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Demokracje zachodnie 
oddają pole Chinom 
i różnym autokratom, rosną 
korupcja i nierówności 
społeczne. Czy pokolenie 
protestu odwróci ten trend?

Roger Cohen

Ś wiat bez amerykańskiego 
przywództwa, ale poszukujący 
uczciwszego, postwęglowego mo-
delu ekonomicznego, balansuje 
na krawędzi między rosnącym 
w siłę autorytaryzmem a społecz-
nym protestem przeciwko nie-
sprawiedliwości i opresjom. 

Nie trzeba dziś wiele, by 
pchnąć ludzi ku krawędzi. By 
wybuchł bunt, wystarczy pod-
wyżka cen metra w Chile czy 
opodatkowanie połączeń przez 
WhatsApp w Bejrucie.

Filozof Antonio Gramsci pisał 
o „symptomach chorobowych” 

podczas interregnum między śmiercią sta-
rego ładu a narodzinami nowego. Dziś wi-
dać je wszędzie. Kapitalistyczne gospodarki 
radzą sobie dobrze, ale nie poszerzają pola 
dobrobytu. Narasta niezadowolenie. Panuje 
dezorientacja, bo społeczeństwa zastępują 
fakty złudzeniami. Upadają stare pewniki: 
przywództwo USA, stopniowa liberalizacja 
Chin, integracja europejska, wyzwalający 
wpływ technologii, jedność Wielkiej Bryta-
nii. Nastał czas niepokoju, samotności i wa-
hań. Wkrótce zniknie ostatni stały punkt 
zmieniającego się świata, z polityki odej-
dzie niemiecka kanclerz Angela Merkel.

W pierwszym dwudziestoleciu XXI w. nie 
zarysowały się wyraźne trendy. Mylne okaza-
ło się założenie, że zwycięży liberalna demo-
kracja, ale równie błędne wydają się progno-
zy, że zmiecie ją nacjonalistyczna, ksenofo-
biczna fala, która wyniosła do władzy Donal-
da Trumpa i doprowadziła do brexitu. Roz-
mywają się reguły, prawda i moralność, upa-
dają amerykańskie wartości. Młode pokole-
nie, wspierane przez media społecznościo-
we, kieruje się już nie utopijną wizją, tylko 
pragmatycznym dążeniem do ocalenia pla-
nety i do większej równości między zamiesz-
kującymi ją kobietami oraz mężczyznami.

ŚWIAT SIĘ AUTOKRATYZUJE
Wiele obrazów, które zostaną w pamięci po 
2019 r., jest przepojonych nadzieją. Młodzi de-
monstranci na ulicach Bejrutu opowiadają-
cy mi o swej żelaznej determinacji, by obalić 
skorumpowany system, w którym partie dzie-
lą łupy. Młody premier Armenii Nikol Paszi-
nian tłumaczący, jak jej „wolni i dumni oby-
watele” obalili skorumpowany system w to-
ku bezkrwawej rewolucji w 2018 r., by stwo-
rzyć społeczeństwo otwartych szans. Odważ-
na młodzież Hongkongu broniąca w oparach 
gazu łzawiącego dynamicznej gospodarki zro-
dzonej z chińskiej pracowitości i angielskiego 
common law, wiedząca, że zgoda na ekstrady-
cję do monopartyjnych, rządzonych bezpra-
wiem kontynentalnych Chin wstrząsnęłaby 
fundamentem ich wolnego społeczeństwa.

Trwa decydująca batalia o wolność. Ideo-
logiczna konfrontacja między USA a Chi-
nami zaostrzyła się, od kiedy prezydent 
Xi Jinping ogłosił się dożywotnim władcą, 

wprowadził powszechną inwigilację, zaofe-
rował model chiński jako wzorzec dla świa-
ta, przestał się kryć z celem osiągnięcia do-
minacji technologicznej do 2025 r. i dą-
ży do lądowej i morskiej ekspansji metoda-
mi zarówno jawnie militarnymi, jak i skry-
wanymi za hasłami takimi jak reaktywacja 
Jedwabnego Szlaku. „Ukrywaj swoje moż-
liwości, czekaj na stosowną chwilę” – ra-
dził kiedyś Deng Xiao ping. Xi ma inne po-
mysły. Spieszy mu się zostać cesarzem. Nie 
wierzy w prawa jednostki. Wierzy w świę-
tość Komunistycznej Partii Chin. Repre-
sje w Chinach rosną w tempie wykładni-
czym. Model Xi to nie totalitaryzm, który 
jest passé, tylko „technorytaryzm” – pań-
stwo powszechnej inwigilacji bazującej na 
zaawansowanej technologii rozpoznawa-
nia twarzy. W najbliższych latach bitwa 
o Hongkong będzie się toczyć w różnych 
formach i z różnym nasileniem przemocy. 

Trwa walka między autorytarną go-
spodarką nakazową Chin a gospodarka-

mi systemów demokratycznych opartymi 
na checks and balances – mechanizmach 
kontroli i równowagi, niezawisłych sądach 
i rządach prawa. Pytanie brzmi, czy da się 
jeszcze uniknąć poważnego konfl iktu.

Zgodnie z raportem V-Dem Institute 
z Uniwersytetu w Göteborgu o stanie demo-
kracji prawie jedna trzecia ludności świa-
ta żyje obecnie w krajach przechodzących 
proces „autokratyzacji”. To wzrost z 415 mln 
w 2016 r. do 2,3 mld w 2018 r. Kraje te to m.in.: 
Brazylia, USA, Indie, Polska i Węgry. Jedno-
cześnie 21 krajów, w tym Tunezja, Armenia, 
Gruzja i Burkina Faso, stało się w ostatniej 
dekadzie bardziej demokratyczne. To niejed-
noznaczny obraz – niecałkowicie ponury, ale 
bynajmniej nie podnoszący na duchu.

TRUMP TO SYMPTOM, 
A NIE PRZYCZYNA
W minionym roku instytucje strzegące pra-
wa przeciwstawiały się przywódcom prze-
konanym, że stoją ponad prawem. Prezydent 
Trump, oskarżany o nadużycie władzy i utrud-
nianie pracy Kongresu, podlega procesowi 
impeachmentu w Kongresie. W odpowiedzi 
Trump krzyczy: „Lincz!” i nazywa demokra-
tów wariatami. Premier Izraela Beniamin Ne-
tanjahu został oskarżony o korupcję. Odrzucił 
oskarżenie i nazwał je zamachem stanu.

Zdaniem Trumpa nie ma nic złego 
w sprowadzaniu Ukrainy do roli dostarczy-

ciela haków na jego przeciwnika w wybo-
rach 2020 r. Stosunek Trumpa do Ukrainy 
jest taki sam jak jego przyjaciela Władimi-
ra Putina: to żaden kraj, równie dobrze mo-
że się stać częścią Wielkiej Rosji. Trump nie 
ma pojęcia o zachodnich próbach umocnie-
nia niepodległości Ukrainy przez ściślejszą 
integrację z Europą Zachodnią ani się nimi 
nie interesuje. Jego polityka zagraniczna to 
pasmo groteskowych błędów.

Trump prawie na pewno uniknie wy-
roku dzięki Senatowi i pozostanie na sta-
nowisku, by zawalczyć w wyborach w li-
stopadzie 2020 r. Netanjahu może się jesz-
cze wykaraskać z prawnych tarapatów. Dla 
obu tych polityków kurczowe czepianie się 
władzy to więcej niż walka polityczna. To 
desperacka próba uniknięcia więzienia.

Boję się, co zrobi Trump, jeśli przegra 
o włos wybory w 2020 r. I on może wte-
dy zakrzyknąć: „Zamach!”. Jako sympatyk 
autokracji umacniał autokratów na całym 
świecie – w Arabii Saudyjskiej, Chinach, Ro-

sji i na Filipinach. Podczas zimnej wojny 
USA popierały ze względów strategicznych 
wielu despotów, ale nigdy wcześniej nie 
miały prezydenta, który tak by im zazdro-
ścił. Bez wahania nazywam Trumpa niena-
wistnikiem – to, czy jest złym człowiekiem, 
to inna sprawa. Człowiek zły musi umieć 
się skupić na celu. Zachowania Trumpa są 
zwykle niekonsekwentne i sprzeczne. Co 
nie znaczy, że nieszkodliwe.

Trump jest symptomem, a nie przy-
czyną. Jak mówi były dyrektor naczelny 
Unilevera Paul Polman, „biznes nie mo-
że prosperować w upadających społeczeń-
stwach”. Demokracje zachodnie upadły. 
Dziesięć lat temu świat pogrążył się w glo-
balnym kryzysie fi nansowym. Odpowie-
dzialni za to wyszli bez szwanku. Dzisiej-
sze bunty społeczne to owoce ówczesnej 
bezkarności i niesprawiedliwości.

Gospodarka powinna służyć większej 
liczbie ludzi. Wartościami przewodnimi 
winny się stać: sprawiedliwość, równość 
szans, edukacja i zrównoważony rozwój. Za 
dużo ludzi za długo czuło, że są niewidocz-
ni, zastępowalni, bezwartościowi, dlatego 
nacjonalistyczne przesłanie znajduje odzew. 
Koi każdą skargę pustą obietnicą odzyskanej 
chwały. Wyniosło szarlatanów na wysokie 
urzędy w Waszyngtonie i Londynie.

„Przyszłość NIE należy do globalistów” 
– powiedział Trump we wrześniu w ONZ. 
Jeśli przez kolejne pięć lat będzie należeć 
do niego i polityki „America First”, konse-

kwencje będą poważne w każdej dziedzi-
nie – od klimatu po międzynarodowy ład, 
nie mówiąc o zwykłej ludzkiej przyzwo-
itości. Zwycięstwo Trumpa w 2020 r. jest 
możliwe, zwłaszcza że kandydaci Partii 
Demokratycznej wypadają dziś raczej bla-
do. Przesłanie roku 2019 jest jednak takie, 
że wolne, otwarte i praworządne społe-
czeństwa mają odważnych adwokatów od 
Teheranu po Santiago de Chile.

ODRZUCANIE PRAWDY 
RODZI TRAGEDIE
Niedawno odwiedziłem biuro burmistrza Stam-
bułu Ekrema Imamoglu. Burmistrz był w po-
dróży, ale oprowadził mnie jego asystent. Ima-
moglu, przeciwnik prezydenta Recepa Tayyipa 
Erdogana, wygrał wybory, jego wybór został 
anulowany przez Erdogana (który jak Trump 
uważa się za niezwyciężonego), lecz Imamoglu 
wygrał ponownie z ogromną przewagą. Był to 
prawdziwy cios dla prezydenta Turcji.

Nad biurkiem Imamoglu wisi portret 
Mustafy Kemala Atatürka, ojca założycie-
la nowożytnej świeckiej republiki tureckiej. 
Właśnie wrócił na swoje miejsce. Wcześniej 
usunęli go zwolennicy Erdogana, przywód-
cy, który zwalcza świeckość i marzy o re-
stauracji imperium osmańskiego. Wędrów-
ka portretu wydała mi się alegorią świata za-
wieszonego między autokracją a oporem.

W gabinecie premiera Armenii Paszi-
niana wisi inny ważny obraz przedstawia-
jący ośnieżony szczyt Araratu. Dziś góra 
jest w granicach Turcji, ale przez dłuższy 
czas należała do Armenii. W zbiorowym 
odczuciu jest tak nadal. Muzeum ludobój-
stwa w Erewaniu przypomina o wymordo-
waniu od 1915 r. przez imperium osmań-
skie ponad miliona Ormian. Zdjęcia są za 
straszne, by się im przypatrywać. Do dziś 
Turcja neguje ten zorganizowany mord.

„Kto dziś mówi o unicestwieniu Or-
mian?” – pytał Hitler w 1939 r., kiedy na-
zistowskie Niemcy najechały Polskę. Od-
rzucanie prawdy jest groźne. Rodzi przy-
szłą tragedię. Dziś, gdy Chiny i Rosja prze-
czą prawdzie, Trump spieszy im z zachę-
tą. Protestujący w 2019 r. zrozumieli zagro-
żenie. „Walczmy o wolność!” – skandował 
niedawno na ulicach Hongkongu 800-ty-
sięczny tłum. To proste przesłanie wystar-
czy, by życie miało wartość. +

© 2019 The New York Times Company
 and Roger Cohen

przeł. Sergiusz Kowalski

Roger Cohen jest publicystą „New 
York Timesa” od 2009 r. Wcześniej 
był korespondentem zagranicznym 
i redaktorem działu zagranicznego.

Po dekadzie chaosu 
czas na strach

• Okupacja kampusu politechniki 
w Hongkongu w ramach 

antypekińskiego protestu 
w listopadzie 

Redakcja: 
Łukasz Grzymisławski, Paweł Gawlik
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Planujesz swój kalendarz 
na następny rok? Oto 
kilka wydarzeń, na które 
powinieneś zwrócić uwagę.

Masha Goncharova

STYCZEŃ
MALEZJA, 1 stycznia
W 1991 r. premier Malezji Mahathir Moha-
mad przedstawił swoją wizję zjednoczo-
nej, samowystarczalnej i uprzemysłowio-
nej Malezji w 2020 r. W ubiegłym roku by-
ły premier niespodziewanie przerwał eme-
ryturę i w oszałamiającym stylu powrócił 
do władzy. Teraz 94-letni Mahathir będzie 
miał wyjątkową okazję, by skonfrontować 
swoją wizję, znaną jako Wawasan 2020, 
z rzeczywistością.

LUTY
RPA, 7 lutego 
Roger Federer i Rafael Nadal, przez wie-
lu uważani za dwóch największych te-
nisistów wszech czasów, zmierzą się 
w Kapsztadzie w ramach charytatywnego 
meczu, próbując przyciągnąć przed ekra-
ny jak najwięcej widzów. Dwóch gigantów 
tenisa mierzyło się już wcześniej 40 razy 
w ramach profesjonalnych turniejów – jak 
dotąd szala zwycięstwa przechylała się czę-
ściej w stronę Nadala. Wszystkie wpływy 
zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom 
w Afryce w ramach programów pomoco-
wych fundacji Rogera Federera (fot. 3).

MARZEC
FRANCJA, 17 marca 
Pierwsza edycja Paris Wine Cup zrodziła 
się z miłości do la viniculture traditionel-
le – tradycyjnej kultury winiarskiej. Sędzio-
wie będą brali pod uwagę trzy cechy wina: 
jakość, cenę i opakowanie. Czy uda się im 
znaleźć idealnego kandydata na tym her-
metycznym i drogim rynku? Nous verrons! 
Przekonamy się! 

KWIECIEŃ
HISZPANIA, 23-26 kwietnia 
Tłumy odwiedzą Madryt z powodu Świato-
wej Wystawy Psów Rasowych organizowa-
nej przez Hiszpańskie Królewskie Towarzy-
stwo Kynologiczne (pod patronatem Zgro-
madzenia Ogólnego Międzynarodowej Fe-
deracji Kynologicznej, założonej w 1911 r.). 
W 2018 r. wystawa w Amsterdamie zgroma-
dziła ponad 30 tys. czworonogów (fot. 2). 

WIETNAM, 3-5 kwietnia 
Odbywające się po raz pierwszy Grand 
Prix w Hanoi to dowód na to, że Formuła 
1 nie wstrzymuje swojej ekspansji. Organi-
zatorzy spodziewają się aż 300 tys. fanów, 
a na torze znajdzie się jedna z najdłuższych 
prostych w tym roku, na której bolidy bę-
dą mogły rozpędzić się do nawet 330 km 
na godz.

