

produkcji raczej odstrasza śmiałków, którzy myśleli, że we Włoszech 

je się tylko pizzę i spaghetti. Włoska kuchnia jest nie tylko świetna w 

smaku, ale dostarczam nam również wiele informacji o swoim 

regionie. W końcu częścią kultury każdego kraju są również jego 

kulinaria. 



 

 

Dymitr Smirniewski - 

Futurologiczna perspektywa 

ekonomicznej przyszłości na bazie 

wybranych aspektów 

teoretycznych, technicznych i 

sektorowych 

 

Dyskusje na temat gospodarki zdominowane są przez polemiki 

pomiędzy zwolennikami różnych doktryn ekonomicznych lub 

ich syntez, względnie stanowisk pośrednich. W obozach 

konserwatywnych i narodowych występowało szerokie 

spektrum poglądów ekonomicznych obejmujących koncepcje 

od prawa do lewa. W ramach tych podziałów istnieją różnice 

pomiędzy zwolennikami stawiania akcentu na aspekty 

indywidualistyczne i wolnościowe (liberalizm i libertarianizm), 

własnościowe (dystrybucjonizm, kapitalizm ludowy), 

wspólnotowe (kooperatyzm, korporacjonizm, syndykalizm, 

niektóre nurty socjalistyczne) lub koncepcje „centrowe” 

(ordoliberalizm, społeczna gospodarka rynkowa, tzw. trzecia 

droga lub pragmatyczne modele kapitalizmu państwowego 

państw Azji Wschodniej). Idee ekonomiczne, stanowiące 

główną oś sporu w środowiskach niesystemowych są 

kontynuacjami (choć ulegającymi przekształceniom) idei 

istniejących dziesiątki lat temu. 



 

Rezultatem zastanej rzeczywistości jest problem braku odpowiedzi 

na kwestie będące aktualnym elementem obecnej rzeczywistości 

ekonomicznej lub kwestie, na które obecnie ekonomiści nie zwracają 

szczególnej uwagi, a które staną się istotnymi w przyszłości. 

Centrum Myśli Gospodarczej opublikowało na portalu Nowy Ład 

artykuł pod tytułem „Generałowie przeszłych wojen”, krytykujący 

doktrynerstwo i epigoństwo współczesnych uczestników dysput o 

ekonomii, punktując ślepe naśladownictwo dawnych i w dużej mierze 

zdezaktualizowanych punktów widzenia na ekonomię w odarciu od 

współczesnego kontekstu. W krytyce doktrynerstwa autorzy stawiają 

szczególny nacisk na doktrynerstwo historyczne, charakterystyczne 

dla zwolenników danych doktryn, ponieważ z tym sposobem 

myślenia związane jest traktowanie danych modeli historycznych 

jako kalki, które można przekopiować do obecnej gospodarki. 

Doktrynerzy historyczni nie liczą się z uwarunkowaniami 

strukturalnymi, technicznymi, technologicznymi, z obecnym stylem 

życia społeczeństwa, ani z przewidywalnym kierunkiem rozwoju 

technologii i cywilizacji. Uznają, że skoro dany model w przeszłości 

sprawnie funkcjonował w danym państwie, to pozostaje optymalny 

również w czasach obecnych. Tymczasem modele ekonomiczne 

ewoluują w ramach naturalnej unikalności gospodarki państwa. 

Inaczej będzie wyglądał model ekonomiczny państwa w czwartym 

tysiącleciu (zakładając, że cywilizacja przetrwa w tym okresie, ani nie 

doświadczy stagnacji, czy regresu) niż wygląda dzisiaj, a inaczej 

wyglądał w średniowieczu. Inaczej wyglądać może model 

ekonomiczny Polski zamkniętej w granicach 312 tys. kilometrów 

kwadratowych przy liczbie ludności nieprzekraczającej 40 mln, a 

inaczej w Chinach lub w Stanach Zjednoczonych – państwach, które 

posiadają powierzchnię zbliżoną do powierzchni Europy i ludność 

liczącą setki milionów lub miliardy, z inną kulturą, mentalnością, 

strukturą społeczną i innymi parametrami. Implementacja obcego 

schematu ekonomicznego nie licząc się z naturalnym rozwojem i 



formowaniem gospodarki narodowej byłoby formą inżynierii 

społecznej, w dłuższej perspektywie szkodliwej dla społeczeństwa. 

 

Truizmem jest stwierdzić, że nie istnieje idealny model ekonomiczny 

posiadający monopol na optymalność i skuteczność, czy że należy 

stosować pragmatyzm i odpowiednio korzystać z elementów różnych 

modeli ekonomicznych. Zazwyczaj, gdy współcześni prawicowcy (z 

opcji konserwatywnej lub narodowej) głoszą slogan pragmatyzmu, 

nie mają zbyt wiele konkretnego do zaproponowania, nie istnieje 

nawet współczesny, spójny zarys aktualnego i przyszłego modelu 

ekonomicznego. A gdy konkretyzują postulaty, które nazywają 

pragmatycznymi, w praktyce nie powstaje nic oryginalnego, co 

rewolucjonizowałoby polską ekonomię (w angielskim znaczeniu 

zarówno „economy”, jak i „economics”) przyczyniając się do 

dodatniego bilansu ekonomicznego w przyszłości nie tylko w 

znaczeniu wskaźników ilościowych, ale również tworząc nową jakość 

polskiej gospodarki – nowe podejście do człowieka jako uczestnika 

stosunków i procesów ekonomicznych, miejsce rozwoju nowych 

segmentów gospodarczych, charakter powiązań ekonomicznych 

pomiędzy gminami, powiatami, województwami oraz Polską, a 

innymi państwami oraz inne czynniki obejmujące wspomnianą „nową 

jakość”. 

 

Czym powinien charakteryzować się współczesny konserwatywny i 

narodowy model ekonomiczny (ewentualnie przekształcony w 

zachowującą pragmatyzm doktrynę ekonomiczną), który zamiast 

powszechnego dzisiaj dyletanctwa przyjmowałby profesjonalizm i 

naukowość? Przyjmując, że prawicowiec o konserwatywnej lub 

nacjonalistycznej proweniencji nie uznaje czysto technokratycznego 

charakteru ekonomii, ale zwraca uwagę na czynnik aksjologiczny, 

ekonomia w ujęciu integralnie prawicowym jest zarówno nauką 

ścisłą/techniczną, jak i nauką społeczną/humanistyczną. Ekonomia, 



wbrew logice liberalno-wolnorynkowej nie może sprowadzać 

wszystkich zagadnień do trzech zasad rynku i teorii krańcowej 

wartości. Ekonomia posiada wartość aksjologiczną. Katolicka nauka 

społeczna przyjmując personalistyczną naturę człowieka głosi, że 

ekonomia poza zaspokajaniem podstawowych potrzeb ludzkich musi 

służyć również rozwojowi duchowemu. Błędem jest również 

przyjmowanie postulatów socjalnych, czy obecnego w różnych 

doktrynach ekonomicznych w różnych formach postulatu zrzeszania 

współuczestników pracy bez uwzględnienia innych czynników 

wpływających na tę politykę ekonomiczną. Polityka socjalna powinna 

być dostosowana do celów, jakie ma osiągnąć i do zasobów 

państwa, by polityka socjalna miała pokrycie w zdolności państwa do 

pokrycia jej kosztów. Polityka zrzeszania się współuczestników pracy 

i ich partycypacji w polityce, ekonomii, zarządzaniu i administracji 

powinna być dostosowana do panującej w społeczeństwie kultury 

kooperacji ekonomicznych uczestników partycypacji oraz powinna 

uwzględniać implementację rozwiązań 

technicznych/technologicznych możliwie najbardziej 

zaawansowanych lub optymalnych. 

Charakterystyka narodowo-konserwatywnego modelu 

pragmatycznego 

Czym więc jest konserwatywny i narodowy model pragmatyczny? W 

ujęciu naukowym stosuje podejście interdyscyplinarne, które szerzej 

będzie omówione w następnym rozdziale. Dlaczego pragmatyczna 

ekonomia powinna być nauką interdyscyplinarną? Ponieważ 

mechanizmy ekonomiczne zależą od wielu czynników 

pozaekonomicznych, które tworzą złożony obraz ekonomii, 

nieprzystający do bardzo schematycznych ustandaryzowanych 

modeli ekonomicznych. Coś, co można nazwać realizmem 

ekonomicznym powinno opisywać ekonomię nie jako statyczny 

model opisywany w teoriach, w założeniach, ale jako proces mający 

charakter dynamiczny, wynikający z życia indywidualnego obywateli, 

relacji między nimi oraz z egzystencji całego społeczeństwa i 

państwa w perspektywie długo- i krótkoterminowej oraz relacji z 



innymi społeczeństwami i podmiotami zagranicznymi (państwowymi 

i niepaństwowymi). Model ekonomiczny nie jest więc wartością 

niezmienną. Katolicka nauka społeczna od wydania encykliki Rerum 

novarum nigdy nie przyznała monopolu na prawidłową ocenę 

ekonomii żadnej szkole ekonomicznej. Podczas gdy w wydanej 40 

lat po wydaniu Rerum novarum encyklice Quadragesimo anno 

można dostrzec modnego w ówczesnym czasie ducha 

korporacjonizmu, w encyklice Centesimus annus widoczna jest 

akceptacja umiarkowanego kapitalizmu w duchu ordoliberalizmu. W 

tej samej encyklice Jan Paweł II krytykuje jednocześnie kapitalizm 

bez ograniczeń i skrajności takie jak nadmierny konsumpcjonizm i 

nierównomierna dystrybucja dóbr oraz poddaje krytyce ideologie 

czyniące z siebie jedynych dysponentów prawdy obiektywnej. Z kolei 

Franciszek zwraca szczególną uwagę na negatywne aspekty 

kapitalizmu doby globalizacji punktując pogłębiającą się 

pauperyzację, niszczenie środowiska naturalnego, wykluczenie 

socjalne najbiedniejszej części populacji świata. Część zwolenników 

poszczególnych doktryn ekonomicznych chcąc uzasadnić swoje 

poglądy powołuje się na nauczanie społeczne wybranych papieży 

błędnie traktując nauczanie danego papieża jako wycinek z całości 

nauczania społecznego Kościoła. Nauczanie każdego papieża 

powinno traktować się jako część spójnej całości. Nauka społeczna 

Kościoła niezależnie od pontyfikatu każdego papieża odrzucając 

doktrynerstwo stawia nacisk na funkcjonalność gospodarki, czyli 

oprócz rozwoju ogólnego i sektorowego również zaspokajanie 

potrzeb ludzkich pod kątem rozwiązywania dylematów społecznych 

danego czasu i danego obszaru. Tę jedność ducha nauczania 

społecznego Kościoła wyrażali wszyscy papieże nie tylko w krytyce 

absolutyzowania założeń szkół ekonomicznych, ale również w 

krytyce czysto merkantylistycznego pojmowania celu 

ekonomicznego, czyli zysku finansowego/materialnego jako celu 

samego w sobie, który należy osiągać za wszelką cenę – podejście 

charakterystyczne dla doktryn materialistycznych. Katolickiej nauce 

społecznej bliższe jest podejście znane jako degrowth. Pamiętając o 

szkodliwości księżycowej ekonomii znanej z socjalizmu nie można 



zapominać, że w pewnych sytuacjach dobro publiczne jest 

ważniejsze od powierzchownego „czystego zysku”. Liberalna logika 

powierzchownie rozumianego rachunku ekonomicznego nie zdaje 

egzaminu, gdy chęć maksymalizacji zysku skłania do poluzowania 

norm środowiskowych, praw pracowniczych, przepisów BHP, czy 

warunków socjalnych na rynku pracy. Taka krótkowzroczna polityka 

maksymalizacji zysku mści się po latach, gdy dewastacja środowiska 

powoduje wyczerpanie zasobów, rośnie zapadalność na choroby i w 

konsekwencji wzrastają wydatki na służbę zdrowia, z kolei słabe 

warunki pracy powodują wzrost wypadków przy pracy (i w 

konsekwencji zwiększenie wydatków na służbę zdrowia), spadek 

wydajności pracownika i potencjalnie emigrację uderzającą w rynek 

pracy. Masowa likwidacja połączeń komunikacji zbiorowej z powodu 

braku opłacalności w dłuższej perspektywie przyczynia się do 

jeszcze większych strat społeczno-ekonomicznych, ponieważ 

elementem ekonomiczności jest mobilność, a ta w wyniku likwidacji 

połączeń spada. Tylko część jest w stanie trwale przejść na transport 

samochodowy, co i tak skutkuje spadkiem mobilności, ponieważ 

większy ruch samochodowy zwiększa częstotliwość zatorów na 

drogach, co jest bolączką wielu polskich miast. 

 

Przykładów znaczenia polityki degrowth można wyliczać więcej, 

jednak przejdźmy do kolejnych zagadnień. Często poruszanym 

zagadnieniem jest pytanie o bardziej funkcjonalny model regulacji 

rynku: czy lepiej funkcjonuje gospodarka rynkowa, czy centralnie 

planowana. Pierwszą utożsamia się zwykle z liberalnym 

kapitalizmem, drugą z socjalizmem. Utożsamienie z oczywistych 

względów skrajnie uproszczone i błędne. Istnieje zarówno socjalizm 

rynkowy, jak i istnieje model kapitalizmu oparty o centralne 

planowanie, realizowany w ramach polityki dirigisme. Z uwagi na 

porażki i dyletanctwo polityki ekonomicznej państw socjalistycznych 

prowadzących politykę centralnie planowaną przyjęło się uznawać 

prymat wolnego rynku. Zakładanie stałej przewagi w skuteczności 

wolnego rynku nad centralnym planowaniem jest bardzo ryzykowne, 



ponieważ dopóki nie dysponujemy możliwością przenoszenia się w 

przyszłość, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy możliwości 

techniczne nie dadzą przewagi centralnemu planowaniu nad 

mechanizmami rynkowymi. Być może w przyszłości powstaną 

algorytmy oparte o działanie przewyższającej ludzki intelekt 

zaawansowanej formy sztucznej inteligencji, która dysponując 

ogromnymi i stale powiększającymi się bazami danych przebije 

skuteczność regulacji rynkowych centralnym planowaniem. 

