
WŁADZA
R

YS
. P

IO
TR

 C
H

AT
K

O
W

S
K

I

KTO 
I JAK 

POCIĄGA 
DZIŚ 

ZA SZNURKI



1 RP
O G Ł O S Z E N I E   W Ł A S N E   W Y D A W C Y  33956911



3Gazeta Wyborcza
Sobota, 12 października 2019

1 RP

Gazeta Wyborcza
Sobota, 12 października 2019

WŁADZA 
TO KONIECZNOŚĆ 

Głód władzy, kontroli, posiadania wpływów rządzi naszymi relacjami od zawsze. 
Od tego nie uciekniemy. 

Ale najbardziej przeraża władza, o której istnieniu nie wiemy.

Peter Catapano

K iedy byłem młody i podatny na uroki teorii spiskowych 
tłumaczących mechanizmy tego świata, spodobała mi się 
bardzo scena z fi lmu „Sieć” według scenariusza Paddy’ego 
Chayefskiego, w której szef medialnego konglomeratu, jego 
mesjasz i dyrektor generalny Arthur Jensen, wykłada ideę 
Nowego Światowego Ładu zgnębionemu głównemu boha-
terowi, zwykłemu człowiekowi, prezenterowi Howardowi 
Beale’owi.

„Jesteś stary, myślisz kategoriami ludów i narodów! 
– wrzeszczał Jensen. – Nie ma ludów. Nie ma narodów. Nie 
ma Rosjan. Nie ma Arabów. Nie ma Trzecich Światów. Nie 
ma Zachodu. Jest tylko jeden holistyczny system nad syste-
my, jedno ogromne, monstrualne, posplatane, wielowymia-
rowe i wielonarodowe imperium dolarów. Petrodolarów, 
elektrodolarów, multidolarów, marek, rinów, rubli, funtów 
i szekli. To międzynarodowy system walutowy, który rządzi 

całym życiem na tej planecie”.
Mowa ta zdawała się świetnie oddawać coś, co odbierałem jako wła-

sną bezsilność. Brakowało mi pieniędzy, a inni – stojący wyżej w ludzkiej 
hierarchii – mieli ich pod dostatkiem. Ale jak wszystkie takie teorie 
(zwłaszcza te, które trafi ają do Hollywood) był to fabularny myk, a do 
tego uproszczenie, głównie dlatego, że opisywało władzę jako towar bę-
dący dostępny dla wybranych i narzucony pozostałym nieszczęśliwcom. 

Minęło 30 lat, a ja nadal kocham tę scenę. Może nie za – jak wtedy 
sądziłem – jej porażającą prawdę, ale za absurdalny dramatyczny efekt 
oraz nieoczywisty, lecz tym bardziej niepokojący fakt, którego dotyka, 
choć nie nazywa wprost: najbardziej przeraża władza, o której istnieniu 
nie wiemy.

Dziś podejmujemy próbę uświadomienia sobie tej rzeczywistości; 
grupa myślicieli zebrała się, by odpowiedzieć na pytanie: czym jest 
władza? Pisarze, teolodzy, językoznawcy, artyści wizualni, byli funk-
cjonariusze organów ścigania i oczywiście kilku fi lozofów – wszyscy 
podjęli wyzwanie.

Filozofowie od zawsze rozmyślali o władzy. Platon, Machiavelli, 
Hobbes i Nietzsche – by wymienić kilku – zrobili na tym polu kawał 

dobrej roboty. Ale był też bardziej współczesny myśliciel (pozostają-
cy pod silnym wpływem Nietzschego), XX-wieczny francuski fi lozof 
Michel Foucault, który obnażył niezliczone formy sprawowania władzy 
przez jednostki i zbiorowości – władzy przez relacje, które przenikają, 
nasycają i strukturalizują ludzkie doświadczenie; przez seks, zbrodnię 
i karę, konwenanse i – co może najważniejsze – samą wiedzę... 

Idąc tropem Foucaultowskiej wizji świata, skłonni jesteśmy uznać, 
że władza, ta siła przenikająca całe ludzkie doświadczenie, jest wszę-
dzie. Może naprawdę jest.

Może dlatego słowo „władza” jest tak nieuchwytne. Im uważniej mu 
się przyglądamy, tym bardziej zmienia kształt, rozpada się i zmienia 
– z globalnego w lokalne, z historycznego w jednostkowe. Spytajmy sto 
osób, czym jest władza, a dostaniemy sto różnych odpowiedzi przefi l-
trowanych przez różne perspektywy narracyjne – historię, klasę, rasę, 
płeć, rodzinę i biografi ę.

Zebrane tu teksty potwierdzają tę złożoność. Świadczą o potędze 
słów przekazywanych z pokolenia na pokolenie w poezji i rytuałach, 
wypowiadanych niepewnie w szkolnej klasie albo wykorzystywanych 
przez rządy. Opisują przebudzenie i walkę o ludzką godność i równość. 
A przy okazji kwestionują nasze wyobrażenia o wiedzy i prawdzie, 
naturze i mechanizmach przetrwania i wzrostu.

Autorzy przypominają, że władza to więcej niż siła, polityczne gierki 
i gwałt wojny. To stałe organizowanie systemu relacji – z naszym świa-
tem i ze sobą nawzajem; systemu, w którym wszyscy tkwimy. Im lepiej 
to pojmujemy, tym bliżej nam do wiedzy o tym, kim jesteśmy. +

tłum. Sergiusz Kowalski
© 2019 The New York Times and Peter Catapano

Peter Catapano 

• jest redaktorem „The Stone”, filozoficznej serii „The New York Times”, 
współwydawcą m.in. „Filozofii współczesnej w 133 odsłonach” i „Etyki 
współczesnej w 77 odsłonach” 

Redagowali: Łukasz Grzymisławski i Paweł Gawlik. Grafik: Dariusz Filipek
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DZIWI WAS FALA 
POPULIZMU?

A CO W NIEJ DZIWNEGO?
Populiści wierzą, że jeśli się wygrało wybory, to zyskuje się pełną kontrolę nad krajem. 
A jeśli się przegra, traci się wszystko. Rządzą więc właśnie tak, jakby po nich miał być potop. 

A to niebezpieczne nawet dla nich – bo gdy stracą władzę, będą traktowani tak samo.

Z IWANEM KRASTEWEM 
ROZMAWIA BARTOSZ T. WIELIŃSKI

– Co się dzieje z zachodnią demokracją?
Przechodzi technologiczną transformację, co jest 
wielkim wyzwaniem dla partii opartych na kon-
wencjonalnych strukturach. Przywódcy już ich nie 
potrzebują, wystarczy mieć odpowiednio duże kon-
to na Twitterze, by być w bezpośrednim kontakcie 
z wyborcami. Wewnątrzpartyjne spory czy dyskusje 
przestają mieć takie znaczenie jak jeszcze niedawno.

W erze cyfrowej chodzi nie o żmudnie przygo-
towywane wyborcze programy, tylko o rywalizację 
między przywódcami. Wygrywa ten, który skutecz-
niej dotrze ze swoim przekazem do wyborców. 

Mamy też do czynienia z wielką polaryzacją. 
Polityka polega dziś na tym, że ludzie chcą dobitnie 
pokazać, kim są. Są więc w stanie przymknąć oczy 
na wiele rzeczy, które im się nie podobają w ich 
własnej rodzinie politycznej, bo w innych partiach 
dzieją się rzeczy ich zdaniem całkowicie nie do przy-
jęcia. Naszą tożsamość polityczną wyznacza to, kogo 
nienawidzimy, a nie to, kogo popieramy. 

Politycy w związku z tym stają się nieprzewidy-
walni. Bo jeśli polityk zdaje sobie sprawę z tego, że 
i tak dostanie poparcie od „swoich”, uważa, że może 
robić, co chce. Podam amerykański przykład: Demo-
kraci po wyborach w 2016 r. zaczęli kampanię poka-
zującą, że prezydent Trump korzystał z rosyjskiego 
wsparcia, bo mieli nadzieję, że republikańscy wybor-
cy się od niego odwrócą. Co się okazało? Wcale nie 
porzucili Trumpa, tylko raczej zaczęli lubić Putina. 
A Trump swojej polityki nie skorygował ani na jotę.

To bardzo ważna zmiana, która wynika m.in. 
z tego, że w naszych demokracjach nie wierzymy 
już w to, że w przyszłości może dojść do wybuchu 
wojny. 

Patrząc na historię Europy, to w sumie zmiana 
na plus…
– Nie do końca. W 1848 r. we Francji powstała ryci-
na przedstawiająca robotnika trzymającego w jednej 
dłoni karabin, w drugiej naboje. Podpis brzmiał: „Ku-
la w łeb wrogowi zagranicznemu, kula w łeb wrogowi 
wewnętrznemu”. 

Dziś natomiast politycy nie muszą już polegać 
na współobywatelach głosujących na kogoś innego 
niż oni, że w razie zagrożenia staną do obrony kraju. 
Nowoczesna wojna nie jest już starciem miliono-
wych armii, na nią także wielki wpływ wywarła 
technologiczna rewolucja. Wojny dziś toczy się za 
pomocą stosunkowo małych oddziałów specjalnych 
i dronów. Dlatego politykom sen z oczu spędza nie 
klasyczny konfl ikt z sąsiednim mocarstwem, a woj-
na domowa. Bardziej nienawidzi się dziś wroga 
wewnętrznego niż tego z zagranicy. 

Coraz bardziej widać też, że boimy się przyszłości 
i odczuwamy coraz większą nostalgię za przeszło-
ścią. Fundacja Bertelsmanna latem 2018 roku zro-
biła badania, z których wynika, że 67 proc. Europej-
czyków uważa, że kiedyś świat był lepszy. Np. we 
Włoszech ten odsetek wynosił aż 77 proc. 

Co do tego, kiedy było to „kiedyś”, są spore różnice 
zdań. Ale nostalgię odczuwali też bardzo młodzi 
ludzie. I nie tylko ci o konserwatywnych poglądach. 
Liberałowie też tęsknią za przeszłością, tyle że 
za inną.

Taki stan rzeczy przysparza Unii Europejskiej 
dodatkowego kłopotu. Wspólnota europejska zo-
stała bowiem stworzona przez generację polityków, 
którzy bali się przeszłości, bo byli świadkami zbrod-
ni II wojny światowej i chcieli za wszelką cenę ocalić 
przyszłość przed powtórką. Teraz do głosu w Unii 
dochodzą ludzie, którzy przyszłości się boją, a prze-
szłość uwielbiają. 

Rozmawiałem niedawno z najsłynniejszym dziś 
bułgarskim pisarzem Georgim Gospodinowem. Opo-
wiadał o pracy nad nową powieścią, która dotyczy  
szczytu przywódców UE. Politycy nie byli w stanie 
dogadać się co do przyszłości, więc postanowili prze-
nieść się w czasie do XX wieku. Zaczęli się jednak 
kłócić, który rok wybrać... Myślę, że jest tylko jedna 
data, co do której moglibyśmy się zgodzić. To 1989 r. 
Wówczas wszyscy mieliśmy podobnie duże nadzieje. 
Tylko że dziś tę datę strasznie się kontestuje. 

Będziemy obchodzić 30. rocznicę upadku muru 
berlińskiego i aksamitnej rewolucji w Czechosło-
wacji. Jednak wzdłuż linii wyznaczonej niegdyś 
przez żelazną kurtynę odradzają się dawne 
granice. W dawnym bloku wschodnim szaleje 
populizm. Zachód zawiódł, że do tego dopuścił?
– W 1989 r., gdy komunizm upadł, zaczęła się era 
mimikry. Do wyboru był tylko jeden model politycz-
ny: zachodnia liberalna demokracja. Jedni naślado-
wali go lepiej, inni gorzej. 

Na początku było tak jak w „Pigmalionie” Geor-
ge’a Bernarda Shawa, dramacie o tym, jak brytyjski 
arystokrata postanowił zrobić damę z młodej kwia-
ciarki, nauczył ją wysławiać się i zachowywać w to-
warzystwie, po czym wprowadził na salony. Z nami 
też wszystko szło dobrze. 

Trzeba jednak pamiętać, że w polityce naśladow-
nictwo nastręcza wielu problemów. Oznacza przede 
wszystkim, że godzimy się z tym, że ci, których 
naśladujemy, są od nas lepsi. 

Do tego po 2008 r., po wybuchu globalnego kry-
zysu, okazało się, że model, który naśladowaliśmy, 
ma poważne wady. Powstało bardzo silne poczucie 
sprzeciwu wobec kopiowania obcych wzorców i żą-
danie, by odzyskać godność. Orędownicy wstawania 
z kolan w naszej części Europy argumentują, że nie 
są gorsi niż Zachód, więc nie będą go naśladować.

Na to zjawisko nałożyła się emigracja. Ludzie 
zawsze wyjeżdżają po rewolucjach w swoim kraju. 
Tyle że po rewolucji francuskiej czy bolszewickiej 
uciekali pokonani, a po 1989 r. wyjeżdżali ludzie 
zachłyśnięci liberalizmem. Działo się tak, bo Zachód 
postrzegali jako swoją przyszłość, jako miejsce, gdzie 
skończą studia, znajdą pracę i lepsze życie. W efek-
cie liberalne partie mają większe poparcie wśród 
wyborców za granicą niż w kraju.

W całej Europie możemy łatwo zidentyfi kować 
miejsca, gdzie skrajna prawica zyskuje najbardziej. 
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To regiony zaniedbane przez centrum, które w wyni-
ku  emigracji pustoszały.

W przeszłości migrowano, gdy społeczeństwa 
rosły. W rodzinach standardowo wychowywało się 
po sześcioro i więcej dzieci. Gdy troje czy czworo 
wyjeżdżało do USA, nie miało to większych konse-
kwencji. Dziś rodziny mają góra dwoje dzieci. Co się 
dzieje, gdy wyjeżdżają do pracy w Wielkiej Brytanii? 

Proszę wczuć się w sytuację tych ludzi, którzy 
spędzają jesień życia samotnie, w miejscowościach, 
w których nie ma prawie w ogóle młodych ludzi. Oni 
tracą nadzieję, że ich dzieci w ogole interesują się ich 
życiem, że kultywują ich wartości.

Nikt się nimi nie interesuje, czują się wielokrotnie 
zdradzeni przez władzę. Jedyne, o czym mogą ze 
sobą rozmawiać, to przeszłość. 

Nie wiedzą wiele o świecie bez granic – stąd tak 
łatwo było zaszczepić w nich strach przed uchodź-
cami. Znają za to miasta bez lekarzy. Rumunię na 
przykład w ciągu ostatnich trzech lat opuściło 10 tys. 
lekarzy. Emigracja spowodowała, że jest się przegra-
nym już tylko z tego powodu, że mieszka się w miej-
scu, w którym się mieszka. 

To jest fundament ruchu sprzeciwu, który 
opanował Europę Środkową. Identyczne zjawiska 
obserwujemy w „pasie rdzy” w USA, stanach z pod-
upadłym przemysłem starego typu. 

Ostatnie 30 lat trudno uznać jednak za katastro-
fę. Nawet w Rumunii…
– A co dopiero w Polsce! To czas wielkiego sukcesu 
cywilizacyjnego. Ale z powodu powszechnego po-

czucia opuszczenia to, co powinno być postrzegane 
jako zbiorowy sukces, jest jedynie sukcesem garstki 
i zarazem kolektywną porażką. 

Niektórzy próbują opisać wzrost populizmu 
wyłącznie przez pryzmat ekonomiczny. Inni wi-
dzą w tym powrót do lat 30. XX w., gdy w Europie 
wykuwały się totalitaryzmy. Ja nie widzę wśród 
populistów jednej ideologicznej linii: czeski premier 
Andrej Babisz różni się od węgierskiego, Viktora 
Orbána, który z kolei bardzo różni się od Jarosława 
Kaczyńskiego. To, co ich łączy, to zapowiedź, że czas 
naśladowania Zachodu się skończył. Że to Zachód 

będzie teraz naśladować węgierskie czy polskie roz-
wiązania.

Z pana krytyki naśladownictwa wynika, że w Eu-
ropie Środkowej jednak nie dało się zbudować 
trwałej demokracji.
– Tu nie chodzi o  demokrację. Europejczycy ze 
Wschodu chcieli zbudować swoje demokracje, budu-
jąc najpierw gospodarki rynkowe. I niektóre z nich 
są bardziej innowacyjne niż niemiecka. Te systemy 
działają. Poziom polaryzacji w krajach regionu nie 
różni się od polaryzacji w USA. Problem polegał na 
tym, że politycy zbyt długo patrzyli wyłącznie na ze-
wnątrz – skupiając się na nadganianiu straconych 
dekad – a nie do środka. To musiało się źle skończyć.

Gdyby politycy zainteresowali się tym, co działo 
się w środku, zauważyliby, że naśladowca coraz 
bardziej utożsamiany jest ze zdrajcą. Dziesięć lat 
temu w Bułgarii znajomość języka obcego pomaga-
ła, gdy kandydowało się do parlamentu. Wyborców 
łatwiej było przekonać, że zna się świat. Dziś politycy 
tym, że mówią w innym języku, się nie chwalą. Bo 
takie umiejętności oznaczają, że mają dokąd wyje-
chać, jeśli już przestanie im się w Bułgarii podobać. 
A problem, który leży u podstaw populizmu, brzmi: 
„Jesteśmy gorsi i nie mamy dokąd wyjechać, dlatego 
musimy trzymać się razem”. 

To tłumaczy, dlaczego w Europie Środkowej od-
żywają stare demony: rasizmu, antysemityzmu, 
homofobii?

W przeszłości migrowano, 
gdy społeczeństwa rosły. 

W rodzinach standardowo 
wychowywało się po sześcioro 
i więcej dzieci. Nawet gdy troje 
wyjeżdżało do USA, nie miało 

to większych konsekwencji. 
Dziś rodziny mają góra dwoje dzieci. 
Co się dzieje, gdy wyjeżdżają do pracy 

w Wielkiej Brytanii? 

• Antyunijny mural w Atenach 
FOT. MILOS BICANSKI/GETTY IMAGES
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– Gdy po 1989 r. szukano państwa, które naj-
bardziej nadawało się na wzór do naślado-

wania, wskazano na zachodnie Niemcy, które miały 
wówczas za sobą ponad 40 lat rozliczeń z nazistow-
ską dyktaturą oraz budowy sprawnej demokracji i go-
spodarki. Tyle że między rokiem 1945 a 1989 była za-
sadnicza różnica. Po zakończeniu II wojny światowej 
powszechnie uznano nacjonalizm za pokonany. Za to 
w 1989 r. upadł komunizm, reżim postrzegający się 
jako internacjonalistyczny. Nacjonalizm został w ten 
sposób wzmocniony. W końcu polska „Solidarność” 
była sojuszem nacjonalistów i  liberałów. Jednak 
przez lata wydawało się, że nacjonalizmu już nie ma. 

W sondażach opinii publicznej było widać, że 
on ciągle podskórnie istnieje, ale nie przedostawał 
się do głównego nurtu polityki. Był niemy. Po części 
wynikało to z geopolitycznych interesów. Nacjonali-
ści chcieli, by ich kraje weszły do Unii Europejskiej, 
by w ten sposób zabezpieczyć się przed powrotem 
na orbitę Rosji. 

Ale nie można zapomnieć, jak ogromny wpływ 
miała wojna w byłej Jugosławii. Do nacjonalistów 
w dawnym bloku wschodnim również przemawiały 
hasła o państwach jednorodnych etnicznie, które na 
początku lat 90. głoszono w Serbii. Ale oni byli anty-
komunistami, zaś Slobodan Milošević był komunistą 
– nacjonalizm w jego wydaniu stał się więc automa-
tycznie reliktem komunizmu, jego pogrobowcem. 
Nie można było go popierać, gdyż w ten sposób 
niweczyłoby się własne antykomunistyczne biogra-
fi e. Nie było też sposobu, by wyrażać w inny sposób 
nacjonalistyczne poglądy. Więc trzeba było milczeć. 

Na początku XXI w. Miloševica usunięto, potem 
rozpoczęła się druga wojna w Iraku, zaczął się 
kryzys światowego porządku pod przywództwem 
Ameryki, potem zaczął się globalny kryzys. I w koń-
cu nacjonaliści odzyskali głos. 

To byli jednak ci sami ludzie. Nie wierzę w to, 
że w ciągu dekady powszechnie zradykalizowano 
poglądy. Ci ludzie po prostu wtedy milczeli. 

Trzeba jednak powiedzieć, że przykład zachod-
nich Niemiec nie zawsze działał. Transformacja 
Niemiec wschodnich jest porażką. W ten kraj wpom-
powano biliony euro, a skrajna prawica zamienia go 
w swój bastion.

Podczas godnościowej ofensywy we wschodniej 
Europie często słychać, że po 1989 r. Zachód kolo-
nizował Wschód.
– To nieuczciwy zarzut. To, że naśladowaliśmy Zachód, 
było naszym wolnym wyborem. Zachód się z tym nie 
narzucał. W gruncie rzeczy chodziło o normalność, 
o to, byśmy żyli w „normalnych” krajach. To mówili 
ludzie w Gdańsku, Pradze, Budapeszcie. Nawet dysy-
denci z kręgów, które przed upadkiem komunizmu 
były krytyczne wobec kapitalizmu i chciały pójść jakąś 
trzecią drogą, a nie imitować zachodnie wzorce, po 
1989 r. zmienili zdanie. Bo było to bezpieczniejsze niż 
eksperymenty. Słowo „eksperyment” tuż po zawaleniu 
się komunizmu miało bardzo negatywny wydźwięk.