MAJ
WIELKA BRYTANIA, 19 maja 
Przyszłość jest kobietą! W Tate Britain zo-
stanie zaprezentowana pierwsza retro-

spektywa malarki Lynette Yiadom-Boakye. 
Muzeum zobowiązało się do zorganizowa-
nia pięciu dużych wystaw indywidualnych 
w ramach kampanii #5WomenArtists za-
początkowanej w 2016 r. przez waszyng-
tońskie Narodowe Muzeum Kobiet w Sztu-
ce. Hasłem kampanii jest proste, ale od-
ważne pytanie: „Czy jesteś w stanie wymie-
nić pięć artystek?”.

CZERWIEC
KOLUMBIA i ARGENTYNA, 12 czerwca 
– 12 lipca 
Turniej futbolowy Copa América znów 
będzie organizowany przez dwa kraje, 
tym razem to Kolumbia i Argentyna. Aby 
wziąć udział w rundzie fi nałowej, niektó-
re drużyny będą musiały więc odbyć trwa-
jący sześć i pół godziny lot. To duże wy-
zwanie – gracze nie będą mieli dodatkowe-
go dnia na odpoczynek lub trening i będą 
musieli zaaklimatyzować się do zupełnie 
innej pogody (fot. 6).

LIPIEC
NOWA ZELANDIA, 20 lipca 
Nowa Zelandia zwiększy swój roczny li-
mit uchodźców o 500 osób, do półtora 
tysiąca. Ale nawet wówczas kraj będzie 
przyjmował o połowę mniej uchodźców 
na mieszkańca niż sąsiadująca z nim Au-
stralia. 

USA, między 17 lipca – 5 sierpnia 
Z przylądka Cape Canaveral na Flory-
dzie wystartuje misja Mars 2020. Cel: kra-
ter Jezero na Marsie. Nowy łazik marsjań-
ski zgromadzi informacje potrzebne na-

ukowcom do opracowania ewentualnych 
planów zamieszkania Czerwonej Planety 
– wykona m.in. eksperyment sprawdzający 
możliwość wytwarzania tlenu z atmosfe-
ry planety. Misja potrwa co najmniej jeden 
rok marsjański, czyli 687 dni ziemskich.

JAPONIA, 24 lipca – 9 sierpnia 
Po raz drugi (poprzednio w 1964 r.) Tokio 
będzie gospodarzem letnich igrzysk olim-
pijskich, stanie się więc pierwszym azjatyc-
kim miastem, które dwukrotnie organizo-
wało igrzyska. Większość wydarzeń odbę-
dzie się w dwóch obszarach Tokio: w tzw. 
strefi e dziedzictwa, z odnowionymi budyn-
kami z igrzysk olimpijskich sprzed prawie 
sześciu dekad, oraz w strefi e Zatoki Tokij-
skiej, zaprojektowanej jako model innowa-
cyjnego rozwoju miasta.

SIERPIEŃ
BELGIA, 13-16 sierpnia 
Każdego lata w Brukseli rozkładany jest 
Tapis de Fleurs, czyli dywan z kwiatów. 
Zwiedzający, którzy wybiorą się na spacer 
po wspaniałym, centralnym placu miasta, 
mogą rozkoszować się zapachem begonii, 
dalii i trawy. Grupa ilustratorów, projek-
tantów i architektów krajobrazu co roku 
tworzy gigantyczny 75-metrowy obraz. Po 
jego ułożeniu na bruku ponad stu ogrodni-
ków ochotników przez osiem godzin ukła-
da kwiatowe puzzle (fot. 4).

WRZESIEŃ
EUROPA i USA, 16 września 
W przyszłym roku przypada 400. rocznica 
podróży okrętu „Mayfl ower” z osadnika-

mi – z Plymouth w Anglii do miejsca, któ-
re stało się Plymouth w stanie Massachu-
setts. Przywódcy rdzennych Amerykanów 
współpracują z organizatorami w USA, 
Wielkiej Brytanii i Holandii, aby zapewnić, 
że tegoroczne obchody uwzględnią bole-
sną spuściznę kolonizacji, która rozpoczę-
ła się wraz z przybyciem na te tereny Euro-
pejczyków w 1620 r.

FRANCJA, 19 września – 4 października 
W ścisłej współpracy z Centre des 
Monuments Nationaux i Centre 

Wydarzenia, 
(choćby delikatnie) 
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Pompidou bułgarski artysta 
Christo przykryje Łuk Triumfalny 
w Paryżu szeroką na 25 tys. m 
kw. srebrzystobłękitną tkaniną 
polipropylenową i czerwoną liną 
o długości 7 tys. m. W przeszłości 
Christo i jego partnerka, zmarła 
w 2009 r. Jeanne-Claude, opakowali 
m.in. Pont Neuf, najstarszy most 
w Paryżu, Reichstag i archipelag małych 
wysp w pobliżu Miami. O możliwości 
opakowania Łuku Triumfalnego 
dyskutowali od 1962 r. (fot. 5)

PAŹDZIERNIK
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE, 
20 października
Dubaj ugości World Expo, stając się 
tym samym pierwszym gospodarzem 
z Bliskiego Wschodu w 170-letniej historii 
Bureau International des Expositions. 
Na trwającym do kwietnia 2021 Expo 
pojawią się przedstawiciele ponad 
190 narodów, a wystawa odbędzie się 
pod trzema sztandarami: możliwości, 
mobilności i zrównoważonego 

rozwoju (każdy temat będzie miał 
swój własny pawilon). Maskotki? 
Poznajcie dzieciaki – Rashida i Latifę 
– których przewodnikiem będzie 
długowieczne drzewo Salama.

LISTOPAD
USA, 3 listopada 
Wybory prezydenckie. Według Pew 
Research Center niebiali wyborcy będą 
stanowić jedną trzecią uprawnionych 
do głosowania. Do wyborów pójdzie 
najmłodszy i najbardziej różnorodny 
elektorat w historii Ameryki.

GRUDZIEŃ
ISLANDIA, 24 grudnia 
Zgodnie z islandzką tradycją wszyscy 
chłopcy i dziewczęta, którzy przed 
Bożym Narodzeniem wypełnili 
wszystkie swoje obowiązki, otrzymują 
w nagrodę nowe ubrania. 
Jedna ze strasznych legend głosi, że 
w dniu świąt po ulicach przechadza 
się gigantyczny kot Jolakotturinn, 
zaglądając do domów małych dzieci. 
Jeśli były leniwe i w Wigilię nie mają 
na sobie nowych ubrań, Jolakotturinn 
je zjada. W nieco złagodzonej wersji 
legendy kot zadowala się samą 
kolacją nieszczęśnika.

KTÓREGOŚ DNIA 
W 2020 ROKU
AFRYKA ZACHODNIA 
Aby wzmocnić integrację swoich gospo-
darek, 16 członków Wspólnoty Gospodar-
czej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) 
próbuje stworzyć wspólną walutę o nazwie 
eco. Wdrażanie eco może jednak być opóź-
nione z powodu wysokiego długu publicz-
nego i infl acji w państwach członkowskich. 
Plany wspólnej waluty Afryka snuje już od 
prawie dwóch dekad.

NA CAŁYM ŚWIECIE 
Odchodzenie od plastikowych słomek staje 
się międzynarodowym standardem. Star-
bucks planuje wycofanie plastikowych sło-
mek z ponad 28 tys. swoich kawiarni na 
całym świecie, eliminując zużycie ponad 
miliarda słomek rocznie. 

PORTUGALIA: 
W Santa Catarina da Fonte do Bispo na po-
łudniu Portugalii zostanie otwarte muzeum 
sztuki cyfrowej Museu Zer0. Wystawy „ob-
razu, dźwięku i światła” będą tworzone 
z myślą o konkretnych przestrzeniach i wy-
łącznie przez artystów rezydentów; wszyst-
kie w odrestaurowanych poprzemysłowych 
budynkach dawnej spółdzielni rolniczej. +

© 2019 The New York Times Company
 and Masha Goncharova

tłum. Maciej Orłowski

które wstrząsną 
światem w 2020 r.
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Druga zimna wojna? 
Tak, z Chinami. Już trwa

Kiedy wybuchła? Przyszli 
historycy wskażą rok 2019.

Niall Ferguson

N iektórzy uważają, że nowa 
zimna wojna – ta z Rosją 
– zaczęła się już w 2014 r., 
kiedy Moskwa wysłała woj-
ska na Ukrainę. Pogorszenie 
się stosunków rosyjsko-ame-
rykańskich blednie jednak 
w porównaniu z nasilającym 
się w ciągu ostatnich kilku lat 
sporem chińsko-amerykań-
skim i choć Stany Zjednoczo-
ne oraz Chiny unikną zapew-
ne gorącej wojny, przykrą 
realną perspektywą pozosta-
je druga zimna wojna.

Skrupulatni badacze mo-
gą za początek nowej zimnej wojny uznać li-
stopad 2016 r., kiedy Donald Trump został 
prezydentem, lub styczeń 2018 r., gdy nało-
żył cła na importowane w znacznej części 
z Chin pralki i panele słoneczne. Inni wska-
zują początek października 2018 r., kiedy 
wice prezydent Mike Pence potępił wykorzy-
stanie przez Pekin „narzędzi politycznych, 
gospodarczych i wojskowych, a także pro-
pagandy dla zwiększenia swoich wpływów”.

ROŚNIE CHŁÓD 
Dopiero jednak w 2019 r. polityczne elity obu 
partii de facto zaakceptowały konfrontacyj-
ną linię administracji Trumpa wobec Chin. 
Wrogość Trumpa szybko przestała uchodzić 
za dziwactwo polityki zagranicznej i stała 
się obiegową opinią. Nawet demokratyczna 
kandydatka do prezydentury senatorka Eli-
zabeth Warren zaczęła żądać zaostrzenia 
kursu wobec Pekinu.

Podobne przesunięcie dotyczy opinii 
publicznej. Sondaż Pew Research Center 
wykazał, że odsetek Amerykanów niechęt-
nych Chinom wzrósł z 47 proc. w 2018 r. do 
60 proc. w 2019 r. Tylko 26 proc. Ameryka-
nów oceniło pozytywnie ten kraj.

W ostatnim roku zmieniło się coś jesz-
cze. To, co zaczęło się jako wojna handlowa 
– wet za wet w toku sporów o amerykański 
defi cyt handlowy i kradzież własności in-
telektualnej przez Chińczyków – wkrótce 
rozwinęło się w różne konfl ikty.

Stany Zjednoczone i Chiny zorientowa-
ły się nagle, że toczą wojnę technologiczną 
o globalną dominację chińskiej fi rmy Hu-
awei w telekomunikacji 5G, że trwa ideo-
logiczna konfrontacja po aktach przemo-
cy wymierzonych w muzułmańską mniej-
szość ujgurską w prowincji Xinjiang i kla-
syczna rywalizacja supermocarstw o pry-
mat w nauce oraz technologii. Groziła też 
wojna walutowa o kurs juana, któremu Lu-
dowy Bank Chin pozwolił słabnąć w sto-
sunku do dolara.

CHINY TO NIE ZSRR 
– I ICH DOMINACJA 
TEŻ BĘDZIE INNA
Starsi czytelnicy uznają pewnie nową zim-
ną wojnę za zły pomysł. Wspomnienia 

pierwszej obejmują niemal apokaliptyczne 
doświadczenia – kryzys kubański w 1962 r. 
i wiele wojen konwencjonalnych, od Wiet-
namu po Salwador – ale nie ma oczywiste-
go powodu, by druga zimna wojna miała 
polegać na balansowaniu na krawędzi nu-
klearnej konfrontacji lub na konfl iktach za-
stępczych.

Po pierwsze, arsenał nuklearny Chin 
jest znacznie słabszy od amerykańskiego, 
więc o wiele bardziej prawdopodobna jest 
konfrontacja w cyberprzestrzeni lub prze-
strzeni kosmicznej niż na międzykonty-
nentalne pociski balistyczne. ChRL ma też 
inne niż Związek Radziecki podejście do 
globalnego ekspansjonizmu. Chińskie pie-
niądze idą na projekty infrastrukturalne 
i do kieszeni polityków, a nie na cudzą par-
tyzantkę. Sztandarowy program inwestycji 
zagranicznych prezydenta Xi Jinpinga „Je-
den pas i jedna droga” nie ma na celu świa-
towej rewolucji.

O KORZYŚCIACH Z ZIMNEJ 
WOJNY
Jeśli druga zimna wojna ograniczy się do 
ekonomiczno-technologicznej konkurencji 
dwóch systemów – demokratycznego i nie-
demokratycznego – korzyści z niej mogą 
znacznie przewyższyć koszty. Przecież eko-
nomiczne skutki uboczne działalności ba-
dawczo-rozwojowej związanej z zimną woj-
ną były jednym z motorów szybkiego wzrostu 
amerykańskiej gospodarki w latach 50. i 60.

Można też mówić o korzyści politycznej. 
Gdy ustały konwulsje mccarthyzmu, Ame-
rykanie zrozumieli, że mają wspólnego 
wroga, co wydatnie osłabiło podziały we-
wnętrzne. Mówi się, że jednym z głównych 
źródeł konfl iktów społeczno-politycznych 
epoki zimnej wojny była jedna wojna z ko-

munistami, której Stany Zjednoczone nie 
zdołały wygrać – wojna wietnamska.

Czy to, że Amerykanie dostrzegli dziś 
nowego wroga zewnętrznego, nie złagodzi 
wewnętrznej polaryzacji, której niechlub-
nymi przejawami są zanik współpracy 
między partiami w Kongresie, a także zaja-
dłość dyskursu w mediach społecznościo-
wych? To możliwe.

Pojawienie się wroga zewnętrznego mo-
że skłonić amerykańskich polityków do 
skierowania poważnych środków na roz-
wój nowych technologii, m.in. na kompu-
tery kwantowe. Udokumentowane działa-
nia chińskiego wywiadu i agentów wpływu 
w amerykańskich środowiskach akademic-
kich i w Dolinie Krzemowej już dziś skła-
niają rząd do zmiany badawczo-rozwojo-
wych priorytetów bezpieczeństwa narodo-
wego. Prawdziwą katastrofą byłaby wygra-
na Chin w wyścigu o supremację kwanto-
wą, która może odesłać do lamusa całe kon-
wencjonalne szyfrowanie komputerowe.

GDZIE CHINY JUŻ 
WYPRZEDZAJĄ USA
Wielkim ryzykiem podczas drugiej zimnej 
wojny byłaby wiara w nieuchronną wygra-
ną USA. Byłby to skutek błędnego odczytania 
zarówno pierwszej zimnej wojny, jak i obec-
nej sytuacji. W 1969 r. zwycięstwo Ameryki 
nad komunistycznym wrogiem było dalekie 
od oczywistości. Nie było też wcale przesą-
dzone to, że ostateczny upadek Związku Ra-
dzieckiego będzie aż tak bezkrwawy.

Co więcej, Chiny to dziś większe ekono-
miczne wyzwanie niż kiedykolwiek Zwią-
zek Radziecki. Historyczne szacunki pro-
duktu krajowego brutto wskazują, że w do-
bie zimnej wojny gospodarka radziecka ni-
gdy nie przekroczyła 44 proc. gospodarki 
USA. Od 2014 r. Chiny wyprzedzają Amery-
kę pod względem jednego wskaźnika – PKB 
według parytetu siły nabywczej uwzględ-
niającego niższe koszty utrzymania w Chi-
nach. Związek Radziecki nie mógł wyko-
rzystywać zasobów dynamicznego sekto-
ra prywatnego. Chiny mogą. Na niektórych 
rynkach – zwłaszcza w technologiach fi -
nansowych – Chiny wyprzedzają już USA.