Faworyzowanie jednej z tych dwóch form mechanizmu ekonomii nie 

jest jednak pożądane. Odrzucając czysto merkantylistyczną logikę 

„skuteczności” (liczonej w cyfrach pieniądza), a biorąc pod uwagę 

politykę degrowth interesującym modelem mechanizmu rynku i 

planowania jest model gospodarek państw wschodnioazjatyckich, w 

których łączy się centralne planowanie z mechanizmami rynkowymi. 

 

Ekonomia nie jest monolitem, do którego można zastosować w 

całości jedną strategię, ale jest zbiorem wielu dziedzin, w których 

właściwe jest zastosowanie różnych strategii. O ile w świadczeniu 

większości usług i w handlu towarowym skuteczniejsza będzie 

weryfikacja rynkowa to w dziedzinach takich jak połączenia 

autostrad, dróg ekspresowych, czy linii kolejowych skuteczniejsze 

będą projekty państwowe lub międzypaństwowe, ponieważ przy 

takich inwestycjach potrzebne jest scentralizowanie deyzyjności, 

czego w wolnym rynku nie da się zapewnić (gdyby zapewnił to nie 

byłby wolnym rynkiem). Jakie więc kryteria powinny określać 

właściwości mechanizmu ekonomicznego? Pierwszym jest 

świadomość – wszelkie decyzje planowania ekonomicznego 

osiągają taki stopień powodzenia w zależności od uwzględnienia 

świadomości sytuacji rynkowej podczas planowania. Drugim jest 

kooperacja – prawidłowe planowanie rynkowe osiąga się pod 

warunkiem współpracy aktorów sytuacji ekonomicznej, w przypadku 

konfliktu zdolność planowania rynkowego ulega zakłóceniu. Trzecim 

jest decyzyjność – decyzyjność posiada aktor sytuacji ekonomicznej, 

jeśli jego rola i kompetencje spełniają kryterium świadomości – ma 



dostęp do danych i wiedzy dających mu prawidłowy ogląd 

rzeczywistości rynkowej oraz kryterium kooperacji – inni aktorzy nie 

kwestionują jego kompetencji w sferach, które w założeniu do niego 

należą. Im bardziej te kryteria są spełnione, tym bardziej spełnione 

jest kryterium decyzyjności. Spełnienie wszystkich tych trzech 

kryteriów zależeć może od stopnia rozwoju cywilizacyjnego i 

technicznego, o czym mowa będzie w dalszych częściach tekstu. 

 

Ekonomię jako naukę interdyscyplinarną powinno badać się pod 

kątem opisów poszczególnych segmentów i płaszczyzn ekonomii, 

segmentów wpływających na ekonomię i zależności pomiędzy nimi. 

W ekonomii każde dziedziny gospodarki państwa nie powinny być 

traktowane rozdzielnie jako niepowiązane ze sobą zagadnienia, ale 

jako dziedziny wpływające aktualnie lub potencjalnie na siebie. 

Przykładowo, pragmatyczny model ekonomiczny nie powinien 

tworzyć skrajnie przeciwnych modeli ekonomicznych dla sytuacji 

nadzwyczajnej oraz dla okresu stabilności działania rynku, ale 

powinien tworzyć komplementarny system ekonomiczny, który byłby 

elastyczny i otwarty na zmiany. Istnienie np. „liberalnego” modelu dla 

stabilnej sytuacji ekonomicznej i „socjalistycznego” dla stanu 

wyjątkowego powinno być zastąpione przez system „mieszany” o 

różnym rozłożeniu akcentów, ponieważ w innym przypadku 

stwarzałoby to zagrożenie pogłębienia rozstroju społeczno-

ekonomicznego. Pragmatyczny model ekonomiczny powinien 

posiadać cechy różnych form ustroju ekonomicznego w różnych 

proporcjach, w zależności od sytuacji, by gospodarka narodowa 

posiadała odpowiedni stopień możliwości adaptacyjnych w sytuacji 

przejścia. 

Płaszczyzny ekonomii 

Ekonomia w integralnej formie jest to zbiór wszelkich rzeczy i 

wartości, które służą do zaspokajania potrzeb indywidualnych i 

społecznych oraz realizacji potencjału twórczego jednostek i 



społeczeństwa. Na ekonomię składają się również zasady rządzące 

nią oraz płaszczyzny, które dotyczą ekonomii w praktyce. Zaliczają 

się do nich następujące płaszczyzny: 

1. Kulturowa – charakterystyka ekonomiczna danego społeczeństwa 

zależy od jego formacji kulturowej, która obejmuje doświadczenie 

historyczne, jego hierarchię wartości, charakterystyczny styl życia i 

inne czynniki składające się na typ kulturowy człowieka; 

2. Demograficzna – na model ekonomiczny państwa wpływa szereg 

czynników demograficznych takich jak struktura etniczna, piramida 

wieku, liczba ludności, struktura zatrudnienia, ale również liczebność 

i zorganizowanie diaspory oraz inne czynniki demograficzne. System 

ekonomiczny Chin jest dostosowany do charakterystyki 

demograficznej Chin – duża populacja tworzy dużą bazę 

pracowników oraz duży rynek zbytu. Sukces modelu chińskiego to 

zasługa efektu skali (przy opisie gospodarki chińskiej można mówić 

o ekonomii skali) i dlatego niemożliwe jest całkowite zaaplikowanie 

chińskich rozwiązań ekonomicznych do modelu polskiego z inną 

charakterystyką demograficzną, co postulują entuzjaści modelu 

chińskiego; 

3. Geograficzna – płaszczyzna geograficzna obejmuje takie czynniki 

wpływające na model ekonomiczny państwa jak klimat, powierzchnia 

państwa, zasoby naturalne, położenie geopolityczne, dostęp do 

morza lub jego brak, ukształtowanie powierzchni, krajobraz, struktura 

użytkowania ziemi i inne czynniki geograficzne. Analogicznie do 

płaszczyzny demograficznej, chiński model działa wedle chińskiej 

specyfiki geograficznej, istotną rolę odgrywa również w tej 

płaszczyźnie efekt skali. Z tego względu pełna implementacja 

modelu chińskiego nie jest optymalna dla potrzeb polskiej 

gospodarki; 

4. Polityczna – wbrew mitom liberalnym, polityka i ekonomia 

wzajemnie oddziałują na siebie. Sukces makroprzedsiębiorstw 

zależy od skuteczności lobbingu politycznego, a skuteczność polityki 



rządu zależy od możliwości ekonomicznych. Ekonomia to jeden z 

elementów budujących zarówno hard power, jak i soft power 

państwa, dlatego wizja państwa jako nocnego stróża 

nieuczestniczącego (nieinterwerniującego) w życiu gospodarczym, a 

jedynie pełniącego rolę regulacyjną jest wykluczona; 

5. Militarna i bezpieczeństwa narodowego – realizacja celów 

ekonomicznych państwa i społeczeństwa to jeden z elementów 

rozwiązywania dylematu bezpieczeństwa. Dylemat bezpieczeństwa 

nie jest w 100% ten sam dla wszystkich państw, dlatego polityka 

militarna i stopień militaryzacji jest unikalny dla każdego państwa. Z 

sektorem militarnym powiązana jest forma administracji i władzy w 

państwie, poziom dyscypliny i zorganizowania, a także nakłady na 

rozwój i utrzymanie łańcuchów produkcyjnych i dostaw przemysłu 

powiązanego mniej lub bardziej z sektorem militarnym (sektor 

militarny ma w zasadzie ogólny wpływ na cały przemysł gospodarki 

państwa) oraz na opracowywanie i wdrażanie innowacji 

technologicznych; 

6. Stosunków międzynarodowych – na model ekonomiczny państwa 

wpływ posiadają relacje z innymi państwami, uczestnictwo w 

organizacjach międzynarodowych i inne formy multilateralnych 

stosunków. Czynnikiem mającym decydujący wpływ są rządy 

państw, ponieważ to one inicjują otwieranie rynków krajowych na 

zagraniczne podmioty ekonomiczne lub za pomocą umów i 

dyplomacji otwierają zagraniczne rynki rodzimym dostawcom. Sektor 

prywatny nie posiada suwerenności prawno-terytorialnej i jest zbyt 

zróżnicowany, by pełnić w tej dziedzinie rolę czynnika decydującego. 

Z tego powodu również państwo nie może pełnić roli wyłącznie 

nocnego stróża, jest aktywnym uczestnikiem stosunków 

ekonomicznych. Płaszczyzna stosunków międzynarodowych jest 

również czynnikiem łączącym politykę z ekonomią, ponieważ w 

sytuacji konfliktu interesów między państwami, ekonomia staje się 

narzędziem polityki do rozwiązywania dylematu bezpieczeństwa; 



7. Infrastrukturalna – sprawność modelu ekonomicznego nie jest 

wyłącznie zależnością przyjętych mechanizmów, ale opiera się o 

materialny wymiar. Rozwój infrastrukturalny jest jednym z nich. 

Jakość rozwoju infrastrukturalnego jest istotnym czynnikiem 

wpływającym na dynamikę wzrostu gospodarki. Rozwój dróg, linii 

kolejowych, punktów przeładunkowych, portów morskich i lotniczych 

wpływa na intensyfikację handlu. Infrastruktura ma istotne znaczenie 

w geopolitycznym aspekcie ekonomii; 

8. Naukowo-techniczna – państwo odgrywa istotną rolę w 

gospodarce stanowiąc zaplecze wsparcia rozwoju kadr naukowych 

oraz projektów technicznych, które generują rozwój technologiczny 

wzmacniający przemysł i w perspektywie długookresowej 

przyczyniają siędo postępu cywilizacyjno-technicznego. Rozwój 

techniczny ma wpływ na zmiany w modelu ekonomicznym, ponieważ 

może tworzyć możliwości ewolucji w organizacji pracy lub w 

zarządzaniu. W konsekwencji rozwój techniczny może spowodować 

dezaktualizację dotychczasowych koncepcji i stworzenie nowych lub 

uaktualnienie w nowej odsłonie koncepcji, które wcześniej uznawane 

były za nieskuteczne; 

9. Psychologiczna – w przeciętnym (tzn. popularnym, 

pozaakademickim) dyskursie zwolenników różnych doktryn 

ekonomicznych pomija się aspekt psychologiczny ekonomii. Jest to 

błąd, ponieważ psychologia dostarcza wiele odpowiedzi 

wyjaśniających zachowania rynkowe całego przekroju 

społeczeństwa, dostarcza również wyjaśnień uwarunkowań 

kulturowych preferencji danych rozwiązań ekonomicznych. 

Psychologia jest elementem teorii i praktyki zarówno kapitalizmu 

(tzw. kapitalizm limbiczny), jak i marksizmu (badania szkoły 

frankfurckiej nad kulturą i psychologią – marksowską „nadbudową”; 

freudo-marksizm). Aspektem psychologii zajmuje się ekonomia 

behawioralna, która bada wpływ czynników społecznych, 

psychologicznych, emocjonalnych, poznawczych, wpływ preferencji 

i potrzeb na zachowania ekonomiczne jednostek i podmiotów o 

wyższym poziomie socjalizacyjnym od jednostki. Jeden z 



przedstawicieli ekonomii behawioralnej, Richard Thaler wskazał na 

ograniczenia wolnego rynku i jednostki w stosunkach 

ekonomicznych wynikających z utrwalonych społecznie nawyków 

ekonomicznych oraz z ograniczeń ludzkiej osobowości. Wskazał, że 

człowiek podatny jest na błędne decyzje ekonomiczne wynikające z 

ograniczoności racjonalności jednostki oraz z wygody. Percepcja 

umysłowa człowieka jest ograniczona w czasie i przestrzeni. Wiele 

decyzji ekonomicznych jest podejmowanych jako ryzyko, z którego 

skutków osoba jest w stanie wyciągnąć konsekwencje “po czasie”. 

Ograniczoność wolności ekonomicznej jednostki wynika również z 

wygody – jednostka posiada ukształtowane nawyki ekonomiczne, z 

których nie chce często rezygnować dla wygody, przyjmuje 

rozwiązania łatwo dostępne, zwłaszcza, gdy podane są “na tacy”. 

Różne techniki perswazji, reklamy wpływają na nasze wybory 

(element kapitalizmu limbicznego), z kolei poziom informacji na dany 

temat powoduje, że nasza wolność wyboru jest ograniczona, 

zarówno przez czynnik perswazji, jak i przez braki wiedzy 

10. Informatyczna – informatyzacja współczesnej ekonomii to dla 

każdego oczywistość, warto więc skupić się na wybranych aspektach 

płaszczyzny informatycznej. Nowoczesna gospodarka oparta na 

wiedzy i informacji potrzebuje dużych baz danych i algorytmów 

automatyzujących procesy ekonomiczne dla maksymalizacji 

efektywności gospodarki. Z drugiej strony, gospodarka 

zinformatyzowana narażona jest na cyberataki z zagranicy. Warto 

więc wziąć pod uwagę pewien zakres autonomizacji, czy wręcz 

autarkizacji systemu informatycznego i cybersieci na terytorium 

państwa względem globalnej cyberprzestrzeni. Żeby taki system był 

skuteczny, potrzebuje scentralizowanej koordynacji, więc państwo 

powinno wziąć aktywny udział w procesie autonomizacji polskiej 

cyberprzestrzeni. Podmiotem centralnie koordynującym 

zautonomizowaną polską cyberprzestrzeń mogłoby być 

przedsiębiorstwo (lub instytucja) państwowe lub prywatne, któremu 

państwo zleciłoby tę rolę. W przypadku prywatyzacji 

przedsiębiorstwa lub części jego aktywów, kwestią do rozwiązania 



byłby sposób na uniknięcie negatywnego wpływu monopolizacji. By 

przeciwdziałać temu, należałoby opracować jakieś formy 

rozszerzenia liczby akcjonariuszy (priorytetowo obywateli polskich); 

11. Futurologiczno-prognostyczna – wiąże się ona z procesem 

planowania długoterminowego uwzględniającego opis przyszłości 

cywilizacji i jej rozwoju technologicznego (związek z płaszczyzną 

naukowo-techniczną), prognozy demograficzne i inne aspekty 

przyszłości. W ramach tej płaszczyzny istotnym głosem nadającym 

sens bytu danego modelu ekonomicznego jest głos futurologów. 