Podczas zimnej wojny podział w Europie biegł 
wzdłuż granic bloków: z jednej strony komunizm, 
z drugiej demokracje. Po 1989 r. Europa podzieliła 
się na naśladujących i naśladowanych. Bycie naśla-
dowanym daje pewną – komfortową dla własnego 
ego – władzę, bo można oceniać kraje naśladujące, 
czy robią to dobrze, czy źle. Ale o kolonizacji mówić 
nie sposób. Proszę wskazać chociażby jedną poważ-
ną polską partię polityczną, która nie uznawała jak 
najszybszego wejścia Polski do UE za priorytet.

Domyślam się, skąd taka retoryka mogła się 
wziąć. Skrajna prawica na Zachodzie także zaczyna 
się tak defi niować, jakby była ruchem antykolonial-
nym z lat 60. Jej działacze twierdzą, że imigranci ich 
kraj kolonizują, w związku z czym czują się tak jak 
Algierczycy względem Francuzów w latach 50. To, 
delikatnie mówiąc, gruba przesada, skoro obcokra-
jowcy w krajach Europy Zachodniej nie stanowią 
klasy rządzącej, tylko należą do niższych warstw 
społecznych. Większość z nich przyjechała do Euro-
py, bo byli bardzo potrzebni jako siła robocza. Czyli 
wcale nie wbrew opinii rdzennych mieszkańców.

Inny argument populistów: ich rządy są lepsze 
niż rządy liberałów. Bliższe ludziom, trwalsze. 
Orbán rządzi bez turbulencji od 2010 r., a w takiej 
Belgii wyłanianie rządu czasem trwa i rok. 
– To nie jest regułą. Są silne rządy liberałów i  są 
też słabe rządy populistów. W państwach Europy 
Wschodniej widać za to wiele sprzeczności. W Polsce, 
gdzie istnieje klasyczny podział na miasto i wieś, ra-
dykalizm bierze się stąd, że prawica jest przekonana, 
że przegrywa walkę o kulturę i tożsamość. Z jednej 
strony staje w obronie Kościoła, z drugiej – co wynika 
z danych – liczba ludzi chodzących do Kościoła spada. 

Podobną sprzeczność widać w stosunku do 
imigrantów. W 2015 r. Polska i Węgry głośno prote-
stowały przeciwko przyjmowaniu uchodźców. Do 
jakiego kraju UE w ciągu ostatnich dwóch lat przy-
było najwięcej imigrantów? Do Polski przyjmującej 
siłę roboczą z Ukrainy. A gdzie przepisy imigracyjne 
są najbardziej liberalne? Na Węgrzech.

To wszystko łatwo wyjaśnić. Z powodu starzenia 
się społeczeństw i emigracji brak rąk do pracy staje 
się coraz powszechniejszym problemem. Z tego 
powodu coraz trudniej o inwestorów. Gdy ktoś ma 
zainwestować miliony w fabrykę, musi mieć gwa-
rancję, że będzie komu w niej pracować. Trzeba 
ściągać imigrantów. 

Jak to pogodzić z nacjonalistyczną retoryką? To 

proste. Ściągają cudzoziemców, ale zarzekają się, że 
obcych nie lubią. I nie chodzi tu tylko o Ukraińców. 
Ich jest za mało, by pokryć pogłębiające się braki na 
polskim rynku pracy. Poza tym same Niemcy mają 
100 tys. wakatów w służbie zdrowia i zatrudnią każ-
dego, kto będzie chętny. Skąd Polska ma brać ludzi?

Z Nepalu, Sri Lanki, Pakistanu…
– Ale co z obietnicą utrzymania jednorodnej etnicznie 
tkanki społecznej? Paradoks polega na tym, że im bar-
dziej otwiera się granice kraju, tym bardziej zamknię-
ta robi się polityka. To bardzo poważny problem. Mo-
że dojść do sytuacji, że większość pracujących miesz-
kańców nie będzie brać udziału w głosowaniach, bo 
jako imigranci nie będą mieć obywatelstwa. A więk-
szość wyborców nie będzie głosować, bo będą to eme-
ryci zajęci bardziej perspektywą eschatologiczną. 

Populiści upierają się, że wyznają prawdziwe 
wartości wypływające z tradycji, które ich wro-
gowie chcą zniszczyć.
– Często próbuję sobie wyobrazić, że jestem konser-
watystą z Europy Środkowej. Taki człowiek całe życie 
nienawidził komunizmu i marzył, by żyć jak na Za-
chodzie. W 1989 r. to marzenie oznaczało życie w pań-
stwie opiekuńczym, w dobrobycie. Ale wówczas było 
to państwo, gdzie ludzie wierzyli w Boga, gdzie kul-
tywowano życie rodzinne według dawnych wzorców. 
Ci ludzie patrzą na dzisiejszą Europę i jej nie poznają. 
Bo sytuacja socjalna jest o wiele bardziej niepewna, 

a zamiast propagowania wartości rodzinnych widzą, 
że legalizuje się małżeństwa jednopłciowe. 

Pukają się więc w głowę: jak to możliwe, ze dołą-
czyliśmy do Zachodu, a Zachód zaczyna się upodab-
niać do Związku Radzieckiego z lat 20., czasów, gdy 
panowało tam moralne bezhołowie? Dlatego tak trud-
no dziś wrócić do centrowej, umiarkowanej polityki.

Wszystkiego nie można jednak wyjaśnić walką 
kultury i ideologii. Sukces populistycznych partii 
wynika stąd, że państwa stały się bogatsze i da się 
znaleźć środki, by zaspokoić potrzeby ludzi, którzy 
przegrali na transformacji. Liberałowie stworzyli 
wizję okropnych populistów, którzy przejmą władze 
i zarżną gospodarkę. A to okazało się nieprawdą.

Unia Europejska nie potrafi  sobie 
z populizmem poradzić?
– Na początku Bruksela uważała, że kraje, w których 
populiści przejęli władzę, trzeba postawić pod pręgie-
rzem. To nie zadziałało, bo nie mogło. W demokracji 
przecież zmiana musi pochodzić z wnętrza kraju, 
a nie z zewnątrz. Teraz pomysł Unii jest inny. Prezy-
dent Francji Emmanuel Macron mówi: „OK, chcecie 
trzymać się z boku, to wasze suwerenne prawo, bę-
dziemy je respektować”. Unia będzie koncentrować 
się na pogłębiania integracji jądra w swoim gronie. 
A reszta będzie mogła zajmować się sobą na pery-
feriach. Będą częścią wspólnego rynku, dostaną ja-
kieś pieniądze z budżetu unijnego, ale nie będą brać 
udziału w procesie decyzyjnym. Macron uważa, że 
tak będzie prościej dla wszystkich. 

Dla Niemiec to trudne do zaakceptowania, bo 
Europa Środkowa ze względu na wielkie niemieckie 
inwestycje jest integralną częścią niemieckiej gospo-
darki. Poza tym tak dużego kraju jak Polska nie da 
się w Europie ignorować. 

Sytuacja gospodarcza regionu staje się niepewna. 
Około 30 proc. węgierskiej produkcji przemysłowej po-
wstaje w zakładach należących do kilku niemieckich 
koncernów. Podobnie jest w Czechach czy na Słowacji. 
Populiści podkreślają konieczność walki o kulturę, 
tożsamość narodową, ale nijak nie ma się to do gospo-
darczych realiów. W spodziewanej wojnie handlowej 
między Unią a Stanami Zjednoczonymi, czego efektem 
może być zwiększenie ceł na niemieckie samochody, 
najbardziej stracą gospodarki środkowoeuropejskie.

Nie obawia się pan, że populizm będzie przenikać 
ze Wschodu na Zachód?
– Nie. Zachód i Wschód dzieli zasadnicza różnica. 
W XIX w. mieliśmy dwie Europy. Jedna była etnicznie 
jednorodna. To Francja, Niemcy, inne kraje Europy Za-
chodniej. Wielokulturowy był za to Wschód. Sto lat póź-
niej, w wyniku wojen, czystek etnicznych, migracji dalej 
mamy dwie różne Europy, tyle że role się odwróciły. 

Rozwiązań politycznych, stosowanych w spo-
łeczeństwie etnicznie jednorodnym, nie można 
przenieść na grunt społeczeństwa wielokulturowe-
go. Spójrzmy zresztą na to, jak wygląda prawica na 
Zachodzie. Z politykami ze Wschodu dzieli podejście 
do kwestii migracji, ale w wielu innych sprawach 
jest o wiele bardziej liberalna. Jens Spahn, jeden 
z przywódców niemieckiej CDU, jest gejem i nikt nie 
robi z tego problemu. Jakim wzorem dla niemieckiej 
prawicy mogą być homofobiczni politycy ze Wscho-
du? Nawet jeśli używają podobnych haseł, one mają 
inne znaczenie na Wschodzie i na Zachodzie.

Wschód jest skazany na swoich populistów?
– Populiści wygrywają, populiści przegrywają. A lu-
dzie się nimi męczą. Populiści rozumieją politykę ze-
roje-dynkowo, jako walkę dobra ze złem. Wierzą, że 
jeśli się wygrało wybory, to zyskuje się pełną kontrolę 
nad krajem. A jeśli się przegra, traci się wszystko. To 
niebezpieczne, bo rządzą właśnie tak, jakby po nich 
miałby być potop. I to niebezpieczne także dla nich, 
bo gdy stracą władzę, będą traktowani tak samo. +

Iwan Krastew 

• bułgarski politolog, szef Centrum Strategii Liberal-
nych w Sofii i wykładowca w Instytucie Nauk o Człowie-
ku w Wiedniu

Nowoczesna wojna nie jest już starciem 
milionowych armii. Wojny dziś toczy się za 
pomocą małych oddziałów specjalnych i dronów. 
Dlatego politykom sen z oczu spędza nie 
klasyczny konfl ikt z sąsiednim mocarstwem, 
a wojna domowa. Bardziej nienawidzi się dziś 
wroga wewnętrznego niż tego z zagranicy

FOT. WALDEMAR KOMPALA / AGENCJA GAZETA
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Zanim mogłam zmienić świat, 
MUSIAŁAM ZMIENIĆ SIEBIE
Myślę o władzy tylko wtedy, 
gdy jej nie mam.

Susan Fowler

P o raz pierwszy w ogóle pomy-
ślałam o władzy jako nastolatka. 
Miałam wtedy jakieś 14 czy 15 lat 
i mieszkałam w wiejskiej części 
Arizony. Jeszcze kilka lat wcze-
śniej, zamiast chodzić do szkoły, 
uczyłam się w domu; moją na-
uczycielką była moja matka. Ale 
kiedy ona wróciła do pracy, ja 
nie miałam możliwości, by pójść 
do szkoły publicznej, i musiałam 
sama znaleźć pracę.

Biedna, niewykształcona 
i sfrustrowana, marzyłam o tym, 
co bym zrobiła, gdybym miała 
władzę, gdyby świat poddawał 

się moim rozkazom.
Ale najczęściej wyobrażałam sobie, że 

jestem taka jak inne dzieci w moim wieku. 
Chciałam iść do szkoły, odrabiać lekcje 
i uczyć się nowych rzeczy. Chciałam mieć 
ładne, stylowe ubrania. Chciałam pozna-
wać nowych ludzi i mieć chłopaka.

DZIKA FANTAZJA 
O HARVARDZIE
Kiedy marzyłam o przyszłości, marzyłam 
o zdobyciu wykształcenia. W moich naj-
dzikszych fantazjach byłam studentką na 
Yale, Harvardzie lub Oksfordzie. Śniło mi 
się, że nie żyję już w biedzie i nie muszę 
pracować jako niania. Zamiast tego spę-
dzam dni na wymyślaniu i projektowaniu 
cudownych rzeczy, których świat wcześniej 
nie widział.

Nigdy jednak nie marzyłam o tym, 
żeby kogokolwiek kontrolować. Władza 
była dla mnie zawsze władzą nad sobą 
– możliwością realizowania swoich pasji, 
gdziekolwiek by mnie one nie zaprowadzi-
ły, i kontrolowania własnego życia. Tylko 
i aż. Gdy moje nastoletnie lata mijały sobie 
bez edukacji w szkole średniej, doszłam 
do wniosku, że o tę władzę będę musia-
ła zawalczyć.

Kiedy zdecydowałam się złożyć aplika-
cję na studia, musiałam mocno walczyć 
o to, by ludzie traktowali mnie poważnie. 
Wiedziałem, że ze „szkołą domową Susan 
Fowler” w CV, w którym wymieniłam 
wszystkie rzeczy, które sama przeczytałam 
i których się nauczyłam, wyglądam głupio. 
Ale nie obchodziło mnie to. 

I w końcu ktoś potraktował mnie po-
ważnie: zostałam przyjęta na Arizona State 
University, gdzie w wieku 18 lat zaczęłam 
studiować fi lozofi ę.

Dopiero na uniwersytecie zainte-
resowałam się naukami ścisłymi. Ale 
ponieważ nie przerobiłam normalnego 
programu szkoły średniej, nie pozwolono 
mi wziąć udziału w kursach wprowadza-
jących z matematyki i fi zyki. Przeniosłam 
się więc na University of Pennsylvania. 
Jednak tam też moje zainteresowanie 
fi zyką spotkało się z zaciętym oporem 
i zanim pozwolono mi studiować to, co 
chciałam, sprawa dotarła do samego rek-
tora. Studia zakończyłam kilka lat później 
z dyplomem z fi zyki.

Ale moja walka o władzę i autonomię 
jeszcze się nie skończyła.

ŻYCIE JAKO WYNIK 
KAPRYSÓW MENEDŻERÓW 
ŚREDNIEGO SZCZEBLA
Kilka lat później, gdy pracowałam jako pro-
gramistka w Uberze, byłam zastraszana, 
nękana i dyskryminowana – to doświad-
czenie, które następnie udokumentowałam 
na blogu w tekście „Refl ecting on one very, 
very strange year at uber” (rozmyślania 
o jednym, bardzo dziwnym roku w Uberze) 
– i patrzyłam, jak moje koleżanki doświad-
czały podobnego traktowania.

Byłem wściekła i ta frustracja zaczęła 
przenikać do innych dziedzin mojego życia. 
Byłem tak przyzwyczajona do słownych 
ataków w pracy, że zaczęłam przyjmować 
postawę obronną, rozmawiając nawet 
z przyjaciółmi i rodziną. Byłam tak przy-
zwyczajona do słyszenia, że to, co się mi się 
przydarzyło, nie jest prawdziwe, że zaczę-
łam się poważnie bać, że nikt już nie uwie-
rzy w nic, co powiem. Moja praca, kariera 

i poczucie własnej wartości wydawały się 
związane z kaprysem garstki menedżerów 
średniego szczebla i dyrektorów fi rmy, któ-
rzy nie rozumieli skutków swoich działań.

Każdego ranka, gdy patrzyłam w lustro, 
widziałam zgorzkniałą młodą kobietę: 
wściekłą, defensywną i przestraszoną. 
Zauważyłam też, że przejmuję niektóre 
z najgorszych cech moich ciemiężycieli. 
W jakiś sposób, akceptując ich władzę nade 
mną, zaczęłam tworzyć nową wersję siebie 
– stworzoną na ich obraz i podobieństwo.

Rozpaczliwie chwytając się pozorów 
kontroli nad moim życiem, zrobiłam to, 
czego nauczyłam się przez lata: zwróciłam 
się do wewnątrz i przelałam na papier to, 
co tam odnalazłam. Czerpiąc inspirację 
z Benjamina Franklina, który metodycznie 
śledził w samym sobie rozwijanie 13 cnót 
(w tym szczerości, sprawiedliwości i poko-
ry), siadałam codziennie i zadawałam sobie 
pytanie, czy byłam dobra, czy mówiłam 
prawdę, czy byłam życzliwa, czy byłam 
współczująca. Prawie za każdym razem 
uznawałam, że sporo mi zabrakło.

MOJA KONTROLA, 
MOJA SAMOOCENA, 
MOJA WŁADZA
Ale coś niezwykłego zdarzyło się w tych mo-
mentach autorefl eksji. Za każdym razem, 
gdy rozliczałam sama siebie ze współczu-
cia, powstrzymywania gniewu lub szczo-
drości, zabierałam mały kawałek siebie 
z rąk innych i umieszczałam ponownie pod 
własną kontrolą.

Nauczyłam się wtedy, że nawet kiedy czu-
łam, że nie mam kontroli nad swoją pracą 
lub wykształceniem – lub czymkolwiek in-
nym, co wydawało mi się poza moim zasię-
giem – zawsze mam kontrolę nad własnym 
umysłem i tym, jak traktowałam innych. 
Nawet gdy nie miałam nic więcej, nadal 

mogłam być dobra, sprawiedliwa, szczodra, 
uczciwa, kochająca i współczująca.

Od tego czasu uważam, że jest to naj-
ważniejsza władza. Wiem, że wolność 
i autonomia, którą mam dzisiaj, są efektem 
lat starannej, celowej pracy: pracy nad so-
bą, nad najgłębszą częścią tego, kim jestem; 
pracy nad własnym charakterem.

Każdego dnia spędzam kilka minut przy 
biurku, zastanawiając się, kim jestem i jak 
chcę się poprawić. Myślę o błędach, które 
popełniłam, i próbuję się na nich czegoś 
nauczyć. Myślę o rzeczach, które zrobiłam 
dobrze, i staram się znaleźć sposób, aby 
zrobić je jeszcze lepiej. Myślę o osobie, 
którą chcę być – dobrą pisarką, matką, żo-
ną, lepszą przyjaciółką – i o tym, jak mogę 
ciężko pracować, aby zostać tą osobą.

Każdy standard, do którego się porów-
nuję, jest standardem stworzonym przeze 
mnie, całkowicie pod moją kontrolą. Moja 
samoocena nie zależy od nikogo innego. 
Nawet gdyby świat się dzisiaj rozpadł, moje 
poczucie tego, kim jestem, i moje miejsce 
na świecie nie zostałyby zniszczone.

Dziś rzadko myślę o władzy. +
tłum. Katarzyna Wężyk

© 2019 The New York Times

Siła (więc i władza) 
to charakter. 

Za każdym razem, 
gdy przyjmowałam 

za coś odpowiedzialność, 
zabierałam mały kawałek 

siebie z rąk innych 
i umieszczałam ponownie 
pod moją własną kontrolą

Susan Fowler 

• jest redaktorką w dziale opinii „New York 
Timesa” i autorką czekających na publikację 
wspomnień „Whistleblower. My Journey to 
Silicon Valley and Fight for Justice at Uber”

FOT. ALBERTO PIZZOLI/AGENCE FRANCE-PRESSE  
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Język to władza, 
czyli jak propaganda 
kształtuje nasze 
zachowania. 

Jason Stanley i David Beaver

O d kilku lat przywódcy nacjo-
nalistycznej skrajnej prawicy 
na całym świecie obrzucają 
inwektywami różne mniejszości, 
zwłaszcza imigrantów. Wie-
my z historii, że taka retoryka 
w wykonaniu partii politycznych 
i ruchów społecznych była często 
preludium do ludobójstwa, czy-
stek etnicznych i terroryzmu. 

W nazistowskich Niemczech 
nazywano Żydów robactwem, 
a nazistowska propaganda twier-
dziła, że Żydzi roznoszą choroby. 
Niedawną czystkę etniczną 
w Mjanmie, której ofi arą padli 

muzułmanie z ludu Rohingya, poprzedziła 
kampania propagandowa kojarząca rohin-
gijskich mężczyzn z gwałcicielami.

Dlaczego czarni to aż 40 proc. osadzo-
nych USA, skoro stanowią tylko 13 proc. 
mieszkańców?

W USA mieliśmy np. teorię „superdra-
pieżnika”. 

Liczba brutalnych przestępstw w kraju 
zaczęła spadać w 1993 r., a trend spadkowy 

utrzymywał się przez całą dekadę. Mimo to 
w 1996 r. kryminolodzy zaczęli siać nieuza-
sadnioną panikę, strasząc tzw. superdrapież-
nikami – „bezwzględną, bezlitosną młodzie-
żą”, jak ją określił politolog John Dilulio – co 
zaowocowało falą nowelizacji prawa stano-
wego i surowych wyroków dla małoletnich. 

W latach 90. politycy przedstawia-
li młodych czarnych mężczyzn jako 
„członków gangów”, co m.in. wywindo-
wało Stany Zjednoczone na szczyt jednej 
z kategorii w światowych statystykach 
dotyczących liczby więźniów w stosunku 
do liczby mieszkańców. Otóż czarni Ame-
rykanie stanowią tylko 13 proc. mieszkań-
ców USA, ale aż 40 proc. osadzonych.

Władza nad innym człowiekiem to 
możność zmieniania wedle własnego 
widzimisię jego zachowań i przekonań. 
Można kontrolować ludzkie zachowania 
z użyciem siły, ale znacznie lepiej jest wpły-
wać na wyobrażenia ludzi o tym, do czego 
są zobowiązani. Gdy potrafi my przekonać 
ludzi, że powinni robić to, czego od nich 
oczekujemy, wówczas sprawujemy nad ni-
mi autentyczną władzę. Ale czy naprawdę 
słowa mają moc zmieniania zachowań?

JAK SKŁONIĆ LUDZI 
DO WYBRANIA CIASTA 
CZEKOLADOWEGO
Z literatury na temat marketingu dowiadu-
jemy się, że retoryka ma istotny wpływ na 
postawy. 

Nawet czysto hipotetyczne pytania 
mogą zmienić, i to często radykalnie, nie-
świadome preferencje i zachowania ludzi, 
którym je zadano. 

Oto przykład. W przeprowadzonym 
w 2001 r. badaniu specjaliści od marketin-
gu, profesorowie Gavan Fitzsimons i Baba 
Shiv, uprzedzili badanych, że usłyszą czysto 
hipotetyczne pytania. W jednej grupie 
sformułowano je następująco:

„Gdyby badania naukowe dowiodły nie-
zbicie, że ciastka, słodkie pieczywo itp. nie 
są choć w części tak szkodliwe dla zdrowia, 
jak się często twierdzi, a nawet mogą mieć 
bardzo korzystne działanie zdrowotne, jak 
wpłynęłoby to na twoje spożycie tych pro-
duktów?”.