Krótko mówiąc, rok 2019 to nie 1949. 
70 lat temu traktat północnoatlantycki 
miał powstrzymywać radzieckie ambicje, 
lecz do tej pory nic podobnego nie powsta-
ło, by blokować Chiny. 

Nie oczekuję wybuchu w przyszłym ro-
ku drugiej wojny koreańskiej. Sądzę jed-
nak, że nowa zimna wojna będzie jeszcze 
zimniejsza, nawet jeśli Trump pokusi się 
o odwilż i podpisze szeroką umowę han-
dlową z Chinami. Amerykański prezydent 
mógł stać za wielkim ochłodzeniem, ale 
nie jest w stanie cofnąć go na życzenie.

W 2007 r. ekonomista Moritz Schula-
rick i ja ukuliśmy określenie „Chimery-
ka”, opisujące symbiotyczne relacje gospo-
darcze między Chinami a Stanami Zjedno-
czonymi. Dziś ta współpraca zamarła. Za-
częła się druga zimna wojna. A jeśli histo-
ria w ogóle uczy nas czegoś, to tego, że owa 
wojna przetrwa o całe lata prezydenta, za 
którego rządów wybuchła. +

© 2019 The New York Times Company
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PUNKT ZWROTNY 

W mijającym roku 
zaostrzyła się 

wojna handlowa 
między USA i Chinami, 

pogrążając 
globalne rynki 
w niepewności

Niall Ferguson – senior fellow 
w Hoover Institution na Uniwersy-
tecie Stanforda, jest autorem 15 
książek. Najnowsza nosi tytuł „Plac 
i wieża. Sieci i władza od masonerii po 
Facebook”. 

• Banery z napisem „Keep America 
Great!”, sloganem prezydenta Donalda 
Trumpa, szyte w  fabryce w chińskiej 
prowincji  Anhui

ALY SONG/REUTERS
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Trudno być optymistą, gdy 
planeta umiera. A jednak...

Darren Aronofsky

Z awsze czułem głęboką więź ze świa-
tem przyrody. Zanim jeszcze chwy-
ciłem za kamerę, przede wszystkim 
czułem się uczniem Matki Natury. 
W szkole średniej wakacje spędza-
łem na poznawaniu dzikiej przyrody 
w ramach School for Field Studies. 
Gdy się dowiedziałem, jak wyglą-
da życie kopytnych w Kenii i fok 
na Alasce, moje zainteresowanie 
naturą przerodziło się w fascynację. 
I choć w końcu porzuciłem nauki 
przyrodnicze dla fi lmu, wciąż żywię 
głęboki podziw dla natury i staram 
się wyrażać go w swojej pracy.

Jako reżyser nieustannie dążę do 
uchwycenia najbardziej trafnego obrazu. 
Przyznaję, że często ocierałem się o cynizm, 
gdy szukałem obrazu, który w obliczu tak 
przerażających wyzwań środowiskowych 
najlepiej oddawałby obecny stan świata. 
Trudno być optymistą, gdy planeta umiera.

Gdy w sierpniu 2018 r. zobaczyłem na 
Instagramie zdjęcie pierwszego ekologicz-
nego protestu Grety Thunberg, wiedzia-
łem od razu. 15-letnia dziewczynka ogła-
sza przed szwedzkim parlamentem strajk 
szkolny, aby zwrócić uwagę na zmiany kli-
matu. Oto obraz – nadziei, zaangażowania 
i działania – na który czekałem. To taki ob-
raz, który może zapoczątkować rewolucję.

Język obrazów jest uniwersalny i obec-
ny na przestrzeni całej historii ludzkości. 
Może i przeszliśmy od naskalnych malun-
ków do emotikonek, ale idea pozostaje ta-
ka sama. Dzięki obrazom opowiadamy hi-
storie o tym, kim jesteśmy lub kim chce-
my być. Niektóre to coś więcej niż tylko od-
zwierciedlenie pewnych idei; pogłębiają 
naszą wiedzę o świecie, oświecają i łączą. 
Mogą sprawić, że na chwilę zatrzymamy 
się w biegu albo że zmienimy zdanie.

Czasami obrazy stają się czymś w ro-
dzaju telegrafi cznego skrótu. Właśnie dla-
tego na myśl o zabójstwie prezydenta Joh-
na F. Kennedy’ego od razu przychodzi nam 
na myśl słynny fi lm Abrahama Zaprudera 
i jego niesławna klatka nr 313, niewyraźny 
nieruchomy obraz – cały zielony, z tą prze-
rażającą plamą różu pośrodku – na którym 
uchwycono moment zabójstwa. 

Albo: dlaczego cała trauma wojny w Wiet-
namie zawiera się w pojedynczym zdjęciu 
wietnamskiej dziewczynki z czerwca 1972 r., 
nagiej, bosej i wyjącej z bólu, gdy za nią kłębi 
się ciemny dym po ataku napalmem? Wresz-
cie: dlaczego zdjęcie spadającego człowieka 
na tle lustrzanych ścian World Trade Center 
skupiło w sobie całą grozę 11 września 2001 r.?

THUNBERG ZMIENIŁA 
NASZE MYŚLENIE 
Niezależnie od tego, czy zrodzone z tragedii, 
czy nie, obrazy o potężnej sile pokazują nam 
to, co próbowaliśmy zignorować. Ich suro-
wość zrywa zasłonę niewiedzy i zmusza nas 
do rozliczenia się z własną historią.

Jestem pewien, że przyszłe pokole-
nia spojrzą na pierwsze fotografi e Thun-

berg – drobnej dziewczyny w żółtym prze-
ciwdeszczowym płaszczu, spokojnej, ale 
buntowniczej i nieprzyjmującej sprzeciwu 
– jak na symbol pierwszych dni poważnej 
zmiany kulturowej. Nie mam wątpliwości, 
że stanie się ikoną kryzysu klimatycznego 
– o ile już nią nie jest.

Podczas pierwszego z wielu szkolnych 
strajków na rzecz klimatu Thunberg ca-
łymi dniami koczowała przed szwedzkim 
parlamentem z broszurami w ręku, zmu-
szając nas do rozliczenia się z konsekwen-
cjami naszej bierności. Również ja, podob-
nie jak wielu innych, byłem wstrząśnięty 
uderzającą prostotą jej misji.

Patrzyłem, jak jej przesłanie nabiera 
kształtu i zyskuje rozmach, jak jej protest 
przekształca się z nieposłuszeństwa oby-
watelskiego pojedynczej nastolatki w ruch 
młodzieży na całym świecie. Thunberg od-
rzuciła wygodę, bezpieczeństwo i wszyst-
kie inne drobiazgi, którymi usprawiedli-
wiamy naszą bezczynność. Zakwestio-
nowała sposób, w jaki myślimy o korzy-
staniu z linii lotniczych, kiedy w sierpniu 
zdecydowała się dotrzeć do obu Ameryk 
(na międzynarodowe szczyty poświęcone 
zmianie klimatu) neutralnym pod wzglę-
dem emisji dwutlenku węgla jachtem.

Thunberg dobrze wie, że   większość z nas 
nie chce spojrzeć prawdzie w oczy, skazując 
jej pokolenie i następne generacje na życie 
na skażonej, zniszczonej planecie. Postano-
wiła więc działać, a tym samym dała zapo-
czątkowanemu przez siebie ruchowi twarz 

i perspektywę. Kiedy pod koniec września 
miliony młodych ludzi na całym świecie od-
powiedziały na jej wezwanie i wyszły na uli-
ce w ramach tygodnia na rzecz klimatu, był 
to widok, którego nie dało się zapomnieć.

Jestem pewien, że zobaczymy jeszcze 
wiele zdjęć i fi lmów z tą zdeterminowaną 
dziewczyną. Już dziś jest ich wiele: emocjo-
nalne przemówienie na szczycie ONZ, nagra-
nia z jej przemówienia przed wielotysięcz-
nym tłumem w Montrealu, zdjęcia z paź-
dziernika, na których ściska dłonie działa-
czom z rezerwatu Indian w Standing Rock. 
Ale powinniśmy pamiętać, że źródłem siły 
tych obrazów jest zawsze sama Thunberg.

PO RAZ PIERWSZY LUDZIE 
ZACZYNAJĄ SŁUCHAĆ
Od dawna wierzę, że język obrazu to naj-
lepsze narzędzie do komunikacji i budowa-
nia wspólnoty. Jednak w obliczu klimatycz-
nego kryzysu stało się jasne, że zdjęcia nie 
wystarczą. Każdy z nas widział fi lmy doku-
mentalne i niezliczone fotografi e: topnieją-
ce lodowce, obklejone ropą młode foki, wy-
rzucone na brzeg ciała wielorybów. Ale ża-
den z nich nic w nas nie zmienił.

Thunberg sprawiła, że dyskusja na te-
mat zmian klimatu przestała być czysto 
teoretyczna, a stała się ludzka, namacal-
na i pilna. Jej protest jest surowy w swo-
jej prostocie i genialny w swoim braku fa-
naberii; ona tylko mówi prawdę. I po raz 

pierwszy wydaje się, że ludzie zaczyna-
ją słuchać.

Jeśli się nie zmienimy, wyrządzimy 
wielką krzywdę. Ignorowanie prawd, któ-
re Thunberg i rzesza naukowców przed-
stawili nam w tak klarowny sposób, byłoby 
przestępstwem. Wszystko oprócz pełnego 
wsparcia dla jej działań będzie stratą cza-
su. Powstało mnóstwo raportów o tragicz-
nej sytuacji planety – jeśli je ignorujemy, je-
steśmy ślepi na własne życzenie. Musimy 
działać. Musimy głosować na ludzi dają-
cych wiarę badaniom.

Wiem, że wielu z nas paraliżuje sama 
myśl o stojących przed nami wyzwaniach 
lub jest zbyt przerażonych, by zmierzyć się 
z problemem. Wątpię, by rozwiązania by-
ły wygodne lub proste; prawdopodobnie 
będzie musiało się jeszcze znacznie pogor-
szyć, zanim w końcu się polepszy.

Ale fakt, że jest ktoś taki jak Greta Thun-
berg, dowodzi, że mamy jeszcze szanse. Na-
dal możemy liczyć na bardzo ludzki odruch 
budowania wspólnoty w celu podjęcia wal-
ki. Wciąż jest nadzieja, choćby ulotna.

Jesteśmy w kryzysie, a jedynym sposo-
bem na jego przezwyciężenie jest przyję-
cie zaangażowanej postawy – z całym bała-
ganem i komplikacjami, które taka posta-
wa niechybnie ze sobą niesie. Nie jest to ma-
teriał na piękne zdjęcia, ale czasy kryzysu 
rzadko im służą. +
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 and Darren Aronofsky
tłum. Maciej Orłowski

Dlaczego potrzebujemy ikony 
takiej jak Greta Thunberg 

PUNKT ZWROTNY 

Nastoletnia działaczka 
na rzecz klimatu 

przepłynęła przez Atlantyk 
do Nowego Jorku jachtem, 

nie pozstawiła więc 
po swojej podróży 
śladu węglowego.

Darren Aronofsky jest reżyserem 
nominowanym do Oscara za film 
„Czarny łabędź” i nagrodzonym 
w Wenecji Złotym Lwem za „Zapaśni-
ka”, założycielem wytwórni filmowej 
Protozoa Pictures.
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1. ZOBACZYLIŚMY ZDJĘCIE 
CZARNEJ DZIURY 
Po raz pierwszy w historii astronomowie opu-
blikowali zdjęcie czarnej dziury – zjawiska, 
które wymykało się naukowcom od ponad 
pół wieku. W międzynarodowym projekcie 
wzięło udział osiem obserwatoriów radiowych 
rozmieszczonych na czterech kontynentach. 
W kwietniu 2017 r. przez 10 dni obserwowały 
czarną dziurę w Galaktyce Panna A oddalo-
nej o blisko 55 mln lat świetlnych od Ziemi. 
Połączenie wszystkich elementów układanki 
za pomocą analizy komputerowej trwało dwa 
lata, aż w końcu w kwietniu pierwsze zdjęcie 
czarnej dziury – której wygląd dokładnie po-
twierdza założenia Einsteina – obiegło świat.

2. NOWY LEK NA ALERGIĘ 
NA ORZESZKI ZIEMNE 
Amerykańska agencja ds. żywności i leków 
zatwierdziła pierwszy lek na dziecięcą aler-
gię na orzeszki ziemne. W 2017 r. w USA na 
orzeszki uczulonych było ok. 1,2 mln dzieci, 
a w niektórych przypadkach alergia zagra-
żała nawet ich życiu. Nowy lek Palforzia ma 
zmniejszyć ryzyko śmiertelnej reakcji aler-
gicznej u dzieci w wieku od 4 lat.

3. ASTON MARTIN MA SWÓJ 
PIERWSZY SAMOCHÓD 
ELEKTRYCZNY 
Być może świat to za mało, ale James Bond 
musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby 
uratować naszą małą zieloną planetę. Aston 
Martin, brytyjski producent samochodów 
sportowych, którymi jeździ agent Jej Kró-
lewskiej Mości, w kwietniu na Auto Show 
w Szanghaju zaprezentował swój pierwszy 
samochód elektryczny Rapide E. Auto w cenie 
326 tys. dol. osiąga setkę w mniej niż cztery 
sekundy i może wyciągnąć 250 km na godzinę 
– wystarczająco, by wziąć udział w pościgu.

4. RIHANNA ZMIENIA 
ZASADY RYNKU DÓBR 
LUKSUSOWYCH 
Należąca do Rihanny marka Fenty połączyła 
siły z LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), 
największym na świecie producentem produk-
tów luksusowych. W ten sposób wokalistka sta-
ła się pierwszą kobietą, która stworzyła markę 
wchodzącą w skład LVMH i pierwszą niebia-

łą kobietą na czele domu mody wchodzącego 
w skład grupy. Fenty to także pierwsza mar-
ka, która dzięki popularności w mediach spo-
łecznościowych przeszła pod skrzydła jednego 
z największych luksusowych konglomeratów.

5. ZAKAZ UŻYWANIA 
OPROGRAMOWANIA DO 
ROZPOZNAWANIA TWARZY 
San Francisco zostało pierwszą amerykańską 
metropolią, która zabroniła policji i innym 
agencjom rządowym korzystania z oprogra-
mowania do rozpoznawania twarzy. Organi-
zacje działające na rzecz praw obywatelskich 
alarmują, że technologia stwarza ogromne 
pole do nadużyć. Oprogramowanie służyło 
organom ścigania do identyfi kacji podejrza-
nych w przypadku rozmaitych przestępstw, 
od drobnych kradzieży po ataki z użyciem bro-
ni palnej. Krytycy zakazu twierdzą, że miasto 
powinno skupić się raczej na uchwaleniu pra-
wa, które pozwoliłoby policji odpowiedzialnie 
korzystać z obiecującej technologii.