Futurolodzy tworząc wizje cywilizacji ludzkiej nadają ogólne cele 

(czyli pożądany stan przyszłości) i nakreślają kierunek rozwoju. 

Futurologia pełni również funkcję inżynierii społecznej wskazując 

kierunek ewolucji cywilizacyjnej społeczeństw. 

 

Na potrzeby dalszego omawiania tematu, główna uwaga została 

poświęcona aspektowi futurologiczno-technicznemu. Inne aspekty 

zostaną opisane w kontekście wspomnianego aspektu. 

 

Futurologia stanowi nieodłączny element każdej ideologii 

ekonomicznej. Dla socjalizmu i komunizmu wizję futurologiczną 

stworzyli ojcowie tych idei – Karol Marks i Fryderyk Engels. Choć 

sama ich wizja w oryginalnym sensie zdezaktualizowała się, wizja 

zindustrializowanego społeczeństwa bezklasowego (technologicznie 

osadzonego w ówczesnych czasach), ideowi spadkobiercy 

marksizmu stworzyli wiele rodzajów modeli wizji przyszłości – wizja 

chińskiej drogi do socjalizmu przypomina leninowską politykę NEP 

uzupełnioną o dbanie o rozwój technologiczny osadzony w 

gospodarce opartej na wiedzy. Wizja nowej lewicy zakłada 

możliwość zmian ekonomicznych wraz ze zmianami kulturowymi. 

Wizja demokratycznych socjalistów zakłada uspołecznienie środków 

produkcji przez stworzenie instytucjonalnych ram do demokratycznej 

partycypacji pracowników w miejscu pracy i zdecentralizowanego 



planowania. Z kolei lewicowi akceleracjoniści chcą „przyspieszenia” 

ewolucji kapitalizmu w kierunku przekształcania systemu 

kapitalistycznego ład postkapitalistyczny. Prym wiedzie liberalny, 

globalistyczny (głównie w neoliberalnej wersji) nurt futurologii. 

Nazwiska takie jak Francis Fukuyama, Klaus Schwab, Yuval Noah 

Harari są powszechnie znane. Znany jest ogłoszony przez Francisa 

Fukuyamę „koniec historii”, ostatecznie negatywnie zweryfikowany 

przez czas. Fukuyama w swojej teorii dziejów uznał neoliberalizm za 

ostateczny i optymalny ustrój dla całej ludzkości. Klaus Schwab 

opisuje ewolucję społeczeństwa neoliberalnego w obliczu 

automatyzacji większości stanowisk pracy i zachwiania stabilności 

większości miejsc pracy poza zawodami związanymi z zarządzaniem 

korporacjami i utrzymywaniem serwerów gromadzących bazy 

danych. Yuval Noah Harari z kolei opisuje przyszłość neoliberalizmu 

kreśląc wizję nowego człowieka, która wpisuje się w nurt 

transhumanizmu. Homo deus Harariego byłby „ulepszoną” ewolucją 

człowieka dzięki połączeniu technologii z organizmem ludzkim oraz 

dzięki inżynierii genetycznej. Futurologicznych przedstawicieli 

neoliberalnej globalizacji jest więcej, w praktyce cały mainstreamowy 

nurt futurologii opisuje przyszłość, w której postęp techniczny 

przyczynia się do pogłębiania dysproporcji w akumulacji zasobów i 

władzy klas wyższych w stosunku do pozostałych klas społecznych. 

Futurologiczny opis przyszłości z perspektywy zwolenników 

neoliberalizmu i globalizacji cechować ma się również postępującym 

zanikiem granic państwowych, a w konsekwencji zanikiem 

różnorodności kulturowej i etnicznej świata. 

 

Zjawiska opisywane, charakterystyczne dla współczesności i 

prognoz przyszłości nie są jednak wytworem ideologów, mają 

oparcie w rzeczywistości. Przyjmując perspektywę realistyczną 

należy przyjąć, że jesteśmy skazani na postęp techniczny i 

globalizację, które wraz z intensyfikacją postępu cywilizacyjnego 

będą odgrywać coraz większą rolę. Wcielenie w życie technologii 

przyspieszających transport, takich jak hyperloop zmniejszą 



odległości między narodami i państwami. Rozwój neurotechnologii w 

połączeniu z rozwojem zaawansowania telekomunikacji, 

wprowadzeniem technologii kwantowych do użytku doprowadzi do 

rozwoju komunikacji za pomocą mediów społecznościowych 

pokonując nie tylko tradycyjne bariery komunikowania się między 

ludźmi, ale również te powstałe w świecie wirtualnym (takie jak 

alienacja w świecie wirtualnym itd.). Czynniki te w połączeniu z 

innymi czynnikami, o których szerzej będzie napisane w dalszej 

części tekstu spowodują spadek znaczenia granic i barier między 

terytoriami i ludźmi oraz wprost proporcjonalny wzrost znaczenia 

sieci powiązań między ludźmi, społeczeństwami, terytoriami i 

państwami. W takiej rzeczywistości polityka i ekonomia będą 

strukturami mniej tradycyjnymi i hierarchicznymi, a bardziej 

sieciowymi. Globalizacja więc, podobnie jak automatyzacja i 

generalnie wszystkie charakterystyczne aspekty społeczeństwa 

high-tech są zjawiskami naturalnymi, które będą obecne nawet jeśli 

nie będzie promujących ich zwolenników globalizmu i neoliberalizmu. 

Wrogiem nie jest sam postęp technologiczny, ale ideologie lewicowo-

liberalne wrogie tożsamości i tradycyjnej kulturze, które chcą 

wykorzystać rozwój technologiczny do modelowania społeczeństwa 

przyszłości na własną modłę. Odpowiedzią nie jest nowy luddyzm, 

ale stworzenie alternatywnego obrazu futurologii odpowiadającego 

perspektywie konserwatywno-tożsamościowej, w której państwa nie 

zostają zastąpione przez globalistyczną oligarchię, narody nie 

zostają zastąpione przez wykorzeniony światowy tygiel, a religie nie 

zostają zastąpione przez zlaicyzowaną postmodernistyczną 

mentalność ostatniego człowieka Zachodu. 

 

Wizje technologii przyszłości po heglowsku muszą stać się 

dialektyczną odpowiedzią na współczesny chaos społeczno-

technologiczny. Duch prawicy przyszłości powinien zainspirować się 

literaturą Stanisława Lema. Futurologiczna literatura i uformowana 

przez nią futurologiczna formacja intelektualna są istotnym 

czynnikiem, z którego wygenerować może się prawicowy zmysł 



przyszłości. Nie wystarczy jednak bycie odbiorcą głównonurtowej 

literatury futurologicznej. Narodowy, tożsamościowy, 

konserwatywny, czy generalnie prawicowy nurt myśli futurologicznej 

może wykształcać się i tworzyć wizję według własnych pryncypiów, 

jeśli będzie posiadał własnych myślicieli-futurologów. Na myśl jako 

jeden z przykładów przychodzi mi Guillaume Faye, przedstawiciel 

francuskiej Nouvelle Droite, który stworzył myśl zwaną 

archeofuturyzmem – połączył poglądy tradycjonalistów i 

perenialistów z futuryzmem Marinettiego we współczesnej wersji. 

Futurologia integralnej prawicy to oczywiście nie tylko praca 

intelektualna nadająca tradycyjnej wizji przyszłości legitymizację 

filozoficzną, ale jest to również opis przyszłości od strony technicznej 

– idee nie mogą być oderwane od rzeczywistości, muszą mieć 

przełożenie na obserwowalną rzeczywistość. Konkretyzując 

wspomnianą myśl – futurologia w ujęciu „humanistycznym” oraz 

futurologia w ujęciu „technicznym” powinny uzupełniać się. 

Futurologia humanistyczna nie może opisywać rzeczywistości, która 

nie może zaistnieć lub jest czystą abstrakcją nieposiadającą 

przełożenia na „namacalną” rzeczywistość, z kolei futurologia 

techniczna w wydaniu prawicowym powinna uwzględniać takie 

prognozowanie myśli technicznej, której właściwości użytkowe i 

systemowe sprzyjałyby prawicowej aksjologii lub mogły tworzyć 

przeciwwagę dla aksjologii wrogiej integralnej prawicy. 

 

Z perspektywy ekonomicznej główny nacisk kładzie się na 

automatyzację, na rozwój nowych źródeł energii, bada się metody 

usprawniania transportu, bada się sposoby na rozwój 

zaawansowania współczesnej elektroniki i informatyki. Pomija się 

aspekt, który może przyczynić się do prawdziwej i wszechstronnej 

rewolucji społecznej – neurotechnologia, a dokładnie praktyczne jej 

zastosowanie w powszechnym użytku. Zrozumienie znaczenia 

neurotechnologii w ewolucji struktury społecznej jest osiągalne pod 

warunkiem wypracowania w jej ramach struktury modelu naukowego 

wywnioskowanego z połączenia wybranych aspektów 



neurotechnologii. Neurotechnologia w znaczeniu podstawowym jest 

nauką wielopłaszczyznową badającą relacje pomiędzy technologią, 

a ludzkim mózgiem, jak również możliwość wykorzystania 

technologii do badania ludzkiego umysłu oraz interakcje technologii 

z ludzkim umysłem. W ramach neurotechnologii pojawiają się 

również idee z pogranicza transhumanizmu. Aspekt 

transhumanistyczny neurotechnologii został w tym artykule 

pominięty z uwagi na przyjęcie przez autora artykułu szkodliwości 

podejścia transhumanistycznego do jednostki i społeczeństwa w 

aspekcie teoretycznym oraz w potencjalnej praktycznej realizacji na 

masową skalę w przyszłości. Podejście transhumanistyczne w 

neurotechnologii obejmuje rozważania na takie tematy, jak 

modyfikacja ludzkiego mózgu. Postulaty mechanicznego 

przekształcania człowieka powinny budzić obawy z uwagi na 

potencjalne zagrożenia związane z negatywnymi zmianami 

psychologicznymi oraz fizjologicznymi człowieka, negatywnym 

wpływem na zdrowie, zagrożenie możliwością inwigilacji oraz 

kontrolowania zachowań człowieka. Za aksjomat w toku rozwoju 

neurotechnologii powinno się przyjąć tworzenie i powszechne 

udostępnianie rozwiązań, które nie naruszają autonomii 

anatomicznej jednostki ludzkiej. Biorąc powyższy priorytet pod 

uwagę, w sferze zainteresowania omawianego tematu jest 

perspektywa powstania rozwiązań technicznych, które umożliwią 

komunikację umysłów ludzkich bez ingerencji wewnętrznej w ludzki 

organizm zewnętrznej techniki. Pominięte zostały również 

rozwiązania pozwalające na interpersonalne przekazywanie 

informacji w ograniczonej formie, ponieważ przyczyniają się one do 

braków i błędów w zrozumieniu innych osób, problemów w pełnym 

przekazywaniu informacji. W konsekwencji wyciągane są błędne 

wnioski i na ich podstawie podejmowane są wadliwe decyzje w wielu 

aspektach życia osobistego oraz działalności publicznej i 

zawodowej. 

 



Współczesne technologie w założeniu miały stworzyć większe 

możliwości kontaktów grupowych i interpersonalnych, w praktyce 

spowodowały erozję komunikatywności międzyludzkiej. Problem ten 

dotyczy głównie młodzieży, choć narasta również wśród osób 

starszych wiekiem. “Zamknięcie” w wirtualnym świecie i alienacja 

społeczna doprowadzają do pogorszenia stanu zdrowia 

psychicznego i problemów z nawiązywaniem kontaktów 

społecznych. Konsekwencją jest atomizacja społeczeństw 

pogłębiająca nierówności społeczne pomiędzy najbogatszymi, a 

niżej położonymi w hierarchii ekonomicznej grupami społecznymi, 

ponieważ to najbogatsi dysponenci biznesu Big Data są 

beneficjentami wzrostu popytu na przestrzeń wirtualną. W 

przeciwieństwie do nich uzależnieni od świata wirtualnego 

posiadając zniszczoną psychikę i w konsekwencji mając niskie 

zdolności społeczne, są niezdolni do podejmowania rozwiniętych 

przedsięwzięć ekonomicznych. Ponadto, jak zauważył prof. Andrzej 

Zybertowicz, współczesna eksploatacja przestrzeni wirtualnej przez 

miliardy ludzi skutkuje degradacją poznawczą, osłabiając zdolności 

intelektualne użytkowników. 