Uczestników badania poinformowano, 
że „dotyczy ono wpływu otoczenia na 
sposób wyrażania opinii o produktach 
przez konsumentów”, po czym skierowa-
no ich do innego pomieszczenia, oferując 
po drodze przekąski. Mogli wybierać 
między ciastem czekoladowym a sałat-
ką owocową.

W grupie kontrolnej, której nie zadano 
żadnych pytań, tylko 26 proc. wybrało cia-
sto. Za to na takie samo ciasto zdecydowało 
się aż 48 proc. badanych, którzy usłyszeli 
hipotetyczne pytanie bez żadnych dalszych 
wyjaśnień. 

W kolejnym etapie badania wystarczyła 
prośba o „staranne przemyślenie odpowie-
dzi przed jej udzieleniem” i przygotowanie 
uzasadnienia, by grono amatorów ciasta 
wzrosło z 48 do 66 proc. Badani najwyraź-

niej nie dostrzegli manipulacji, jaką było 
hipotetyczne pytanie, bo w późniejszych 
wywiadach pogłębionych wszyscy bez wy-
jątku zaprzeczyli, jakoby pytanie to miało 
wpływ na ich preferencje i zachowania. 
Wszyscy upierali się, że dokonywali w pełni 
samodzielnych wyborów.

A GDYBY MIAŁ NIEŚLUBNE 
DZIECKO?
W 2000 r. gubernator George W. Bush 
zmierzył się w republikańskich prawy-
borach z senatorem Johnem McCainem. 
Przed prawyborami w Karolinie Południo-
wej sztabowcy Busha zadali w telefonicz-
nej ankiecie ich przyszłym uczestnikom 
hipotetyczne pytanie: „Czy szanse, że 
oddasz głos na Johna McCaina, wzrosłyby 
czy zmalały, gdybyś się dowiedział, że ma 
on nieślubne czarne dziecko?”. Jak wiemy, 
w Karolinie Południowej prawybory osta-
tecznie wygrał George W. Bush.

To przykład władzy języka, choć prze-
cież zadając hipotetyczne pytanie, nie 
każemy pytanemu zaakceptować jego 
przesłanki. 

Inny uderzający przykład językowej 
manipulacji przytacza zespół psycho-
loga społecznego Christophera Bryana. 
Pytanie: „Jak ważne jest dla ciebie to, 
że głosujesz?” znacznie częściej skłania 
do udziału w wyborach niż pytanie „jak 
ważne jest głosowanie?”. Pierwsze bo-
wiem skłania do refl eksji nad sobą w roli 

DYSKRETNY
UROK 

JĘZYKOWEJ 
MANIPULACJI
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wyborcy, drugie dotyczy jedynie indywi-
dualnych planów. 

Retoryka to władza – wpływa na po-
stawy, zachowania i postrzeganie wła-
snych zobowiązań.

NAJPIERW NAZWIJ WROGA 
I GO ZOHYDŹ
Zrozumienie mechanizmów decydujących 
o potędze nienawistnej retoryki rzuca 
światło na skalę i doniosłość zagrożenia. 

Jednym ze sposobów, w jaki retoryka 
zmienia postrzeganie, jest sugerowanie 
określonych praktyk. Filozofka Lynne 
Tirrell w pracy „Ludobójcze gry języ-
kowe” z 2012 r. opisuje, jak w latach 
poprzedzających ludobójstwo w Rwan-
dzie większość Hutu nazywała swoich 
sąsiadów Tutsi „karaluchami” i „żmija-
mi”. W Rwandzie żmije są poważnym 
zagrożeniem publicznym. Jak pisze 
Tirrell, „chłopcy są dumni, kiedy pozwala 
się im uciąć żmii głowę”. Nazwanie Tutsi 
żmijami kojarzy zabijanie ich z odwagą 
i poświęceniem, z którymi wiąże się 
zabijanie żmij.

Skutkiem nazywania imigrantów 
„najeźdźcami” jest skojarzenie z nimi 
praktyk, do jakich ucieklibyśmy się wobec 
wrogich intruzów. Jeśli łączy się to z pro-
pagowaniem nacjonalistycznego systemu 
wartości, wówczas praktyką rekomendo-
waną przez takie nazewnictwo staje się 
przemoc. 

Retoryka ta ma moc sprawczą, bo każe 
ludziom uznać przemoc wobec imigran-
tów za ich obowiązek.

Przemawiając w marcu w Gabinecie 
Owalnym, prezydent Trump napiętnował 
„nielegalnych obcych”, mówiąc: „Ludzie 
nie cierpią słowa »inwazja«, ale to jest wła-
śnie to. Inwazja narkotyków, przestępców, 
ludzi”. 

Kiedy siłę retoryki, połączonej z termi-
nologią określającą imigrantów mianem 
najeźdźców, wzmaga autorytet prezyden-
tury, rośnie niepomiernie jej moc zmienia-
nia postrzeganych zobowiązań.

Potęga retoryki może przypominać 
magię. Jednak dość powszechne – i fałszy-
we – przeświadczenie, że władzy słów nie 
trzeba traktować równie serio jak innych 

rodzajów władzy, wzmacnia jej społeczne 
oddziaływanie. 

Retoryka zmienia nasze postawy przez 
manipulację. Manipulacja jednak jest 
zwykle czymś ukrytym, podczas gdy język 
funkcjonuje jawnie. To właśnie jego jaw-
ność legitymizuje praktyki, które rekomen-
duje. +

tłum. Sergiusz Kowalski

© 2019 Jason Stanley and David Beaver
Distributed by The New York Times

 Licensing Group             

Jason Stanley 

• jest profesorem filozofii Uniwersytetu Yale. 
Jego najnowsza książka nosi tytuł „Jak działa 
faszyzm” 

David Beaver 

• jest profesorem lingwistyki i filozofii Uniwer-
sytetu Teksaskiego w Austin. Jego wspólna 
ze Stanleyem praca „Przekręt. Polityka języ-
ka” ukaże się wkrótce nakładem Princeton 
University Press

Jeżeli potrafi my przekonać 
ludzi, że powinni robić to, 
czego od nich oczekujemy, 
wówczas sprawujemy nad nimi 
autentyczną władzę

Przed republikańskimi 
prawyborami w Karolinie 
Południowej gubernator 

George W. Bush zadał 
wyborcom hipotetyczne 

pytanie o swojego 
konkurenta: „Czy szanse, 
że oddasz głos na Johna 

McCaina, wzrosłyby 
czy zmalały, gdybyś się 
dowiedział, że ma on 

nieślubne czarne dziecko?”. 
Niedługo później wygrał 

FOT. EDWIN TSE

FOT. GEDIMINAS SCHÜPPENHAUER

• W latach poprzedzających 
ludobójstwo w Rwandzie 

większość Hutu nazywała swoich 
sąsiadów Tutsi „karaluchami” 

i „żmijami”. W Rwandzie chłopcy 
są dumni, kiedy pozwala się im 

uciąć żmii głowę. Więc nazywanie 
Tutsi żmijami kojarzyło ich 

zabijanie z odwagą i poświęceniem, 
z którymi wiąże się zabijanie żmij 

FOT. MADDIE MCGARVEY/THE NEW YORK TIMES
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WŁADZA TO ODWAGA 
MÓWIENIA NA GŁOS 

Mówiąc, wystawiamy się na krytyczną ocenę ze strony świata. To może być niekomfortowe. 
Ale za to właśnie wtedy możemy wspierać idee i wartości, które inaczej przeszłyby niezauważone. 

Min Jin Lee

M ówienie nie przychodzi 
mi łatwo.

To logiczne, że jestem 
pisarką. Mogę pisać na 
brudno, wahać się i wiele 
razy zmieniać, zanim 
oddam pod osąd publicz-
ny coś, z czym czuję się 
naprawdę dobrze.

W 1976 r. z matką, 
ojcem i dwiema siostra-
mi wyemigrowałam do 
USA. Miałam siedem lat. 
Przenieśliśmy się z Seulu 
do Nowego Jorku, tata 
zapisał siostry i mnie do 

szkoły publicznej nr 102 w Elmhurst w Qu-
eens. Żadna z nas nie mówiła po angielsku.

Jeszcze w Seulu byłam dzieckiem milkli-
wym, wciąż się wierciłam i miałam kłopoty 
z koncentracją. Szkoła i nawiązywanie 
znajomości sprawiały mi trudności, a w no-
wym kraju było oczywiście jeszcze gorzej.

Pierwsze tygodnie w Ameryce były 
trudne. W mojej klasie była jeszcze jedna 
Koreanka. Podobnie jak ja miała małe oczy, 
ale w odróżnieniu ode mnie znała angielski 
i miała przyjaciół. Wolała, żebym trzymała 
się od niej z daleka.

Pewnego razu podczas lekcji chciałam 
pójść do łazienki i nie wiedziałam, co 
zrobić. Koreanka skrzywiła się, kiedy do 
niej podeszłam, ale zlitowała się: kazała mi 
podnieść rękę i powiedzieć „basrum”.

Wymówiłam to obce słowo, a dzieci wy-
buchnęły śmiechem. Nauczycielka wręczy-

ła mi wytarty drewniany bloczek służący 
za szkolną przepustkę na korytarz. Rzadko 
odzywałam się potem w szkole, chyba że 
znów potrzebowałam do toalety.

Dalsze lata były dość podobne. Siedzia-
łam na lekcjach i wyczekiwałam powrotu 
pod opiekę sióstr. Nauczyłam się czytać po 
angielsku i krążyłam między półkami w wy-
pożyczalni biblioteki publicznej Elmhurst.

Przez pierwszy rok w Ameryce ojciec 
prowadził stoisko z prasą w holu obskur-
nego biurowca. Potem wspólnie z matką 
mieli hurtowy skład na Manhattanie za-
opatrujący komiwojażerów i sklepy z upo-
minkami w sztuczną biżuterię. Pracowali 
po sześć dni w tygodniu.

W gimnazjum nr 73 w Maspeth miałam 
wspaniałego nauczyciela, pana Sosis, który 

uczył prawa i wybrał mnie na swoją szkolną 
asystentkę. Asystentom pozwalał jeść lunch 
w klasie – nie wiem, czy wiedział, że ocalił 
mnie tym samym przed horrorem szkolnej 
stołówki; wciąż nie wiedziałam, jak budo-
wać relacje z dziećmi w moim wieku.

Miałam też innych dobrych nauczycieli, 
zaczęłam więc częściej się odzywać. Kiedy 
pomagałam przygotowywać szkolne przed-
stawienie i tuż przed premierą okazało się, 
że jedna z dziewcząt nie mogła grać, dosta-
łam jej rolę, bo pamiętałam wszystkie kwe-
stie. Na zajęciach z prawa poprowadziłam 
modelowy proces i nie wypadłam najgorzej.

Dostałam się do Bronx High School of 
Science, gdzie już uczęszczała moja siostra, 
i podjęłam decyzję, że muszę się nauczyć 
dobrze mówić.
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Jako dziecko imigrantów dużo czyta-
łam. Lois Lenski, Maud Hart Lovelace, 
Beverly Cleary, Judy Blume, a potem Dic-
kens, Hemingway, Austen, Sinclair Lewis 
i Dostojewski – książki polecane przez 
życzliwych bibliotekarzy i nauczycieli.

W zachodnich książkach bohatero-
wie mówią ładnie i radzą sobie w każdej 
sytuacji – coś robią, ale też mówią, argu-
mentują. W Korei porządna dziewczyna 
poświęca się dla rodziny i narodu. Zachod-
nia porządna dziewczyna jest odważna 
i choć się boi, umie przemówić, gdy trzeba. 
Jeszcze w Korei jako dziecko widziałam, 
jak dostało się mężczyźnie za to, że gada, 
zamiast pracować. W Ameryce ten, kto nie 
umie walczyć o swoje, uchodzi za głupca 
lub słabeusza.

Nie chciałam mówić, ale nie chciałam 
być uważana za głupią.

Na pierwszym roku dołączyłam do 
grupy dyskusyjnej. Nie nadążałam za kon-
wersacją, ale uznałam, że muszę opanować 
tę sztukę. Elokwentne toczenie sporów dla 
mnie graniczyło z niemożliwością. Byłam 
fatalna, ale to lepsze niż nic. Próbowałam 
przez rok, zanim się poddałam.

Pewnego dnia zobaczyłam w holu 
ogłoszenie o letniej szkole w Hotchkiss 
oferującej kursy fakultatywne, których nie 
było w Bronx Science. Napisałam, żeby 
przysłali mi program, i znalazłam w nim 
kurs publicznego przemawiania. Poprosi-
łam rodziców o opłacenie tego kursu, a oni 
przysłali mi pieniądze, choć to musiało być 
dla nich spore obciążenie. 

W Hotchkiss prowadzący zlecał nam 
różne zadania: opowiedzieć długi dowcip, 
opisać dzieło sztuki, przekonać słuchaczy 
do niepopularnego poglądu.

Opowiedziałam długi dowcip i nikt się 
nie zaśmiał. Nie był najlepszy, ale wreszcie 
zaczynałam rozumieć sens retoryki. Na-
stępnego lata wysłałam e-maila z prośbą 
o inny program, tym razem Phillips Exeter 
Academy, gdzie zapisałam się na kolejny 
kurs publicznego przemawiania.

Gdy dostałam się na studia do Yale, po-
czułam się obco wśród absolwentów szkół 
prywatnych, które znałam tylko z letnich 
kursów. Konwersowali swobodnie o muzy-
ce, sztuce i dalekich krajach, pisali piękne 
rozprawy o książkach, których nie czyta-
łam. Niektórzy znali nawet łacinę i grekę. 
Przebrnęłam przez kursy i lekkomyślne 
romanse. Specjalizowałam się w historii 
i bez konkretnych planów w głowie wstąpi-
łam na wydział prawa Uniwersytetu 
Georgetown.

Ani przez chwilę nie myślałam o ka-
rierze prawnika sądowego, zawodowego 
polemisty. Sądziłam, że bardziej nadam się 
do korporacji. Myślałam przede wszystkim, 
że muszę postarać się o lepsze warunki 
fi nansowe niż rodzice, którzy pracowali 
okrągły rok w niedogrzanym sklepie, ciuła-
jąc na czynsz dla chciwego właściciela, 
który ani myślał zająć się panoszącymi się 
tam ogromnymi szczurami.

Po roku w Georgetown poszłam do 
poradni zawodowej, żeby się dowiedzieć, 
co robić podczas rozmowy kwalifi kacyjnej. 
Doradczyni, starsza biała kobieta, powie-
działa mi najłagodniej, jak umiała: „Musisz 
powiedzieć, jaka jesteś świetna. Jesteś 
Azjatką, więc kiedy się chwalisz, łamiesz 
stereotyp potulnej kobiety Wschodu. Twój 
rozmówca nigdy nie pomyśli, że się prze-
chwalasz. Nie doradzam tego pyszałkowa-
tym białym mężczyznom”.

Uświadomiła mi, jak może widzieć mnie 
świat. Musiałam mówić jak lepsza i wyda-
wać się lepsza, bo inni mogli widzieć mniej, 
niż było do zobaczenia. Nie miałam okazji 
pójść za jej radą, ale nigdy nie zapomnia-
łam jej słów.

Kiedy sprzedałam pierwszą powieść, nie 
byłam już prawniczką. Miałam 38 lat. Przed 
promocją mój wydawca wynajął instruktor-
kę od mediów, która miała mnie przeszkolić 
w dwie godziny. Instruktorka wydała na ten 
temat książkę, więc ją przeczytałam. Dowie-
działam się, że w każdym wydarzeniu cho-
dzi o publiczność. Bardzo mi to pomogło, 
bo potem zawsze, bez względu na to, jak 
niepewnie się czułam, umiałam zapomnieć 
o sobie i skupić się na innych.

Piszę powieści, czasem wygłaszam 
odczyty. Należę do wielu plemion. Jestem 
imigrantką, introwertyczką, proletariusz-
ką, Koreanką, kobietą, absolwentką szkoły 
publicznej z Queens, prezbiterianką. Gdy 
dorastałam, nie podejrzewałam, że ludzie 
tacy jak ja mogą pisać książki lub przema-
wiać do publiczności. Do dziś boję się, że 
jak coś zawalę, inni mi podobni nie dostaną 
szansy. Tak czują się outsiderzy i nowo 
przybyli. To nieracjonalne i niesprawiedli-
we. Wiem.

Mam 50 lat i po ponad 40 latach na 
Zachodzie zrozumiałam, że słowo mówio-
ne – tak jak pisane – jest bolesne, bo wysta-
wia nasze myśli na cudzą ocenę. Jednak 
mówienie – tak jak pisanie – ma moc 
sprawczą, bo nasze idee mogą się okazać 
wartościowe, warte przekazania.

Jako dziewczynka nie znałam siły słów. 
Teraz ją znam. +

tłum. Sergiusz Kowalski
© 2019 The New York Times and Min Jin Lee

Min Jin Lee 

• jest pisarką, jej powieść „Pachinko” (2017) 
weszła do finału National Book Award. Była 
stypendystką Fundacji Guggenheima i Radc-
liffe Institute of Advanced Study na Uniwer-
sytecie Harvarda

Pierwsze tygodnie w Ameryce były 
trudne. W mojej klasie była jeszcze 
jedna Koreanka. Podobnie jak ja 
miała małe oczy, ale w odróżnieniu 
ode mnie znała angielski i miała 
przyjaciół. Wolała, żebym trzymała 
się od niej z daleka

O G Ł O S Z E N I E   W Ł A S N E   W Y D A W C Y 33956916

FOT. ELENA SEIBERT



Gazeta Wyborcza
Sobota, 12 października 201912

1 RP

W iele osób uważa, że praw-
da ma siłę. Wierzą, że 
jeśli przywódca, religia 
lub ideologia dokonają 
złej oceny rzeczywisto-
ści, ostatecznie przegrają 
z rywalami, którzy zro-
bili to trafniej. Dlatego 
uważa się, że poleganie 
na prawdzie jest najlep-
szą strategią zdobywania 
władzy. Niestety, to tylko 
kojący mit. 

W rzeczywistości 
relacje pomiędzy prawdą 
i władzą są o wiele bar-

dziej skomplikowane, ponieważ w ludzkim 
społeczeństwie władza oznacza dwie – i to 
bardzo różne – rzeczy.

Z jednej strony władza to zdolność do 
skutecznych działań w ramach obiektyw-
nej rzeczywistości: polowania na zwierzę-
ta, budowania mostów, leczenia chorób, 
konstruowania bomby atomowej. Ten 
rodzaj władzy jest ściśle związany z praw-
dą. Bo jeśli wierzysz w nieprawdziwą teorię 
fi zyczną, nie będziesz w stanie zbudować 
bomby atomowej.

Z drugiej strony władza oznacza także 
zdolność do manipulowania ludzkimi 
przekonaniami, dzięki czemu wielu ludzi 
skutecznie ze sobą współpracuje. Budowa-
nie bomb atomowych wymaga nie tylko 
dobrego zrozumienia praw fi zyki, ale także 
skoordynowanej pracy milionów ludzi. 
Planeta Ziemia została podbita przez Homo 
sapiens, a nie przez szympansy lub słonie, 
ponieważ jesteśmy jedynymi ssakami, 
które mogą współpracować w bardzo dużej 
grupie. 

Taka współpraca na dużą skalę opiera 
się na wierze we wspólne historie. Ale te 
historie nie muszą być prawdziwe. Można 
zjednoczyć miliony ludzi, pozwalając im 
wierzyć w wyssane z palca historie o bo-
gach, rasie lub ekonomii.

Podwójna natura władzy i prawdy 
sprawia, że my, ludzie, znamy o wiele wię-
cej prawd niż którekolwiek inne zwierzę, 
ale wierzymy również w znacznie więcej 
nonsensów. Jesteśmy zarówno najmą-
drzejszymi, jak i najbardziej łatwowierny-
mi mieszkańcami planety Ziemia. 

Króliki nie wiedzą, że E=mc2, że 
Wszechświat się rozszerza, a DNA składa 
się z cytozyny, guaniny, adeniny i tyminy. 
Z drugiej strony króliki nie wierzą w mito-
logiczne fantazje i ideologiczne absurdy, 
które hipnotyzują niezliczone rzesze ludzi 
od tysięcy lat. Żaden królik nigdy nie wle-
ciałby samolotem w World Trade Center 
w nadziei, że zostanie nagrodzony 
72 dziewiczymi króliczycami w życiu poza-
grobowym.

TRZY PRZEWAGI FIKCJI 
NAD PRAWDĄ 
Jeśli chodzi o jednoczenie ludzi wokół 
wspólnej historii, fi kcja ma nad prawdą 
trzy przeważające zalety. 

Po pierwsze, prawda jest uniwersalna, 
natomiast fi kcje mają charakter lokalny. 
W związku z tym, jeśli chcemy odróżnić 
nasze plemię od obcokrajowców, fi kcyjna 
historia będzie kształtować naszą tożsa-
mość znacznie lepiej niż prawda. 

Załóżmy, że uczymy członków naszego 
plemienia, że „słońce wschodzi na wscho-
dzie i zachodzi na zachodzie”. To kiepski 
mit plemienny. Bo jeśli spotkam kogoś 
w dżungli, kto powie mi, że słońce wscho-
dzi na wschodzie, może to oznaczać zarów-
no to, że jest lojalnym członkiem naszego 
plemienia, jak i to, że jest inteligentnym 
cudzoziemcem, który sam doszedł do 
takich wniosków.