6. NOWY AUKCYJNY 
REKORD ŚWIATA 
„Królik”, rzeźba ze stali stworzona przez Jef-
fa Koonsa w 1986 r., ustanowił nowy rekord 
w świecie sztuki. W maju artysta sprzedał ją 
za 91,1 mln dol. (wliczając w to koszty pośred-
ników), co czyni rzeźbę najdroższym dzie-
łem sztuki sprzedanym na aukcji przez żyją-
cego artystę. Handlarz dzieł sztuki Robert E. 
Mnuchin, ojciec sekretarza skarbu USA Ste-
ve’a Mnuchina, kupił rzeźbę w imieniu ano-
nimowego klienta.

7. PANDA ALBINOS 
W CHINACH 
W rezerwacie w chińskiej prowincji Syczu-
an kamery pierwszy raz w historii zareje-
strowały pandę albinosa. Chociaż w północ-
no-zachodnich Chinach już wcześniej odno-
towano pandy brązowo-białe, po raz pierw-
szy ludzkim oczom ukazała się panda cał-
kowicie biała.

8. RZĄD MEKSYKU KONTRA 
DESIGNERZY 
Minister kultury Meksyku oskarżył nowo-
jorski dom mody Carolina Herrera o przy-

właszczenie kulturowe, gdy na początku te-
go roku projektanci zaprezentowali kolek-
cję Resort 2020 wykorzystującą hafty i wzo-
ry używane przez rdzenne ludy Meksyku. 
Chociaż historia mody obfi tuje w tego typu 
oskarżenia, po raz pierwszy w sprawę zaan-
gażował się rząd państwa.

9. LĄDOWANIE 
CHIŃCZYKÓW PO CIEMNEJ 
STRONIE KSIĘŻYCA 
Na początku stycznia chińska sonda kosmicz-
na Chang’e 4 wylądowała na tajemniczej, 
ciemnej stronie Księżyca. Była to już dru-
ga udana chińska misja księżycowa. Kolej-
na próba lądowania na Księżycu – podjęta 
tym razem przez Indie, we wrześniu – zakoń-
czyła się niepowodzeniem, gdy komunikacja 
między centrum dowodzenia a statkiem ko-
smicznym została przerwana na wysokości 
2 km nad powierzchnią Księżyca.

10. KOBIETY IMAMKI 
ODPRAWIŁY MODŁY WE 
FRANCJI 
We wrześniu we Francji dwie kobiety popro-
wadziły muzułmańskie modły dla wiernych 
obojga płci, co było pierwszym tego typu wy-
darzeniem w tym kraju. Kobiety, które przeszły 
na islam ok. 10 lat temu, starają się budować 
bardziej nowoczesną i otwartą wersję islamu.

11. KOMPASY W GREENWICH 
WSKAZUJĄ NA PRAWDZIWĄ 
PÓŁNOC 
Po raz pierwszy od 360 lat kompasy w lon-
dyńskim Greenwich wskazywały prawdziwą 
północ. Ziemia ma dwa bieguny północne 
– geografi czny i magnetyczny. W większości 
przypadków kompasy nie wskazują prawdzi-
wej północy, tylko biegun magnetyczny Zie-
mi, który przesuwa się wskutek elastyczno-
ści magnetycznego rdzenia planety.

12. STANY ZJEDNOCZONE 
SPRZEDAŁY RYŻ DO CHIN 
W lipcu prywatny importer z Chin kupił ok. 
40 ton ryżu od kalifornijskiej fi rmy Sun Valley 
Rice. Chiny są największym na świecie produ-
centem i konsumentem ryżu – w latach 2018-19 
wyprodukowały prawie 150 mln ton tego zboża.

13. ZAOBSERWOWANO 
ŚWINIE UŻYWAJĄCE 
NARZĘDZI 
Czasopismo „Mammalian Biology” opubliko-
wało informację, że przedstawiciele zagrożo-
nego gatunku, świni wisajskiej, używają na-
rzędzi. Badacze zaobserwowali w paryskim 
zoo, jak samica świni używa przygryzione-
go patyka do kopania w ziemi – budowała 
w ten sposób swoje legowisko.

22 rzeczy, 
które wydarzyły się 

po raz pierwszy w 2019 r.
Tricia Tisak
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14. PIERWSZY LOT 
NAJWIĘKSZEGO NA 
ŚWIECIE SAMOLOTU 
Stratolaunch, największy samolot na świe-
cie, w kwietniu odbył swój pierwszy lot, nad 
pustynią Mojave w Kalifornii. Waży 227 ton 
i ma dwa kadłuby, a w przyszłości ma po-
służyć do wynoszenia rakiet na orbitę Zie-
mi. Pierwszy lot odbył się bez obciążenia. 

Firma Stratolaunch Systems została zało-
żona w 2011 r. przez Paula Allena, zmarłego 
dwa lata temu współzałożyciela Microsoftu.

15. DRON DOSTARCZYŁ 
NERKĘ 
Po raz pierwszy dron dostarczył nerkę, którą 
później przeszczepiono pacjentowi na Uni-

versity of Maryland Medical Center. Dron zo-
stał wyposażony w skomplikowane urządze-
nia monitorujące, zapasowe baterie, a nawet 
spadochron do zrzucania ładunku z wyso-
kości 4,5 km. Choć bezzałogowe drony mo-
gą być najlepszym sposobem na dostarcza-
nie organów do przeszczepów, taki system 
wciąż napotyka wiele przeszkód – jak koor-
dynacja ruchu w zatłoczonej przestrzeni po-
wietrznej czy brak odpowiednich przepisów. 

16. NAUKOWCY WYLECZYLI 
MYSZY Z WIRUSEM HIV 
Naukowcy z USA twierdzą, że po raz pierw-
szy wyeliminowali wirusa HIV z zainfeko-
wanych myszy, co stanowi kolejny obiecu-
jący krok w drodze do walki z na razie nie-
uleczalnym całkowicie AIDS. Leczenie obej-
mowało podawanie leków przeciwretro-
wirusowych w terapii znanej jako LASER, 
a następnie użycie narzędzia do edycji ge-
nów Crispr w celu usunięcia pozostałego 
wirusa HIV z DNA myszy. W efekcie jedna 
trzecia testowanych myszy została uwol-
niona od HIV.

17. LEGENDARNA 
CZEKOLADA DODAJE 
UŚMIECH 
Po raz pierwszy w swojej historii fi rma Her-
shey zmieniła opakowanie słynnego czeko-
ladowego batonika, dodając tymczasowo do 
swojego logo uśmiechniętą buźkę. Czekola-
da produkowana jest od 1900 r.

18. KRÓLOWA NA 
INSTAGRAMIE 
W marcu brytyjska królowa Elżbieta II za-
debiutowała na Instagramie, udostępniając 
zdjęcie listu księcia Alberta – swojego pra-
pradziadka i męża królowej Wiktorii – z 1843 
r. List, adresowany do matematyka Charle-
sa Babbage’a, był prezentowany na wystawie 
w Muzeum Nauki w Londynie.

19. AFRYKA TESTUJE 
SZCZEPIONKĘ PRZECIWKO 
MALARII 
W kwietniu w Malawi rozpoczął się pilota-
żowy program szczepień przeciwko mala-
rii z użyciem pierwszej sprawdzonej szcze-

pionki. Malawi to pierwszy z trzech afrykań-
skich krajów, które biorą udział w przeło-
mowym programie. Szczepionka RTSS, któ-
ra zapobiega malarii w 4 na 10 przypadków, 
została opracowana po raz pierwszy w 1987 
r. Wdrożenie jej do produkcji na skalę prze-
mysłową zajęło ponad trzy dekady i koszto-
wało 700 mln dol.

20. W JAPONII I KANADZIE 
ODKRYTO NOWE GATUNKI 
DINOZAURÓW 
Naukowcy z Uniwersytetu Hokkaido odkry-
li nowy typ roślinożernego dziobakowatego 
dinozaura, jak dotąd największego z odkry-
tych w tym kraju. Z kolei w Kanadzie wyko-
pano szkielet latającego dinozaura – jego na-
zwa łacińska to w przekładzie „mroźny smok 
północnego wiatru” – o rozpiętości skrzydeł 
wielkości małego samolotu.

21. ARABIA SAUDYJSKA 
OTWIERA SIĘ NA 
TURYSTYKĘ 
Po raz pierwszy Arabia Saudyjska wydała 
wizy zagranicznym turystom zainteresowa-
nym przyjazdem z powodów innych niż reli-
gijne. Według ekspertów to element szerszej 
strategii mającej na celu uniezależnienie go-
spodarki kraju od ropy, modernizację i osła-
bienie oskarżeń o łamanie praw człowieka. 
Zgodnie z prawem zagraniczne turystki nie 
muszą nosić nakryć zasłaniających całe ciało, 
które są obowiązkowe dla Saudyjek w miej-
scach publicznych. Władze oczekują jed-
nak, że turystki będą ubierać się „skromnie”.

22. HISTORYCZNY 
SPACER KOSMICZNY 
ASTRONAUTEK NASA 
W październiku astronautki Christina Koch 
i Jessica Meir odbyły pierwszy w historii NA-
SA spacer kosmiczny wyłącznie w kobiecym 
zespole. Opuściły Międzynarodową Stację 
Kosmiczną, aby naprawić kontroler mocy. 
Do 1978 r. kobiety nie miały nawet szans na 
zostanie astronautkami NASA. +

Distributed by The New York Times 
Licensing Group

Tłum. Maciej Orłowski
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Technologia, która daje 
niemal pełną wiedzę o świe-
cie, nie dając jednocześnie 
poczucia sprawczości, 
jest nieludzka.

Tristan Harris

D ziesięć lat temu Edward O. Wil-
son, profesor Harvardu i jeden 
z ojców socjobiologii, został 
zapytany, czy ludzie poradzą 
sobie z kryzysami, które pojawią 
się w ciągu następnych stu lat.

„Tak, jeśli będziemy szczerzy 
i mądrzy – odpowiedział. – Praw-
dziwy problem ludzkości polega 
na tym, że dysponujemy boską 
technologią oraz paleolityczny-
mi emocjami i średniowieczny-
mi instytucjami”.

Od czasu obserwacji Wilso-
na boskie moce technologii nie-
pomiernie wzrosły, podczas gdy 

przestarzałe, paleolityczne impulsy na-
szych mózgów nie zmieniły się ani na jotę.

Jednak nie jest to zarzut, który często 
stawia się fi rmom technologicznym 
– że cyfrowa infrastruktura Facebooka 
i Google’a przytłoczyła naturalne możliwo-
ści naszych mózgów. Zamiast tego słyszy-
my obawy, że fi rmy technologiczne zbiera-
ją i wykorzystują nasze prywatne dane 
albo że po prostu za bardzo się rozrosły.

PRYWATNOŚĆ TO 
NIEJEDYNY PROBLEM
Wyobraźmy sobie, że rozwiązalibyśmy pro-
blem prywatności. W tym, przyznajmy, utopij-
nym świecie bylibyśmy właścicielami wszyst-
kich naszych danych, a gigantom technolo-
gicznym zabroniono by śledzenia naszej ak-
tywności w internecie; miałyby dostęp tylko 
do tych danych, które zgodziliśmy się udo-
stępnić.

Chociaż wyświetlałoby się nam mniej 
dziwnych reklam i czulibyśmy się mniej in-
wigilowani, niepokojące trendy związane 

ze światem online wciąż pozostałyby nie-
rozwiązane.

Nasza potrzeba społecznej akceptacji 
i eksplozje „polubień” nadal niszczyłyby na-
szą zdolność do koncentracji. Nasz mózg 
wciąż ulegałby stanowi świętego oburzenia 
na uwłaczające tweety, a zamiast demokra-
tycznej debaty mielibyśmy dziecinadę. Na-
stolatki dalej poddawałyby się presji spo-
łecznej i doświadczały cyberprzemocy, co 
odbijałoby się na ich zdrowiu psychicznym.

Algorytmy treści wciąż prowadziłyby 
nas w pełne ekstremizmu i teorii spisko-
wych odmęty internetu, ponieważ automa-
tyzacja rekomendacji jest tańsza niż płace-
nie komuś za to, by decydował, co jest war-
te naszej uwagi. Radykalne treści hołubio-
ne przez frustratów w ich zamkniętych in-
ternetowych społecznościach nadal prowa-
dziłyby do zamachów z użyciem broni.

W ten sposób, przemożnie wpływa-
jąc na 2 mld ludzkich mózgów, media spo-
łecznościowe tworzą dzisiaj historię. Roz-
budzone przez nie siły wpłyną na przy-
szłe wybory, a nawet na naszą zdolność 
do odróżniania fi kcji od rzeczywistości, 
zwiększając podziały w już i tak podzielo-
nym społeczeństwie.

UWODZICIELSKI UROK 
TECHNOLOGII
Tak, prywatność w sieci to realny problem, 
którym trzeba się zająć. Ale nawet najlepsze 
przepisy dotyczące prywatności nie uchronią 
naszych paleolitycznych emocji przed uwo-
dzicielskim wpływem technologii.

Niezwykle popularna aplikacja o nazwie 
FaceApp przekonała ostatnio 150 mln ludzi 
do przekazania zdjęć swoich twarzy i na-
zwisk, po prostu uderzając w czułe stru-
ny ludzkiej próżności. Jak? Aplikacja ofe-
rowała możliwość tworzenia surrealistycz-
nie dokładnych portretów siebie z przy-
szłości. Kto jest właścicielem aplikacji (oraz 
150 mln nazwisk i twarzy)? Rosyjska fi rma 
z siedzibą w Petersburgu.

Po co zatrudniać hakerów do wpływa-
nia na opinię publiczną lub kraść informa-
cje o wyborcach, jeśli ludzie sami z rado-
ścią przekażą ci zdjęcia swoich twarzy?

Nasze instynkty sprawiają, że po prostu 
nie potrafi my oprzeć się technologii. Ale to 

zagrożenie nie tylko dla naszej prywatno-
ści. Utrudnia nam to również zdolność do 
podejmowania kolektywnych działań.

A to dlatego, że nasze mózgi nie są przy-
stosowane do radzenia sobie ze świadomo-
ścią skali cierpienia na świecie. Interneto-
we newsy są pełne bólu i okrucieństwa, na 
które nasze mózgi reagują wyuczoną bez-
radnością. Technologia, która daje niemal 
pełną wiedzę o świecie, nie dając jednocze-
śnie poczucia sprawczości, jest nieludzka.

Nasze paleolityczne mózgi nie sprzyja-
ją również poszukiwaniu prawdy. Informa-
cje, które potwierdzają nasze przekonania, 
sprawiają, że czujemy się dobrze; w prze-
ciwieństwie do informacji, które je pod-
ważają. Giganci technologiczni, którzy do-
starczają nam treści na podstawie naszych 
wcześniejszych klików, przyczyniają się do 
dzielenia społeczeństw. Kilkadziesiąt lat 
po rozszczepieniu atomu technologia po-
dzieliła społeczeństwo na wiele ideologicz-
nych wszechświatów.

Mówiąc najprościej, technologia prze-
ścignęła nasze mózgi, zmniejszając naszą 
zdolność do sprostania najpilniejszym wy-
zwaniom obecnego świata. Biznesowy mo-
del reklamy oparty na wykorzystaniu tego 
niedopasowania zrodził ekonomię, w któ-
rej walutą jest nasza uwaga. W zamian do-
stajemy „darmową” degradację ludzkości.

To sprawia, że   znaleźliśmy się w wiel-
kim niebezpieczeństwie. Ekonomia uwagi 
sprawiła, że 2 mld ludzi ugrzęzły w cywili-
zacji zagrażającej własnemu przetrwaniu.