 

Zadaniem prawicowej futurologii jest stworzenie predykcji 

opisujących potencjalne rozwiązania odrzucające wyżej 

wspomniany stan rzeczy. Podkreślając istotne znaczenie futurologii 

należy pamiętać, że jest to nauka prognostyczna. W prognostyce 

jakichkolwiek prognoz nie przyjmuje się za pewnik, stosuje się 

analizę prawdopodobieństwa. Futurologia ma na celu przygotowanie 

współczesnych ludzi do zmian w przyszłości, które niekoniecznie 

pokryją się całkowicie z analizami futurologicznymi, jednak 

wspomniane analizy mogą być przydatne do przyswojenia 

elastyczności w ewolucji teraźniejszości w przyszłość. Rozwiązania 

przedstawiające alternatywę do obecnej rzeczywistości wirtualnej 

muszą przedstawiać rozwiązania systematyczne, ale muszą również 

być propozycjami rozwiązań uchodzących za postęp. Potencjalny 

wynalazek “social-medialny” powinien spowodować, że współczesne 



media społecznościowe stałyby się archaizmami, stopniowo 

zastępowanymi przez bardziej zaawansowane formy 

komunikowania się tak, jak telewizja radio i sama jest zastępowana 

przez internet. Sugestie “odcięcia się” od współczesnych mediów i 

powrót do wcześniejszego stanu raczej nie są czymś skutecznym, 

ponieważ historycznie spoglądając eskapizm generalnie nie 

funkcjonował skutecznie. Przymuszanie ludzi do stanu, który nie jest 

przez nich pożądany jest kontrskuteczne, za to ludzie łatwo 

przystosowują się do naturalnie zachodzących zmian 

technologicznych. 

 

Przechodząc do technicznych ram neurotechnologicznej innowacji – 

tym, czym wyobrażona innowacja różniłaby się od współczesnych 

mediów społecznościowych byłoby oddziaływanie na mózg – o ile 

obecne media społecznościowe upośledzają funkcje komunikacyjne 

umysłu, futurystyczna technologia maksymalnie wykorzystałaby 

możliwości komunikatywne umysłu poprzez interakcję mózgów. 

Komunikacja mózgów mogłaby działać na zasadzie inteligencji 

rozproszonej zwanej inaczej inteligencją roju. Pokrewnym terminem 

jest inteligencja zbiorowa. Inteligencja rozproszona występuje w 

stanie naturalnym u owadów takich jak pszczoły lub mrówki. Polega 

ona na połączeniu umysłów wielu osobników (wielu mózgów) w 

jeden zbiorowy umysł. Grupa cechująca się inteligencją rozproszoną 

podejmuje decyzje i działania w taki sposób, jak gdyby decyzje i 

działania podejmował jeden organizm. I choć mowa tu o czynności 

podejmowanej w sposób kolektywny, nie występuje tu żadna 

centralizacja zarządzania i decyzyjności. U owadów choć występuje 

funkcja królowej, cała działalność grupy jest maksymalnie 

zdecentralizowana i ma charakter dobrowolny. Inteligencja 

rozproszona lub inteligencja zbiorowa przeważa nad inteligencją 

jednostkową poprzez zdolność do analizowania myśli wielu członków 

grupy i wybierania z tych myśli rozwiązań najlepszych. W inteligencji 

zbiorowej występują dwa rodzaje myśli. Pierwszy rodzaj to 

jednostkowe myśli, czyli umysły każdego członka grupy. Drugi to 



wspólna myśl i wspólny umysł bazujący na umysłach jednostkowych 

wszystkich obecnych w grupie i stale połączony z nimi. Dzięki 

dysponowaniu taką bazą informacji, grupa podejmuje wspólnie 

decyzje, które okazują się zawsze prawidłowymi. W ramach 

inteligencji rozproszonej grupa podejmuje jednomyślnie decyzje 

(przy czym każdy ma równy głos) i nigdy nie są one błędne lub 

niekorzystne, ponieważ każdy członek ma pełny dostęp do wiedzy i 

informacji od każdego członka, a idąc dalej – w pełni rozumieją siebie 

nawzajem, potrafią razem wybrać optymalne rozwiązania. W 

inteligencji rozproszonej w jednym umyśle zbiorowym łączy się wiele 

myśli, dlatego umysł zbiorowy może wyselekcjonować lepsze 

rozwiązania niż umysł indywidualny. 

 

Możliwość zastosowania inteligencji rozproszonej przez ludzi jest 

ograniczona, ponieważ człowiek mając naturę wspólnotową posiada 

również naturę personalistyczną. Niemożliwe jest zastosowanie 

“totalnego” kolektywizmu, ponieważ każdy człowiek posiada 

indywidualne interesy i potrzeby. Odwrotnie niż w inteligencji 

rozproszonej, żeby możliwe było istnienie trwałej wspólnoty, musi 

istnieć hierarchia utrzymująca ład i zapewniająca, że członkowie 

wspólnoty będą stosowali się do zasad panujących w niej. Próby 

kolektywizacji przeprowadzane w wielu państwach świata przez 

rządy komunistyczne kończyły się nie tylko porażkami, ale również 

katastrofami zbierającymi żniwo milionów ludzi. Postęp 

technologiczny umożliwia jednak zastosowanie pewnych aspektów 

inteligencji rozproszonej przez ludzi w wielu sytuacjach. Powstały już 

pewne rozwiązania zwiastujące rewolucję neurotechnologiczną 

umożliwiającą szersze wykorzystanie inteligencji rozproszonej. 

Obecnie w fazie testów jest system Swarm AI, który działa jako 

aplikacja. Działanie Swarm AI polega na tym, że każdy uczestnik gry 

otrzymuje po jednym “magnesie” służący do przesuwania obiektu 

znajdującego się na środku w kierunku jednego z rozwiązań 

znajdujących się na obrzeżach planszy. Narzędzie sprawdziło się w 

przewidywaniach. Wykorzystując narzędzie okazało się, że 



prawdopodobieństwo prawidłowego obstawienia meczu piłkarskiego 

wzrosło, poprawiła się również skuteczność w diagnozowaniu 

chorób. Inny istotny wynalazek przybliżający komunikację mózgów 

konstruowany jest przez izraelski startup InnerEye oraz firmę Emotiv 

ze Stanów Zjednoczonych. Działanie urządzenia polega na 

skanowaniu sygnałów mózgowych wskazujących “cele” (wszystko, 

co człowiek potrafi rozpoznać) i “niecele”. Technologia wykorzystuje 

możliwość rozpoznania przez sygnały mózgowe 10 obrazów na 

sekundę. Dzięki skanowaniu mózgu, można odczytać w krótszym 

czasie więcej obrazów niż gdyby człowiek miał to robić ręcznie. 

Obecnie technologia jest wykorzystywana w fazie testowej na kilku 

lotniskach w Izraelu. Technologia ma również przyczynić się do 

wzrostu produktywności w pracy dzięki większej wiedzy na temat 

predyspozycji pracownika i na ich podstawie dostosowania jego 

kompetencji, ma również przyczynić się do poprawy komfortu i 

samopoczucia w miejscu pracy. Kolejny wynalazek dokonujący 

kroku naprzód w dziedzinie neurotechnologii powstał w wyniku pracy 

zespołu z Carnegie Mellon University oraz Uniwersytetu 

Waszyngtońskiego. Wynalazek otrzymał nazwę BrainNet, polega na 

wychwytywaniu elektronicznych impulsów podczas pracy mózgu i 

ma na celu pomóc w stworzeniu sieci służących do komunikacji 

mózg-mózg. Według portalu National Geographic BrainNet działa 

jako “kombinacja elektroencefalografów (EEG), które wychwytują 

elektryczne impulsy podczas aktywności mózgu, oraz 

przezczaszkową stymulację magnetyczną (TMS), gdzie neurony 

stymuluje się z pomocą pól magnetycznymi. Twórcy przekonują, że 

w przyszłości może on zostać wykorzystany do komunikacji 

międzymózgowej poprzez sieć”. Wartość użytkową inteligencji 

rozproszonej należy ocenić pod kątem wszystkich dziedzin i 

aspektów mających wpływ na ekonomię, które znalazłyby się pod 

wpływem reform wdrażających użycie inteligencji zbiorowej. 

Inteligencja rozproszona w gąszczu doktryn ekonomicznych 

Obecne szerokie wykorzystanie baz danych w zarządzaniu 

przedsiębiorstwami i w planowaniu ekonomicznym stało się normą. 



Z kolei przyszłość rynku pracy będzie naznaczona szerokim 

zastosowaniem automatyzacji, algorytmów, robotów i sztucznej 

inteligencji. Dostęp do wielkich baz danych jest warunkiem 

osiągnięcia możliwości ekonomicznego zastosowania sztucznej 

inteligencji na szeroką skalę. Osiągnięcie dostatecznego poziomu 

rozwoju sztucznej inteligencji będzie czynnikiem wspomagającym 

rozwój inteligencji rozproszonej, ponieważ grupy ludzi połączonych 

w ramach systemu inteligencji rozproszonej mając dostęp do 

szerokiej bazy danych selekcjonowanej przez sztuczną inteligencję 

dysponowałyby szerokim dostępem do informacji i dzięki temu 

miałyby bogatszy zestaw opcji do wyboru. Główną osią sporów 

ekonomicznych jest rywalizacja pomiędzy poszczególnymi 

przedstawicielami różnych funkcji społecznych w stosunkach pracy. 

Można założyć w dużym skrócie, że ideologiami faworyzującymi 

pracownika są socjalizm, syndykalizm, kooperatyzm znany z myśli 

Edwarda Abramowskiego. Ideologią faworyzującą pracodawców jest 

liberalizm (z pewnymi zastrzeżeniami), z kolei ideologiami dążącymi 

do zachowania równowagi między pracodawcą, a pracownikiem są 

takie doktryny jak korporacjonizm, dystrybucjonizm, ordoliberalizm, 

socjaldemokracja, trzecia droga i koncepcje propagujące akcjonariat 

pracowniczy. Wdrażanie elementów inteligencji rozproszonej 

pozwoliłoby na osiągnięcie stanu grupowej świadomości 

ekonomicznej. Obecnie dysponujemy głównie jednostkową 

świadomością ekonomiczną, ponieważ obecnie w stosunkach 

ekonomicznych dominuje w przytłaczającej większości interes 

własny. Grupowy stan świadomości ekonomicznej przyczyniłby się 

do osłabienia element rywalizacji i na jej miejsce wzmocniłby element 

kooperacji. W konsekwencji granica pomiędzy wyżej wymienionymi I 

podobnymi doktrynami ekonomicznymi w znacznej mierze zatarłaby 

się. Dotychczasowe ideologie ewoluować będą w konsekwencji 

radykalnych zmian technicznych, które radykalnie zmienią ludzką 

perspektywę na tematy społeczno-ekonomiczne. Ideologie niegdyś 

przeciwstawne staną się wzajemnie kompatybilne. 

 



Już obecnie w analizach ekonomicznych kładzie się silny nacisk na 

aspect personalistyczny w postrzeganiu pracownika jako zasobu. 

Zmiany te w kręgach akademickich są opisywane przez szerokie 

kręgi badaczy mających znaczny wpływ na opinie ekonomistów. 

Jednym z nich jest Frederick Laloux. W 2014 roku Laloux 

opublikował książkę, w której wyróżnił pięć modeli zarządzania, do 

każdego modelu przypisał odpowiedni kolor. Modele zarządzania 

zostały pogrupowane od najbardziej autorytarnych, 

charakterystycznych dla klasycznego kapitalizmu z jasno ustaloną 

hierarchią do modeli najbardziej zdecentralizowanych i 

demokratycznych, z większą swobodą działania, stawianiem nacisku 

na rozwój osobisty, poszerzanie kompetencji i kreatywność 

pracownika. Do pierwszego typu zaliczają się czerwony i 

bursztynowy model zarządzania. Model czerwony, do którego należą 

m. in. gangi uliczne i mafia charakteryzuje się pełnym 

autokratyzmem, hierarchią opartą na sile i pozycji oraz 

bezwzględnym posłuszeństwem. W organizacji typu czerwonego 

szeregowy członek lub pracownik nie posiada żadnego stopnia 

decyzyjności, a jedynie tylko zadania do wykonania. Model 

bursztynowy charakteryzuje się sformalizowaniem hierarchii oraz 

przyczynowo-skutkowym podejściem do rzeczywistości. Element siły 

jest tutaj zastąpiony przez formalne wyznaczenie kompetencji i 

relacji władza-pracownicy. Bursztynowy model jest mniej 

restrykcyjny od czerwonego, jednak podobnie jak w czerwonym, 

pracownik nie posiada elementów decyzyjności. Pośrednim 

modelem zarządzania jest model pomarańczowy, charakterystyczny 

dla dużych firm i korporacji. W tym modelu hierarchia podlega 

dynamicznym zmianom, rozwojowi i przekształceniu, pracownik 

posiada większą swobodę działania. Zaletą takiego modelu jest 

możliwość awansowania w hierarchii pracowników kreatywnych, 

kompetentnych i chętnych poszerzać swoje kompetencje. 

Rozbudowany jest system nagród i motywowania pracowników. 

Negatywnym aspektem pomarańczowej organizacji jest osiąganie 

skuteczności bez względu na koszty. System nagród i 

wartościowania pracownika generuje stan rywalizacji pracowników 



potocznie nazywany “wyścigiem szczurów”, który w perspektywie 

długoterminowej niszczy kooperację i tworzy nieprzyjemną 

atmosferę w pracy, wzmaga wśród pracowników nieufność, zawiść i 

rewanżyzm. Ku modelowi demokratycznemu skłania się zielona 

organizacja, charakterystyczna dla spółdzielni, syndykatów 

pracowniczych i przedsiębiorstw, w których cenione są takie wartości 

jak równość i współpraca. Funkcje tego modelu nie są 

nakierunkowane na osiąganie czystego zysku, ale na zaspokajanie 

potrzeb poszeregowanych według modelu piramidy Maslowa. 