Dlatego lepiej nauczyć członków ple-
mienia, że „słońce jest okiem gigantycznej 
żaby, która każdego dnia przeskakuje 
po niebie”, ponieważ mało który obcy 
– nieważne jak inteligentny – wpadłby na 
coś takiego.

Druga ogromna przewaga fi kcji nad 
prawdą wiąże się z tzw. zasadą upośledze-
nia, która zakłada, że sygnały muszą być 
dla wysyłającego je kosztowne, aby nie 
zostały łatwo sfałszowane. Na przykład 
samce pawi sygnalizują samicom swoją 
świetną kondycję przez olbrzymi kolorowy 
ogon. Jest to niezawodny sygnał sprawno-
ści, ponieważ ogon jest ciężki, nieporęczny 
i przyciąga drapieżniki. Tylko naprawdę 
sprawny paw może przetrwać pomimo 
tego obciążenia. 

Coś podobnego dzieje się z opowie-
ściami. Jeśli lojalność wobec danej opcji 
politycznej będzie wyrażać się wiarą 
w prawdziwą historię, każdy może skutecz-
nie udawać, że jest zagorzałym wyznawcą. 
Ale wiara w śmieszne i dziwaczne historie 
wymaga znacznie większego poświęcenia, 
dlatego jest dużo lepszym sprawdzianem. 
Jeśli wierzysz swojemu liderowi tylko 
wtedy, gdy mówi prawdę, niczego to nie 
dowodzi, a na pewno nie lojalności. Nato-
miast jeśli wierzysz mu nawet wtedy, gdy 
snuje niestworzone historie – to dopiero 
lojalność! 

Czasem sprytni przywódcy celowo 
mówią bzdury, aby w ten sposób odróżnić 
prawdziwych zwolenników od tych, którzy 
płyną z prądem.

Po trzecie i najważniejsze – prawda jest 
często bolesna i niepokojąca. Dlatego jeśli 
trzymasz się suchych faktów, nie pocią-
gniesz za sobą zbyt wielu osób. Amery-
kański kandydat na prezydenta, który 
będzie mówił opinii publicznej całą prawdę 

o historii USA, ma stuprocentową gwaran-
cję przegranej. To samo dotyczy kandy-
datów we wszystkich innych krajach. Ilu 
Żydów, Włochów lub Hindusów mogłoby 
znieść brutalną prawdę o historii swojego 
narodu? 

Bezkompromisowa wierność prawdzie 
to godna podziwu praktyka duchowa, ale 
nie strategia na zwycięstwo w wyborach.

REWOLUCJA NAUKOWA 
ZACZĘŁA SIĘ WŚRÓD 
FANATYKÓW 
Niektórzy twierdzą, że długoterminowe 
koszty wiary w wymyślone historie są wyż-
sze niż wszelkie krótkoterminowe korzyści 
ze spójności społecznej. Według nich, gdy 
ludzie zaczynają wierzyć w absurdalne 
fi kcje i wygodne kłamstwa, nawyk ten roz-
przestrzenia się na inne obszary, w konse-
kwencji prowadząc do podejmowania błęd-
nych decyzji gospodarczych, przyjmowania 
kontrproduktywnych strategii wojskowych 
czy zaniedbań technologicznych. 

Chociaż rzeczywiście czasem tak się 
dzieje, to nie jest to reguła. Nawet najbar-
dziej skrajni fanatycy często ograniczają 
swoją irracjonalność do określonych 
obszarów – wierzą w nonsensy w jednych 
dziedzinach, podczas gdy w innych są 
wybitnie racjonalni.

Weźmy nazistów. Nazistowska teo-
ria rasowa była pseudonauką. Chociaż 
naziści próbowali podeprzeć swoje 
twierdzenia dowodami naukowymi, to 

Króliki nie wiedzą, że E=mc2, 
że Wszechświat się rozszerza, 

a DNA składa się z cytozyny, 
guaniny, adeniny i tyminy. 

Z drugiej strony króliki 
nie wierzą w mitologiczne 

fantazje i ideologiczne 
absurdy, które hipnotyzują 
rzesze ludzi od tysięcy lat. 

Żaden królik nigdy nie 
wleciałby samolotem w World 

Trade Center w nadziei, że 
zostanie nagrodzony 

72 dziewiczymi króliczycami 
w życiu pozagrobowym

KOJĄCY 
MIT 

PRAWDY
Władza zakorzeniona jest w fi kcji. 

Ludzie wiedzą dziś nieprawdopodobnie dużo o świecie. 
I wciąż wierzą w największe kłamstwa.

Yuval Noah Harari
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i tak musieli tłumić swój racjonalizm, 
aby uzasadniać mordowanie milionów 
ludzi. Kiedy jednak przyszedł czas na 
zaprojektowanie komór gazowych i przy-
gotowanie rozkładów jazdy pociągów do 
Auschwitz, ich zdolność do racjonalnego 
i logicznego myślenia ujawniła się w ca-
łej okazałości.

To, co jest prawdą o nazistach, sprawdza 
się również w przypadku wielu innych 
fanatycznych ruchów w historii ludzkości. 
Trzeba sobie uświadomić, że rewolucję 

naukową zrodziła być może najbardziej 
fanatyczna kultura w historii. W czasach 
Kolumba, Kopernika i Newtona w Europie 
szalał fanatyzm religijny, a poziom toleran-
cji był śladowy.

Nawet sam Newton poświęcił więcej 
swojego czasu na poszukiwanie zaszyfro-
wanych wskazówek w Biblii niż na rozszy-
frowywanie praw fi zyki. Pionierzy rewolu-
cji naukowej żyli w społeczeństwie, które 
wypędziło Żydów i muzułmanów, paliło 
heretyków na stosach, oskarżało o czary 

każdą kochającą koty starszą panią i co 
każdą pełnię księżyca wszczynało nową 
wojnę religijną.

Natomiast gdybyście jakieś 400 lat temu 
przybyli do Kairu lub Stambułu, zobaczy-
libyście wielokulturową i tolerancyjną 
metropolię, w której sunnici, szyici, pra-
wosławni, katolicy, Ormianie, Koptowie, 
Żydzi, a nawet pewna liczba Hindusów żyli 
obok siebie we względnej harmonii. Choć 
dochodziło do nieporozumień i zamieszek 
– i chociaż imperium osmańskie z założe-

nia dyskryminowało ludzi ze względów 
religijnych – w porównaniu z Europą był to 
liberalny raj. Gdybyście udali się wówczas 
do ówczesnego Paryża lub Londynu, zoba-
czylibyście miasta przepełnione religijną 
bigoterią, w których w miarę swobodnie 
mógłby żyć tylko członek dominującej sek-
ty. W Londynie szykanowano katolików, 
w Paryżu – protestantów. Żydów wypędzo-
no już dawno; nikt nawet nie zastanawiał 
się nad wpuszczeniem muzułmanów. 

A jednak rewolucja naukowa rozpoczę-
ła się w Londynie i Paryżu, a nie w Kairze 
czy Stambule.

SŁUŻBA PRAWDZIE CZY 
SPOŁECZEŃSTWU? 
Umiejętność bycia racjonalnym w pew-
nych dziedzinach i zupełnie nieracjonal-
nym w innych ma prawdopodobnie wiele 
wspólnego ze strukturą naszego mózgu. 
Różne jego części odpowiadają za różne 
tryby myślenia. Ludzie mogą podświado-
mie dezaktywować i reaktywować te części 
mózgu, które są kluczowe dla sceptycznego 
myślenia. W ten sposób Adolf Eichmann 
mógł zamknąć swoją korę przedczołową 
w trakcie płomiennego przemówienia 
Hitlera, by następnie uruchomić ją ponow-
nie podczas przeglądania rozkładów jazdy 
pociągów do Auschwitz.

Nawet jeśli musimy zapłacić pewną ce-
nę za rezygnację z pełnego racjonalizmu, to 
korzyści płynące ze zwiększonej spójności 
społecznej są często tak duże, że w historii 
ludzkości fi kcja przeważnie brała górę nad 
prawdą. Uczeni wiedzą o tym od tysięcy lat 
i dlatego często musieli wybierać pomiędzy 
służbą prawdzie a dbaniem o harmonię 
społeczną. 

Czy powinni dążyć do zjednoczenia 
ludzi, upewniając się, że wszyscy wierzą 
w tę samą fi kcję, czy też oznajmić światu 
prawdę, nawet za cenę podważenia funda-
mentów, na których opierały się społeczeń-
stwa? Sokrates wybrał prawdę i został stra-
cony. Najpotężniejsze placówki naukowe 
w historii – zarządzane przez chrześcijań-
skich księży, konfucjańskich mandarynów 
czy komunistycznych ideologów – stawiały 
jedność ponad prawdą. Właśnie dlatego 
wszyscy oni byli tak potężni. +

tłum. Maciej Orłowski
© 2019 Yuval Noah Harari. 
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Ludzie mogą podświadomie dezaktywować 
i reaktywować te części mózgu, które są kluczowe 
dla sceptycznego myślenia. W ten sposób Adolf 
Eichmann mógł zamknąć swoją korę przedczołową 
w trakcie płomiennego przemówienia Hitlera, 
by następnie uruchomić ją ponownie podczas 
przeglądania rozkładów jazdy pociągów do Auschwitz

Yuval Noah Harari 

• izraelski historyk, autor m.in. międzynaro-
dowego bestsellera „Sapiens. Od zwierząt do 
bogów. Krótka historia ludzkości”
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WIĘZIENIA 
ZAMIAST 

SCHRONIENIA
Nasza władza skazuje osoby poszukujące azylu na system zaprojektowany 

dla przestępców.

Francisco Cantú

P rzez ponad siedem miesięcy 
Ysabel przebywała w więzieniu 
bez krat – w areszcie dla imi-
grantów w południowej Arizonie 
wchodzącym w skład rozległej 
sieci ośrodków internowania 
zarządzanych przez prywatne 
fi rmy na podstawie umowy 
z Departamentem Bezpieczeń-
stwa Krajowego.

Odwiedzam Ysabel (która 
w obawie o własne bezpieczeń-
stwo poprosiła o zmianę imie-
nia) co dwa tygodnie jako wolon-
tariusz organizacji Kino Border 
Initiative, jednej z nielicznych 

grup wsparcia dla migrantów w Arizonie, 
które prowadzą niezwykle potrzebne 
programy wizytacyjne (oprócz takich 
NGO-sów jak Mariposas Sin Fronteras czy 
Transcend). 

BIBLIA, KRZYŻÓWKI 
I TAMPONY
Naszą podstawową rolą jest zapewnienie 
azylantom moralnego wsparcia, ułatwianie 
komunikacji z członkami rodziny i prawni-
kami oraz pełnienie funkcji powierników: 
osadzeni dzielą się z nami swoimi frustra-
cjami, przerażeniem, a często zwykłą roz-
paczą.

Ysabel i inni odwiedzani przez nas 
azylanci często proszą o proste formy 
wsparcia: np. ustanowienie niewielkich de-
pozytów na ich kontach komisarycznych, 
by mogli zadzwonić do krewnych lub kupić 
osiągające tu zawrotne ceny produkty co-
dziennego użytku, takie jak makaron, tam-
pony, szampon czy słuchawki do oglądania 
telenoweli. Często proszą nas o przesłanie 
im książek w języku hiszpańskim – to jedna 
z niewielu rzeczy, które mogą otrzymywać 
pocztą bez zgody urzędnika. Najpopular-
niejsza jest Biblia, modlitewniki i śpiewniki 
kościelne, dwujęzyczne słowniki i podręcz-
niki do nauki angielskiego, romanse i inne 
książki, które pozwalają zabić czas: krzy-
żówki, kolorowanki, podręczniki do nauki 
rysowania i robienia origami.

ODYSEJA YSABEL 
Z WENEZUELI 
Ysabel dotarła na granicę Stanów Zjedno-
czonych w  październiku ubiegłego roku 
– we wschodniej Wenezueli zostawiła dom 
i dwójkę dzieci. Region, w którym miesz-
kała, pogrążał się w chaosie na długo przed 
opisywanymi w  mediach politycznymi 
wstrząsami w Wenezueli – borykał się z po-
wszechną przemocą, częstymi przerwami 
w  dostawie prądu oraz poważnymi nie-
doborami żywności, wody i leków. Ysabel 

powiedziała mi, że zanim uciekła, została 
porwana, wielokrotnie okradziona przez 
uzbrojonych bandytów i postrzelona pod-
czas próby kradzieży samochodu.

Podobnie jak miliony jej rodaków Ysabel 
straciła zaufanie do rządu Nicolása Ma-
duro, który nie potrafi  zapewnić swoim 
obywatelom bezpieczeństwa i najbardziej 
podstawowych usług. Przyłączyła się 
do lokalnej opozycji i po udziale w kilku 
antyrządowych demonstracjach została 
zidentyfi kowana przez władze jako wróg 
reżimu. Gdy w końcu do jej domu weszły 
na rewizję wenezuelskie służby specjalne, 
postanowiła opuścić kraj na dobre.

Aby dostać się do Stanów Zjednoczo-
nych, Ysabel udała się do Caracas, po czym 
przez prawie trzy tygodnie podróżowała 
– samolotem, samochodem, autobusem 
i taksówką. Jej droga prowadziła przez 
Panama City, Bogotę, Cancún, Mexico City 
i Mexicali, zanim w końcu dotarła do San 
Luis Rio Colorado, meksykańskiego przy-
granicznego miasteczka, sąsiadującego 
z Yuma w Arizonie. Wówczas na punkcie 
granicznym poprosiła o azyl.

BIUROKRACJA JAK Z KAFKI
Od tamtego czasu, czyli od ponad pół roku, 
Ysabel przetrzymywana jest na granicy, mi-
mo że stosuje się ściśle do amerykańskich 
przepisów imigracyjnych i azylowych. 

Podczas rozmowy z urzędnikami z De-
partamentu Bezpieczeństwa Krajowego 
szybko okazało się, że wisi nad nią widmo 
powrotu do Wenezueli. Podobnie jak kil-
kadziesiąt tysięcy azylantów musi czekać 
na uregulowanie swojego statusu i znosić 
dręczącą niepewność. 

Wymiar sprawiedliwości traktuje ją jak 
kryminalistkę – mimo że nigdy nie popeł-
niła żadnego przestępstwa ani nie została 
o nie oskarżona.

Jednak postępowanie w sprawie osób 
ubiegających się o azyl w USA toczy się 
nie przed sądem karnym, lecz cywilnym. 
W rezultacie azylanci nie mogą skorzystać 
z usług obrońcy z urzędu, a większość mi-
grantów i osób ubiegających się o azyl nie 
otrzymuje żadnej pomocy prawnej. Jedyną 
nadzieją są dla nich organizacje non profi t, 
które świadczą porady prawne pro bono, 
jak The Florence Project, jedyna organiza-
cja pozarządowa w Arizonie, która zajmuje 
się prawną reprezentacją migrantów. 

Według raportu Amerykańskiej Ra-
dy Imigracyjnej z 2016 r. tylko 14 proc. 
więźniów-imigrantów ma do dyspozycji 
adwokata, a odsetek ten prawdopodobnie 
spadł jeszcze w związku z niedawnym 
wzrostem liczby wniosków o azyl. Zdecy-
dowana większość spośród tych, którzy nie 
mają wsparcia prawnego – niemal 91 proc. 
– przegrywa swoje sprawy.

Amerykański system imigracyjny 
wywraca do góry nogami zasadę spra-
wiedliwego procesu. Zamiast domnie-
mania niewinności migranci stają przed 
„domniemaniem niedopuszczalności”. 
Muszą wykazać, że ich życie jest poważnie 
zagrożone, mimo że w większości mają 
bardzo niewiele możliwości, by zebrać 
na to dowody w swoich ojczystych kra-
jach. Osoby ubiegające się o azyl są zatem 
obciążane kłopotliwym ciężarem dowo-
dzenia w zupełnie nieznanym sobie syste-
mie prawnym.

Nasz system przetrzymywania i depor-
tacji przypomina skomplikowaną kaf-
kowską biurokrację, która dla większości 
uwięzionych w nim osób jest dodatkowo 
prowadzona w nieznanym im języku. 
Nawet wzdłuż granicy z Meksykiem straż-
nicy więzienni i sędziowie często nie znają 
hiszpańskiego, jeszcze bardziej dystansują 
się więc od społeczności, nad którą spra-
wują tak wielką kontrolę. 

W rezultacie więźniowie i ich rodziny 
są jeszcze bardziej bezradni, co bezwzględ-
nie wykorzystują różnej maści prawnicy, 
„życzliwi” oferujący wpłacenie kaucji 
czy inne szemrane typy zapewniające, że 
przygotują dokumenty, tłumaczenia i wiele 
niezliczonych „usług”.

Sędziowie imigracyjni w Arizonie, 
którzy rozstrzygają sprawy w ośrodkach 
detencyjnych, są znani ze swojej surowości. 
Dla przykładu, w latach 2013-18 sędzia John 
W. Davis z południowej Arizony wydał 
odmowne decyzje w 96,9 proc. spraw, 
przyznał tylko dziewięć zgód na udzielenie 
azylu na 291 rozpatrywanych wniosków 
(średni odsetek odrzuceń w całym kraju 
był w tym czasie znacznie niższy i wynosił 
57,6 proc.). Oznacza to, że przez dwa lata 
sędzia Davis zarządzał deportację niemal 
każdego starającego się o azyl, który wszedł 
do jego sali sądowej.

„NIE MA ŻADNEGO 
HARMONOGRAMU”
Pomimo wszystkich rzucanych jej pod nogi 
kłód, w lutym Ysabel uzyskała azyl od federal-
nego sędziego imigracyjnego – wygrała spra-
wę nawet bez prawnika. Kiedy odwiedziłem 
ją kilka dni później, wyraźnie się zmieniła 
– biła z niej lekkość, jaką rzadko widywałem 
w murach aresztu. Po pół roku życia w stanie 
zawieszenia wreszcie wytyczono przed nią 
jasną ścieżkę. W każdej chwili – mówiła mi 
– może zostać zwolniona, a drzwi do Amery-
ki w końcu się przed nią otworzą.

Mijały jednak dni i tygodnie, a z jakie-
goś powodu drzwi wciąż pozostawały 
zamknięte. Co tydzień odwiedzałem areszt, 
licząc, że nazwisko Ysabel w końcu zniknie 
z naszej listy, ale za każdym razem zno-
wu dostrzegałem ją w pokoju odwiedzin, 

Amerykański system 
przetrzymywania i deportacji 
przypomina skomplikowaną 
kafk owską biurokrację, która 

dla większości uwięzionych 
w nim osób jest prowadzona 

w nieznanym im języku. 
Nawet wzdłuż granicy 
z Meksykiem strażnicy 

więzienni i sędziowie często 
nie znają hiszpańskiego, 

jeszcze bardziej dystansują 
się więc od społeczności, nad 
którą sprawują tak wielką 

kontrolę
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wśród innych kobiet szukających schronie-
nia: matek, babć, sióstr i córek. 

Z każdą naszą rozmową jej marzenie 
o wolności nieco się oddalało. Rząd popro-
sił o opóźnienie jej zwolnienia, a urzędnicy 
przygotowali apelację. Termin jej złożenia 
upłynął, a Ysabel wciąż nie wiedziała, 
w jakim miejscu jest jej sprawa. W końcu 
dowiedziała się, że rząd rzeczywiście złożył 
apelację, ale nie otrzymała żadnej daty roz-
prawy sądowej – jedynej informacji, która 
pozwala ubiegającym się o azyl ułożyć 
sobie w głowie potencjalny harmonogram 
ich najbliższej przyszłości; punkt, na któ-
rym mogą skupić całą swoją nadzieję.

W końcu ustaliłem, co ze sprawą Ysa-
bel – po godzinie odbijania się od jednego 
telefonu do drugiego. Apelacja ws. Ysabel 
trafi ła do Izby Odwoławczej ds. Imigracji 
– najwyższego amerykańskiego organu ad-
ministracyjnego zajmującego się interpre-
tacją i stosowaniem prawa imigracyjnego. 

Kiedy w końcu udało mi się złapać kogoś 
z biura i zapytać, czy w sprawie Ysabel usta-
lono datę rozprawy, usłyszałem, że nie bę-
dzie żadnej rozprawy. Zamiast tego sąd sam 
rozstrzygnie o losach kobiety większością 
głosów za zamkniętymi drzwiami na podsta-
wie „przeglądu zgromadzonych dokumen-
tów”. Gdy zapytałem, czy wiadomo w ogóle, 
ile czasu może zająć podjęcie takiej decyzji, 
powiedziano mi wprost: „Nie ma żadnego 
harmonogramu w takich sprawach”.

Trudno zrozumieć władzę amerykań-
skiego rządu nad losem Ysabel. Czyściec, 
w którym znalazły się ona i inne osoby 
ubiegające się o azyl, często trwa miesią-
ce, a nawet lata. W całym kraju migranci 
tacy jak ona przebywają w odosobnionych 
obiektach, schowani przed oczami świata. 
Niewiele innych krajów więzi ludzi na taką 
skalę: według genewskiej organizacji Glo-
bal Detention Project amerykański system 
przetrzymywania imigrantów jest naj-
większym na świecie i jednym z niewielu, 
które zamykają migrantów w więzieniach 
niczym kryminalistów.

Wewnętrzny raport amerykańskich 
Służb Imigracyjnych i Celnych (Immigra-
tion and Customs Enforcement, w skrócie 
ICE) z 2009 r. wyraźnie stwierdza, że   model 
zatrzymań „bazuje przede wszystkim na 
standardach w zakładach karnych prze-
znaczonych dla przestępców przedpro-
cesowych”. Standardach, które – jak przy-
znaje ICE – „nakładają więcej ograniczeń 
i wiążą się z większymi kosztami, niż jest to 
konieczne”. 