JAK UCZCIWIE POZNAĆ 
WŁASNE OGRANICZENIA
Jest i dobra wiadomość: jesteśmy jedynym ga-
tunkiem, który jest wystarczająco samoświa-
domy, aby zidentyfi kować niedopasowanie 
między naszymi mózgami a technologią. 
Co oznacza, że   możemy odwrócić te trendy.

Pytanie brzmi: Czy będziemy w sta-
nie podjąć to wyzwanie, zagłębić się w sie-
bie i wykorzystać tę wiedzę do stworze-
nia nowej, humanitarnej, radykalnie od-
miennej technologii? „Poznaj samego sie-
bie” – apelowali starożytni fi lozofowie. Mu-
simy wykorzystać naszą boską technolo-
gię do uczciwego poznania naszych wła-
snych ograniczeń.

To wszystko może brzmieć dość abs-
trakcyjnie, ale powinniśmy podjąć konkret-
ne działania.

Po pierwsze, politycy mogą stworzyć 
specjalny podatek dla gigantów technolo-
gicznych, który sprawiłby, że przyjęte przez 
nich modele biznesowe, oparte na przycią-
ganiu i eksploatowaniu naszej uwagi, były-
by wyjątkowo drogie. Pozyskane w ten spo-
sób środki mogłyby być przeznaczane na 
dziennikarstwo, edukację publiczną i two-
rzenie nowych platform, które wzmac-
niałyby humanistyczne wartości i służyły-
by społeczeństwu.

Po drugie, zamiast dołączać do bez-
płatnych mediów społecznościowych, któ-
re zarabiają na przekształcaniu nas w uza-
leżnionych, narcystycznych ekstremi-
stów, moglibyśmy się zgodzić na opłacanie 
usług, które zachęcałyby nas do aktywno-
ści w prawdziwym świecie i działały w naj-
lepszym interesie ludzkości.

Po trzecie, zamiast rozprzestrzeniać 
dezinformację, media cyfrowe mogłyby ra-
dykalnie zwiększyć nakłady na infrastruk-
turę, która chroniłaby nas przed fałszywymi 
„viralowymi” treściami i innymi cyfrowy-
mi zagrożeniami typu „deepfake” (nagrania 
sfabrykowane przy użyciu sztucznej inteli-
gencji tak, aby wyglądały na prawdziwe).

Kandydaci w wyborach prezydenckich 
w USA w 2020 r. muszą pogłębić swoją wie-
dzę na temat wpływu technologii na nasze 
mózgi, a media informacyjne muszą wziąć 
na siebie za ten wpływ odpowiedzialność. 
Żaden prezydent nie będzie w stanie sku-
tecznie dotrzymać obietnic wyborczych, je-
śli nie zwróci uwagi na ekonomię uwagi.

Aby stworzyć technologię, która będzie 
humanitarna, musimy głęboko przemyśleć 
ludzką naturę – a to oznacza coś więcej 
niż tylko rozmowę o prywatności. Musimy 
zrozumieć nasze naturalne mocne strony 
– zdolność do samoświadomości i krytycz-
nego myślenia, do rozumnej debaty i re-
fl eksji – a także nasze wady, słabostki i te 
elementy nas samych, nad którymi stracili-
śmy kontrolę.

Jedynym sposobem na pokojowe współ-
istnienie z technologią jest bycie w zgodzie 
z samym sobą. +

© 2019 The New York Times Company 
and Tristan Harris

tłum. Maciej Orłowski

PUNKT ZWROTNY 

W lipcu 
Federalna Komisja Handlu 

ogłosiła, że nałoży 
na Facebooka 

5 mld dol. grzywny 
– największą karę, 

jaką kiedykolwiek nałożyła 
za naruszenie prywatności 

konsumentów

Tristan Harris jest współzałożycie-
lem i prezesem Center for Humane 
Technology oraz współprowadzącym 
podcast „Your Undivided Attention”.

Nasze mózgi nie nadążają 
za naszą technologią

KWIYEON HA/REUTERS
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To Afryka będzie siłą 
napędową kolejnej 
rewolucji cyfrowej

Właśnie dzięki swoim dzisiejszym niedociągnięciom umożliwi ryzykantom i zapaleń-
com przemienić kontynent w światowego lidera wzrostu i innowacji. Dlaczego tak sądzę?

Jack Ma

P ierwszy raz postawiłem stopę 
w Afryce w 2017 r. Odwiedziłem 
Kenię i Rwandę jako doradca 
Konferencji Narodów Zjedno-
czonych ds. Handlu i Rozwoju 
oraz rzecznik Celów Zrównowa-
żonego Rozwoju ONZ, promując 
przedsiębiorczość jako drogę 
wzrostu gospodarczego.

Sporo czytałem o Afryce i czu-
łem się przygotowany na to, co 
zastanę. Oczekiwałem przede 
wszystkim, że opuszczę moją stre-
fę komfortu – że znajdę się w ob-
cym środowisku, zupełnie innym 
od tego, do czego przywykłem.

Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu po-
czułem się bardziej u siebie niż gdziekol-
wiek indziej.

W każdej podróży moim priorytetem są 
rozmowy z młodzieżą i przedsiębiorcami. 
Spotkałem się z grupą afrykańskich biznes-
menów, poznałem ich historie i marzenia 
– i zobaczyłem siebie sprzed 20 lat, kiedy 
startowałem z Alibabą.

Przekonałem się, że w znacznej czę-
ści dzisiejszej Afryki przedsiębiorczość nie 
jest, jak w Stanach Zjednoczonych ani na-
wet coraz bardziej w Chinach, drogą atrak-
cyjnej kariery. Większość rozsądnych Afry-
kanów szuka stałego etatu w sektorach 
bankowym, energetycznym lub wydobyw-
czym. Przedsiębiorczość jest dla ryzykan-
tów, którzy nie potrafi ą się trzymać trady-
cyjnej posady i żeby zarobić na życie, mu-
szą być kreatywni i przebojowi.

A jednak wierzę, że przyszłość Afry-
ki zbudują jej przedsiębiorcy – głodni wra-

żeń marzyciele, dla których problem to za-
razem szansa. Gdy patrzyłem w oczy mło-
dym ludziom, których spotkałem w 2017 r., 
zobaczyłem przyszłych afrykańskich boha-
terów. Przysiągłem, że zrobię wszystko, by 
pomóc im osiągnąć cel.

CHIŃSKIE DOŚWIADCZENIE 
POMOŻE AFRYCE?
Afryka czeka na radykalne zmiany. Świat 
przeżywa rewolucję cyfrową, która według 
mnie może się okazać najbardziej transfor-
macyjna, ale też najbardziej otwierająca ze 
wszystkich dotychczasowych rewolucji tech-
nologicznych. 

Dziś każdy posiadacz smartfona mo-
że wziąć kredyt i otworzyć biznes. Tech-

PUNKT 
ZWROTNY 

W październiku 
Rwanda zapowiedziała 
premierę Mara Phone’a, 
pierwszego smartfona 

wyprodukowanego 
w całości w Afryce.

Jack Ma jest współzałożycie-
lem i byłym prezesem wy-
konawczym Alibaba Group, 
holdingu mającego najwięk-
szą platformę e-commerce 
w Chinach, o wartości prawie 
500 mld dol. Założył Jack 
Ma Foundation.
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nologia mobilna i internet dały każdemu 
do ręki dostęp do niezliczonych produk-
tów i usług. Rewolucja cyfrowa może się 
stać w Afryce motorem wielkiej – bardziej 
otwartej niż gdzie indziej – koniunktury 
gospodarczej. Potrzebujemy jednak cyfro-
wych przedsiębiorców zakładających fi r-
my, które to umożliwią.

Sceptycy wskażą w tym momencie na 
infrastrukturę Afryki, twierdząc, że kon-
tynent nie jest gotowy na epokę cyfrową. 
W rzeczywistości Afryka ma doskonałą po-
zycję startową. W nowym, cyfrowym świe-
cie silna infrastruktura jest przeszkodą. 
Gdy okrzepły system działa bez zarzutu, 
pojawia się opór przed zmianami, za dużo 
trzeba przezwyciężyć.

Na szczęście nie był to problem Chin, 
kiedy w 1999 r. zakładałem Alibabę. Mieli-
śmy dużą populację o niskich dochodach 
i słabą infrastrukturę dla handlu detalicz-
nego, logistyki i bankowości, ale w cią-
gu ledwie dwóch dekad liczba użytkowni-
ków internetu wzrosła z 8,8 do 850 mln. 
Dochód na mieszkańca wzrósł z 800 dol. 
do 9 tys. dol., a sprzedaż w handlu elektro-
nicznym osiągnęła 1 bln dol. W samym tyl-
ko ekosystemie Alibaby powstało w Chi-
nach ponad 40 mln miejsc pracy. W ubie-
głym roku przychody z handlu elektronicz-
nego na obszarach wiejskich przekroczy-
ły 97 mld dol., stworzyły prawie 7 mln no-
wych miejsc pracy.

Myślę, że Afryka poradzi sobie jesz-
cze lepiej. Brak infrastruktury daje jej 
szansę, podobnie jak to miało miejsce 
w Chinach. Są też jednak inne przesłan-
ki jej sukcesu. To 1,3-miliardowa popula-
cja, z czego 40 proc. jest w wieku poniżej 
16 lat. Tu ulokowane jest sześć z dziesię-
ciu najszybciej rozwijających się gospo-
darek na świecie. To w Afryce został od-
notowany także szybki wzrost wskaźni-
ka „usmartfonowienia”.

„CZTERY E” DLA AFRYKI
Aby Afryka się rozwijała, muszą zostać speł-
nione cztery warunki, które nazwałem „czte-
rema E”. 

Pierwsze „E” to energia biznesu. Musimy 
wspierać afrykańskich właścicieli fi rm, by 
zachęcać w ten sposób kolejne pokolenia. 
Pokażmy młodym Afrykanom, jak biznes 
może zmienić społeczeństwo. Nie mówię 
o wychwalaniu miliarderów ani wielkich 
ofert publicznych. Mówię o start-upach, 
które generują inkluzywny wzrost gospo-
darczy (czyli taki, w którym partycypują 
i z którego czerpią korzyści wszyscy obywa-
tele) i rozwiązują problemy społeczne.

Dlatego moja fundacja ustanowiła nie-
dawno doroczną nagrodę Africa Netpre-
neur. W tym roku w ramach konkursu inau-
guracyjnego wraz z naszymi regionalnymi 
partnerami objęliśmy zasięgiem cały konty-
nent – poszukiwaliśmy najciekawszych afry-
kańskich przedsiębiorców. Dostaliśmy po-
nad 10 tys. zgłoszeń, a dziesiątka najlepszych 
mogła wystąpić przede mną i grupą jurorów 
w transmitowanym przez telewizję fi na-
le, w którym ubiegała się o nagrodę i udział 
w programie doradczo-szkoleniowym. 

Trzej najlepsi: Temie Giwa-Tubosun, 
Christelle Kwizera i dr Omar Sakr, należą 
do najbardziej obiecujących innowatorów 
na świecie. Chcieliśmy nagrodzić i wspie-
rać fantastycznych afrykańskich przedsię-
biorców, ale przede wszystkim chcieliśmy, 
by stali się inspiracją dla innych.

Kolejne dwa „E”– e-rządy i edukacja 
– stanowią niezbędny czynnik wspierania 
przedsiębiorców w ich misji. Afryka, by 
stworzyć warunki do rozwoju gospodarki 
cyfrowej, potrzebuje obytych ze współcze-
snymi technologiami rządów. Afrykańscy 
przedsiębiorcy zaś potrzebują dostępu do 
szkoleń i dostosowanego do ery cyfrowej 
systemu edukacji.

Też chcę mieć w tym swój udział. Aliba-
ba Business School we współpracy z Kon-
ferencją Narodów Zjednoczonych ds. Han-
dlu i Rozwoju uruchomiła program szko-
leń w zakresie handlu elektronicznego 

– stypendium eFounders – oferujący mło-
dym afrykańskim przedsiębiorcom umie-
jętności potrzebne do rozwijania kwitną-
cego e-biznesu. Alibaba rozwija podob-
ny program szkoleniowy dla urzędników 
państwowych i politycznych decydentów 
ułatwiający im poruszanie się w zmienia-
jącym się technologicznym krajobrazie. 
W ubiegłym roku Alibaba Business School 
we współpracy z rządem uruchomiła 
w Rwandzie program Train the Trainers 
przygotowujący szkoleniowców do pracy 
z nowym pokoleniem tamtejszych przed-
siębiorców. Planowane są edycje progra-
mu w innych afrykańskich krajach.

Ostatnie „E”, e-infrastruktura, jest fun-
damentem pozostałych. Afryka potrzebu-
je usług internetowych na światowym po-
ziomie, na których zbudować można no-
wą gospodarkę cyfrową obejmującą anali-
zę danych, logistykę i płatności.

Od pierwszej wizyty w Afryce dwa la-
ta temu korzystam z każdej okazji, by po-
znawać ten oszałamiający kontynent i ko-
lejnych jego przedsiębiorców. Chcę od-
wiedzić każdy kraj. Każdy pobyt umacnia 
mnie w przekonaniu, że przyszłość konty-
nentu wytyczać będą afrykańscy przedsię-
biorcy.

Najlepsze, co możemy dla nich zrobić, 
to wspierać rozwój i dać im narzędzia, któ-
re sam chciałbym mieć, gdy zaczynałem 
przygodę z przedsiębiorczością. Jak na-
uczyło mnie doświadczenie w Chinach, ża-
den przedsiębiorca nie da rady sam – waż-
ne role do odegrania mają rządy, edukato-
rzy, venture capital, stowarzyszenia bran-
żowe i inkubatory start-upów. Jeśli wspól-
nie wesprzemy przedsiębiorców, Afry-
ka stanie się centrum innowacji i wzrostu, 
światowym liderem, którym może być. +

c. 2019 The New York Times Company 
and Jack Ma

tłum. Sergiusz Kowalski

Sceptycy wskazują 
na infrastrukturę Afryki 
i twierdzą, że kontynent 
nie jest gotowy na epokę 

cyfrową. W rzeczywistości 
Afryka ma doskonałą 

pozycję startową. W nowym, 
cyfrowym świecie silna 

infrastruktura jest 
przeszkodą. Gdy system 

działa bez zarzutu, pojawia 
się opór przed zmianami, 

za dużo trzeba 
przezwyciężyć

AFOLABI SOTUNDE/REUTERS

Czekoladowa wizja przyszłości
W ostatnich latach jesteśmy świadkami dynamicznych zmian na świecie. Nadchodzący rok będzie ich 

kontynuacją. Aby temu sprostać, niedawno przeformułowaliśmy misję naszej fi rmy - aktualnie brzmi 
ona: „Zmieniamy się nieustannie, by budzić radość w nas i w naszych klientach”. Z jednej strony tworzymy 
produkty będące codziennymi towarzyszami ludzi, dlatego to człowiek jako konsument, współpracownik, 
partner jest w centrum naszego zainteresowania. Z drugiej natomiast, ciągła zmiana staje się naturą funkcjo-
nowania, co widać w codziennych działaniach i podejściu do prowadzenia biznesu. 