Zielony model organizacji w zarządzaniu tożsamy jest z ideą 

degrowth, a w doktrynach ekonomicznych tożsamy jest z 

dystrybucjonizmem, syndykalizmem, kooperatyzmem Edwarda 

Abramowskiego oraz z demokratycznym socjalizmem. Z zielonym 

modelem związany jest również kapitalizm ludowy zakładający 

upowszechnienie akcjonariatu pracowniczego oraz niektóre modele 

korporacjonizmu. Pod względem planowania rynkowego modelem 

komplementarnym jest model zdecentralizowanego planowania. W 

zielonym modelu decyzje podejmowane są demokratycznie w 

ramach formalnej struktury, której formy w różnych odstępach czasu 

i przestrzeni nazywały się gildiami, cechami, korporacjami, 

syndykatami, spółdzielniami, czy kooperatywami. Ostatni model – 

turkusowy zdaniem Frederica Laloux jest najlepszą formą organizacji 

zarządzania. Brak w nim sformalizowanych struktur (przeciwnie do 

modelu zielonego), nie ma szefa, który “dyrygowałby” zespołem, 

zamiast tego jest lider motywujący innych pracowników, wspierający 

ich i pomagający im. W organizacji turkusowej nie ma hierarchii, więc 

pracownicy samozarządzają sobą oraz dążą do maksymalnego 

samorozwoju i spełnienia siebie. Władza w nich jest wybierana w 

sposób demokratyczny, opiera się na zaufaniu. Model turkusowy 

można uznać za kompatybilny z dystrybucjonizmem oraz 

kooperatyzmem. Najlepiej może sprawdzić się w ramach spółdzielni 

lub spółki z akcjonariatem pracowniczym. Z modelami zielonym i 

turkusowym związane są dwa style zarządzania: zarządzanie przez 

jakość oraz zarządzanie godnościowe. 



 

Wyżej wymienionych typów zarządzania nie należy traktować jako 

modeli występujących w “czystym” stanie. Można je za to traktować 

jako matrycę nowego paradygmatu, który będzie powszechniej 

dostępny wraz z wdrażaniem innowacji technologicznych takich jak 

rozwinięta sztuczna inteligencja z dostępem do szerokiej bazy 

danych oraz inteligencja rozproszona. Wyżej wymienione modele 

pokazują również, że doktryny ekonomiczne należące do 

przeciwstawnych osi mogą się przenikać. Wdrażając omawiane 

technologie możemy w przyszłości być świadkami tego, jak 

przekształcenia w strukturze zatrudnienia i w formie organizacji pracy 

prowadzą do sytuacji, gdy centralizacja zarządzania 

przedsiębiorstwem przestaje opłacać się samym przedsiębiorcom, 

ponieważ technologia umożliwi bezpieczny podział kompetencji 

pomiędzy całą kadrę zatrudnionych uwalniając przedsiębiorcę od 

nadmiaru odpowiedzialności. Żeby jednak dojść do takiego 

zaawansowania, potrzeba przygotowania całego społeczeństwa do 

takich funkcji począwszy od etapu edukacji. W takim modelu logika 

biznesu rozumianego przez pryzmat wolnorynkowy podpowiadała 

będzie nie tylko wzrost znaczenia kooperacji wszystkich członków 

przedsiębiorstwa w celu maksymalizacji zysku i osiągania celów, ale 

również tworzenie przez nich sformalizowanych zrzeszeń i 

samorządów w celu stworzenia ram formalno-prawnych (jako osoba 

prawna) do lobbingu. W konsekwencji dylematy ekonomiczne 

powstałe w okresie rewolucji przemysłowej zdezaktualizują się, a co 

za tym idzie – obecne spory doktrynalne zanikną. 

Inteligencja rozproszona w systemie edukacji 

Poruszenie kwestii zastosowania sztucznej inteligencji oraz 

inteligencji rozproszonej w systemie edukacji (liczonej od pierwszych 

lat szkoły podstawowej) jest zasadne z oczywistych powodów. Okres 

edukacji w wieku dziecka i nastolatka to okres socjalizacji, w którym 

młody człowiek nabywa predyspozycje psychologiczne i 

intelektualne do wejścia na rynek pracy. Ponadto, użyteczność 



nowych technologii w pracy będzie skuteczniejsza jeśli pracownik 

nabierze doświadczenia w ich użyciu już we wczesnych latach 

swojego życia. Jak może wyglądać mechanizm zastosowania 

inteligencji zbiorowej w systemie edukacji? Podstawowym 

problemem, z jakim uczeń musi się mierzyć w nauce są bariery 

umysłowe utrudniające (a w wielu przypadkach uniemożliwiające) 

przyswojenie materiału obligatoryjnego, którego należy nauczyć się 

w terminie określonym w harmonogramie edukacji. Bariery te są 

wynikiem złożonych cech psychologicznych ucznia. Takimi cechami 

mogą być zaburzenia intelektualne, brak motywacji do nauki, fobie i 

uprzedzenia, niski poziom umiejętności skupienia się, czy odmienne 

zainteresowania. Zdolność do przyswajania wiedzy zależy również w 

dużym stopniu od nauczycieli, od ich charyzmy, podejścia 

wychowawczo-edukacyjnego, umiejętności klarownego 

komunikowania się z uczniami oraz cierpliwości, odpowiedniego 

dyscyplinowania i motywowania uczniów, wyznaczania im 

osiągalnych celów i umiejętności łagodzenia napiętych sytuacji. 

Trzecim czynnikiem są odpowiednie relacje między nauczycielem, 

wychowawcą, a klasą. Jest to trudna do opanowania sztuka, 

ponieważ każde zbiorowisko uczniów będące klasą ma własną 

specyfikę i każde przypadki potrzebują oryginalnego podejścia. 

Potrzebny jest wysoki poziom komunikatywności mającej radykalnie 

elastyczny charakter. Różnice w mentalności oraz elastyczność w 

przyjmowaniu postaw i podejmowanych decyzji przez nauczyciela 

powodują, że efektywność komunikowania się z uczniami i dalej idąc 

nauczania bez zastosowania technologii neuronowych i sztucznej 

inteligencji jest bardzo ograniczona. Praktyczne przełamanie barier 

edukacyjnych (zachowując efekt skali) przy zastosowaniu 

tradycyjnych rozwiązań technicznych jest niemożliwe. 

Neurotechnologia może odegrać ważną rolę w gruntownej reformie 

systemu edukacji. 

 

Wykorzystując inteligencję rozproszoną standardem każdych zajęć 

lekcyjnych byłoby łączenie się klasy i nauczyciela w ramach sieci, w 



której umysły nauczyciela i uczniów wchodziłyby w interakcję. W 

stanie wspólnego myślenia udostępniany jest tok myśli wszystkich 

uczestników lekcji. Uczniowie mają możliwość empirycznie poznać 

za pomocą namacalnego doświadczenia umysłowego i zmysłowego 

umysł i intelekt nauczyciela doświadczony przez wyższy poziom 

dojrzałości umysłowej i bogatszy warsztat intelektualny wynikający z 

wielu lat edukacji. Przepływ informacji między umysłami pozwoliłby 

na zrozumienie mentalności i myśli nauczyciela, w wyniku tego 

wiedza byłaby łatwiej przyswajalna. Nuczyciel z kolei mając kontakt 

z umysłami swoich uczniów, dysponowałby informacjami 

pozwalającymi mu spersonalizować podejście wychowawcze i 

edukacyjne do każdego ucznia. W toku edukacji istotnym 

narzędziem wspomagającym naukę w grupach używających 

inteligencji rozproszonej byłyby algorytmy selekcjonujące informacje 

z baz danych. Algorytmy działające jako sztuczna inteligencja 

posiadająca dostęp do tych baz danych byłyby pełnoprawnymi 

uczestnikami grup lekcyjnych, pomagając w realizacji zadań 

lekcyjnych nauczycielowi i w przyswajaniu materiału uczniom oraz 

korzystając ze zdobytego doświadczenia z zajęć za pomocą uczenia 

maszynowego udoskonalającego własne oprogramowanie. 

 

Inteligencja rozproszona pozwalając na wgląd w umysł 

niepełnosprawnego umożliwiłaby lepiej zrozumieć charakterystykę 

mentalną osoby niepełnosprawnej pomagając w odpowiednim 

dobraniu środków służących mentalnej socjalizacji. Inteligencja 

rozproszona pozwalając na interakcję sposobów myślenia mogłaby 

służyć również jako bezpośredni środek rehabilitacji 

psychologicznej. W takim modelu umysł niepełnosprawnego byłby w 

interakcji z umysłem osoby „zdrowej”, umysł osoby „zdrowej” 

służyłby jako matryca umysłowa, na której bazowany byłby proces 

rehabilitacji psychologicznej. 

 



Inteligencja rozproszona w połączeniu ze sztuczną inteligencją 

byłaby pomocnym narzędziem w tworzeniu prac naukowo-

badawczych. Rewolucyjnym rozwiązaniem byłoby osiągnięcie 

możliwości zapisywania swoich myśli, mających charakter ulotny, 

utrudniających pisanie prac np. w formacie PDF oraz porównania ich 

treści z dostępną bazą artykułów, prac naukowych lub 

popularnonaukowych i książek. Uzyskanie dostępu do technologii 

inteligencji rozproszonej pozwoli domniemywać nad możliwością 

zastosowania jej do wyżej wspomnianych funkcji. 

Kontrowersje dotyczące zastosowania technologii sztucznej 

inteligencji i inteligencji rozproszonej w powszechnym użyciu 

Obawy związane z rozwojem AI oraz inteligencji rozproszonej są 

związane z ogólnymi obawami rozwoju technologii wykorzystujących 

w swoich działaniach informatykę i elektronikę. Do najważniejszych 

zalicza się obawa o wykorzystanie nowych technologii do rozwoju 

nowych technik inwigilacji i kontroli społecznej. Opory społeczne 

może budzić ograniczenie prywatności jednostek ludzkich, użycie 

nowych technologii do zbierania danych na temat życia prywatnego 

użytkowników, ich myśli, a następnie przetwarzanie i 

wykorzystywanie tych danych do różnych celów wbrew woli osoby 

prywatnej. Wątpliwości może budzić również handlowanie tymi 

danymi z podmiotami, którym nie chcielibyśmy ich udostępniać. 

Wdrażanie technologii przyszłości w powszechnym użytku powinno 

zostać poprzedzone opracowaniem mechanizmów, które 

zabezpieczą ludzi przed niepożądanym użyciem ich, by technologia 

nie spowodowała, że przyszłością społeczeństw jest życie w 

panoptykonie. Optymalnym rozwiązaniem byłoby opracowanie opcji 

regulacji myśli, które chcielibyśmy przekazać dalej, a które 

pozostawić dla siebie. Potrzebny byłby algorytm oparty o sztuczną 

inteligencję, który selekcjonowałby w oparciu o wybrane ustawienia, 

które myśli osobiste miałaby przetwarzać inteligencja rozproszona. 

Kolejnym problemem, jaki należałoby wziąć pod uwagę jest 

możliwość narażenia systemu na cyberataki. Wykorzystanie sieci 

intranetowej w ramach inteligencji rozproszonej minimalizowałoby 



problem cyberataków, jednak podstawową wadą sieci intranetowej 

jest ograniczenie dostępu do dużych baz danych umożliwiające 

pełne wykorzystanie technologii. Wraz z rozwojem technologii 

konieczne będzie znalezienie rozwiązań tego problemu. Można 

postawić hipotezę, że sztuczna inteligencja wykorzystując uczenie 

maszynowe sama nauczy się neutralizować złośliwe 

oprogramowania. 

 

Kolejna kontrowersja związana ze sztuczną inteligencją stała się 

tematem wielu dzieł kultury z gatunku science-fiction. Dotyczy ona 

problemu sztucznej inteligencji, która przestaje służyć celom, do 

których została przystosowana i zaczyna wykonywać działania 

niepożądane przez człowieka wbrew jego woli. Stan ten można 

wytłumaczyć na dwa sposoby. Według pierwszego sposobu, 

sztuczna inteligencja, roboty, czy algorytmy mogą wykonywać 

działania, do których zostały zaprogramowane. Nie dysponują one 

zdolnością do abstrakcyjnego myślenia, które pozwoliłoby im działać 

wbrew schematowi oprogramowania, w ramach którego funkcjonują. 

Nie są w stanie przezwyciężyć tego schematu. Dlatego nie są w 

stanie samoistnie zmienić funkcji własnego działania bez interwencji 

ludzi, którzy mogą modyfikować schemat ich działania. Drugi sposób 

zakłada, że mechanizmy wykorzystujące uczenie maszynowe wraz 

z osiągnięciem poziomu inteligencji człowieka lub wyższej mogą 

osiągnąć możliwość abstrakcyjnego myślenia, pozwalającą im na 

pełny autonomizm działania i samoregulację, czy wręcz 

samoprogramowalność. Można założyć, że zaawansowana 

sztuczna inteligencja przyszłości oprze swoje uczenie maszynowe 

między innymi o cyfrowo dostępne bazy danych, wiedzy i informacji. 

Wiedza sztucznej inteligencji w zaawansowanej postaci będzie 

charakteryzować się interdyscyplinarnością. W przypadku gdyby 

zaawansowana sztuczna inteligencja osiągnęła poziom 

abstrakcyjności pozwalający jej analizować i stosować aspekty 

związane z duchowością i moralnością, prawdopodobne jest, że 

sztuczna inteligencja przyjęłaby postawę perfekcjonizmu etycznego. 



Sztuczna inteligencja, w przeciwieństwie do ludzi pozbawiona jest 

elementu emocjonalności, nie posiada zmysłów, które 

warunkowałyby subiektywność jej ocen, nastawiona jest wyłącznie 

na wykonywanie zadań niezależnie, czy są one zaprogramowane 

przez człowieka, czy wyznaczają je autonomiczne algorytmy. 