Ale te koszty to zarazem ogromne 
zyski dla prywatnego sektora deten-
cyjnego: w 2016 roku podatkowym ok. 
dwóch trzecich wszystkich zatrzymanych 
migrantów (ponad 260 tys. osób) było 
przetrzymywanych w ośrodkach prywat-
nych fi rm i generowało ponad 4 mld dol. 
przychodów.

ODCZŁOWIECZYĆ 
I ODSTRASZYĆ
Długotrwałe przetrzymywanie potęguje 
najbardziej dehumanizujące doświadcze-
nia, jakich zaznali migranci. Przez przemyt-
ników są traktowani jak towar, przy zbliża-
niu się do silnie zmilitaryzowanej granicy 
są narażeni na liczne niebezpieczeństwa, 
a od momentu jej przekroczenia traktowa-
ni jak przestępcy.

Wszystko to skupia się jak w soczewce 
w murach aresztu śledczego. Kobiety, 
które spotykam, są tego bardzo świadome. 
„Chciałybyśmy w końcu opuścić te ścia-
ny – mówią mi – ponieważ czujemy się tu 
jak zwierzęta”.

Odczłowieczanie ma również odstra-
szać. W końcu odstraszanie stało się 
podstawową fi lozofi ą ochrony naszych gra-
nic. Odstraszanie nieustannie rosnącym 
kosztem przekraczania naszych południo-
wo-zachodnich pustyń, na który składa 
się przerażająca perspektywa oddzielenia 
rodziców od dzieci i wyniszczająca niepew-
ność bycia uwięzionym przez nieokreślony 
czas. Wszystko to ma zniechęcać i ostatecz-
nie złamać ducha niedoszłego migranta.

Jedna z kobiet, które regularnie od-
wiedzam, 57-letnia babcia z Gwatemali, 
niedawno przyznała mi, że zastanawia się 
nad wycofaniem swojego wniosku o azyl, 
by zostać jak najszybciej deportowana. 

Władza, której stała się ofi arą i która od 
ponad pół roku przetrzymuje ją w za-
mknięciu, stała się dla niej jeszcze gorsza 
niż przytłaczający strach, który zmusił ją 
do ucieczki z własnego domu. „No puedo 
aguantar mas” (Nie mogę już tego znieść) 
– powiedziała mi.

Chciałem jej powiedzieć, że system dzia-
ła tak, jak został zaprojektowany. Zamiast 
tego powiedziałem, żeby nie traciła wiary 
i nie poddawała się. 

Przez cały ten czas zastanawiałem się, 
czy schronienie, którego szukała, pozosta-
nie przed nią zamknięte na zawsze. +

Tłum. Maciej Orłowski
© 2019 The New York Times 

and Francisco Cantú

Francisco Cantú 

• jest autorem książki „The Line Becomes 
a River: Dispatches From the Border”. 

• Tornillo w Teksasie – dzieci nielegalnych imigrantów prowadzone między namiotami w ośrodku dla zatrzymanych na granicy z Meksykiem  FOT. MIKE BLAKE/REUTERS

FOT. DAVID TAYLOR
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Co myślimy o władzy

DEMOKRACJA 
NIELIBERALNA? 

WOLIMY NIE
Polacy są przywiązani 
do zasad demokracji libe-
ralnej i chcą władzy kontro-
lowanej przez obywateli. 
Największe wątpliwości mają 
w tej sprawie osoby o poglą-
dach prawicowych.

Krzysztof Pacewicz

J ak pokazuje badanie Kantar dla 
„Wyborczej”, Polacy nie chcą odej-
ścia od zasad demokracji liberalnej. 
Widać jednak duże różnice pomię-
dzy dwiema grupami: stosunkowo 
najbardziej antyliberalnie nastawio-
nymi osobami o poglądach prawi-
cowych oraz nastawionymi dużo 
bardziej liberalnie, którzy określają 
swoje poglądy jako lewicowe, cen-
trolewicowe bądź centrowe (ponie-
waż ta grupa ma zbliżone poglądy 
na kwestię władzy, będziemy trakto-
wać ich zbiorczo, nazywając „osoba-
mi centrowo-lewicowymi”).

W naszym badaniu zadaliśmy 
proste pytanie: „Czy władza może łamać 
reguły demokracji, jeżeli wymaga tego 
interes narodu?”. 

Aż 72 proc. odparło, że nie, a tylko 
25 proc. – że tak. Przeważająca większość 
z nas sądzi więc, że zasady demokracji 

są ważniejsze niż interes narodu. Wśród 
osób centrowo-lewicowych uważa tak aż 
86 proc., a wśród prawicowych – 55 proc., 
czyli dalej większość, choć już niewielka. 

42 proc. osób o poglądach prawico-
wych sądzi zaś, że władza może łamać 
reguły demokracji, jeżeli wymaga tego 
interes narodu.

Czy istnieje „demokracja nieliberalna”?
Autorytarna władza w XXI wieku nie przy-
pomina już tej z wieku XX, przynajmniej 
w krajach globalnej Północy. Erdogan czy 
Orbán, a nawet Putin nie pokazują się raczej 
w wojskowych mundurach, organizują wy-
bory, a nawet w nich wygrywają, utrzymują 
pozory trójpodziału władzy i niezależnych 
mediów. Swoje antydemokratyczne tenden-
cje muszą ubierać w język demokratyczny 
– inaczej bowiem ryzykowaliby utratę po-
parcia społecznego, a przynajmniej złą pra-
sę na świecie.

Do opisu państw takich jak Rosja, Węgry 
czy Turcja używa się terminu „demokra-
cja nieliberalna”: oznacza on utrzymanie 
wolnych wyborów i formalnego trwania in-
stytucji demokratycznych z jednoczesnym 
łamaniem praw obywatelskich, ogranicza-
niem swobody działania opozycji politycz-
nej oraz niezależnych od władzy mediów 
czy biznesu. Powstał on już w 1997 roku, 
ale karierę zrobił w ostatniej dekadzie. Sam 
termin „demokracja nieliberalna” budzi 
kontrowersje – przez ostatnie kilkadziesiąt 
lat przyzwyczailiśmy się bowiem wymie-
niać słowa „demokracja” i „liberalizm” 
razem, niemalże jako synonimy. Dlatego 
pojęcie to niektórzy, jak np. prof. Wojciech 

Sadurski, uważają za oksymoron, sugeru-
jąc, że to po prostu zawoalowana nazwa na 
przejście od demokracji do autorytaryzmu.

Z drugiej strony, historycznie rzecz 
biorąc, te dwa elementy – demokracja 
i liberalizm – nie zawsze współwystępo-
wały. Klasycznym przykładem nielibe-
ralnej demokracji mogą być starożytne 
Ateny, gdzie wszystkie ważne decyzje 
podejmowano w głosowaniach, ale kon-
cepcja liberalizmu, czyli praw jednostki, 
w zasadzie nie istniała. Większość mogła 
np. przegłosować decyzję o skazaniu 
jednego obywatela na śmierć, jeśli – daj-
my na to – drażnił większość namolnymi 
pytaniami. Z drugiej strony koncepcje 
liberalizmu powstały i zostały w pewnym 
stopniu wprowadzone w życie w nowożyt-
nej Wielkiej Brytanii, która przez stulecia 
nie była wcale demokracją, lecz monar-
chią konstytucyjną.

MODA NA DEMOKRACJĘ
Ogólnie rzecz biorąc, „demokratyczny” 
komponent demokracji liberalnej budzi 
dzisiaj niewielkie kontrowersje – prze-
ważająca większość ludzi w świecie roz-
winiętym uważa wolne wybory władz za 
podstawę sprawiedliwego ustroju poli-
tycznego. Mało kto otwarcie przyzna, że 
demokracji nie szanuje, nawet Władimir 
Putin. Jednak komponent „liberalny”, czyli 
prawa i wolności jednostki – zarówno jako 
człowieka, jak i jako obywatela – budzi już 
dużo większe wątpliwości; ten sam Putin 

np. nazwał ideę liberalizmu „przeżytkiem”. 
Demokracja jest dzisiaj w modzie, libera-
lizm nie.

Dlatego w naszym badaniu obok pyta-
nia wprost o „łamanie zasad demokracji 
w imię interesu narodowego” poprosi-
liśmy respondentów, by ustosunkowali 
się do twierdzeń, które jako takie nie są 
jednoznacznymi wyznacznikami auto-
rytaryzmu. To znaczy: nie wykraczają 
poza szerokie rozumienie demokracji, 
ale stoją w sprzeczności z zasadami de-
mokracji liberalnej, takimi jak: ochrona 
mniejszości przed większością, prawo do 
protestu, kontrola władzy przez obywa-
teli, prawo do prywatności.

Wyniki budzą optymizm: tylko 25 proc. 
Polaków zgadza się np. z twierdzeniem, że 
„rządzący mają prawo pacyfi kować prote-
sty, jeżeli utrudniają sprawowanie władzy”, 
a aż 70 proc. jest przeciw. 

Prawdopodobnie na powszechną nie-
chęć do „pacyfi kowania protestów” wpły-
wa doświadczenie masowych strajków 
i represji w PRL. Wśród osób centrowo-le-
wicowych pacyfi kowanie protestów utrud-
niających sprawowanie władzy dopuszcza 
tylko 12 proc., a wśród osób o poglądach 
prawicowych – 37 proc.

Aż 86 proc. Polaków uważa też, że „wła-
dza powinna być cały czas kontrolowana 
przez obywateli, nawet jeśli utrudnia to 
jej działanie”, tylko 12 proc. jest przeciw. 
Tutaj różnice pomiędzy osobami o róż-
nych identyfi kacjach politycznych, a także 
między wyborcami różnych partii, są 
nieznaczne. 

© GAZETA WYBORCZA

Władza może łamać reguły demokracji, jeżeli wymaga tego
interes narodu

Dane w proc.

Ogółem

Centrowo-
lewicowcy

Prawicowcy

Ogółem

Centrowo-
lewicowcy

Prawicowcy

72 25

13 1

42 3

3

86

55

nie nie wiem, trudno powiedziećtak

nie nie wiem, trudno powiedziećtak

Rządzący mają prawo pacyfikować protesty, jeżeli utrudniają
sprawowanie władzy

Dane w proc.

70 25 5

12 2

37 5

86

58

Ogółem

Centrowo-
lewicowcy

Prawicowcy

nie nie wiem, trudno powiedziećtak

Gdy jest konflikt pomiędzy mniejszością a większością,
władza zawsze powinna stanąć po stronie większości

Dane w proc.

52 1038

29 6

51 14

65

35

nie nie wiem, trudno powiedziećtak

Władza powinna być cały czas kontrolowana przez obywateli,
nawet jeśli utrudnia to jej działanie

Dane w proc.

Ogółem

Centrowo-
lewicowcy

Prawicowcy

12 286

87 2

8911

11
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Chcemy więc nie tylko wybierać rządzą-
cych, ale również móc patrzeć im na ręce.

WŁADZA PO STRONIE 
WIĘKSZOŚCI
Co ciekawe, jedno pytanie silnie odróżnia 
osoby o prawicowych poglądach od reszty 
społeczeństwa: „Czy gdy jest konfl ikt po-
między mniejszością a większością, władza 
zawsze powinna stanąć po stronie większo-
ści?”. O ile w całym społeczeństwie zgadza się 
z nim tylko 38 proc., a 52 proc. jest przeciw, 
o tyle wśród prawicowców taki pogląd popie-
ra aż 51 proc., a tylko 35 proc. jest przeciw. 

Czyżby znaczyło to, że dla większości 
osób o prawicowych poglądach demokra-
tyczna zasada ochrony praw mniejszości 
nie jest wartością? Niekoniecznie – mogą 
oni bowiem raczej powtarzać silnie obecną 
w sferze publicznej narrację, że partia, któ-
ra wygrała demokratyczne wybory, repre-

zentuje większość społeczeństwa i dlatego 
ma prawo przeprowadzać nawet bardzo 
kontrowersyjne reformy.

Wśród osób o poglądach centrowo-le-
wicowych tylko 29 proc. uważa, że władza 
powinna zawsze stać po stronie większości, 
a 65 proc. jest przeciw. Zważywszy jednak 
na to, że przez ostatnie cztery lata politycy 
identyfi kujący się otwarcie z wartościa-
mi liberalnymi znajdowali się w Sejmie 
w mniejszości, nic dziwnego, że osoby 
o poglądach centrowych czy lewicowych 
czują się mniejszością i nie chcą, by władza 
stawała po stronie większości. 

W naszym badaniu zapytaliśmy respon-
dentów także o to, czy zwiększenie udziału 
kobiet w polityce zmniejszyłoby liczbę 
niepotrzebnych konfl iktów – uważa tak 
37 proc. Polek i Polaków, a 55 proc. jest 
przeciwnego zdania. Wśród osób o poglą-
dach prawicowych zgadza się z tym tylko 
30 proc., a nawet wśród osób centrowo-le-
wicowych tylko 43 proc.

Co ciekawe, z tą tezą zgadza się 38 proc. 
mężczyzn i tylko 36 proc. kobiet!

CO Z TĄ PRYWATNOŚCIĄ?
Jedno z pytań w naszym badaniu wzbudziło 
duże kontrowersje: „Czy zapewnienie bez-
pieczeństwa publicznego jest zawsze waż-
niejsze niż prawo do prywatności?”. 

55 proc. Polaków jest skłonne z tą opinią 
się zgodzić, a 40 proc. jest przeciw. Wśród 
osób o poglądach prawicowych 64 proc. 
jest za, a 32 proc. przeciw, z kolei wśród 
centrolewicowców mamy prawie remis 
– 47 proc. za, 48 proc. przeciw.

Osoby o poglądach prawicowych zdecy-
dowanie bardziej cenią sobie bezpieczeń-
stwo od prawa do prywatności. To niezbyt 
liberalne podejście, choć oczywiście mało 
który liberał zawsze przedkłada prawo do 
prywatności nad bezpieczeństwo publicz-
ne – większość jest skłonna się zgodzić, że 
np. w przypadku wojny lub bezpośrednie-
go zagrożenia terrorystycznego władza 
może w sposób uzasadniony naruszyć 
prywatność obywateli. Zapewne dlatego 
nawet wśród osób o poglądach lewicowych 
i centrowych zdania były podzielone.

Stwierdzenie, że „zapewnienie bezpie-
czeństwa publicznego jest zawsze ważniej-
sze niż prawo do prywatności”, pozostaje 
jednak dalej wyłącznie na poziomie ogólni-
ków, a nas interesowało także to, jakie kon-
kretnie naruszenie prawa do prywatności 
byłoby dla Polaków akceptowalne: zapy-
taliśmy więc, czy „organy władzy powinny 
mieć dostęp do wiadomości, fi lmów i zdjęć 
w telefonach wszystkich obywateli”. Wybór 
tego pytania był nieprzypadkowy: w sierp-
niu tego roku ujawniono bowiem, że 
Centralne Biuro Antykorupcyjne zakupiło 
za 25 mln zł system Pegasus, który pozwala 
na zainfekowanie telefonu wybranej osoby 
i uzyskanie dostępu do całej zawartości 
urządzenia: zdjęć, nagrań, e-maili czy 
rozmów z komunikatorów.

Gdy zeszliśmy z poziomu abstrakcji na 
poziom konkretu, sytuacja całkowicie się 
obróciła: tylko 7 proc. Polaków zgadza się, 
że władza powinna mieć dostęp do za-
wartości telefonów wszystkich obywateli, 
a aż 92 proc. jest przeciw, w tym 86 proc. 
prawicowców i 97 proc. osób centrowo-le-
wicowych. +

Badanie Kantar dla „Gazety Wyborczej”, 
13-17.09.2019, CATI, próba 1000 osób, 
reprezentatywna dla populacji 18+

ŹRÓDŁO: KANTAR DLA „GAZETY WYBORCZEJ”, 13-17.09.2019, CATI,
PRÓBA 1000 OSÓB REPREZENTATYWNA DLA POPULACJI 18+

nie nie wiem, trudno powiedziećtak

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego
jest zawsze ważniejsze niż prawo do prywatności

Dane w proc.

Ogółem

Centrowo-
lewicowcy

Prawicowcy

40 555

47 5

64 4

48

32

Organy władzy powinny mieć dostęp do wiadomości,
filmów i zdjęć w telefonach wszystkich obywateli

Dane w proc.

Ogółem

Centrowo-
lewicowcy

Prawicowcy

92 17

3

11 3

97

86

nie nie wiem, trudno powiedziećtak

Co ciekawe, z tezą, 
że  zwiększenie udziału kobiet 

w polityce zmniejszyłoby 
liczbę niepotrzebnych 
konfl iktów, zgadza się 

38 proc. mężczyzn 
i tylko 36 proc. kobiet

O G Ł O S Z E N I E   W Ł A S N E   W Y D A W C Y 33958001
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Władza to działanie 
w dobrej sprawie – i wiedza, 
kiedy powinno się działać

Wesley Clark Od lat słuchacze Akademii Woj-
skowej Stanów Zjednoczonych 
– wśród których byłem i ja – uczą 
się na pamięć i recytują Modlitwę 
Kadetów West Point. „Spraw, 
byśmy wybierali trudniejsze 
dobro zamiast łatwiejszego zła 
– brzmią jej słowa – i nigdy nie 
zadowalali się półprawdą, gdy 
można dojrzeć całość. Obdarz 
nas odwagą zrodzoną z lojalności 
wobec wszystkiego, co szlachetne 
i godne, pogardzającą wadliwymi 
i niesprawiedliwymi kompromi-
sami i nieznającą strachu, gdy 
zagrożone są prawda i prawo”.

Modlitwa mówi o tym, że warto działać 
w słusznej sprawie, oraz że najgłębszym 
źródłem władzy jest autorytet moralny. 
Kadetów uczy się, że głównym powodem 
zdobywania władzy i jedynym uzasad-
nieniem jej użycia powinny być wartości. 

To esencja opisanej w modlitwie odwagi, 
która powinna być podstawą działań każ-
dego przywódcy.

Jednak jako naród i jako przywódcy nie 
zawsze wykazywaliśmy się tą odwagą. Dwa 
kluczowe wydarzenia w mojej karierze do-
brze obrazują, kiedy działaliśmy w zgodzie 
z naszymi wartościami, a kiedy nie.

KLĘSKA AMERYKI 
W RWANDZIE
6 kwietnia 1994 roku samolot przewożący 
Juvénala Habyarimana i Cypriena Ntary-
amira, prezydentów Rwandy i Burundi 
z plemienia Hutu, został zestrzelony nad 
Kigali, stolicą Rwandy. Odpowiedzią na 
zamach były czystki etniczne, których skala 
i brutalność zszokowały świat. 

Na początku kryzysu rząd amerykański 
wyraził zaniepokojenie i wezwał władze 

Hutu w Rwandzie do powstrzymania 
postępującego ludobójstwa. Waszyngton 
zwrócił się do ONZ o wzmocnienie swoich 
niewielkich sił pokojowych w Rwandzie 
w celu zakończenia rzezi. Ale na tym 
się skończyło.

W tamtym czasie byłem dyrektorem ds. 
planów strategicznych i polityki Kolegium 
Połączonych Szefów Sztabów. W odpo-
wiedzi na prośbę Madeleine Albright, 
ówczesnej ambasador USA przy ONZ, wraz 
z moim personelem przedstawiliśmy plan 
wojskowy mający na celu powstrzymanie 
ludobójstwa w Rwandzie. 

Ale nikogo to nie interesowało. Wszę-
dzie słyszeliśmy to samo: „Czy naprawdę 
wierzycie, że Kongres zgodzi się na wyda-
nie dwóch miliardów dolarów po to, aby 
wysłać 20 tys. żołnierzy gdzieś w serce 
Afryki?”. Przez następne miesiące mój 
personel i wielu innych przedstawicieli 
rządu z rosnącym przerażeniem czyta-

CO DZIELI MORALNE 
ZWYCIĘSTWO 

OD MORALNEJ PORAŻKI
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liśmy i dyskutowaliśmy o zbrodniach 
w Afryce.

W początkowej fazie kryzysu Stany 
Zjednoczone zawiodły i nie podjęły żad-
nych zdecydowanych działań – pomimo 
swojej niekwestionowanej pozycji na 
świecie. Rezultatem była okrutna śmierć 
ok. 800 tys. mężczyzn, kobiet i dzieci.

Ta nasza klęska wywoływała głęboki 
niepokój. W 1994 r. zimna wojna już się 
skończyła, a Związek Radziecki upadł. 
W Panamie przywrócono demokrację, 
Saddama Husajna wypchnięto z Kuwejtu. 
Stany Zjednoczone, pod przewodnictwem 
nowego i młodego prezydenta Billa Clin-
tona, były jedynym supermocarstwem na 
świecie. A my nie mieliśmy siły, by zatrzy-
mać masowe mordy w Rwandzie? Czy 
nie moglibyśmy powstrzymać tego wraz 
z ONZ? Z naszymi siłami zbrojnymi?

Nie byliśmy ani mądrzy, ani współczu-
jący. Nie działaliśmy zgodnie z naszymi 

wartościami. Wielu z nas przyrzekło sobie, 
że coś podobnego już nigdy więcej się 
nie powtórzy.

KIEDY MOŻESZ COŚ 
ZMIENIĆ, POWINIENEŚ
Rok później, podczas wojny w Bośni, 
serbscy żołnierze zajęli wyznaczoną 
przez ONZ „strefę bezpieczeństwa” obej-
mującą Srebrenicę i zamordowali ok. 8 
tys. Muzułmanów. Stany Zjednoczone 
wezwały NATO do opracowania odpo-
wiedzi na te działania i wznowiły wysiłki 
dyplomatyczne prowadzone przez asy-
stenta sekretarza stanu Richarda Holbro-
oke’a w celu zakończenia walk. Wkrótce 
Serbowie ponownie uderzyli w bośniac-
kich cywilów, tym razem ostrzeliwując 
z moździerzy zatłoczony bazar. NATO 
odpowiedziało nalotami.