Wszyscy jesteśmy coraz bardziej świadomi i ciekawi otaczają-
cego nas świata. Konsumenci z większą uwagą podchodzą do 
decyzji zakupowych, a ta tendencja w przyszłym roku przybierze 
jeszcze na sile. Rosnącą świadomość jako odpowiedzialny pro-
ducent rozumiemy zarówno przez pryzmat wedlowskiej oferty, 
jak i tego, w jaki sposób funkcjonujemy. Kwes� e jakości naszych 
produktów, w tym także pozyskiwania surowców i bezpieczeń-
stwa produkcji, traktujemy priorytetowo. Kontynuujemy podej-
ście Jana Wedla, który osobiście badał próbki ziaren kakaowych, 
oceniał stan ich dojrzałości, jakość i decydował, na jaki rodzaj 
czekolady je przeznaczyć. Przykładowo, do dziś kakao zawarte 
w wedlowskich czekoladach pochodzi z Ghany, ponieważ tam-
tejsze uprawy cechują się najwyższymi standardami jakości, 
a ziarna – wyjątkowym, mocno czekoladowym smakiem.

Z roku na rok rośnie także ciekawość konsumentów, rozumia-
na jako poszukiwanie przygód. Będąc coraz odważniejszymi 
i wymagającymi, przy wyborach żywieniowych będziemy coraz 
bardziej kierować się obietnicą wielozmysłowych doznań. Je-
dzenie coraz częściej będzie postrzegane jako doświadczenie 
mul� sensoryczne, łączące elementy zaskoczenia i nieprzewi-
dywalności. Rosnącą ciekawość jedzenia dobrze ilustruje coraz 
większe grono konsumentów przedstawiających się jako jego 
pasjonaci (tzw. foodies), którzy nie będąc profesjonalistami, 
traktują jedzenie i związane z nim doznania, jako jeden z naj-
ważniejszych elementów życia. Dla producenta słodyczy jest 
to duże wyzwanie, ale też mocno napędzające do działania, 
zwłaszcza w obszarze badań i rozwoju. W Wedlu od dawna 
zresztą tworzymy produkty zaskakujące formą, połączeniami 
smakowymi czy opakowaniem. 

Tempo świata przyśpiesza, więc w codziennym życiu z jednej 
strony oczekujemy dotrzymujących nam kroku rozwiązań, z dru-
giej, coraz bardziej potrzebujemy zwolnić rytm. Jedni nazywa-
ją to równowagą, inni work-life balance, mi podoba się bardzo 
określenie well-being. W związku z tym, wiodącymi trendami na 
przyszły rok będą wygoda (zakupów, konsumpcji) oraz przyjem-
ność, potrzeba dogadzania sobie, które chcemy, by były na stałe 
wpisane w naszą codzienność. Wychodzimy naprzeciw obydwu 
tym potrzebom, posiadając bogatą ofertę produktów impulso-

wych. Najnowszym przykładem jest kultowe Ptasie Mleczko® 
w nowym formacie, zarówno produktowo (kostki mają kształt 
sześcianu) jak i opakowaniowo (wygodne, otwierane i zamyka-
ne opakowanie torebkowe). To produkt, który uprzyjemni każdą 
chwilę – w pojedynkę i w towarzystwie. 

Myśląc o przyszłym roku, nie sposób pominąć wyzwań i proble-
mów globalnych, tj. stan środowiska naturalnego. Konsumenci, 
dokonując zakupów, coraz częściej zwracają uwagę na to, jaki 
wpływ mają działania fi rm na środowisko czy społeczności. Czu-
jemy się współodpowiedzialni za świat, w którym realizujemy 
naszą działalność biznesową, dlatego 2020 rok będzie czasem 
ukończenia prac nad nową strategią CSR fi rmy Wedel. Do zrów-
noważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności podcho-
dzimy w sposób kompleksowy („Biorę odpowiedzialność” jest 
jedną z naszych wartości organizacyjnych), dlatego CSR stał się 
częścią naszej długoterminowej strategii biznesowej. Już teraz 
minimalizujemy swój negatywny wpływ na środowisko, stosując 
rozwiązania umożliwiające oszczędzanie wody, energii, ograni-
czanie druku papierowego czy ogólnie ideę zero-waste. Z na-
szym wieloletnim partnerem, warszawskim Stowarzyszeniem 
Serduszko dla Dzieci, działamy na rzecz ochrony bioróżnorodno-
ści – dach wedlowskiej fabryki jest domem dla pszczół, którymi 
opiekują się podopieczni Stowarzyszenia, ucząc się w ten sposób 
podstaw przedsiębiorczości i uwrażliwiając na kwes� e środowi-
skowe. Ochrona pszczół to obecnie jedno z ważniejszych wy-
zwań przed którymi stoi  świat.

Na nadchodzący rok patrzę też z perspektywy pracodawcy, 
a oczekiwania pracowników wobec fi rm także znacząco się 
zmieniają. Współczesny człowiek oczekuje od pracodawcy bycia 
elastycznym i odpowiadania na różnorodne jego potrzeby oraz 
oczekiwania. A te, coraz częściej wykraczają poza atrakcyjne 
wynagrodzenie i benefi ty. Najlepszy przykład – coraz więcej 
z nas chce pracować w organizacjach dających poczucie wpływu 
i możliwość czynienia dobra. W Wedlu pozwala na to m.in. nasz 
wieloletni program grantowy „Wedel od Serca”, działania organi-
zowane w ramach wolontariatu pracowniczego czy ogólnofi rmo-
we akcje tj. np. Dzień Dawcy Szpiku przeprowadzony niedawno 
wspólnie z Fundacją DKMS.

Pomimo licznych wyzwań i zagrożeń, które czekają nas w nad-
chodzącym roku, pozostaję optymistą. Czekolada niejedno-
krotnie pomagała ludzkości w chwilach zwątpienia i kryzysu. 
Chcemy dostarczać radość i przyjemność poprzez nasze pro-
dukty, będąc jednocześnie odpowiedzialnym producentem, 
pracodawcą i partnerem. Chcemy być także dobrym sąsiadem, 
o czym przypomina niedawno odsłonięty mural zdobiący jed-
ną ze ścian naszej warszawskiej fabryki, a także rewitalizacja 
części Parku Skaryszewskiego w ramach projektu „Ogrody 
Polsko-Niemieckie”.

Maciej Herman, 
Dyrektor Zarządzający w fi rmie Wedel
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Które nawyki 
epoki przemysłowej 
trzeba dziś odrzucić?

Stulecie maszyn odcisnęło 
straszne piętno na naszej 
planecie. Ale rewolucja 
cyfrowa wciąż może odwrócić 
bieg wydarzeń.

Andrew McAfee

M aszyna parowa i jej 
następstwa zmieniły 
świat. Teraz na szczęście 
komputer i jego krewni 
odmieniają go na po-
wrót.

Dlaczego „na szczę-
ście”? Dlatego że wiek 
przemysłu – najpierw 
energia pary, potem sil-
nik spalinowy, elektrycz-
ność i inne technologie 
– dał się bardzo we zna-
ki naszej planecie. Z roku 
na rok wydobywaliśmy 
coraz więcej paliw kopal-

nych, żeby zasilać rozwijającą się gospo-
darkę. Wykopywaliśmy więcej metali i mi-
nerałów, ścinaliśmy więcej drzew, karczo-
waliśmy więcej gruntów pod uprawy, zu-
żywaliśmy więcej wody i nawozów sztucz-
nych – eksploatowaliśmy nasz świat na nie-
zliczone sposoby.

W epoce przemysłowej populacja i do-
brobyt rosły wykładniczo, ale wraz z ni-
mi wzrastało też zużycie zasobów natural-
nych. Dla wielu uczestników pierwszego 
Dnia Ziemi w 1970 r. było jasne, że plane-
ta nie nadąża za ekspansją ludzkości. Już 
wtedy ocenili, że skończona wydajność Zie-

mi przegra w końcu z naszym niekontro-
lowanym, rosnącym w ogromnym tem-
pie apetytem.

Jedynym rozwiązaniem wydawało się 
jego poskromienie – albo dobrowolne, 
przez przyjęcie fi lozofi i antywzrostu (co 
oznaczałoby zgodę na trwałą, pogłębiają-
cą się recesję), albo za pomocą centralnego 
planowania i reglamentacji.

PUNKT 
ZWROTNY 

Raport ONZ z 2019 r. 
stwierdza, 

że prawie milion 
gatunków zwierząt 

i roślin 
jest na granicy 

wyginięcia 
w dużej mierze 
wskutek szkód 

wyrządzanych przez 
człowieka światowym 

ekosystemom.

Andrew McAfee jest współ-
dyrektorem Inicjatywy 
na rzecz Gospodarki Cyfro-
wej, kieruje działem badań 
w Sloan School of Mana-
gement na Massachusetts 
Institute of Technology. Jego 
najnowsza książka to „Więcej 
za mniej”. 

Kapitalizm, postęp 
techniczny, świadomość 

społeczna i elastyczny 
rząd to „czterej jeźdźcy 

optymizmu”. 
Dzięki nim pozbędziemy 

się złych nawyków z epoki 
industrialnej, kiedy rosnąc, 

grabiliśmy naszą Ziemię

• Nowa turystyczna atrakcja Brugii: 
rzeźba wieloryba zrobiona z pięciu 

ton plastikowych odpadów wyłowio-
nych z Pacyfiku
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Co więc zrobiono po roku 1970? Poza 
paroma przejściowymi ograniczeniami, 
m.in. racjonowaniem paliw, większość kra-
jów nie próbowała wymusić spowolnienia 
zużycia zasobów naturalnych ani nie naka-
zała fi rmom ograniczenia – dla dobra pla-
nety – produkcji dóbr materialnych. Na 
pewno nie zrobiły tego Stany Zjednoczone.

GOSPODARKA ROŚNIE, 
ZUŻYCIE SUROWCÓW 
MALEJE
Większość Amerykanów nie godzi się na fi -
lozofi ę antywzrostu. Po 1970 r. ekspansja go-
spodarcza i populacyjna co prawda wyha-
mowała, ale z pewnością nie zaczęła spadać. 
W porównaniu z 1970 r. amerykańska gospo-
darka wzrosła ponad trzy i pół razy, a liczba 
ludności – o blisko 60 proc.

Musieliśmy więc wykorzystywać w wy-
kładniczym tempie zasoby naturalne, czyż 
nie? Otóż nie. Wydarzyła się rzecz zupeł-
nie nieoczekiwana: w Ameryce całkowite 
wykorzystanie wielu surowców strategicz-
nych ustabilizowało się, po czym zaczęło 
spadać – mimo przyrostu liczby ludności 
i wzrostu gospodarczego.

Zdumiewa skala tego zjawiska. Według 
United States Geological Survey w 2015 r. 
Ameryka zużyła o 15 proc. mniej stali, 
o 40 proc. mniej miedzi i o 44 proc. mniej 
złota niż w 2000 r. W porównaniu z war-
tościami maksymalnymi wykorzystanie 
drewna spadło o jedną trzecią, a papieru 
o 20 proc.

Tę samą tendencję widzimy w innych 
gałęziach produkcji, takich jak np. rol-
nictwo. Od 1992 r. łączna wielkość upraw 
w USA wzrosła o ponad 20 proc., ale całko-
wite zużycie nawozów sztucznych spadło 
prawie o 20 proc., a do nawadniania zuży-
wa się o 13 proc. mniej wody.

Przy utrzymującym się wzroście gospo-
darczym niemal nie wzrosło też w USA cał-
kowite zużycie energii. Amerykańska go-
spodarka jest o niemalże o 20 proc. więk-
sza niż przed wielką recesją z lat 2007-09, 
ale w 2018 r. kraj zużył tylko o 0,26 proc. 
więcej energii niż w 2007 r.

„DEMATERIALIZACJA” 
Jak to osiągnęliśmy? Jak po raz pierwszy 
w dziejach ludzkości udało się odseparo-
wać wzrost gospodarczy od zużycia zaso-
bów? Dzięki rewolucji cyfrowej.

Rozważmy np. zmniejszone zużycie 
materiałów na kolei. Pod koniec lat 60. 
w amerykańskim kolejnictwie obowiązy-
wała zasada, że w danym dniu w ruchu 
może być tylko 5 proc. wagonów. Nie dla-
tego, że pozostałe 95 proc. musiało „odpo-
cząć”, tylko dlatego, że na tysiącach kilo-
metrów torów i setkach placów załadunko-
wych nie dało się przy ówczesnej technolo-
gii dokładnie monitorować taboru.

Koleje wykorzystywały obserwatorów, 
którzy śledzili przejeżdżające pociągi, a po-
tem dzwonili lub telegrafowali do centrali, 
informując o ruchu taboru spółki. 
Podejście to, choć pracochłonne, miało 
sens ekonomiczny. Z czasem żywych ob-
serwatorów zastąpiły narzędzia cyfrowe 
śledzące ruch taboru po kraju. Dziś kole-
je widzą prawie od razu całe swoje rozle-
głe terytorium.

Postęp nie ogranicza się do Ameryki. 
Podobna „dematerializacja” na dużą skalę 
ma też miejsce w innych bogatych krajach, 
m.in. w Niemczech i Holandii. Kraje o niż-
szych dochodach nadal rozbudowują in-
frastrukturę, więc rok w rok zużywają wię-
cej materiałów, ale sądzę, że wkrótce i one 
zaczną się „dematerializować”.

CZTEREJ JEŹDŹCY 
OPTYMIZMU
Czy bliźniacze siły kapitalizmu i postępu tech-
nicznego to wszystko, czego nam trzeba, że-
by zadbać o planetę? Na pewno nie.

Na kursie podstaw ekonomii uczą, że 
skażenie jest klasycznym negatywnym 
efektem zewnętrznym – kosztem działal-
ności gospodarczej nieponoszonym przez 
bezpośrednio zaangażowane strony. Tech-
nologie i rynki robią wiele, i to nad podziw 
dobrze, ale nie dbają o skażenie i inne efek-
ty zewnętrzne.

W układzie tym potrzebna jest inna pa-
ra sił: społeczna świadomość tragicznych 
skutków skażenia środowiska i elastyczny 
rząd gotowy wprowadzać w życie i egze-
kwować inteligentne metody jego redukcji. 
Te właśnie siły doprowadziły do przyjęcia 
ustaw o ochronie zagrożonych gatunków 
przed kapitalizmem i technologią po wygi-
nięciu na początku XX w. gołębia wędrow-
nego i niemal całkowitej eliminacji wie-
lu innych gatunków, co skłoniło obrońców 
przyrody do wzmożenia wysiłków.

Kapitalizm, postęp techniczny, świado-
mość społeczna i elastyczny rząd to „czte-
rej jeźdźcy optymizmu”. Galopując razem, 
pozwalają nam zwiększać dobrostan ludz-
kości bez pomnażania szkód wyrządzo-
nych planecie. Dzięki nim pozbędziemy się 
złych nawyków z epoki industrialnej, kiedy 
rosnąc, grabiliśmy naszą Ziemię.

Wkraczamy w czystszy, bardziej eko-
logiczny drugi wiek maszyn napędzany 
przez komputery. Pozostali trzej jeźdźcy są 
potrzebni, ale tylko postęp techniczny po-
zwoli zyskać więcej za mniej i lepiej poru-
szać się po świecie kurczących się zaso-
bów naturalnych.

© 2019 The New York Times Company 
and Andrew McAfee

tłum. Sergiusz Kowalski
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W porównaniu z 1970 r. 
amerykańska gospodarka 

wzrosła ponad trzy i pół razy, 
a liczba ludności 

– o blisko 60 proc. 
Musieliśmy więc 
wykorzystywać 

w wykładniczym tempie 
zasoby naturalne, czyż nie? 
Otóż nie. W 2015 r. Ameryka 
zużyła o 15 proc. mniej stali, 

a także o 40 proc. mniej 
miedzi niż w 2000 r. 