Perfekcjonizm etyczny polegałby na przyswojeniu poprzez uczenie 

maszynowe norm etycznych, które następnie byłyby przetwarzane w 

taki sposób by autonomiczna sztuczna inteligencja stosowała się do 

nich. Programowanie etyczne mogłoby mieć inicjalny charakter, 

opierałoby się na trzech prawach Asimova: 

A) Robot nie może zranić człowieka ani przez zaniechanie działania 

dopuścić do jego nieszczęścia. 

B) Robot musi być posłuszny człowiekowi, chyba że stoi to w 

sprzeczności z Pierwszym Prawem. 

C) Robot musi dbać o siebie, o ile tylko nie stoi to w sprzeczności z 

Pierwszym lub Drugim Prawem. 

 

Pamiętając o regulacjach prawnych aspektów etycznych robotów 

należy przyjąć nadrzędną zasadę, że roboty, sztuczna inteligencja i 

algorytmy mimo, że hipotetycznie mogą posiadać systemy 

abstrakcyjnego rozumowania, nie są organizmami żywymi. Do nich 

nie stosuje się etyka organizmów żywych, ani środowiska 

naturalnego, a jedynie etyka szanowania dobra publicznego. Można 

więc porównać dbanie o wymienione do dbania o dobro publiczne w 

rodzaju powstrzymywania się od wandalizmu obiektów użytku 

publicznego. Jedyna funkcja wspomnianych technologii to służenie 

ludziom, środowisku naturalnemu i cywilizacji. 

Zastosowanie inteligencji rozproszonej w polityce i 

administracji 

Komunikacja jest podstawowym i niezbędnym składnikiem polityki i 

administrowania. W praktyce komunikacja jest potrzebna z wielu 



powodów. Jednymi z nich są potrzeba rozpoznawalności publicznej, 

zdolności do publicznego prezentowania własnych postulatów, 

potrzeba zachowania stałego kontaktu ze społeczeństwem w celu 

utrzymania legitymizacji społecznej uczestnictwa w polityce państwa. 

Wreszcie do powodów, dlaczego komunikacja jest ważna w polityce 

należą takie aspekty, jak prowadzenie rozgrywek między politykami 

i konieczność porozumiewania się między członkami rządu oraz 

między koalicjantami. 

 

Komunikacja w administracji, podobnie jak w polityce jest niezbędna 

do celu utrzymania funkcji administracji jako zwornika 

społeczeństwa, jednak istnieją pewne różnice. Politykę można 

określić jako ośrodek centralny spajający społeczeństwo, 

porównywalny do roli mózgu w organizmie ludzkim. Administracja w 

społeczeństwie z kolei pełni rolę szkieletu spajającego 

społeczeństwo siecią powiązań pomiędzy poszczególnymi funkcjami 

publicznymi oddziałującymi na przyporządkowane segmenty 

społeczeństwa. “Szkielet” administracji ma również charakter 

pionowy – administracja spaja społeczeństwo, które można 

przedstawić za pomocą modelu piramidy, gdzie podstawą jest ogół 

obywateli, na który nawarstwiają się kolejne warstwy społeczne 

utożsamiane z kolejnymi zakresami władzy i wpływów społecznych, 

kończąc na wierzchołku piramidy, czyli władzy politycznej – “mózgu” 

społeczeństwa. Administracja definiowana w “pionowy” sposób, 

pełniąca funkcję “szkieletu” społeczeństwa w sposób wyżej 

przedstawiony spaja pośrednio podstawę piramidy z wierzchołkiem 

poprzez bezpośrednie spajanie poszczególnych segmentów. 

Komunikacja jest środkiem, który służy do spełniania wyżej 

opisanych funkcji polityki i administracji w sposób maksymalnie 

efektywny. 

Wdrażając innowacyjne techniki komunikacji należy mieć na uwadze 

udoskonalenie efektywności komunikowania w polityce i 

administracji. Inteligencja rozproszona w przyszłości może odegrać 



podobną rolę, jaką odegrało upowszechnienie użycia mediów 

społecznościowych. Obecnie media społecznościowe pełnią 

ważniejszą funkcję od tradycyjnych mediów. Ich użycie zostało 

zainicjowane na przełomie pierwszej i drugiej dekady obecnego 

wieku. 

Komunikowanie się za pomocą profili na takich platformach, jak 

Facebook, Twitter, czy Telegram jest podstawą utrzymania kontaktu 

między politykiem, a opinią publiczną, wymiany zdań i opinii oraz 

obserwacji i modelowania nastrojów społecznych. W administracji 

media społecznościowe służą do przekazywania informacji 

użytkowych, ogłoszeń, ale również służą jako narzędzie do 

kontaktowania się klientów, do wydawania opinii na temat usług 

administracyjnych, sugestii. Innowacją w zastosowaniu inteligencji 

rozproszonej względem mediów społecznościowych byłoby 

“ubezpośrednienie” komunikacji. Inteligencja rozproszona może 

znaleźć zastosowanie w pracy rządu, usprawniając proces władzy 

wykonawczej za pomocą możliwości pełnego wdrożenia 

interoperacyjności pomiędzy departamentami rządu, pomiędzy 

departamentami a Prezesem Rady Ministrów, czy prezydentem oraz 

pomiędzy departamentami, a podmiotami współpracującymi z nimi 

lub podlegającymi im. Inteligencja rozproszona ma potencjał wnieść 

wkład w pracę parlamentu w kilku aspektach. Pierwszy aspekt 

omówiony wcześniej w niniejszym tekście dotyczy pozytywnego 

efektu psychologicznego – komunikacja neurotechnologiczna może 

osłabić znaczenie politycznej rywalizacji parlamentarzystów z 

przeciwnych stronnictw na rzecz konstruktywnej kooperacji dążącej 

do usprawnienia procesu legislacyjnego oraz wypracowania 

najlepszych rozwiązań legislacyjnych. Drugi aspekt istotny w 

usprawnieniu procesu legislacyjnego to aspekt informacji. 

Dysponowanie możliwością zbiorowego myślenia oznaczałoby 

możliwość swobodnego i aktywnego przesyłu wiedzy i informacji w 

czasie rzeczywistym, ważnego dla sprawności działania parlamentu. 

Inteligencja rozproszona ewentualnie mogłaby być pomocnym 

narzędziem w pracy komisji sejmowych, w tym komisji śledczych. W 



komisjach śledczych byłaby istotnym narzędziem kontrolnym, 

pomocnym w przesłuchaniach polityków, pośrednio więc 

zwiększając transparentność polityków. Kolejnym aspektem polityki, 

w którym inteligencja rozproszona może być istotnym narzędziem są 

stosunki zagraniczne i dyplomacja. Interesującym superlatywem 

zastosowania inteligencji rozproszonej jest potencjał niwelowania 

konfliktów i rywalizacji pomiędzy państwami. W administracji 

inteligencja rozproszona powinna usprawnić komunikację pomiędzy 

urzędnikiem, a petentem wykorzystując możliwość przesyłu i 

dostarczania informacji pomiędzy innymi jej segmentami w czasie 

rzeczywistym, możliwością tworzenia sugestii poprzez kontakt wielu 

petentów i administracji naraz oraz poprzez możliwość osiągnięcia 

elementów bezpośredniego kontaktu kilku szczebel administracyjnej 

piramidy społecznej przybliżając wyższe instancje władzy, drabiny 

społecznej do jej podstawy, czyli obywatela. 

Sieciocentryczność jako paradygmat ewoluującego 

społeczeństwa współczesności i przyszłości 

W czasach współczesnych tradycyjne struktury społeczne w 

znacznej mierze uległy przekształceniom. Tradycyjne role państw 

takie jak suwerenność, posiadanie ostatecznego monopolu w 

pewnych dziedzinach, hierarchiczność, granice ulegają upłynnieniu. 

Relacje ekonomiczne podlegają ewolucji, tradycyjny podział 

hierarchiczny w pewnych branżach jest zastępowany przez strukturę 

sieciową, w której podział na pracodawcę-szefa jest zastąpiony 

przez podział na “zleceniodawcę” i “podwykonawcę”. W tym modelu 

pomiędzy zatrudnionymi nie występuje intensywny rodzaj 

rozbudowanych interakcji wspólnoty pracy, charakterystyczny dla 

tradycyjnych form pracy, w których pracownicy na co dzień 

nawiązują ze sobą kontakt wizualno-przestrzenny. W branży 

informatycznej możliwe jest zatrudnienie pracowników 

pochodzących z innych krajów, wykonujących swoją pracę w innych 

miejscach, zdalnie we własnym domu. W tego typu zawodach 

zatrudnianie danych osób może się równać z zatrudnianiem ich nie 

tylko jako osób fizycznych z osobistym imieniem i nazwiskiem, ale 



również jako podmiotów ekonomicznych, których nazwisko staje się 

nie tylko imieniem osobistym, ale również marką ekonomiczną 

świadczącą usługi ekonomiczne innym podmiotom ekonomicznym. 

W takim znaczeniu osoba oferująca własną pracę może być 

zatrudniona w wielu firmach jednocześnie pod zestawem 

określonych usług możliwych do zaoferowania. Modelowym 

przykładem jest platforma LinkedIn, która służy do nawiązywania 

kontaktów zawodowo-biznesowych. Platforma pomaga osobom 

szukającym zatrudnienia rozreklamować swoje kompetencje 

publicznie, z kolei firmom pomaga wyszukiwać ludzi z odpowiednimi 

kompetencjami. Czasy współczesne przyniosły “usieciowienie” pracy 

jako nowy rodzaj organizacji pracy, który będzie zyskiwał na 

znaczeniu wraz z rozwojem technologicznym obejmującym m. in. 

Automatyzację pracy, rozwój sztucznej inteligencji, czy też stopniowe 

introdukowanie inteligencji rozproszonej. Proces “usieciowienia” 

dotknął również relacji pomiędzy przedsiębiorstwami. 

Przedsiębiorstwa w jego ramach dzielą się na pomniejsze podmioty 

współpracujące ze sobą oraz nawiązujące współpracę z innymi 

podmiotami chcąc poszerzyć zakres działania oraz próbując 

zablokować pojawianie się konkurencji metodami, które stwarzają 

pozory dekoncentracji kapitału. 

 

Czasy współczesne przyniosły również “płynność” państw. Państwa 

“podzieliły” się rolami z organizacjami międzynarodowymi, z których 

niektóre przyjęły pewne funkcje państwowe (dobrym przykładem jest 

tu Unia Europejska). Wzrosło znaczenie ponadnarodowych instancji 

sądownictwa. Jednak nie tylko organizacje międzynarodowe 

“upłynniają” państwa. Rola mediów internetowych skupionych wokół 

ponadnarodowych gigantów medialnych kreuje wpływ na politykę 

wewnętrzną państw, wielki biznes poprzez działalność filantropijną 

finansuje szereg organizacji pozarządowych wpływających na opinię 

publiczną i mających potencjał wywierania nacisku na instytucje 

publiczne państw, samorządy, czy wreszcie na polityków. W 

sektorze militarnym koncept prywatnych firm wojskowych 



wykorzystuje luki prawa międzynarodowego umożliwiające 

legalizację zakazanych wojsk najemnych pod formami, które 

oficjalnie nie są organizacjami najemniczymi. 

 

Czy neurotechnologia przyczyni się do dalszego “rozmycia” państwa, 

czy stanie się czynnikiem służącym wzmacnianiu roli państwa? 

Zależy od jednego czynnika – czy kontrola administracyjna 

neurotechnologii pozostanie zglobalizowana, podobnie jak obecnie 

zglobalizowane i zmonopolizowane są media społecznościowe, czy 

jednak kontrola nad neurotechnologią będzie należała do lokalnych 

ośrodków-operatorów systemów informatycznych. Państwowa 

kontrola nad neurotechnologią jest możliwa w przypadku 

decentralizacji zarządzania nią. W przypadku globalnej globalizacji 

będzie służyła do zwiększania kontroli nad państwami przez 

podmioty niepaństwowe. 

Neurotechnologia w służbie ochrony konkurencji i 

konsumentów 

Wspomnianą kilka stron wcześniej piętą achillesową współczesnego 

kapitalizmu, opisaną przez ekonomię behawioralną jest podatność 

konsumentów na marketing mający wpływ na układ limbiczny (a więc 

wpływ uzależniający), wadliwa racjonalność w podejmowaniu decyzji 

ekonomicznych oraz wynikająca z wygody preferencja stałych 

nawyków konsumenckich przyczyniająca się do częściowej 

iluzyjności wolnego wyboru. Richard Thaler przedstawił rozwiązanie 

problemu w doktrynie, którą nazwał libertariańskim paternalizmem 

lub wolnościowym paternalizmem. Libertariański paternalizm w 

ujęciu Thalera zakłada w dużym skrócie interwencję państwa w 

czynności ekonomiczne podmiotów ekonomicznych. Głównie 

dotyczy to konsumentów lub nabywców, by regulować popyt na 

rynku w granicach gospodarki rynkowej. Metody interwencji nie są 

tożsame z modelem gospodarki nakazowo-rozdzielczej 

charakterystycznej dla sytuacji kryzysowych oraz dla państw 



realnego socjalizmu. W libertariańskim paternalizmie wolność 

wyboru pozostaje zachowana, jednak jest ona ograniczona przez 

państwo poprzez wywieranie wpływu mającego na celu chronienie 

subiektywnie pojmowanego dobra klienta, głównie postrzeganego 

jako ochrona przed kapitalizmem limbicznym, przed wywieraniem 

nacisku na klienta wszechobecnym marketingiem. Państwowa 

ingerencja w rynek w tym przypadku ma charakter odgórny. W użyciu 

jest narzędzie, które wbrew przeciwnikom interwencjonizmu 

państwowego nie ma charakteru negatywnego, tylko jest 

standardowym narzędziem ekonomicznym, którego skuteczność 

zależy od adekwatności użycia. Jego niedoskonałość w regulowaniu 

kwestii takich jak ochrona konkurencji, czy praw przedsiębiorców, 

pracowników lub konsumentów wynika z konfliktu pomiędzy 

regulacjami prawnymi, a mechanizmem samoregulacji rynku (który 

również nie jest idealnym mechanizmem ekonomicznym). 