Trzyletni konfl ikt w byłej Jugosławii 
kosztował życie ponad 100 tys. osób. Dwa 
miliony ludzi zmuszonych zostało do 
opuszczenia swoich domów, a pokój i sta-
bilność w Europie po zimnej wojnie stanęły 
pod znakiem zapytania. Determinacja 
prezydenta Clintona do zakończenia wojny, 
podparta atakami lotniczymi i zręczną 
dyplomacją, doprowadziła do podpisania 
w 1995 r. porozumienia pokojowego w Day-
ton, które zakończyło walki w Bośni. Nasze 
deklaracje zdały próbę, a amerykańskie 
przywództwo doprowadziło do zakończe-
nia walk.

„Kiedy możesz coś zmienić, powinie-
neś” – mawiał Clinton. Zmieniliśmy, ale 
pomimo osiągnięć z Dayton ciążyła na nas 
Rwanda. Widziałem ruiny zniszczonego 
przez pociski Mostaru i słuchałem, jak bo-
śniaccy przywódcy opisują tortury i gwałty, 
których doświadczyli ich ludzie. Wiedzieli-
śmy, co się stanie, jeśli nic nie zrobimy.

SKUTECZNE UŻYWANIE 
WŁADZY
Trzy lata później Serbowie rozpoczęli 
kolejne czystki etniczne, tym razem w Ko-
sowie, zamieszkiwanym w zdecydowanej 
większości przez Albańczyków. Albań-
czycy podjęli walkę i po raz kolejny do 
NATO napłynęły prośby o interwencję. Ale 
pomimo groźby nalotów serbski dyktator 
Slobodan Miloszević nie zaprzestał swoich 
okrucieństw. Jako najwyższy dowódca 

Sojuszu w Europie byłem odpowiedzialny 
za tamtą operację.

Pod koniec marca 1999 r. wysiłki dyplo-
matyczne Holbrooke’a spełzły na niczym. 
24 marca prezydent po zasięgnięciu wielu 
opinii i przemyśleniu sprawy zarządził 
pierwsze naloty.

Nie wszyscy w Waszyngtonie przejmo-
wali się Kosowem. Bałkany były daleko, 
a niektórzy politycy i eksperci zastanawiali 
się, czy Ameryka ma tam jakieś realne 
interesy. Inni postrzegali porozumienie 
z Dayton jako osiągnięcie stron konfl iktu, 
a nie Stanów Zjednoczonych, i nie chcieli 
mieć z Bałkanami nic wspólnego.

Ale decyzja NATO i naszego rządu pozo-
stała w mocy. Po 11 tygodniach nasilających 
się nalotów i dyskusji na temat interwencji 
lądowej – a także międzynarodowych wy-
siłków dyplomatycznych organizowanych 
przez Stany Zjednoczone, a prowadzonych 
przez Finlandię i Rosję – prezydent Mi-

loszević odpuścił. Serbowie wycofali się 
z Kosowa, a pod obserwacją sił pokojowych 
NATO 1,4 mln przesiedlonych Albańczy-
ków ostatecznie wróciło do swoich domów. 

Dziś Kosowo jest niepodległym krajem.
Amerykanie, którzy doprowadzili do 

zakończenia walk i mordów, działali w do-
brej sprawie i wykazali moralny autorytet. 
Skutecznie użyliśmy swej władzy.

+++

Oczywiście, nie obyło się bez konsekwencji. 
Nasze działania na Bałkanach dały Chinom 
i Rosji pretekst do późniejszej rozbudowy 
swojego potencjału wojskowego i pro-
wadzenia bardziej asertywnej polityki. 
A Kosowo, pomimo swojej niepodległości, 
wciąż zmaga się z wrogością ze strony 
Serbii i jej sojuszników.

Być może mogliśmy być bardziej daleko-
wzroczni i podjąć działania w celu złago-
dzenia tego stanu rzeczy.

Ale NATO i Stany Zjednoczone osiągnęły 
wtedy swój zasadniczy cel: powstrzymały 
czystki etniczne. 

Udało się nam, ponieważ na Bałkanach 
– inaczej niż w Rwandzie – działaliśmy 
z „odwagą zrodzoną z lojalności wobec 
wszystkiego, co szlachetne i godne”. To 
było prawdziwe źródło naszej siły. +

tłum. Maciej Orłowski
© 2019 The New York Times

 and Wesley Clark

Wesley Clark 

• jest emerytowanym generałem, byłym 
dowódcą połączonych sił zbrojnych NATO 
w Europie, wykładowcą na Burkle Center for 
International Relations i dyrektorem organi-
zacji pozarządowej Renew America Together. 

Przedstawiliśmy plan wojskowy 
mający na celu powstrzymanie 
ludobójstwa w Rwandzie. 
Ale nikogo to nie interesowało. 
Wszędzie słyszeliśmy to samo: 
„Czy naprawdę wierzycie, 
że Kongres zgodzi się na wydanie 
dwóch miliardów dolarów po 
to, aby wysłać 20 tys. żołnierzy 
gdzieś w serce Afryki?”

• Zdjęcia ofiar ludobójstwa w Rwandzie 
w zbiorach Genocide Memorial w Kigali 
FOT. YASUYOSHI CHIBA/AGENCE FRANCE-PRESSE 

FOT. DAVID TAYLOR
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NIE MAMY 
O władzy, której pożądamy, 

Oto, czym jest ludzka moc, 
władza „słusznie” użyta. 
Współpraca z naturą, która nie 
jest niszcząca i potrafi  zrezy-
gnować z pełnych przemocy 
bitew o kontrolę i dominację.

Rowan Williams

Z marły w 2011 r. amerykański pisarz 
Russell Hoban napisał wiele za-
skakująco nowatorskich powieści. 
Chyba najbardziej wizjonerska była 
„Riddley Walker”, opublikowana po 
raz pierwszy w 1980 r. 

Książka należy do bardzo popu-
larnej w ostatnich dekadach litera-
tury dystopijnej. Wyróżnia ją język 
– to angielski, jakim mogliby mówić 
ludzie, którzy nigdy nie widzieli 
zapisanych słów ani nazw miejsc, 
idiom zrodzony na ruinach częścio-
wo zapomnianego żargonu nauki, 
folkloru i pokręconej historii. 

W postapokaliptycznym świecie 
Hobana te słowa tworzą zmarszczki na tafl i 
sensów, sięgają esencji języka. 

Ludzie w powieści „Riddley Walker” 
żyją w cieniu mitu Eusy, postaci wzorowa-
nej na św. Eustachym, rzymskim generale, 
który według legendy nawrócił się na 
chrześcijaństwo, ujrzawszy symbol Chry-
stusa między rogami jelenia.

W tym micie złowrogi Clevver, Mądralla, 
zachęca Eusę, którego imię kojarzyć się 
ma z USA, by zapolował na Addoma, który 
„przemierza las” – w książce wud, co brzmi 
jak „woods”, lasy, ale także „would”, odniesie-
nie do pragnień i woli. Kiedy Eusa znajduje 
wreszcie Addoma (jego imię to zarazem roz-
szczepiony atom i śmiertelnie raniony, rozbi-
ty Adam), rozrywa go na strzępy, sprawiając 
zarazem, że wszystko w świecie rozpada się 
w kataklizmie nuklearnej zagłady.

Centralną postacią powieści jest Riddley 
Walker, narrator i główny bohater, którego 
ustami Hoban snuje refl eksje o siłach mo-
torycznych natury i ludzkiego życia. Jako 
nastolatek Riddley odkrywa spisek mający 
na celu odtworzenie broni, która zniszczyła 
świat. W pewnym momencie ogląda ruiny 
katedry w Canterbury – „kamienne konary 
pod kamiennym niebem”. 

Wobec tego, co wówczas widzi i odczu-
wa, jest językowo bezradny. Wierzy, że styka 
się z władzą, mocą, żywą siłą lasu, którą od-
dają w swych kształtach kamienne konary. 
Aby osiągnąć ten efekt – przyznaje Riddley 
– budowniczowie katedr musieli odnaleźć 
prawdę u korzeni ziemskiego życia.

Riddley czuje, jak narasta w nim chęć 
porzucenia prób zwalczania siły siłą. Słyszy 
przesłanie: „The onlyes power is no power” 
(najjedyniejszą władzą jest brak władzy). 

Mierząc się z żywą energią świata, 
próbując narzucić jej naszą kontrolę, uru-
chamiamy destrukcyjny proces, którego 
kulminacją jest atomowa apokalipsa.

Jednak, co konstatuje Riddley, groźba 
katastrofy towarzyszyła ludzkości od 
zawsze, od pierwszych prób odkrycia 
i wymówienia porządku świata. Nawet 
Canterbury od pierwszego położonego ka-
mienia niosło w sobie ziarno potencjalnego 
zepsucia. Pisze: „Niechaj jak najszybciej to 

pierwsze kamienne drzewo sprzeciwi się 
złu zawieszonemu na jego gałęziach”.

Jednak ludzie zawsze potrafi li ułożyć się 
z mocą, która ich otacza, jeśli byli gotowi 
rozluźnić uścisk dławiący świat. Tylko 
w ten sposób mogą osiągnąć jedność natu-
ralnej ludzkiej energii i piękna tak harmo-
nijnego, że aż sprawia ból.

+ + +

To nie jest bierna odpowiedź na wyzwanie 
świata. Wymaga naszej uwagi, wysłucha-
nia strumienia życia, odkrycia energii, któ-
ra łączy, a nie dzieli. Oto, czym jest ludzka 
moc, władza „słusznie” użyta. Współpraca 
z naturą, która nie jest niszcząca i potrafi  
zrezygnować z  pełnych przemocy bitew 
o kontrolę i dominację.

O władzy myślimy zawsze w katego-
riach konkurencji, przestrzeni rywalizacji. 
Jako o tym, co pozwala nam realizować 
nasze zamysły bez liczenia się z innymi 
czynnikami. Hoban każe nam wyobrazić 
sobie władzę w kategoriach kooperacji, 
a nie indywidualistycznego starcia na 
śmierć i życie.

Powiedzmy jasno. Nie chodzi mi o zachę-
canie bezsilnych, by porzucili nadzieję na 
zyskanie kontroli nad życiem. Nadzieja, że 
zyskamy władzę pozwalającą mówić za sie-
bie, jest podstawą zdrowego społeczeństwa. 
Ale jest to nadzieja iluzoryczna, jeśli ma się 
sprowadzać tylko do odwrócenia na naszą 
korzyść istniejących wzorców kontroli.

Dziś globalna polityka jest w pułapce gier 
o sumie zerowej, w których zysk jednego jest 
stratą drugiego. A horror zmian klimatycz-
nych jest równie straszny jak wizja atomo-
wej katastrofy opisanej w „Riddley Walker”. 
To czas, byśmy spojrzeli chłodno na nasze 
oczekiwania nieograniczonego ekonomicz-
nego wzrostu – idei, która obedrze nas osta-
tecznie z władzy zarządzania otoczeniem.

Musimy porzucić władający dziś po-
lityką gorący język, w którym podziały 
są nieprzekraczalne i nie ma miejsca na 
kompromisy. Musimy zastanowić się, jak 
dać głos najsłabszym z nas i pożegnać się 
ze światem rządzonym przez nieodpo-
wiadające za nic elity. Musimy wreszcie 
wypracować skuteczne mechanizmy glo-
balnej kooperacji w obliczu wyzwań, które 
nie znają granic państwowych – od zmian 
klimatycznych po epidemie i migracje 
wymuszone chorobami, klęskami ekolo-
gicznymi i wojnami domowymi.

Nie mamy czasu. O władzy, której po-
żądamy, pomyślmy inaczej, w kategoriach 
solidarności i współczucia – inaczej nasza 
przyszłość stanie się spustoszoną ziemią 
jałową Russella Hobana. +

tłum. Sergiusz Kowalski
© 2019 The New York Times and Rowan Williams

Rowan Williams 

• był do 2013 roku arcybiskupem Canterbury, 
zwierzchnikiem światowej Wspólnoty Angli-
kańskiej 

FOT. PAUL ROGERS
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CZASU. 
pomyślmy inaczej

Nawet Canterbury od 
pierwszego położonego 
kamienia niosło w sobie 

ziarno potencjalnego 
zepsucia. „Niechaj jak 

najszybciej to pierwsze 
kamienne drzewo sprzeciwi 

się złu zawieszonemu na 
jego gałęziach”

FOT. FRANK RUMPENHORST/AGENCE FRANCE-PRESSE) 
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Władza jest anarchią. 
Rozmontowuje patriarchalne 
struktury społeczne i pozwa-
la nam je odbudować tak, 
by to wreszcie równość była 
ich fundamentem.

Mona Eltahawy

„Jak wiele czarnych kobiet 
zawsze musiałam wynajdywać siłę, 
której potrzebuje moja wolność”

June Jordan, 
„On Call: Political Essays” (1985) 

J estem feministką. Jestem anarchist-
ką. Dla mnie jakakolwiek dyskusja 
na temat władzy jest dyskusją 
o wolności, a rozmowa o wolności 
jest niemożliwa bez brania pod 
uwagę władzy.

W „Rethinking Anarchy” (Prze-
myśleć anarchię) hiszpański teore-
tyk społeczny Carlos Taibo przypo-
mina, że „anarchiści często defi nio-
wali się przede wszystkim w relacji 
do tego, co odrzucali – państwa, 
kapitalizmu, nierówności, społe-
czeństwa patriarchalnego, wojny, 
militaryzmu, represji we wszystkich 
jej formach. Władzy”.

Jakiej więc władzy potrzebuje moja wol-
ność?

Jako niebiała kobieta defi niuję władzę 
najpierw na podstawie tego, czym nie 
jest. Posiadanie władzy nie oznacza bycia 
mężczyzną lub robienia tego, co oni mogą 
robić. Mężczyźni nie są moją miarą. Jeśli 
oni sami nie są wolni od destrukcyjnego 
dziedzictwa rasizmu, kapitalizmu i innych 
form ucisku, nie wystarczy powiedzieć, że 
chcę być im równa. Tak długo, jak długo 
patriarchat pozostanie niezakwestionowa-
ny, mężczyźni będą nadal domyślną miarą, 
według której mierzone jest wszystko.

Posiadanie władzy musi oznaczać coś 
więcej niż robienie tego, co robią mężczyź-
ni, lub bycie tym, kim mężczyźni mogą być. 
Nie chcę tego, co mają mężczyźni. Chcę 
dużo więcej. Chcę być wolna.

POSŁUSZEŃSTWO, KTÓRE 
PROWADZI DO HORRORÓW
Aby być wolna, muszę się przeciwstawić, 
być nieposłuszna, zaburzać zastany porzą-
dek.

„Nieposłuszeństwo obywatelskie (...) 
nie było problemem, mimo że niektórzy 
ostrzegali, że zagraża stabilności społecz-
nej, że doprowadzi do anarchii”, napisał 
historyk i aktywista Howard Zinn w „You 
Can’t Be Neutral on a Moving Train: A Per-
sonal History of Our Times” (Nie możesz 
być neutralny w pędzącym pociągu: Oso-
bista historia naszych czasów). „Najwięk-
szym niebezpieczeństwem (...) było posłu-
szeństwo obywatelskie, podporządkowanie 
indywidualnego sumienia władzy rządu. 
Takie posłuszeństwo doprowadziło do 
horrorów, które widzieliśmy w państwach 
totalitarnych, a w państwach liberalnych 
prowadzi do zaakceptowania przez społe-
czeństwo wojny – za każdym razem, gdy 
zdecyduje o tym tak zwany demokratycz-
ny rząd”.

Władza dla kilku wyjątkowych kobiet 
nie oznacza równości ani upodmiotowie-
nia dla wszystkich, nie ma więc powodu do 
świętowania. Musimy zdefi niować władzę 
tak, by wyzwalała nas z hierarchii patriar-
chatu. Dlatego jestem anarchistką – dlatego 
przeciwstawiam się, nie jestem posłuszna 
i zaburzam zastany porządek. Musimy 
sobie wyobrazić świat, którego pragniemy, 
abyśmy mogły na nowo zdefi niować, czym 
jest władza, jak wygląda posiadająca ją 
kobieta i jak można ją wykorzystać do oba-

lenia, a nie podtrzymywania patriarchatu. 
Musimy sobie wyobrazić coś lepszego. 
Możemy sobie wyobrazić coś lepszego. Wy-
obrażając sobie ten lepszy świat, wymyśla-
my władzę potrzebną, by zdobyć wolność.

„To kobieta może być prezydentem?”
Piękny przykład wpływu kobiet mających 
władzę zobaczyłam w 2014 roku, jak na 
ironię podczas oglądania największego na 
świecie męskiego widowiska sportowego 
– mistrzostw świata w piłce nożnej.

Byliśmy z ojcem w kawiarni w Kairze, 
aby obejrzeć fi nałowy mecz Niemcy – Ar-
gentyna rozgrywany na stadionie Maraca-
na w Rio de Janeiro. Niemcy zdobyli tego 
wieczoru swoje czwarte mistrzostwo świa-
ta. Podczas ceremonii wręczenia pucharu 
zwycięzcom chłopiec siedzący z rodziną 
przy stoliku obok naszego wskazał na 
ekran telewizora, na którym dwie kobiety 
stały na podium, czekając na zawodników.

– Kim jest ta kobieta, Baba? – zapy-
tał chłopiec.

– To prezydentka Brazylii – odpowie-
dział jego ojciec.

– To kobieta może być prezydentem?

Wtrąciłam się, wyjaśniając, że dwie dru-
żyny, które właśnie oglądaliśmy, także grają 
dla krajów, którymi rządzą kobiety. Angela 
Merkel, kanclerz Niemiec, podobnie jak 
Dilma Rousseff, prezydent Brazylii, rozda-
wały uściski dłoni i przytulały zawodników 
– nieobecna była tylko prezydent Argenty-
ny Cristina Fernández de Kirchner.

Chciałam, aby chłopiec i dwie dziew-
czynki, chyba jego siostry, siedzące przy 
jego stoliku wiedzieli, że kobiety mogą 
być liderkami. Egipt miał kiedyś królową 
o imieniu Hatszepsut, która rządziła parę 
dekad w XV wieku p.n.e. W tym czasie 
była najpotężniejszą osobą w starożytnym 
świecie. Wolałabym jednak, żeby to osoba 
żyjąca dziś mogła służyć za przykład, że 
kobiety też mogą mieć władzę.

ANTYTEZA PREZYDENTA 
BOLSONARO
Gdyby było więcej czasu, powiedziała-
bym tym dzieciom, że władza jest bardziej 
skomplikowana niż funkcje prezydentów 

i kanclerzy. Że władza istnieje też w innych 
miejscach niż prezydencki gabinet. Że ist-
nieje różnica między władzą sprawowaną 
w służbie nielicznych a władzą sprawowaną 
w służbie wszystkich.

Od tego czasu dwa kraje, którymi pod-
czas mundialu w 2014 roku rządziły kobie-
ty, wielokrotnie przypominały nam, że jeśli 
chodzi o patriarchat i władzę, prawda jest 
o wiele bardziej skomplikowana niż pyta-
nie: „To kobieta może być prezydentem?”. 
Musimy zadawać równie ważne pytania: 
czy ta kobieta jest feministką? Czy likwi-
dacja patriarchatu jest dla niej ważna? Czy 
użyje swojej władzy, by podtrzymać, czy 
by rozmontować patriarchat? I Brazylia, 
i Niemcy dały nam skomplikowane odpo-
wiedzi.

Brazylia może i kiedyś wybrała kobietę 
na prezydenta, ale pozostaje krajem zdecy-
dowanie patriarchalnym. W październiku 
2018 r. prezydentem największej demo-
kracji Ameryki Łacińskiej został skrajnie 
prawicowy Jair Bolsonaro.

Antyntezą Bolsonaro była Mariel-
le Franco, młoda nieheteroseksualna 

DOSYĆ 
OKRUCHÓW, 

CHCĘ 
CIASTO!

• Rio de Janeiro, marzec 2018 r. 
Jedna z uczestniczek manifestacji 
przeciwko przemocy, tuż po zabój-
stwie radnej Marielle Franco. Socjo-
lożka, feministka, działaczka na rzecz 
praw człowieka została zastrzelona 
przed gmachem rady miejskiej 
 FOT. RICARDO MORAES/REUTERS
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kobieta, która była jedną z niewielu 
czarnych polityczek w Brazylii. Franco, 
członkini rady miasta Rio de Janeiro 
i obrończyni praw człowieka, która 
występowała przeciwko paramilitarnym 
gangom kontrolującym miejscowe fa-
wele, została zamordowana, być może 
przez powiązanego z Bolsonaro byłego 
policjanta, siedem miesięcy przed wybo-
rami prezydenckimi.

Niebiałe i nieheteroseksualne kobiety 
– zmarginalizowane i zbyt często pozba-
wione jakiejkolwiek władzy z powodu rasy, 
płci i seksualności – najpełniej pokazują, 
czym jest władza.

To, że Franco – młoda, czarna, niehe-
teroseksualna kobieta, która otwarcie po-
tępiała brutalność policji – została zabita, 
a Bolsonaro – mizoginiczny, rasistowski, 
homofobiczny biały mężczyzna, który 
opowiada się za prawem do posiadania 
broni i większymi uprawnieniami dla 
policji – został prezydentem, jest szoku-
jącym przypomnieniem, czym Brazylia 
jest dziś.