Spadło nawet wykorzystanie 
drewna. Jakim cudem?
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TAK WYGLĄDAŁ ROK 
Wydarzenia z ostatnich 12 miesięcy w zdjęciowym wyborze redakcji „New York Timesa”
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• STYCZEŃ: ISLAMIŚCI UDERZAJĄ 
W KENII. 15 stycznia terroryści przypuści-
li szturm na luksusowy hotel i kompleks 
biurowy w Nairobi. W trwającym 19 godzin 
ataku zginęło 21 osób. Do zamachu przy-
znała się Asz-Szabab, grupa islamskich 
ekstremistów z Somalii. A tak stanowił  
odpowiedź na decyzję Białego Domu 
o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. (FOT. 

BAZ RATNER / REUTERS)

• MAJ: PIERWSZE MAŁŻEŃSTWA HO-
MOSEKSUALNE W AZJI. 17 maja Tajwan 
zalegalizował małżeństwa osób tej samej 
płci. Przełom świętowali pod parlamen-
tem aktywiści na rzecz równouprawnienia 
osób LGBT. (FOT. TYRONE SIU / REUTERS)

• SIERPIEŃ: POŻARY PUSTOSZĄ LASY 
W BRAZYLII. Amazońskie lasy deszczowe 
trawiły pożary rozprzestrzeniające się na 
niespotykaną dotąd skalę. Ich skutki dla 
planety wywołały zaniepokojenie na całym 
świecie; były niemal dwukrotnie większe 
od ubiegłorocznych. Zazwyczaj są wznie-
cane przez rolników, którzy w ten sposób 
uzyskują nowe pola pod uprawę. 
(FOT. VICTOR MORIYAMA / „THE NEW YORK TIMES”)

• MARZEC: MŁODZIEŻ CHCE CHRONIĆ KLIMAT. 
Miliony uczniów na całym świecie nie przyszły 

15 marca do szkoły, żądając od przywódców 
działań zmierzających do ograniczenia zmian 
klimatu. Skrzykiwali się w mediach społecz-

nościowych, a protesty odbyły się w ponad stu 
krajach. Inspirowali się 16-letnią Szwedką Gretą 

Thunberg, która przykuła uwagę świata, gdy 
ogłosiła strajk szkolny i pikietę pod szwedzkim 

parlamentem, wzywając polityków do pilnego 
podjęcia realnych działań w sprawie kryzysu 

klimatycznego. (FOT. ELISABETH UBBE / „THE NEW YORK TIMES”)

• CZERWIEC: W HONGKONGU WYBUCHAJĄ PRO-
TESTY. Gdy władze autonomii zaprezentowały 
projekt ustawy umożliwiającej ekstradycję do 
Chin kontynentalnych, w czerwcu przez Hongkong 
przetoczyły się największe demonstracje w historii 
miasta. Krytycy projektu obawiali się, że władze 
nadużywałyby ekstradycji do celów politycznych. 
Nawet dwumilionowe demonstracje z czasem prze-
kształciły się w szerszy ruch przeciwko zaostrzają-
cej się kontroli Pekinu nad Hongkongiem. (FOT. LAM YIK 

FEI / „THE NEW YORK TIMES”)

• STYCZEŃ: UKRAIŃSKA CERKIEW WYBIJA SIĘ NA NIEZALEŻNOŚĆ. 
Po wiekach współistnienia ukraińska Cerkiew zerwała z rosyjską. 
Ekumeniczny patriarcha Bartłomiej I, duchowy przywódca prawosławne-
go świata, podpisał w Stambule tomos, czyli edykt zatwierdzający pełną 
kanoniczność prawosławnej Cerkwii Ukrainy i formalnie uznał rozłam, 
czym wywołał wściekłość na Kremlu.  (FOT. MURAD SEZER / REUTERS)
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Nie segregujmy sportu 
na męski i damski, gorszy

Co to znaczy być pokona-
nym przez kobietę w spor-
cie od zawsze zdominowa-
nym przez mężczyzn? 
Przyzywczajajcie się do tego.

Flick Haigh

W iększość ludzi pewnie 
powiedziałaby, że to nie 
powinno mieć najmniej-
szego znaczenia – zwy-
ciężył najlepszy zawod-
nik, w tym wypadku 
najlepsza zawodniczka. 
Sama za wiele o tym nie 
myślałam aż do zeszłego 
roku, kiedy zostałam 
pierwszą kobietą, która 
wygrała wyścig British 
GT Championship. 
Reakcja na moje zwy-
cięstwo wyraźnie poka-
zała, jak wyjątkowe było 

to osiągnięcie.
Inne doświadczenia miały na mnie po-

dobny wpływ.
Zdobyłam więcej niż jedną nagrodę Dri-

ver of the Weekend – jest się z czego cie-
szyć, bez wątpienia, ale jest to radość ska-
żona świadomością, że tytuł ów dopiero 
niedawno zmienił nazwę z Gentleman Dri-

ver of the Weekend, tradycyjnego terminu 
oznaczającego amatora. Zegarek – marki 
Blancpain – który otrzymałam wraz z mi-
strzowskim pucharem podczas ceremonii 
wręczenia nagród British GT, również ma 
wyłącznie męską historię. Pomyśl o zegar-
kach wyścigowych – czy przychodzi ci na 
myśl ktokolwiek poza Paulem Newmanem 
i jego roleksem daytona?

Chociaż nigdy nie czułam, że się jakoś 
specjalnie różnię od kierowców mężczyzn, 
jest dziś dla mnie jasne, że wyścigi i inne 
profesjonalne dyscypliny sportowe na ca-
łym świecie muszą uczynić równość płci 
swoim priorytetem.

Pytanie, jak – a nawet czy – to zrobić, za-
wsze było tuż pod powierzchnią. Równość 
w sporcie od niedawna dołączyła do szer-
szej walki o równe prawa, i słusznie. Mo-
je zwycięstwo w British GT było bowiem 
wciąż wyjątkiem od reguły – i to się w świe-
cie sportu nie zmieni, dopóki nierówność 
płci nie zostanie wyeliminowana w społe-
czeństwie jako całości.

Gdy dorastałam na farmie, w innym 
przeważająco męskim królestwie, za-
wsze czułam się równa, tak samo spraw-
na i kompetentna jak mężczyźni. Choć, 
owszem, pamiętam zdziwione spojrzenia 
przechodniów na widok młodej dziewczy-
ny kierującej wózkiem widłowym lub zbie-
rającej bele siana ogromnym traktorem, 
ale nigdy mi to nie przeszkadzało.

Nawet gdy byłam dzieckiem i bawiłam 
się z młodszym bratem, nasze zabawki nie 
były podzielone ze względu na płeć. Ja po-

życzałam jego ulubione, on pożyczał moje 
i – zazwyczaj – zgodnie się bawiliśmy.

Takie właśnie pozytywne doświadcze-
nia są bazą tego, co wnosimy w dorosłość. 
Nauczyłam się od najmłodszych lat, że mo-
ja płeć nie powinna być dla mnie przeszko-
dą w wyborze jakiejkolwiek kariery. Jeśli 
możemy wpoić dzieciom równość, zanim 
w ich życie wkroczy sport, stanie się ona 
później standardem. 

Takie podejście sprawiło, że kiedy za-
częłam zawodowo jeździć, nie miałam wąt-
pliwości co do własnych umiejętności. By-
łam tylko kolejnym kierowcą ścigającym się 
z tego samego powodu, co wszyscy: by wy-
grać. Dołączyłam do bardzo gościnnego klu-
bu wyścigowego Caterham, którego zespół 
traktował mnie z najwyższym szacunkiem. 

Niestety, nie każdy chciałby, aby sport 
był tak otwarty.

Bernie Ecclestone, były dyrektor gene-
ralny Grupy Formuły 1, nigdy specjalnie nie 
ukrywał swoich poglądów na temat kobiet za 
kierownicą auta Formuły 1. Wielu ludzi myśli 
podobnie. Ale stwierdzenie, że kierowczynie 
nie będą traktowane poważnie lub nie będą 
mogły fi zycznie konkurować z mężczyzna-
mi, jest kołtuńskie, seksistowskie i zwyczajnie 
błędne. Sporty motorowe wymagają spraw-
ności fi zycznej, a nie siły lub rozmiarów. Ko-
biety w żaden sposób nie są w gorszej pozycji 
od mężczyzn – nawet tych  na szczycie.

Niektórzy sugerują, że liga wyłącznie 
dla kobiet przyciągnie zarówno więcej kie-
rowczyń, jak i większą liczbę fanów, zachę-
ci też do rywalizacji przy zachowaniu tzw. 

równych szans. Jest to jednak pomysł opar-
ty na błędnym przekonaniu, że istnieje ja-
kiś fi zyczny powód uniemożliwiający ko-
bietom konkurowanie z mężczyznami. 
Omija też znacznie większy problem braku 
szans dla dziewcząt i kobiet na uprawianie 
tego sportu, a także braku świadomości, że 
należałoby je do tego zachęcać.

Wyobraźcie sobie zaangażowanie w wy-
ścigi jako piramidę: na jej szczycie jest eli-
ta kierowców, a bazę stanowią dzieci i nie-
profesjonalni entuzjaści. Obecnie w Wiel-
kiej Brytanii aż 93 proc. posiadaczy licencji 
kartingowych, którzy nie ukończyli 16 lat, 
to chłopcy. Przy tak niewielkim udziale 
dziewcząt na najszerszym, pozornie naj-
bardziej przystępnym poziomie tego spor-
tu nie jest zaskoczeniem, że kobiety ma-
ją niewielkie szanse, by trafi ć do Formuły 1 
– i to bez uwzględnienia szczęścia i pienię-
dzy, które trzeba mieć, by to zrobić.

Kiedy byłam młodsza, miałam szczę-
ście: spędziłam dzień na torze i pozwolono 
mi poprowadzić różnego typu samocho-
dy. To doświadczenie wkręciło mnie w wy-
ścigi. Ale gdy w wieku dwudziestu paru lat 
naprawdę zaczęłam uprawiać ten sport, 
byłam bardzo niedoświadczona w porów-
naniu z otaczającymi mnie kierowcami.

Rodzice i szkoły powinny odgrywać klu-
czową rolę w zapewnianiu dostępu do se-
sji kartingowych, tak jak fi nansują podobne 
programy dla innych sportów, muzyki lub 
tańca. Zarządy i organizatorzy wyścigów 
również muszą się postarać, zainwestować, 
aby karting był tańszy i bardziej dostęp-
ny. Podobnie jak w każdym innym sporcie 
osoby na szczycie mają największą władzę, 
ale i odpowiedzialność, by stworzyć innym 
możliwości rozwoju i sprawić, żeby wyścigi 
były jednakowo otwarte dla obu płci.

Powinniśmy również rozważyć, jak 
na najbardziej podstawowym poziomie 
przedstawiamy sport dzieciom.

W zeszłym roku 13-letnia dziewczynka 
powiedziała BBC, że jej rówieśnicy wielo-
krotnie nazywali ją lesbijką, ponieważ gra-
ła w piłkę nożną, a od nauczycieli usłysza-
ła, że nie wolno jej uprawiać tego, co nazy-
wali „sportem dla chłopców”.

Zamiast wykorzystywać płeć dzieci do 
odmawiania im równych szans, rozwijaj-
my ich zainteresowania niezależnie od te-
go, kim są, i pozwólmy im zainspirować się 
tym, co robią. W Wielkiej Brytanii odsetek 
uprawiających sport wzrósł z 34,6 proc. do 
prawie 37 proc. po igrzyskach olimpijskich 
w Londynie w 2012 r. Po wygranych mi-
strzostwach zauważyłam, że coraz więcej 
rodziców i ich córek podchodzi do mnie po 
wyścigach po autograf.

Im bardziej dziewczyny są świadome 
istnienia potencjalnych wzorów do naśla-
dowania, tym bardziej będą aspirować do 
bycia takimi jak one. Kobiety może jeszcze 
nie ścigają się na najwyższym poziomie 
sportów motorowych, ale to nie znaczy, 
że nie istniejemy. Zdobywamy trofea i bi-
jemy rekordy na wszystkich pozostałych 
szczeblach, a sport powinien się zmienić, 
aby odzwierciedlać nasze osiągnięcia i na-
sze ambicje. Nie dotyczy to tylko wyści-
gów. Organizacje sportowe na całym świe-
cie muszą iść z duchem czasu. Sportsmen-
ki wywalczą sobie miejsce na szczycie 
– i nigdzie się stamtąd nie ruszą. +

© 2019 The New York Times Company 
and Flick Haigh

tłum. Katarzyna Wężyk
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Piłkarska 
reprezentacja USA kobiet 

wygrała tego lata 
rekordowy czwarty Puchar 

Świata i wykorzystała 
to zwycięstwo, by domagać się 

równości płac 
w kobiecym sporcie.

Flick Haigh jest brytyjską kierow-
czynią wyścigową i pierwszą kobietą, 
która wygrała British GT Champion-
ship

• Niemiecka 
kierowczyni 

rajdowa Naomi 
Schiff podczas 

zawodów W Se-
ries w Holandii. 
W Series wzbu-

dzają kontrower-
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jąc do rywalizacji 
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Świetne warunki do uprawiania sportów zimowych stwarza lodowiec Aletsch.
To największy i najpotężniejszy lodowiec w Alpach, o niewyobrażalnej masie
11 miliardów ton lodu. Lodowiec jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Rozciągające się wokół niego stoki sięgają nawet 3 tys. metrów nad 
poziomem morza. Oferują doskonałe warunki do jazdy na nartach i snowboardzie. 
Osoby, które od szusowania po narciarskich stokach, wolą oddawać się spacerom
w otoczeniu pięknej przyrody, powinny wybrać się na pieszą wycieczkę jednym
z wielu wytyczonych tu szlaków. 

Szwajcarskie Wallis działa jak magnes. Kto raz tu przyjedzie i zakosztuje zimowych
aktywności, będzie chciał wracać bez końca. Ponad 45 szczytów, sięgających 4 tys. metrów
nad poziomem morza, gwarancja śniegu i ogrzewające słońce to nieliczne zalety tego regionu. 

Imponujący lodowiec

Fani freeride’u, czyli jazdy poza wytyczonymi trasami, zachwyceni będą warunkami, 
jakie stwarza ośrodek Lauchernalp. Znajduje się tu 55 km tras zjazdowych sięgających 
wysokości nawet 3111 metrów nad poziomem morza. Ośrodek jest polecany
dla narciarzy o zróżnicowanym stopniu trudności. Znajdują się tu trasy zarówno 
dla rodzin z małymi dziećmi, jak i snowboardzistów czy miłośników zjazdów poza 
wyznaczonymi stokami. W tle można podziwiać widok na lodowiec Aletsch. 

Korzystanie z zimowej oferty Wallis umożliwia bilet Flexpass. Dzięki niemu uzyskuje
się dostęp do wszystkich ośrodków w kantonie. Codziennie można szusować
po innej trasie, odkrywając nowy obszar i niezwykłą różnorodność regionu. 

Zachód słońca przy lampce wina
Udany dzień na nartach nie kończy się na ostatnim zjeździe,
ale na słonecznym tarasie. W ośrodkach narciarskich w Wallis
nie brakuje restauracji i klimatycznych knajpek. 
Przy lampce wina – z 4795 hektarami winnic Wallis jest największym 
regionem winiarskim w Szwajcarii – można degustować lokalne specjały. 
Wino dobrze smakuje w połączeniu ze świeżym, chrupiącym pieczywem
i lokalnymi serami.