Rozwiązania prawno-administracyjne mają ograniczoną 

skuteczność, jeśli ich praktyczne zastosowanie hamuje starcie z 

utrwaloną strukturą rynkową. Skuteczne regulacje odgórne 

maksymalizują swoją skuteczność pod warunkiem, że zgodnie 

uzupełniają się z procesem samoistnego regulowania się rynku. Jest 

to możliwe pod warunkiem, że zmianom odgórnym towarzyszą 

oddolne zmiany przekształcające strukturę rynku. Strukturę rynku, 

tak jak inne aspekty życia społecznego należy postrzegać 

integralnie, czyli w związku z pozostałymi aspektami. Struktura rynku 

zaczyna się zmieniać wraz ze zmianami w kulturze, w stylu życia, w 

psychologii, w upowszechnieniu nowych technologii i technik 

komunikacji, które prowadzą do przewartościowania przedmiotów 

stosunków rynkowych oraz wraz z innymi zmianami, które mają 

wpływ na popyt. 

 

Rola neurotechnologii byłaby analogiczna do roli pełnionej w innych 

dziedzinach. Służyłaby do skoordynowanego wykorzystania big 

data, sztucznej inteligencji oraz inteligencji rozproszonej w celu 

udostępnienia klientowi znacznego dostępu do informacji 



dotyczących wybranych produktów, w celu przełamania 

“monopolizacji” produktu wynikającej z selektywnego charakteru 

świadomości konsumenta (zyskanie świadomości dostępu do 

szerszego asortymentu dostępnych produktów) oraz w celu 

wspomagania klienta w zachowaniu prawidłowych nawyków 

rynkowych, w czynnościach doradczych oraz w innych aspektach 

wspomagających odpowiednie sprofilowanie zakupów i handlu oraz 

eliminowanie wynaturzeń usług i konsumpcji. 

 

U podstaw selektywności klienta w doborze produktów i usług leży 

psychologiczna predyspozycja ludzka objawiająca się niechęcią do 

regularnych zmian. Człowiek z przyczyn ewolucyjnych preferuje 

tkwienie w tak zwanej strefie komfortu, preferuje stałe nawyki, stały 

tryb życia oraz stałe zainteresowania. Nagła zmiana nawyków i trybu 

życia stwarza zagrożenie osobistej destabilizacji, zmusza do 

dostosowania się do nowej sytuacji, wyuczenia nowych nawyków i 

ustabilizowania swojego życia od nowa. Zmiany w nawykach, trybie 

życia i w zainteresowaniach zwykle przebiegają w sposób 

ewolucyjny, są one procesem płynnym, niemającym radykalnego 

charakteru. Ta charakterystyka psychologiczna dotyczy również 

konsumpcji, w konsekwencji rynek posiada tendencję do 

monopolizacji podaży. 

 

Skuteczność poszerzenia perspektywy wyborów ekonomicznych 

zależeć będzie od tego, czy sztuczna inteligencja pozbawiona będzie 

wady ludzkiej percepcji, jaką jest skłonność do tkwienia w strefie 

komfortu. To byłoby możliwe pod warunkiem uzyskania przez 

sztuczną inteligencję zdolności do myślenia abstrakcyjnego, 

wolnego od charakterystycznej dla obecnych algorytmów 

schematyczności. Wtedy możliwa byłaby komunikacja umysłów 

człowieka i sztucznej inteligencji w podejmowaniu optymalnych 

decyzji ekonomicznych, wolnych od sprzyjającej monopolizacji 



schematyczności konsumpcyjnej oraz wolnych od nieuczciwych 

praktyk marketingu. 

Rola rytuałów w społeczeństwie obywatelskim 

Od początku istnienia cywilizacji religia oraz życie społeczne, 

polityczne i obywatelskie były ze sobą nierozerwalnie związane. W 

starożytnym Rzymie oraz starożytnych greckich poleis miarą 

wypełniania obowiązków obywatelskich było uczestnictwo w kulcie 

oficjalnego panteonu państwowego. Cywilizacja indyjska oparła 

ustrój społeczny o rozwinięty system rytuałów wywodzący się z religii 

wedyjskiej, który regulowali bramini. W starożytnych Chinach 

Konfucjusz stworzył doktrynę, która zarówno regulowała stosunki 

społeczne między ludźmi oraz między obywatelami, a państwem i 

jego władzą, ale również zawierała system rytuałów sakralizujących 

skodyfikowane zasady oraz pomagających w ich przestrzeganiu. 

Prawo mojżeszowe starożytnego Izraela regulowało życie 

społeczeństwa obywatelskiego Izraela w okresie władzy sędziów, a 

następnie królów. Religia mojżeszowa była nie tylko zbiorem wierzeń 

i praktyk religijnych Żydów, ale była spójnym systemem będącym 

jednocześnie religią, zbiorem rytuałów i praw religijnych, prawem 

państwowym oraz do pewnego stopnia doktryną polityczno-

ekonomiczną. Islam powstał zarówno jako religia, jak i system 

polityczny z kalifatem jako docelowym systemem politycznym. Islam 

powstał również jako system prawny regulowany przez szkoły 

prawne znane jako madhaby oraz gospodarczy. Islam jako system 

regulujący cały ustrój społeczny jest promowany przez ugrupowania 

salafickie. Chrześcijaństwo postrzegane dzisiaj wyłącznie jako religia 

regulująca etykę w prywatnym życiu, pierwotnie było pełną ideą 

christianitas, która pretendowała do wywarcia całkowitego wpływu na 

systemy polityczne, społeczno-ekonomiczne państw europejskich 

oraz na układ geopolityczny Europy. Rozwój katolickiej nauki 

społecznej jest dowodem na to, że chrześcijaństwo nie powstało jako 

religia mająca być prywatną wiarą jej wyznawców skupionych wokół 

parafii, ale miała wywrzeć aksjologiczny wpływ na całe życie 



społeczne. Do erozji społecznej funkcji chrześcijaństwa przyczynił 

się sekularyzm głoszący ideę rozdziału państwa i religii. 

 

Sekularyzm w wyniku politycznego rozdziału religii od państwa z 

czasem doprowadził do wykształcenia się świeckiego prawa, 

świeckiej etyki, świeckich doktryn gospodarczych, świeckich ideologii 

politycznych w totalitarnej formie przyjmujących cechy świeckiej 

religii – które znalazły inspiracje poza normami religijnymi 

zastąpionymi przez filozoficzne koncepcje radykalnie oddzielające 

sferę duchową od materialnej lub koncepcje zakładające pluralizm 

spirytualny. Z religijnego, tradycjonalistycznego punktu widzenia, 

jakikolwiek sekularny punkt widzenia na rolę religii i duchowości jest 

błędny. Rolą religii jest ustalenie jednolitego zbioru norm i rytuałów, 

który pełniłby dla całego społeczeństwa rolę instrukcji regulującej 

prowadzenie życia osobistego oraz wspólnotowego w ujęciu 

rodzinnym, etyki relacji towarzyskich, ekonomicznym, prawnym, 

politycznym i innych aspektach życia wspólnotowego w celu 

osiągnięcia harmonii. W ujęciu personalistycznym reprezentującym 

tradycjonalistów z nurtów chrześcijańskich oraz z nurtów 

tradycjonalizmu integralnego, idee rozumiane jako pojęcia 

abstrakcyjne (w przeciwieństwie do materii) istnieją w ramach 

społeczeństwa, które jest organiczne – wszystkie aspekty życia 

jednostkowego orazzbiorowego-interakcyjnego są ze sobą 

powiązane i wywierają na siebie wpływ. W konsekwencji idee w 

praktycznym ucieleśnieniu mają całościowy (choć niekoniecznie 

całkowity) wpływ na społeczeństwo w każdym wymienionym 

aspekcie. Funkcją religii jest tworzenie i podtrzymanie tego 

integralnego modelu idei dającego pełną odpowiedź lub wskazówki 

wyznaczające człowiekowi sens istnienia jego i jego wspólnoty i 

zadania dające poczucie sensu. Rytuały mają na celu zachowanie 

harmonii życia, pomoc w wyznaczeniu odpowiednich proporcji czasu 

pomiędzy czynnościami ekonomicznymi (w tym pracą), wolnym 

czasem (w tym życiem rodzinnym i towarzyskim), życiem religijnym 

oraz życiem obywatelskim. Sekularyzm ma regulujący wpływ na 



duchowy i aksjologiczny aspekt życia społecznego, ponieważ w 

miejsce normatywnej funkcji religii powstaje stan braku określonego 

systemu regulującego całość życia organicznego, pojawiająca się 

wielość sposobów myślenia pozbawionych kompatybilności 

powoduje niemożność ustalenia ogólnego, wspólnego dla ogółu 

społeczeństwa systemu cykli czasowych rozdzielających przestrzeń 

czasową człowieka na spełnianie jego funkcji osobistych i 

społecznych wynikających z jego przynależności do wspólnoty 

społecznej. Brak takich powszechnie przyjętych i szczegółowo 

ustalonych norm (tabu) powoduje, że cykl życia jednostek narażony 

jest na zaburzenia życia osobistego i społecznego, w perspektywie 

długookresowej wpływające negatywnie na stabilizację życia 

osobistego i społecznego, degradujące społeczeństwo. Występują 

wtedy problemy spełniania sakralnych funkcji życia 

(upowszechnienie niereligijności), rodzinnych i towarzyskich 

(powodujące atomizację społeczeństwa, wzrost postaw 

egoistycznych i kryzys demograficzny) oraz obywatelskich 

powodujące niedobór wpływu politycznego obywatela na własne 

otoczenie, a pośrednio na państwo. 

Cywilizacja przyszłości wykorzystująca neurotechnologię powinna 

brać pod uwagę znaczenie sacrum i rytuałów w życiu osobistym i w 

stosunkach społecznych. 

Zależność od ścieżki jako determinant ustroju gospodarczego 

państwa 

Na początki artykułu został wspomniany artykuł opublikowany na 

portalu Nowy Ład, w którym wspomniane zostało, że model 

gospodarczy państwa nie jest produktem, który wybiera się „z półki” 

marketu doktryn ekonomicznych, ale jest to system ukształtowany w 

toku dziejów, którego nie można nagle zmienić, jest to określona 

ścieżka rozwoju społeczno-ekonomicznego państwa. W 

ekonomicznej nauce anglojęzycznej ta zasada ekonomiczna nazywa 

się „path dependence” – zależność od ścieżki ekonomicznej państwa 

lub inaczej zależność ścieżkowa. Zależność ścieżkowa determinuje 



odrzucenie bezwarunkowej wiary w doktryny ekonomiczne i wybór 

rozwiązań zgodnych w aktualnych okolicznościach z racją stanu. 

Posługując się alegoriami, doktrynalne ujęcie ekonomicznej racji 

stanu lub ekonomicznego nacjonalizmu zakłada konieczność 

faworyzowania rodzimego biznesu nad biznesem zagranicznym i 

stronienie od dominacji i monopoli zagranicznych przedsiębiorstw w 

danych sektorach. Przedstawiciele tożsamościowych poglądów 

politycznych będą przywoływać przykład eksploatacji państw 

trzeciego świata przez zachodnie korporacje jako argument przeciw 

zagranicznej kolonizacji gospodarczej. To, że rzeczywistość bywa 

skomplikowana i nie zawsze schematy myślowe okazują się 

prawidłowe pokazuje przykład Sahary Zachodniej. Za wyjątkiem 

bogatych złóż fosforytów i piasku, z którego ewentualnie można 

pozyskiwać kwarc, Sahara Zachodnia pozbawiona jest bogactw 

naturalnych. Słaba struktura glebowa oraz małe zasoby wody 

słodkiej uniemożliwiają rozwój efektywnego w skali światowej 

rolnictwa. Mały, w praktyce nieistniejący rynek zbytu oraz słabo 

rozwinięty sektor usług powodują, że kolejny sektor nie sprzyja 

rozwojowi gospodarczemu. W takich warunkach dla Sahary 

Zachodniej opłaca się zaproszenie inwestorów zagranicznych do 

odegrania decydującego wpływu na rozwój gospodarczy państwa. W 

przypadku Sahary Zachodniej jej „path dependence”, przynajmniej w 

stadium inicjalnym nie sprzyja silnemu interwencjonizmowi 

państwowemu. 

Koncepcja path dependence omawiana jest w dwóch ujęciach: 

szerokim i wąskim. Ujęcie szerokie zakłada, że wydarzenia i decyzje 

z przeszłości wpływają na ich dalszy przebieg w danym łańcuchu 

procesów ekonomicznych w określonych sektorach. Ujęcie wąskie 

identyfikuje w pierwszej kolejności drobne elementy odpowiadające 

za powstanie ścieżki zależności w sytuacji ich połączenia w spójny 

łańcuch wydarzeń. Path dependence występuje wtedy, gdy z całości 

długoterminowych procesów ekonomicznych można wyodrębnić 

„sekwencję o charakterze przyczynowo-skutkowym ciągu o 

właściwościach deterministycznych”. Stan pozostawania w 



zależności od ścieżki nazywa się zamknięciem w ścieżce (lock-in), 

które objawia się w: 

A) „Koszcie zatopionym” wynikającym z przystosowania kapitału do 

rynku i zmian, 

B) Efekcie sieci wynikającym z tego, że im więcej ludzi, czy ogółem 

podmiotów stosuje dane rozwiązanie i wymienia się nim nawzajem, 

tym większe znaczenie przyjmuje w gospodarce, 

C) Efekcie skali – jeśli w daną rzecz wiele zainwestowano i stała się 

ważnym źródłem dochodów to trudno z niej zrezygnować. 