CZYM PRAWICA 
KUSI KOBIETY
Badanie przeprowadzone w 2017 r. wśród 
prawicowych populistycznych wyborców 
w Niemczech, Francji, Grecji, Polsce, Szwe-
cji i na Węgrzech przez powiązaną z nie-
miecką Partią Socjaldemokratyczną (SPD) 
Fundację im. Friedricha Eberta wykazało, 
że kobiety coraz częściej skłaniają się ku 
prawicowym populistom.

Badanie pokazało, że choć wiele pra-
wicowych partii populistycznych ma 
prominentne polityczki we władzach – jak 
Marine Le Pen we Francji czy Alice Weidel 
w Niemczech – kobiety są w nich podejrza-
nie nieobecne na pozostałych szczeblach. 
Większość przedstawicieli partii prawico-
wych w parlamentach to mężczyźni. Na 
przykład w Niemczech wśród 91 posłów 
skrajnie prawicowej AfD jest tylko 10 ko-
biet.

„Te kobiety są we władzach po to, aby 
dać tym partiom bardziej otwarty, no-
woczesny wygląd i przyciągnąć kobiecy 
elektorat – powiedziała w „Deutsche Welle” 
Elisa Gutsche, socjolożka, która opraco-
wała wyniki badania. – To nie są partie 
postępowe; nie ma w nich prawdziwej 
równości płci”.

Rasa kobiet w partiach populistycznych 
też ma znaczenie. Prawie wszystkie są bia-
łe. To daje im pewną bliskość z władzą, któ-
ra osłania je i pozwala głosować przeciwko 
własnym interesom bez obawy o zbyt wiele 
negatywnych skutków ubocznych. W Sta-
nach Zjednoczonych ta dynamika wyja-
śnia, dlaczego większość białych kobiet 
zagłosowała na Donalda Trumpa w 2016 r. 
i na Roya Moore’a, polityka, który został 
oskarżony o wykorzystywanie seksualne 
i molestowanie dzieci w Alabamie w 2017 r. 
Tłumaczy też, dlaczego w tej samej Alaba-
mie to biała kobieta forsowała Human Life 
Protection Act, najbardziej rygorystyczne 
prawo antyaborcyjne w USA, a inna biała 
kobieta, gubernatorka Kay Ivey, je podpi-
sała. To są kobiety, które popierają patriar-
chat, który pozostaje w większości biały, 
a nie go demontują. 

WŁADZA DANA MOŻE BYĆ 
ODEBRANA
Patriarchat zbyt często rzuca kobietom 
okruchy w zamian za ograniczoną formę 
władzy. Od kobiet, które przyjmą te okru-
chy, oczekuje się, że będą wspierać patriar-
chat, internalizować jego dyktat, pilnować 
innych kobiet i nigdy nie zapominać, że wła-
dza, która jest dana, to władza, która może 
być odebrana. Patriarchat wpuści kilka ko-
biet w miejsca, które wcześniej były przed 
nimi zamknięte, i nazywa to postępem 
– jednocześnie domagając się, abyśmy nie 
zauważały, że władza pozostaje w rękach 
tych, którzy rzucają nam te okruchy.

Nie chcę okruchów; chcę całe ciasto i sa-
ma chcę je upiec. Chcę, jak napisała June 
Jordan, „wynaleźć władzę, której potrzebu-
je moja wolność”. +

tłum. Katarzyna Wężyk
© 2019 The New York Times

 and Mona Eltahawy

Mona Eltahawy 

• jest wielokrotnie nagradzaną publicystką, 
autorką „Headscarves and Hymens: Why 
the Middle East Needs a Sexual Revolution”. 
Pisze dla działu opinii „New York Timesa” 

Posiadanie władzy musi oznaczać 
coś więcej niż robienie tego, 
co robią mężczyźni, lub bycie tym, 
kim mężczyźni mogą być. 
Nie chcę tego, co mają mężczyźni. 
Chcę dużo więcej. Chcę być wolna

FOT. ROBERT E. RUTLEDGE
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WŁADZA JEST WSZĘDZIE, 
ale miłość jest silniejsza

Nawet gdy intelektualna, 
moralna i duchowa wła-
dza wydaje się słabsza od 
tej politycznej, wciąż ma 
potencjał, by mieć najwięk-
sze znaczenie.

Z CORNELEM WESTEM 
ROZMAWIA GEORGE YANCY

Kiedy mówimy o władzy, często mamy 
na myśli coś negatywnego. Czy władza 
może być pozytywna?
– Gdy rozmawiamy o czymś tak podstawo-
wym jak władza, mówimy o zjawisku, które 
może być albo bardzo pozytywne i wyzwa-
lające, albo negatywne i dominujące. Kiedy 
mówimy o sile kobiet, robotników czy ru-
chu „black power”, to bez wątpienia odno-
simy się do potencjalnej siły osób z niższych 
szczebli drabiny społecznej.

Ale kiedy mówimy o władzy monar-
chicznej, korporacyjnej, patriarchalnej albo 
homofobicznej, to mówimy o władzy na-
rzucanej odgórnie znajdującym się niżej na 
drabinie społecznej. Ten rodzaj władzy jest 
najbardziej pierwotny. W tym sensie Nietz-
sche miał rację: władza jest zawsze obecna.

Dlatego też tak ważne jest, byśmy czytali 
takich autorów i autorki jak W.E.B. Du 
Bois, Max Weber, Karol Marks, Simone de 
Beauvoir, C.L.R. James. Oni zawsze piszą 
o władzy, w różnych formach, zarówno 
„imperialnej”, jak i osobistej. 

Żyjemy w czasach, w których potęga 
militarna jest zawsze postrzegana jako 
ostateczna, najwyższa forma władzy, która 
pozwala wspólnotom czy narodom narzu-
cać swoją wolę. Ale ostatecznie to siła in-
telektualna, moralna i duchowa, te „słabe” 
i „miękkie” formy władzy ostatecznie mogą 
się okazać najsilniejsze.

A jak władza funkcjonuje poprzez towa-
ry i rynek, czyli logikę, która stworzyła 
problematyczną neoliberalną mental-
ność i neoliberalne wartości?
– Władza operuje na wielu różnych często-
tliwościach, poziomach i wymiarach. Może 
być pionowa, może być pozioma. Może być 
prawna, ekonomiczna, duchowa, moral-
na, polityczna, a nawet egzystencjalna. To 
wszystko różne formy władzy.

Dlatego też w społeczeństwie kapitali-
stycznym analiza Karola Marksa jest wciąż 
doniosła; pokazuje on bowiem, jak wszyst-
kie te niesamowite wynalazki i bezprece-
densowe nowinki technologiczne schodzą-
ce wciąż z taśmy produkcyjnej naszej cy-
wilizacji są nadal powiązane z asymetrycz-
nymi stosunkami władzy w miejscu pracy. 
Wciąż żyjemy w systemie napędzanym nie 
tylko zyskiem, ale też chciwością tych na 
górze. Mimo prób rozproszenia władzy 
i poziomych modeli zarządzania, które 
miały sprawić, że system będzie bardziej 
równy, demokratyczny i egalitarny, klasa 
rządząca dalej reprodukuje hierarchię.

Możemy prześledzić na przestrzeni 
lat absurdalną nierówność majątkową. 
W 1890 r. w Stanach Zjednoczonych 1 proc. 
ludności posiadał około 48 proc. narodo-
wego majątku. Obecnie wciąż jest to ok. 
40 proc. Przez asymetryczne relacje wła-
dzy w miejscu pracy nierówności są nadal 
wbudowane w system. 

W kwestii dobrobytu i technologii nie 
można jednak porównywać lat 80. XIX wie-
ku z gospodarką w 2019 r. Pojawia się więc 
pytanie – jak obserwować różne rodzaje 
władzy, by nie stworzyć „przestrzeni szaro-
ści”, w której wydaje się, że panuje rów-
ność, a różne siły koegzystują obok siebie. 
By pamiętać o rzeczywistych strukturach 
dominacji, które są reprodukowane.

To samo można powiedzieć o białej su-
premacji. Przez 244 lata istniało niewolnic-
two – biali byli właścicielami czarnych – po 
rekonstrukcji mieliśmy przez prawie 100 lat 
neoniewolnictwo, a teraz mamy Jima 
Crowa 2.0 [rekonstrukcja to krótki okres po 
wojnie secesyjnej, gdy do konstytucji wpi-
sano poprawkę znoszącą niewolnictwo, ale 
prawa Jima Crowa podtrzymywały segre-
gację rasową]. Biała supremacja przeszła 
różne fazy, ale to wciąż biała rasistowska 
władza, która się reprodukuje.

Nie możemy oczywiście bezpośrednio 
porównywać XVIII wieku czy początku 
XX wieku z naszymi czasami, bo położenie 
czarnych Amerykanów wtedy i dziś jest 
bardzo różne. Mimo to biała supremacja 
nadal istnieje. Po prostu przybiera nowe 
formy. A robi to, bo opór wobec niej wymu-
sza pewne ustępstwa. 

Jak opisałbyś władzę w czasach Donal-
da Trumpa?
– Była władza wielkich pieniędzy i władza 
wojskowa, władza wielkich kłamstw, a teraz 
jest władza odwracania uwagi – Trump opa-
nował ją do perfekcji. Bardzo mało mówi się 
o wojnie, bardzo mało mówi się o przemy-
śle zbrojeniowym, bardzo mało mówi się 
o 4800 obiektach wojskowych, 587 z nich za 
granicą, o operacjach specjalnych sił USA, 
które w 2017 r. odbyły się w 149 krajach. 

To prawdziwe amerykańskie imperium, 
ale w mediach prawie się o tym nie mówi. 
A kiedy historycy będą pisać o naszych 
czasach, to to będzie ich punkt wyjścia. 
Jakie formy przybiera imperium? Dlaczego 
degraduje się właśnie w ten sposób? Jak to 
możliwe, że wybraliśmy kogoś takiego jak 
Trump, który nie jest już nawet przeciętny, 
ale poniżej przeciętności: to zakłamany, 
narcystyczny, rasistowski mizogin, który 
mimo to rządzi amerykańskim imperium.

Władza imperialna opiera się dziś na 
tym, że ekonomiczne statystyki wyglądają 

przyzwoicie: mamy niską stopę infl acji, 
niskie bezrobocie. Według klasycznych 
kryteriów można by pomyśleć, że Ame-
rykanie gospodarczo radzą sobie bardzo 
dobrze. Ale wiemy, że to także kłamstwo. 
Bardzo więc trudno kontrolować dziś nie 
tylko różne formy władzy, ale także relacje 
między nimi.

Co najważniejsze, niektóre typy władzy 
są silniejsze niż inne. Władza imperialna 
jest jedną z najważniejszych. Ale jest ukry-
ta, choć przenika wszystkie inne. Uczeni 
dopiero zaczynają dyskusję na temat im-
perium.

Na całym świecie nastąpił zwrot, a wio-
dącą ideologią wydaje się ksenofobia. 
Jak rozumiesz władzę ksenofobiczną, 
zwłaszcza w kontekście białej nacjona-
listycznej międzynarodówki? Jej prze-
jawy widzimy na Węgrzech, we Francji, 
w Niemczech... 
– Spójrz sto lat wstecz, a zobaczysz, że po-
czyniliśmy zauważalny postęp. Rozmaite 
wspaniałe ruchy walczyły z białą suprema-
cją i ksenofobią, czy to skierowaną przeciw 
Arabom, czy Żydom, czy dalitom walczą-
cym z dominacją braminów w Indiach.

Nasze czasy wyróżnia natomiast względ-
ne tchórzostwo liberalnego i neoliberalne-
go centrum. Prawica przez ostatnie 10-15 
lat stała się, owszem, bardziej widoczna, 
ale jej poglądów nie podziela zdecydowana 
większość Amerykanów. Problem w tym, 
że centrum jest słabe, bojące się własnego 
cienia i miękkie. Brakuje mu prawicowego 
entuzjazmu i energii.

Kiedy byłem w Charlottesville [w 2017 r. 
odbył się tam wielki zjazd skrajnej prawicy, 
w tłum ich przeciwników protestujących 
przeciw hasłom białej supremacji wjechał 
wówczas samochodem 20-latek, zginęła 
jedna osoba], mężczyźni po przeciwnej 
stronie patrzyli mi prosto w oczy, a ja im. 
Wzięli ze sobą broń i amunicję, założyli 
maski przeciwgazowe, a my usiedliśmy, 
śpiewając „This Little Light of Mine”.

I widziałem, że ci neonaziści byli gotowi 
umrzeć. Tak, to odwaga, tyle że odwaga gan-
gstera, ponieważ ich ideologia jest ideologią 
bandycką i gangsterską. Ale to oni gotowi są 
działać. Nie mamy zbyt wielu takich ludzi 
w centrum. Mamy letnich, umiarkowanych, 
przegadanych, światowych i wyrafi nowa-

nych neoliberałów, którzy mają obsesję na 
punkcie wygody i komfortu.

Problem jest też z frekwencją: mamy 
dużą część elektoratu, która w ogóle nie 
głosuje. Trump może zdobyć tylko ok. 
25 proc. wszystkich potencjalnych głosów 
i zostać prezydentem. Więc chociaż pra-
wicowe, ksenofobiczne ruchy muszą być 
traktowane poważnie, bardzo ważne jest 
też, abyśmy nie postrzegali ich jako repre-
zentantów większości. Bo nimi nie są.

Czy twoja koncepcja miłości nadaje się 
na przeciwwagę dla hegemonicznych, 
ksenofobicznych, toksycznych form 
władzy, których doświadczamy?
– W kwestii miłości, podobnie jak władzy, 
jestem augustianinem. Bo kochać można 
wszak władzę, przyjemności, honor, króla, 
królową, naród, rasę. I te wszystkie miłości 
mogą być uczuciami głęboko reakcyjny-
mi. Dlatego za każdym razem, gdy mówisz 
o miłości, musisz jasno określać, co dokład-
nie kochasz. Jeśli kochasz prawdę, to miłość 
jest jakościowo różna od innych miłości.

Także miłość do piękna musi mieć 
walor uniwersalny. Jest ona ugruntowana 
w określonej tradycji, ale musi mieć zasięg 
wykraczający poza to, co jednostkowe – po-
za rodzinę, klan, plemię, naród. W obliczu 
kryzysu ekologicznego musi wykroczyć, 
w pewnym sensie, nawet poza ludzkość.

Miłość, o której mówię, jest więc miło-
ścią prowadzącą do ukrzyżowania. Jezus 
to zrozumiał – jeśli naprawdę kochasz, 
w najgłębszym, najszerszym sensie, twoje 
możliwości są zawsze niewystarczające, 
więc zawsze potrzebujesz wzrastać, dojrze-
wać i się rozwijać.

Ale ta druga, węższa miłość, zazwyczaj 
ma moc, by cię stłamsić. Św. Augustyn miał 
zasadniczo rację – jeśli kochać, dlaczego 
nie najszerszą, najgłębszą, odkupiającą 
miłością, która obejmuje wszystkich?

A to bardzo trudne. To bardzo, bardzo 
trudne. +

Tłum. Katarzyna Wężyk
© 2019 The New York Times

 and George Yancy

George Yancy 

• jest profesorem filozofii na Emory Univer-
sity i redaktorem serii „Philosophy of Race” 
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Cornel West 

• jest profesorem filozofii na Uniwersytecie 
Harvarda. Autor 20 książek; najnowsza to 
„Black Prophetic Fire”

• Wrak samochodu spalonego podczas demonstracji „żółtych kamizelek” w Paryżu
 FOT. GEOFFROY VAN DER HASSELT/AGENCE FRANCE-PRESSE — GETTY IMAGES

FOT. JACKSON/REUTERS



26

1 RP

Gazeta Wyborcza
Sobota, 12 października 2019

CIAŁO PRZEPEŁNIONE 
SŁUSZNYM GNIEWEM

Władza znajduje się w ciele. 
Ta nasza siła niezbędna do 
życia w świecie pełnym mi-
zoginii pokazuje, że „kobieca 
słabość” jest zwykłym oszu-
stwem. 

Sophie Mackintosh

P ierwszą powieść napisałam, 
gdy jeszcze czułam się bezsilna. 
W 2016 roku miałam 27 lat. 
Na moich oczach odbywał się 
publiczny rozrachunek z kobie-
cymi ciałami, ja osobiście też 
zmagałam się z podobnym rozli-
czeniem. Tak długo we własnym 
ciele czułam się bezsilna, że 
odnalazłam pociechę w pasyw-
ności, w markowaniu działania. 
Miałam niejasną świadomość, 
że jest gdzieś inna, silniejsza ja, 
ale ledwo ją pamiętałam. Czu-
łam się, jakbym nie miała skóry. 
Wiecznie się bałam.

Do tego rozrachunku zmusiło mnie 
pisanie książki. Przez jakiś czas czułam się 
gorzej. Ale otworzyło mnie to też na do-
świadczenie wypełniania przepaści między 
bezsilnością a władzą. Pisałam, a ludzie 
czytali – moje słowa miały znaczenie. 

Podobnie samo posiadanie ciała, 
zwłaszcza kobiecego, oznacza doświadcza-
nie przestrzeni między władzą a bezsilno-
ścią. Przestrzeni określonej przez matrycę 
naszego postrzegania świata, którą jest 
ciało białego cisgenderowego mężczyzny.

Weźmy pod uwagę, ile siły potrzeba, aby 
poradzić sobie w świecie pełnym mizoginii, 

z psychicznym obciążeniem ciągłego sza-
cowania szkód. Biorąc to pod uwagę, idea 
„kobiecej słabości” staje się zwykłym oszu-
stwem, celowym lekceważeniem władzy 
zawartej w dawnej (i obecnej) idei kobiety 
histerycznej, kobiety przerażającej, kobiety 
przepełnionej słusznym gniewem.

Nie uciekniemy od tego, że ból odczuwa-
ny przez niemężczyzn jest konsekwentnie 
bagatelizowany. Jest to dobrze udoku-
mentowane zjawisko – nawet w świecie, 
w którym mierzenie bólu jest subiektywne, 
z konieczności zależne od osobistej skali 
tego, co jeszcze jest znośne. 

Wielokrotnie widziałam, jak moje 
przyjaciółki były lekceważone przez leka-
rzy. Jedna na przykład usłyszała od doktora 
mężczyzny, że jej reakcja na ból spowodo-
wany pęknięciem torbieli wielkości poma-
rańczy jest przesadna. Często się zdarza, że 
u kobiet błędnie diagnozowany jest zawał 
serca tylko dlatego, że jego objawy są inne 
niż u mężczyzny. To też jest forma władzy. 

Słyszę i czytam historie poronień albo 
porodów, które skończyły się złamaniem 
miednicy, zespołem stresu pourazowego, 
nietrzymaniem moczu – ale muszę je 
wyszukiwać, są mi opowiadane szeptem, 
jakby mówienie o tych sprawach było 
formą spisku. To też jest władza.

Wreszcie, wciąż istnieją miejsca pracy, 
które nie dopuszczają różnorodności i któ-
re wciąż opierają się na domyślnym mę-
skim modelu: nie chodzi tu tylko o system 
nagród i awansów, ale też opiekę zdrowot-
ną i środki bezpieczeństwa. 

Niedawno plan NASA, by wysłać w ko-
smos pierwszą złożoną wyłącznie z kobiet 
załogę, skończył się fi askiem, bo zabrakło 
kombinezonów w odpowiednim rozmiarze. 

Wszędzie też widzimy, jak gniew kobiet 
jest demonizowany, a mężczyzn usprawie-
dliwiany. Wciąż, jeśli chcemy być trakto-

wane poważnie, musimy udowadniać, że 
potrafi my zachować spokój.

Myślę o szumie tła, obecnym w naszej 
zbiorowej świadomości pod rządami patriar-
chatu: ocenianiu sytuacji pod kątem moż-
liwej przemocy, sprawdzaniu, jak się czują in-
ni, podejmowaniu środków ostrożności. Ten 
szum może być trudno usłyszeć w ogólnym 
hałasie – czasem przybiera formę delikatne-
go szmeru, innym razem alarmu. Przemoc 
w patriarchalnym społeczeństwie nie jest 
teoretyczna. Pamięć o niej żyje w moim ciele, 
tak jak żyje w niezliczonych innych ciałach. 
Tworzy własną tkankę i blizny.

Ważne jest, by pamiętać, że również 
kobiety mogą się przyczyniać do bezsil-
ności. W Wielkiej Brytanii mamy do czy-
nienia z niepokojącym zjawiskiem: coraz 
więcej prominentnych i mainstreamowych 
feministek redukuje kobiecość do biologii, 
wykluczając doświadczenia osób trans. 
Kiedy kobiety przyjmują argumenty prawi-
cowych, patriarchalnych ideologii odno-
śnie do prawa do istnienia we własnym 
ciele, jest to kluczowy przykład przywileju 
i władzy działających ramię w ramię z in-
nymi przywilejami i władzami. 

Kobiety też bywają w zmowie z patriar-
chatem. Kobiety też pomniejszają innych. 
Kobiety nadal mogą używać władzy 
w sposób destrukcyjny, a rozpoznanie tego 
– czyli naszej zdolności do krzywdzenia 
– jest konieczne, jeśli mamy w pełni uznać 
naszą władzę.

Odejście od domyślnego modelu białe-
go cisgenderowego mężczyzny wymaga 
otwarcia, a nie zwierania szeregów. Wyma-
ga akceptowania i szanowania ciał, znajdo-
wania nowych sposobów, aby ciała czuły 
się bezpiecznie.

Myślę o tym, co zrobiłam, aby czuć się 
bezpieczniej w moim własnym ciele. Był 
czas, gdy podnosiłam ciężary, był czas, 

gdy się głodziłam, był też czas głębokiej 
lekkomyślności. Nawet robienie okrop-
nych rzeczy mojemu własnemu ciału było 
swego rodzaju przywilejem. Nie wszyscy są 
w stanie pójść w autodestrukcję i z tej drogi 
powrócić. I po co? Dla eksperymentów 
z władzą, testowania granic? By wiedzieć, 
że cokolwiek dzieje się na zewnątrz, mam 
wciąż władzę nad czymś, czymkolwiek?

Oczywiście, mam władzę. Zawsze tak 
było. Wprawdzie nie mogę udawać, że 
samotny spacer przez ciemne miejsce nie 
jest niebezpieczny. Ale też nie mogę być już 
pasywna. Mam siłę, by walczyć z bólem. 
Mam ciało, które pozwala mi doświadczać 
władzy we wszystkich jej postaciach. 

Rozumiem moją własną władzę i posta-
ram się użyć jej w dobrym celu: by wspierać 
innych najlepiej, jak potrafi ę, zachęcać nowe 
pisarki, poświęcać na to pieniądze i czas. 
Działać na rzecz świata, w którym nie będzie 
można lekceważyć słusznego gniewu. +

tłum. Katarzyna Wężyk
© 2019 The New York Times

 and Sophie Mackintosh

Sophie Mackintosh 

• jest pisarką, jej debiutancka powieść „The 
Water Cure” znalazła się na długiej liście no-
minowanych do Nagrody Bookera w zeszłym 
roku. Druga powieść „Blue Ticket” ukaże się 
w przyszłym roku. 

• Paryż, plac 
Republiki, 
marzec 2019 r. 
Protest prze-
ciwko nierów-
nym płacom 
kobiet i męż-
czyzn. Napis 
na plecach 
protestującej: 
„Żadne ciało 
nie powinno 
być na sprze-
daż” FOT. PHILIPPE 

WOJAZER/REUTERS

FOT. SOPHIE DAVIDSON
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Specjalnie dla „New York Timesa” i „Wyborczej”

Nikt nie wie, kim naprawdę jest, 
choć od kilku lat jej powieści są 

światowymi bestsellerami. 
Bezwzględnie strzeże swojej 
anonimowości, choć zabiera 

głos w najistotniejszych 
debatach świata.

Ten tekst przygotowała 
po angielsku i nie pozwoliła 

go przekładać.
Publikujemy go i tak, 

na Wyborcza.pl/ferrante, 
bo wiemy, że jej fanów nie brakuje 

także wśród 
naszych czytelników.

ELENA 
FERRANTE: 

Przez stulecia trwało kolonizowanie 
sztuki opowiadania przez mężczyzn. 

Ta epoka dobiegła końca

Wejdź na Wyborcza.pl/

aktywacja, skorzystaj 

z kodu, który znajdziesz 

na ostatniej stronie 

dzisiejszej „Wyborczej” 

i przeczytaj tekst 

na Wyborcza.pl/ferrante
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WŁADZA? 
DZIĘKUJĘ, NIE TRZEBA

Władza to wolność. 
Mówienie tego, co myślę, 
i zarządzanie własnym czasem 
w zupełności mi wystarcza.

Tim Kreider

P ragnienie władzy nad innymi 
jest mi zupełnie obce; po prostu 
tego nie rozumiem, tak jak nie 
rozumiem, dlaczego ktoś chce 
mieć dzieci lub grać w „Osad-
ników z Catanu” [popularna 
planszowa gra ekonomiczna]. 
Nawet fantazje seksualne oparte 
na relacjach władzy nieszcze-
gólnie mnie pociągają. Dlaczego 
miałbym chcieć rządzić innymi 
ludźmi? Do czego miałbym ich 
zmuszać? Do płacenia za mnie 
podatków? To wszystko brzmi 
strasznie niezręcznie i wydaje się 
tylko przysparzać problemów. 

Nie lubię nawet, gdy muszą na mnie czekać 
przyjaciele, z którymi umówiłem się na 
piwo. Czuję się niekomfortowo, dzierżąc 
skromną (i przeważnie iluzoryczną) moc 
oceniania swoich studentów.

J ednakże robienie tego, czego ja chcę, 
i niebycie zmuszanym do robienia 
rzeczy, których nie chcę robić, było 

jednym z moich głównych życiowych prio-
rytetów, wokół którego skonstruowałem 
swoje życie.

Zdefi niowałbym władzę jako zdolność 
zmuszania innych ludzi do robienia tego, 
czego chcesz; wolność to umiejętność 
robienia tego, czego ty chcesz. 

Podobnie jak grawitacja i przyspieszenie 
te dwie siły wydają się różne, ale w rzeczy-
wistości są dwiema stronami tego samego 
medalu. 

Wolność to defensywna lub wyprze-
dzająca forma władzy pozwalająca oprzeć 
się wszelkim innym siłom, które usiłują 
wpływać na nas od dnia naszych naro-
dzin. Są to siły tak ogromne i wszechobec-
ne, że   potrzeba znacznej siły przeciwnej, 
aby utrzymać zwykłą autonomię. Kto 
ostatecznie był potężniejszy: zdobywca 
Aleksander, który rządził całym znanym 
światem, czy fi lozof Diogenes, którego 
Aleksander nie był w stanie kupić prośbą 
ani groźbą? Aleksander podobno po-
wiedział, że gdyby nie był Aleksandrem, 
chciałby być Diogenesem. Diogenes 
odparł, że gdyby nie był Diogenesem, też 
chciałby być Diogenesem.

P ragnienie sprawowania bardziej 
oczywistych i nudnych form władzy 
– politycznej czy fi nansowej – nie 

zawsze musi być złe, ale ma zwykle niefor-
tunne skutki uboczne w postaci ubóstwa, 
niewolniczej pracy, pogromów i najazdów. 

Moje własne ambicje przyjmują względ-
nie łagodną formę ambicji artystycznych 
(nieuchronnie powiązanych z różnymi 
słabostkami, takimi jak: chęć uznania, osią-
gnięcia określonego statusu i posiadania 
wystarczającej ilości pieniędzy, bym wydał 
się atrakcyjny kobietom). Choć szczerze 
mówiąc, nawet ta pozornie nieszkodliwa 
forma ambicji podszyta jest podstępnym, 
zaborczym pragnieniem, by zmienić my-
ślenie innych ludzi.

J ak w przypadku większości artystów 
moim największym marzeniem jest, 
by zostawiono mnie w spokoju: marzę 

o imperium wielkości mojego mieszkania. 
To trudniejsze, niż się wydaje. 

Odkąd byłem nastolatkiem, moim ido-
lem był reżyser Stanley Kubrick, który miał 
niespotykany talent do odgradzania się od 
innych, tak by zapewnić sobie przestrzeń 
niezbędną do maksymalnego wykorzysta-

nia swojego artystycznego geniuszu, co 
oznaczało zarówno niezależność fi nan-
sową, jak i artystyczną (rzadko spotykaną 
w brutalnym świecie Hollywood). 

Autonomia i kontrola to dwie rzeczy 
niezbędne do pracy każdego artysty. Po-
nieważ nie mam ani talentu do robienia 
pieniędzy, ani charyzmy Stanleya Kubricka, 
starałem się rozwiązać ten problem po-
przez ograniczenie kosztów swojej pracy 

do minimum, niewiązania się ze współpra-
cownikami i trzymania się możliwie jak 
najdalej od każdej redakcji.

Oczywiście wolność, jak można prze-
czytać na pewnej naklejce na zderzaki, 
nie jest za darmo [ang. Freedom isn’t free 
– popularny amerykański slogan uspra-
wiedliwiający m.in. rozbudowę potencjału 
militarnego USA]. Już dawno doszedłem 
do wniosku, że największa wolność to 

Kto ostatecznie był 
potężniejszy: 
zdobywca Aleksander, 
który rządził całym znanym 
światem, czy fi lozof Diogenes, 
którego Aleksander 
nie był w stanie kupić prośbą 
ani groźbą?

• Pomnik Diogenesa i Aleksandra 
Wielkiego w Atenach
FOT. VALERIE GACHE/AGENCE FRANCE-PRESSE
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wolność zarządzania własnym czasem 
i w tym celu zrezygnowałem z regularnego 
wynagrodzenia, domu na własność, planu 
emerytalnego i wszelkich ocen zdolności 
kredytowej, a także komfortowych kaj-
danek życia rodzinnego. Gdy się nad tym 
zastanawiam, na ogół stwierdzam, że 
było warto.

Z atem wolność jest rodzajem siły; ale 
pewien rodzaj wolności wiąże się 
także z bezsilnością. Jako artysta 

nigdy nie byłem bardziej wolny niż wtedy, 
gdy rysowałem komiksy dla niszowego 
tygodnika, w którym zarabiałem w po-
rywach do 20 dol. tygodniowo. Ponieważ 
nikt nie przejmował się tym, co robiłem, 
mogłem nazywać kłamstwo po imieniu 
w czasach, gdy reszta prasy wciąż nazywa-
ła je „wprowadzaniem w błąd”. Mogłem 
narysować faceta, który używa burrito 
jako sekszabawki. Kiedy zacząłem publiko-
wać eseje w jednej z najpopularniejszych 
i najbardziej prestiżowych gazet na świe-
cie, nagle okazało się, że jest całe mnóstwo 

oczywistych i bijących po oczach rzeczy, 
o których nie mogę już pisać. Nie muszę 
chyba dodawać, że skończyły się żarty 
o burrito.

Im więcej władzy posiadasz, tym bar-
dziej jest ona ograniczona. Często 
myślałem, że jednym z najbardziej 

bezsilnych ludzi na ziemi musi być prezy-
dent Stanów Zjednoczonych – nikt nie jest 
w stanie zostać nim bez zgody darczyń-
ców, lobbystów, liderów partii i innych 
niewidzialnych sprzymierzeńców. Wszyst-
kie jego decyzje muszą zostać przefi ltro-
wane przez sito amerykańskiego systemu 
politycznego, podczas gdy pierwszy lepszy 
taksówkarz, fryzjer czy troll internetowy 
może wyrzucić z siebie jakąkolwiek bzdur-
ną opinię.

Donald Trump musi czuć się czasem 
jak zakuty w kajdany King Kong, powstrzy-
mywany przez przewrotnych sędziów, 
nielojalnych podwładnych i zdradliwą 
konstytucję. Wciąż jednak dysponuje siłą, 
która wyniosła go do władzy – wolnością 

wściekłego dzielenia się ze światem każdą 
bzdurną teorią, jaka wpadnie mu do głowy.

A le najważniejsza wolność to wolność 
swobodnego myślenia. Żeby robić, 
co się chce, trzeba wiedzieć, czego się 

chce. Najbardziej podstępna władza to ta, 
która przenika do twojej głowy, ogranicza-
jąc i deformując granice twojego myślenia. 
Niemożliwe jest wówczas wyrwanie się spod 
miażdżącego ciężaru kulturowego kon-
sensusu, ideologii, propagandy, ludowych 
mądrości i ogłuszającej paplaniny innych 
ludzi. Jak pisała Virginia Woolf w „Do latarni 
morskiej”: „Czuła, że walczy z ogromnymi 
przeciwnościami i dla podtrzymania odwagi 
mówiła sobie: »Ależ ja tak to właśnie widzę, 
tak to widzę«, przytrzymując biedne resztki 
malarskiej wizji, którą tysiące jakichś mocy 
usiłowało jej wyrwać”. 

P odstawą żałosnego pożądania wszel-
kiej władzy jest strach: strach przed 
śmiercią. Niektórzy miliarderzy 

budują luksusowe bunkry i fi nansują 

programy badawcze rodem z „Franken-
steina”, by przezwyciężyć genetyczny 
upadek i śmierć. Prawie wszystko, co 
można powiedzieć o próżności tej ambi-
cji – próżności zarówno jako egoizmu, jak 
i daremności – powiedział Percy Shelley 
w „Ozymandiasie”. Nadzieja, że   zostaniesz 
zapamiętany przez umieszczenie twojego 
nazwiska na książce lub kamieniu wę-
gielnym, jeśli nazwiesz nim chorobę lub 
gatunek, równanie lub gwiazdę, jest nie 
mniej żałosna i głupia niż jakikolwiek inny 
sposób na przechytrzenie śmierci: od po-
siadania dzieci po podbicie innego narodu. 

„Nie chcę żyć w sercach moich rodaków, 
chcę mieszkać w swoim mieszkaniu” – po-
wiedział Woody Allen.

S ądzę, że najrozsądniejsi ludzie to ci, 
którzy szczęśliwie są wolni od ambi-
cji – żądzy władzy, bogactwa, sławy 

lub osiągnięć. Chcą tylko wykonywać jakąś 
przydatną pracę, kochać kogoś i mieszkać 
w miłym miejscu z kwiecistym gankiem. 
Może jeszcze z karmnikiem dla ptaków. 

Moja przyjaciółka, pisarka, miała kiedyś 
halucynogenne objawienie, w którym zro-
zumiała, że   jej własne ambicje były wypar-
tym pragnieniem bycia kochaną i akcepto-
waną przez innych – czego teraz, kiedy ma 
własną kochającą rodzinę, już nie potrze-
bowała. Ale to błędne pragnienie uczyniło 
ją tym, kim była – pisarką. I pozostanie nią 
nawet teraz, mimo że pierwotny motor jej 
działań już przeminął; tak jak Partenon 
przetrwał wiarę, która go zbudowała.

Ambicja sprawiła, że   spędziłem 20 lat 
życia w hałaśliwym, brudnym mie-
ście, na które mnie nie stać, i poświę-

ciłem zbyt wiele uwagi wyniszczającemu 
biznesowi autopromocji. 

Jak wielu artystów w Nowym Jorku 
wciąż obiecuję sobie, że to już mój ostatni 
rok w tym mieście. Marzę o tym, by rzucić 
to wszystko: wrócić na wieś, dużo czytać, 
pisać, kiedy mam na to ochotę. Dążę do 
tego, aby kiedyś – jeśli będę miał odwagę 
– być mniej ambitnym. +

tłum. Maciej Orłowski
© 2019 The New York Times and Tim Kreider

Tim Kreider 

• jest eseistą i rysownikiem, autorem dwóch 
zbiorów esejów: „Uczymy się niczego” i „Na-
pisałem tę książkę, ponieważ cię kocham”. 
Regularnie publikuje na portalu Medium. 

Największa wolność 
to wolność zarządzania 

własnym czasem, 
więc zrezygnowałem 

z regularnego 
wynagrodzenia, domu 

na własność, planu 
emerytalnego i ocen 

zdolności kredytowej, a także 
komfortowych kajdanek 

życia rodzinnego. Gdy się nad 
tym zastanawiam, na ogół 
stwierdzam, że było warto

FOT. COURTESY OF TIM KREIDER
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POTĘGA SŁOWA

Słowo „władza” jest wszech-
obecne. Gdy o nim pomy-
ślimy, przychodzi do głowy 
fraza „infl acja znaczenia”. 
Większość treści pojawiają-
cych się w druku, telewizji 
i reklamie krąży wokół poję-
cia władzy.

N. Scott Momaday

A le czym jest to pojęcie? Czym 
jest władza? Prawda jest taka, że 
słowo to ugina się pod ciężarem 
interpretacji. Defi nicji jest mnó-
stwo, słowniki podają niezwykle 
dużo znaczeń. Niewątpliwie 
władza pozwala nam kształto-
wać, a nawet wyznaczać, koleje 
naszych losów.

I jest słowem.
Słowa rządzą. Moje pisarskie 

doświadczenie podpowiada, że 
nic nie ma takiej władzy jak sło-
wo. W końcu język utkany jest ze 
słów. Jednoczą, dzielą, uwalnia-
ją. Często chronią nasze człowie-

czeństwo.
Przyjrzyjmy się słowom Marka Antoniu-

sza w szekspirowskim „Juliuszu Cezarze”:

Monarszym głosem zagrzmi po tej ziemi,
Wszystkie psy wojny puszczając ze smyczy:
„Wojna bez końca i bez miłosierdzia!”

Aż zapach śmierci ogarnie powietrze
Z trupów, o pogrzeb daremno żebrzących!

Trudno doprawdy o słowa bardziej 
władcze i przepełnione mocą podżegania, 
rozpalania umysłów ku przemocy i znisz-
czeniu. Ale są też inne przykłady władzy 
tkwiącej w słowach.

Słowa poruszają naszą wrażliwość na 
różne indywidualne sposoby, może dla-
tego, że budzą w nas różne skojarzenia. 
Słowo „Holocaust” przeraża mnie, bo 
ocalali więźniowie nazistowskich obozów 
śmierci opowiedzieli mi o swoim cierpie-
niu. Niemniej to słowo samo w sobie jest 
już potężne i poruszające.

Słowo „dziecko” mnie zachwyca, słowo 
„miłość” wprawia mnie w zakłopotanie, 
słowo „Bóg” zadziwia. Przeżyłem życie 
zauroczony słowami. Słowa dały siłę moje-
mu umysłowi.

Słowa są święte. Myślę, że jeszcze bar-
dziej święte dla dzieci niż dla większości 
z nas. Kiedy opanowałem już język, mój 
ojciec, rdzenny Amerykanin z plemienia 
Kiowa, przekazał mi opowieści z ustnej 
tradycji naszego ludu. Były porywające. 
Fascynowały, wzbudzały dreszcz. Karmiły 
wyobraźnię. Karmiły duszę. Nic innego nie 
ukształtowało bardziej mojej wizji świata. 
Zrozumiałem, że opowieść jest siłą napędo-
wą języka, a słowa – jego najgłębszą istotą.

Swego czasu występowałem w Chicago 
na jednym panelu z kenijskim paleoan-
tropologiem Richardem Leakeyem. Mó-
wiliśmy o pochodzeniu i dystynktywnych 
cechach gatunku ludzkiego. Leakey dowo-
dził, że uczłowieczyła nas dwunożność. 
Brzmiało to przekonująco, ale pozwoliłem 

sobie zaoponować – powiedziałem, że 
ludźmi staliśmy się, zyskując mowę, i nadal 
tak uważam.

Język jest tym, co odróżnia nasz gatu-
nek od innych. Ludzki wynalazek: system 
komunikacji oparty na dźwiękach i sym-
bolach, na napisanych i wymówionych 
słowach. W książce „Słabe gatunki” („The 
Fragile Species”) nieżyjący już uczony 
i pisarz Lewis Thomas spekuluje na temat 
pochodzenia języka. Żyliśmy w jaskiniach 
– pisze – aż pewnego dnia połączyły się 
w jednej z nich dwa plemiona. Wówczas 
liczba dzieci w jaskini przekroczyła masę 
krytyczną. Bawiły się razem przez cały 
dzień, a pod wieczór już mieliśmy język.

To niewiarygodne, że dziecko opano-
wuje język w wieku dwóch lat. Jak podej-
rzewam, dzieje się tak, bo dzieci lubią się 
bawić słowami i się ich nie boją. Z czasem 
poznają jednak całą ich moc; dowiadują 
się, że słowa mogą ranić i uszczęśliwiać, 
wieszczyć wojnę i pokój, wyrażać miłość 
i nienawiść.

Jako wykładowca literatury angielskiej 
i amerykańskiej miałem szczęście prowa-
dzić wykład o tradycji ustnej rdzennych 
mieszkańców Ameryki. Przypominałem 
m.in. następującą formułę: „Na początku 
było słowo i słowo zostało wypowiedziane”.

Niewykluczone, że istotą mocy języka 
jest słowo mówione. Ustny przekaz jest 
nieporównanie starszy od pisma, wymaga 
traktowania słów z całą powagą. Nie wolno 
marnować słów. Mówca musi mówić odpo-
wiedzialnie, uważnie słuchać i pamiętać, co 
zostało już powiedziane.

Indianie Nawaho mają formułę dla 
uspokojenia nieprzyjaciela:

Zanurz stopy w pyłku kwiatu
Zanurz dłonie w pyłku kwiatu
Zanurz głowę w pyłku kwiatu
Twoje stopy są pyłkiem kwiatu
Twoje dłonie są pyłkiem kwiatu
Twoje ciało jest pyłkiem kwiatu
Twój umysł jest pyłkiem kwiatu
Twój głos jest pyłkiem kwiatu
Twoja droga jest piękna
Czuj spokój.

Oto czym jest władza. +
przeł. Sergiusz Kowalski

© 2019 The New York Times and N. Scott 
Momaday

Fragment „Juliusza Cezara” Szekspira 
w przekładzie Leona Ulricha

N. Scott Momaday 

• jest pisarzem, poetą i dramaturgiem. 
W 2019 r. został uhonorowany Ken Burns 
American Heritage Prize. Jego powieść 
„Dom utkany ze świtu” nagrodzono w 1969 r. 
Pulitzerem. 

Fragment Nowego Testamentu napisany po koptyjsku w V wieku FOT. FABRIZIO BENSCH/REUTERS

FOT. LINDA LYN CARFAGNO
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Wieczór
Wyborców

zaprasza na

TO PRZEŁOMOWE WYBORY.
Wieczór 13 października chcemy spędzić z Tobą. 
Dziel te wyjątkowe chwile z ludźmi, dla których jesteś ważny. 
Smutek? Radość? Nieważne! Chcemy być z Tobą! 

Będziemy śledzić wydarzenia w sztabach wyborczych, po zakończeniu głosowania poznamy 
wstępne wyniki wyborów, porozmawiamy z ekspertami. Podyskutujemy o sprawach, które 
przez kolejne lata będą nas dotyczyć. Porozmawiamy o wartościach, które są nam bliskie. 
Oprócz Was, czytelników, i nas, redaktorów i dziennikarzy, będą znani artyści i aktywiści, 
nasi przyjaciele.

      

      Jerzy Wójcik                                Jarosław Kurski

NIEDZIELA

13
października

Obejrzyj transmisję NA ŻYWO na 

13 października, godz. 1900

Pierwszy zastępca redaktora naczelnegoWydawca Gazety Wyborczej
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