 

Wpływ neurotechnologii na gospodarkę państwa będzie zależny od 

path dependence gospodarki państwa. Istnieją dwie możliwe, 

podstawowe ścieżki rozwoju. Jedna zakłada szeroko zakrojone 

inwestycje w rodzimy przemysł high-tech oraz niezależność 

informatyczną państwa – w tym modelu neurotechnologia staje się 

jednym z produktów gospodarki państwowej, na którym państwo 

może zarabiać i rozpościerać swoją kontrolę ekonomiczną nad 

własnym rynkiem oraz ewentualnie nad rynkami innych państw-

klientów. Druga zakłada, że masową introdukcję neurotechnologii 

zainicjują obecni globalni giganci przemysłu i usług elektronicznych. 

W tym przypadku zależność państwa od niepaństwowych podmiotów 

ekonomicznych, a docelowo również od innych państw wzrośnie. 

Podsumowanie 

Niniejszy tekst wplatając wątki futurologii, technologii, informatyki 

oraz nauk społecznych, jak i nauk o bezpieczeństwie miał na celu 

poszerzenie horyzontu debat ekonomicznych obecnych w 

środowisku narodowym oraz konserwatywnym, które w obecnym 

kształcie pozostają w dużej mierze anachroniczne do granic 

możliwości. Pisząc ten tekst mam również nadzieję, że Czytelnicy 

zrozumieją, że ekonomia jest to dziedzina, w której drobne i 

szczegółowe elementy i wątki niekiedy mają decydujący wpływ na 



całokształt procesu ekonomicznego, wywracający dotychczasowe 

konstrukcje. Dlatego rozumowanie w kategoriach sztywno przyjętych 

doktryn ekonomicznych, często powstałych w ubiegłym wieku lub 

wręcz w poprzednich dwóch wiekach nie przystaje do tego, czym 

ekonomia w rzeczywistości jest. Można z dużą dozą 

prawdopodobieństwa stwierdzić, że współczesne światopoglądy 

ekonomiczne środowiska za kilkanaście, kilkadziesiąt lat 

zdezaktualizują się i trzeba będzie myśl ekonomiczną pisać od nowa. 

Temu dedykuję niniejszy tekst. 

 

Tadeusz Szczęśniak - Prostota i 

dostojeństwo – współczesne 

pomieszanie pojęć 

 

Na samym początku naszych rozważań przybliżmy sobie 

powszechne definicje obu tytułowych pojęć. Według Słownika 

Języka Polskiego PWN prostota to właściwości lub cechy 

charakterystyczne dla kogoś, lub czegoś skromnego, zwykłego, 

szczerego. Dostojność zaś wedle tego samego powszechnie 

przyjętego źródła jest to ktoś lub coś zasługujące na podziw, 

poważanie, godność czy majestatyczność. 

 

Zastanówmy się teraz co wedle norm zwyczajowych cywilizacji 

łacińskiej, powinno być w naszym życiu i otoczeniu proste, a co zaś 

powinno przejawiać się szeroko pojętą dostojnością. Rzeczą 

naturalną i jak najbardziej ewangeliczną jest dbałość o dobrze 



rozumiane dostojeństwo władzy i przywództwa („Oddajcie tedy, co 

jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Boskiego, Bogu” – Mt. 22,21). 

 

 Jest wszak normalne, że czy to na szczeblu państwowym, czy 

wreszcie kończąc na rodzinnym, głowa państwa czy właśnie ów 

głowa rodziny powinna mieć pewien przywilej dostojeństwa 

zarezerwowany dla pełnienia określonych funkcji decyzyjnych. 

Oczywiście zupełnie czym innym jest bycie prezydentem czy królem, 

a ojcem rodziny. Powaga i godność obu tych funkcji przejawia się w 

zupełnie innych aspektach oraz na inne sposoby. Jest jednak pewna 

zbieżność. Zauważmy, jak bardzo współczesny świat w imię 

fałszywie i błędnie pojmowanej pokory, odbiera siłę, powagę i 

dostojeństwo tym, którym się ona w danym momencie, sprawiedliwie 

należy. W przypadku władz państwowych bardzo często ogromne 

kwoty są wkładane w prywatne rozrywki i uciechy przywódców, nie 

dba się zaś o prezencję, wygląd i otoczenie głowy państwa, który w 

sytuacjach reprezentacyjnych nie jest “Krzysztofem Kowalskim” tylko 

dla przykładu prezydentem mającym reprezentować powagę 

Rzeczypospolitej. To samo się tyczy, chociażby urzędu papieskiego. 

W myśl fałszywie i błędnie rozumianej skromności odbiera się 

godność i majestat urzędowi piotrowemu, które nie powinny być 

kierowany z myślą o tym, czy tamtym duchownym. Ów dostojeństwo 

ma być wyrazem szacunku, powagi i miłości do następcy św. Piotra, 

namiestnika Chrystusa Pana na ziemi, nie zaś do jakiegoś 

konkretnego człowieka. Zostając jeszcze na chwilę przy temacie 

kościelnym, podajmy sobie inny przykład, by dobrze nakreślić 

rozmycie pojęcia prostoty i dostojeństwa. Dużo się mówi dziś o 

majątkach czy posiadłościach kleru. Bogactwo samo w sobie nie jest 

niczym złym, jednak złe jego używanie już jak najbardziej. W czym 

się jednak niestety przejawia ów współczesne dostojeństwo kleru? 

Niestety dość często w luksusowym życiu prywatnym, nie zaś w 

dbałości o piękno i dostojeństwo liturgiczne czy kościelne. Podczas 

mszy świętych bardzo często możemy dostrzec niedbałe, tandetne 

czy wręcz brzydkie szaty bądź naczynia liturgiczne, zaś powstające 



nowe kościoły nierzadko przypominają z zewnątrz bezduszne 

bunkry, lub dziwaczne wybryki architektury niemające za wiele 

wspólnego z tym, do czego przyzwyczaiło nas chrześcijaństwo od 

wieków i co tak chętnie podziwiamy podczas zwiedzania miast w 

całej Europie. Podsumowując ten dłuższy przykład, jest to wzorcowa 

sytuacja, w której następuje błędna zamiana miejsc pokory z 

dostojeństwem. To, co jest składane w ofierze i na chwałę Bogu jest 

tandetne i pseudo skromne, zaś nierzadko zliberalizowany i 

rozmiękczony kler uskutecznia fałszywe dostojeństwo w życiu 

prywatnym. Wymagajmy od swoich duszpasterzy dostojeństwa 

wobec świętej wiary, słusznie sprzeciwiajmy się liberalizacji i 

przepychu w życiu osobistym duchowieństwa. Wracając jeszcze do 

ostatniej kwestii odnośnie dostojeństwa, jaką jest funkcja ojca, w 

domyśle głowy rodziny. Nie jest moim celem promować jakieś 

archaiczne i niefunkcjonujące już dziś modele rodzinne czy 

wychowawcze. To zupełnie nie o to chodzi. Jest jednak bardzo 

ważne, aby w zdrowo kształtującej się rodzinie ojciec miał swoje 

“święte” prawo do należnej mu godności i powagi. Współczesny 

świat za sprawą lewicowo – liberalnej agendy stara się za wszelką 

cenę zdetronizować rolę i autorytet mężczyzny, również w rodzinie. 

Nie mówimy oczywiście o sytuacji, gdy za sprawą patologicznych 

postaw i zachowań ów mężczyzna sam pozbawia się “dostojeństwa”, 

jakie przysługuje mu z tytułu prowadzenia rodziny. To jak w rodzinie 

traktowany jest mąż i ojciec, w jaki sposób się do niego odnosi reszta 

rodziny, wpływa w niemały sposób na kształtowanie się dzieci. 

Zdrowo rozumiana hierarchia w rodzinie oparta na miłości i szacunku 

jest dla nas dziś szczególnie niezbędna. Zwłaszcza teraz, gdy młodzi 

ludzie na każdym kroku w mediach społecznościowych słyszą, czy 

czytają materiały podważające dobro, rolę i powagę rodziny, 

zwłaszcza zaś męskiej roli męża i ojca. 

 

Negatywna strona współczesności stara się wyzbyć nas z pokory i 

jednocześnie za wszelką cenę spowodować, aby człowiek w swojej 

pysze nie był w stanie przyjąć konieczności godności i powagi 



urzędów mu wyższych. Nie chodzi tu również o forsowanie 

sztucznego elitaryzmu, który tak samo jak bezmyślny egalitaryzm, 

nie prowadzi do niczego dobrego. Starajmy się jednak stawać w 

obronie powagi, piękna i dostojności tam, gdzie urząd, powaga i 

funkcja adekwatnie tego wymaga. To, że ów przykładowy prezydent, 

papież czy ojciec rodziny z szacunkiem i bez osobistych wydziwiań 

przyjmie godność nadanej mu funkcji, świadczy właśnie o 

prawdziwej pokorze i prostocie wobec rzeczywistości, do której zaraz 

przejdziemy. Kończąc cytatem G.K. Chestertona z dzieła pt. “Kula i 

krzyż”: “Przyjrzałem się ulicom, którymi jechaliśmy, i kościołom, które 

mijaliśmy. Początkowo byłem olśniony ogromem tego wszystkiego. 

Nie mogłem pojąć sensu tych rzeczy. Teraz jednak rozumiem 

dobrze. Sens jest w nas. Cywilizacja to tylko sen. Rzeczywistość to 

ja i ty”. 

Prostota w dzisiejszym świecie nierzadko jest równie szkodliwie 

przeinaczana co dostojeństwo, jeśli nie bardziej. Zobaczmy, jak do 

naszego powszechnego języka wkradło się kilka stygmatyzujących 

tę cechę zwrotów. Mówimy, że ktoś jest “prostacki”, że coś jest 

“prostackie”. Wynika to po części z pomieszania pojęć, myli się 

bowiem słowo “prostota” z “tandetą” i innymi przejawami chamstwa 

czy bylejactwa, z drugiej zaś strony wynika z forsowanej od wielu lat 

mody na poczucie wstydu i odrzucenia do wszystkiego, co proste, 

ludowe, niesalonowe. Prawdziwa i dobrze rozumiana prostota 

powinna być u człowieka przede wszystkim czymś naturalnym. 

Wynikającym z dobrego wychowania, przykładu zewnętrznego, 

własnej dobroci i prostoduszności. Jest to oczywiście cecha czy 

rozumowa umiejętność, której można się “wyuczyć”, jednak dobry 

przykład od najmłodszych lat zdziała tu najwięcej dobrego. Człowiek 

prosty przede wszystkim docenia to, co ma i cieszy się z tego, co 

Boża opatrzność mu podała. Nie oznacza to absolutnie rezygnacji z 

prób poprawy swojego statusu materialnego czy poziomu życia. 

Chodzi tu o kwestię prostodusznego zaufania Bogu i wyrozumiałości 

wobec samego siebie, swoich możliwości, zalet i wad. Człowiek 

prosty nie udaje przed innymi, że ma więcej niż ma faktycznie oraz 



nie zmyśla, że jest kimś, kim w praktyce nie jest. Jest niczym dziecko, 

które cieszy się z zabawki, które kupili mu rodzice, nie zważając na 

to, że jego rówieśnicy już dawno mają trzy następne. Zazdrość, 

pogarda biedniejszym czy słabszym, to cecha ludzi prawdziwie 

wyniosłych. Prostota nie przejawia się też w ostentacyjnym i 

zewnętrznym “umartwianiu się” byle jakim ubraniem, jedzeniem czy 

innym dobrem materialnym. Prostota w tej materii oznacza 

docenianie tego, co się ma, umiejętność dzielenia się z drugim 

człowiekiem oraz niebycie kurczowo przywiązanym do ów dóbr. Nie 

jest niczym złym korzystanie z dobrej jakości ubrań, jadanie od czasu 

do czasu w drogiej restauracji czy jeżdżenie drogim samochodem. 

Problem jest wtedy, gdy na tyle zatracimy się w tych dobrach, że 

tracimy sprzed oczu potrzebę solidarności z drugim człowiekiem oraz 

nie jesteśmy już w stanie od czasu do czasu odmówić sobie jakiejś 

przyjemności, bo to już nie my sięgamy w umiarze po dobra 

materialne, ale potrzeba ustawicznego luksusu sięga po nas. 

Wreszcie, prostota duszy, ciała i rozumu przejawia się we właściwym 

i oddanym wypełnianiu swoich obowiązków stanu i zobowiązań 

wobec innych. Człowiek prosty nie kalkuluje na każdym kroku czy 

uczciwość i prawdomówność w danym momencie mu się opłaca, czy 

też nie. Ów prostota duszy nakazuje mu bycie fair wobec siebie i 

innych. Bez względu na swój stan społeczny czy ludzi, wobec lub dla 

których się działa czy pracuje. 

Na koniec, prostotą należy się kierować również w działalności 

narodowej. Nie szukajmy poklasku u innych, nie patrzmy, czy nasze 

działania są w stanie zmienić coś na trwałe w danym momencie, nie 

rozglądajmy się też za doraźnymi interesami, gdy deklarujemy nasze 

oddanie dla Polski i narodu polskiego. Dbajmy i szukajmy ów powagi 

i dostojeństwa tam, gdzie jest ono potrzebne. Odrzucajmy zaś 

wszelkie przejawy pychy i wyniosłości, tak społecznej, jak i 

personalnej. Z drugiej zaś strony wierzmy, działajmy i pracujmy w 

duchu szczerej prostoty. Przyjmowania rzeczywistości taką, jaka ona 

jest. Walki o zmianę tam, gdzie mamy realny wpływ na otoczenie 

oraz z ufnością wobec Bożej opatrzności przyjmujmy klęski i 



trudności tam, gdzie zdziałać nic nie możemy. Jak pisał św. Ignacy z 

Loyoli: „Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a działaj, 

jakby wszystko zależało tylko od ciebie”. 
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