Stephanie Schelling wróciła do Wallis. Zajmuje się nauką baletu i tańca współczesnego. 
Gdy tylko ma okazję, pointy zmienia na buty narciarskie i oddaje się swoim dwóm 
największym pasjom – freeride’owi i ski touringowi. W czym tkwi moc przyciągania 
Wallis? To prawdziwa mekka dla fanów sportów zimowych. Znajduje się tutaj aż 45 
szczytów sięgających wysokości 4000 metrów nad poziomem morza. Najwyższy – 
Ma� erhorn mierzy 4478 metrów. Łącznie do dyspozycji jest tu 2,4 tys. km tras.

WĘDRÓWKI 
PO SZWAJCARII

Stephanie Schelling 
tańczy od piątego 
roku życia. Miłością 
do baletu zaraziła
ją siostra.

Stephanie Schelling 
podczas zjazdu 
z jednego 
ze stoków 
zlokalizowanych
w Wallis.

W Wallis nie 
brakuje tras dla 
nocnych marków. 
Oświetlone stoki 
znajdują 
się w ośrodku
Bla� en-Belalp

W Lauchernalp 
znajdują się 
zarówno trasy
dla początkujących 
jak i dla 
zaawansowanych 
narciarzy.

O tym, jak wielką siłę przyciągania mają szwajcarskie góry, przekonała się Stephanie 
Schelling. Pochodząca z Wallis, trzeciego pod względem powierzchni kantonu 
Szwajcarii, miała być sławną primabaleriną, plany pokrzyżowała jej miłość do gór. 
Stephanie Schelling otrzymała pres	 żowe miejsce w Zurich Dance Academy. 
Drzwi do wielkich scen stały przed nią otworem. Z renomowanej szkoły baletowej 
zrezygnowała po zaledwie roku. Sztywne zasady oraz panujący tam rygor
tylko umocniły w niej tęsknotę za wolnością, jaką dają alpejskie szczyty.

Prawdziwa wolność
poza stokami  

Moc atrakcji
na jednym bilecie

Wallis.   Uzależniający urok gór

Więcej informacji na: MojaSzwajcaria.pl
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A co, jeśli patrzymy 
zbyt wąsko na 
katastrofę ekologiczną?

Marcin Fabjański

C oś poszło nie tak w relacji mię-
dzy nami a planetą. 

Oto ciężarna kobieta prze-
dziera się przez tłum na rzym-
skim chodniku. W brzuchu nie-
sie małą ludzką istotę, w głowie 
– mnóstwo marzeń o szczęśli-
wym życiu tej istoty. To, że ma ją 
w sobie, jest już małym cudem 
w świecie, w którym dorosłe mę-
skie osobniki jej gatunku mają 
coraz słabsze plemniki z powo-
du zatrucia środowiska i chorób 
cywilizacyjnych. Ewolucja w tro-
sce o rozwój gatunków pompu-
je jeszcze w kobietę energię, by 

miała siłę iść przez tłum i marzyć, ale zdaje 
się, że tym razem źle zainwestowała. 

Bo jakie są szanse na długie i szczęśli-
we życie tego potomka ludzi? Szanse na to, 
że zanim sam będzie mógł przedłużać ga-
tunek, nie zabije go huragan o skali dzisiaj 
nieznanej, głód, skwar, wojna o czystą wodę, 
wyginięcie pszczół lub radioaktywne opary 
z elektrowni atomowej, której nie udało się 
w porę wygasić? Jaki jest szacowany czas 
przetrwania tej istoty na planecie Ziemia? 

Z raportu przygotowanego przez Unię 
Europejską wynika, że jeśli nie powstrzy-
mamy globalnego ocieplenia, duża część 
ludzkości wyginie przed rokiem 2100, a jej 
śmierć poprzedzi apokaliptyczna wal-
ka wszystkich ze wszystkimi o przetrwa-
nie, jaką dzisiaj oglądamy w fi lmach scien-
ce fi ction. 

Coś poszło nie tak między nami a innymi 
istotami na naszej planecie. 

Smutek zastygł w oczach martwej sami-
cy wieloryba, którą znamy z doniesień pra-
sowych. Jej ciało znaleziono na Sardynii. 
W środku miała 22 kilogramy śmieci, które 
wypełniały dwie trzecie żołądka, oraz mar-
twy płód. Plastikowe butelki, talerze, splą-
tane żyłki wędkarskie, torby na zakupy, 
opakowanie proszku do prania – za dużo 
śmieci, by mogła trawić i by jej potomstwo 
mogło poczuć kiedyś chłód wody. 

Większe szanse na długie życie mają 
dzieci karaluchów. One przystosowały się 
dobrze do aktualnej fazy wymierania ży-
cia na naszej planecie – przetrwają choćby 
wyższe dawki promieniowania niż ludzie. 
W ich przypadku ewolucja może jeszcze li-
czyć na zwrot z inwestycji. 

Podążmy za nimi podziemnymi rura-
mi pod tym samym rzymskim chodnikiem, 
którym idzie ciężarna kobieta, a dotrze-
my do stacji metra, która pokaże nam coś 
istotnego o dzisiejszym świecie. 

TYLKO JEDEN ZMYSŁ 
Plask! Lądujemy w metrze. Jest poranek, więc 
peron wypełniają ludzie. Spójrzmy na nich, 
a zobaczymy, dlaczego płód w brzuchu mat-
ki idącej po chodniku 30 metrów wyżej, na-
wet jeśli pożyje jakiś czas, to niezbyt szczę-
śliwie. Na ustach ludzi na peronie nie zoba-
czymy uśmiechu. Prawie wszyscy wpatru-
ją się beznamiętnie w ekrany smartfonów. 
Piszą, przeglądają media społecznościowe, 
grają w proste, hipnotyzujące gry. Wyłączy-
li wszystkie zmysły poza wzrokiem, a z ba-
dań wiemy, że to nie sprzyja dobrostanowi. 

Ciało człowieka czuje się dobrze i jest 
zdrowe, gdy w pełni używa tego, w co wy-
posażyła je ewolucja, a więc pięciu współ-

pracujących harmonijnie zmysłów, a nie, 
gdy nadużywa jednego. 

Wzrok kolonizuje rzeczywistość – pisał 
fi lozof Martin Heidegger. Podbija ją. Wzro-
kiem lustrujemy świat, by wydobyć z niego 
coś, co da nam korzyść lub przyjemność. 

Wzrokiem oddzielamy się też od świa-
ta. Interesuje nas to, jak istnieją rzeczy 
w świecie. Przedmioty, inni ludzie, zdarze-
nia służą nam jako narzędzia do podbija-
nia rzeczywistości. Zapomnieliśmy o on-
tologicznym sposobie bycia w świecie, jak 
nazywa go Heidegger, takim, w którym za-
dziwia nas, że rzeczy w ogóle istnieją. 

Obecność gatunku Homo sapiens na pla-
necie Ziemia to w istocie wyobcowanie.

Wzrok ludzi na peronie spłaszczył się 
na ekranikach. Ich serca wypełnione są 
pragnieniem, a głowy pytaniem „Jak?”. Jak 
przejść do następnego poziomu gry? Jak 
odpowiedzieć mocno na chamską zaczep-
kę na Facebooku? Jak zebrać jak najwięcej 
polubień pod zdjęciem z wakacji? Nie mają 
kontaktu z rytmem natury, tylko z miliona-
mi pikseli zaprojektowanymi, by ich hedo-
nistycznie zaspokajać. 

Starożytni fi lozofowie powiedzieliby, że 
ci ludzie nie rozkwitną. Bo rozkwitnięcie, 
konwersja fi lozofi czna, wyzwolenie z no-
sēmy – chronicznej choroby duszy – mo-
że się zdarzyć tylko w zgodzie z kosmosem, 
w dostrojeniu do jego naturalnych rytmów. 

Płaski świat pikseli z punktu widzenia 
konwersji jest pustynią. Nie przypadkiem 
ocenia się, że w USA na problemy psy-
chiczne cierpi aż 55 proc. pracowników IT. 

Ale zobaczcie: coś się dzieje na peronie! 
Oto młody mężczyzna – a jego młodość, 
szczupłość i dobrze skrojony garnitur do-
dają tej sytuacji dramaturgii – osuwa się 
powoli po ścianie na posadzkę peronu. Klę-
ka. Wokół niego zaraz zbierają się ludzie. 
Kilka dłoni dotyka łagodnie jego karku i ra-
mion. Jedna wspiera go pod łokciem. Męż-

czyzna tkwi tak w bezruchu przez kilka-
naście sekund, w końcu chwiejnie wstaje 
podpierany dłońmi innych pasażerów. Bie-
rze głęboki oddech i obdziela ludzi dookoła 
spojrzeniem pełnym wdzięczności. 

Widzieliście, co się stało? Kiedy my, lu-
dzie, stykamy się z sytuacją graniczną, gdy 
zagląda nam w oczy śmierć, odklejamy 
sztywny wzrok od ekranów i dajemy in-
nym ludziom coś, co nas łączy, a nie sepa-
ruje – życzliwy dotyk. A w odpowiedzi spo-
tka nas spojrzenie nie sztywne i podszyte 
pragnieniem, które kolonizuje świat, tylko 
miękkie i pełne wdzięczności. 

Tutaj, na stacji metra, zobaczyliśmy nie 
tylko to, że coś z nami poszło nie tak, ale 
też to, jak możemy to naprawić – zamie-
niając hedonistyczne pragnienie na ra-
dość współodczuwania.

FALA DEPRESJI? 
A CO W TYM DZIWNEGO?
World Health Organization ocenia, że an-
hedonia, czyli niezdolność do przeżywania 
szczęścia, zabiera radość zmysłową i radość 
z kontaktów z innymi 300 milionom ludzi. 
Na depresję chorują już przedszkolaki. Psy-
chiatra Filip Rybakowski ocenia, że 7,5 mi-
liona dorosłych Polaków cierpi na ukrytą de-
presję, a 1,5 miliona bierze z jej powodu leki. 

Ludzkość rzuca więc na front wojny o do-
brostan oddziały psychologów i tony pro-
chów. Ale anhedonia nie jest wcale naszym 
wrogiem. Jest niewinna, neutralna. Nie ma 
sensu z nią walczyć. Wskazuje tylko na stan 
naszego ducha, tak jak gorączka wskazuje 
na stan ciała. 

Czujemy się nieszczęśliwi, nie umiemy 
znaleźć radości w życiu? Ale tak przecież 
powinniśmy się czuć, bo nasze emocje od-
bijają stan planety. To szaleństwo domagać 
się szczęścia dla jednego gatunku, gdy in-
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dr Marcin Fabjański jest 
filozofem, twórcą metody 
medytacji i dociekań filozo-
ficznych selfoff. Wykłada go-
ścinnie na rzymskich uniwer-
sytetach. W Trevi nel Lazio 
stworzył Apenińską Szkołę 
Żywej Filozofii (www.selfoff.
com) otwartą dla wszystkich, 
którzy chcą studiować świa-
dome, medytacyjne życie. 

Nowy Zielony Ład? 

• Jeden z wielu tegorocznych performatywnych 
protestów nowego proekologicznego ruchu 
Extinction Rebellion w Londynie
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ne gatunki wokół zdychają w męczarniach, 
kończąc żywot jak wieloryby wypcha-
ne plastikiem lub orangutany palone żyw-
cem razem z dżunglą, by zrobić miejsce na 
plantacje oleju palmowego. 

W ciągu ostatnich 40 lat wymarło 
60 proc. kręgowców, więc tak – my, ludzie, 
powiązani z innymi istotami uczestnic-
twem w tym samym procesie życia powin-
niśmy dzisiaj być nieszczęśliwi. Bycie w de-
presji pokazuje, że jeszcze żyjemy. Chory 
organizm powinien reagować gorączką.

EGO WALCZY Z EGO. 
TO ZA MAŁO
Reagujemy na nadciągającą katastrofę śle-
pą paniką: demonstracjami przeciwko neo-

liberalnemu kapitalizmowi; sporami publi-
cystycznymi z tymi, którzy wciąż wierzą, że 
Ziemia została nam dana na wyłączny użytek 
przez potężną, człekopodobną istotę; wystą-
pieniami nastoletnich dziewczynek nawołu-
jących polityków do opamiętania się. 

Ale wciąż pozostajemy w starej obecno-
ści. Bohaterem naszych działań nadal jest 
ego. Demonstranci z Extinction Rebellion 
chcą zmian wśród tych, którzy mają wła-
dzę polityczną; ekolodzy (poza nieliczny-
mi, zwanymi głębokimi) żądają ochrony 
przyrody jako zasobu; szwedzka dziewczy-
na wykrzykuje na ważnym forum do polity-
ków, którzy już nigdy nie zrozumieją natury 
współistnienia: „Jak śmiecie mnie tak trak-
tować!”. Właśnie: mnie. Ego walczy z ego.

To za mało. W katastrofę nie wpędził 
nas zwykły błąd ludzkości, która zajecha-
ła przyrodę, źle kalkulując jej zasoby. Wpę-
dziła nas w nią fundamentalnie zła obec-
ność naszego gatunku na planecie Ziemia; 
to, że odlecieliśmy w słowa, wyobrażenia, 
narracje i wyłączyliśmy się metafi zycznie 
z procesu życia. Pragnienie wyjęte z proce-
su życia, gdzie było impulsem do przetrwa-
nia jednostki lub gatunku, przeniesione 
w myślowe zaświaty stało się chciwością 
i przestało mieć granice. 

Na katastrofę ekologiczną musimy zare-
agować na poziomie metafi zycznym, cał-
kowicie redefi niując samych siebie. Po-
słuchać dawnych fi lozofów, którzy mówią 
nam, że istnieje metafi zyczna podstawa 
zdrowia psychicznego, moralności i współ-
istnienia z naturą, o której zapomnieliśmy. 

Nie uratujemy jednak naszego gatun-
ku poprzez nową narrację, powrót do daw-
nych systemów etycznych lub wybranie 
którejś idei z supermarketu świeckich lub 
religijnych ideologii, choćby była najbar-
dziej porywająca. Żebyśmy mogli prze-
trwać, potrzeba czegoś znacznie bardziej 
radykalnego – nowego rodzaju obecności 

człowieka na planecie Ziemia. Obudzenia 
w nas poczucia już na poziomie samego 
bycia w świecie, pierwszej percepcji tego 
świata po przebudzeniu, że jesteśmy czę-
ścią wielkiego procesu życia. 

Brzmi zbyt mgliście? Wyjaśnię.

NOWY SENS ŻYCIA
Amerykański fi lozof William James pisał 
o dobrym życiu jako o „meaningful struggle” 
(„mającym sens zmaganiu”). Ale kiedy sens 
nadawany jest dowolnie przez tych, którzy 
mają władzę i pieniądze, a tak się dzieje we 
współczesnym świecie, efektem tego zmaga-
nia jest katastrofa ekologiczna. Bo sens ozna-
cza dla nich często „wzrost sprzedaży”, „suk-
ces fi nansowy”, czasem „postęp”. 

W starożytności bywało inaczej: sens 
był znany i oczywisty, nadawał go wszech-
świat, który – jak by powiedział Marek Au-
reliusz – „chciał”, by człowiek dostroił się 
do ogólnej harmonii. 

Dlatego, parafrazując Jamesa, proponu-
ję: żyjmy formułą „meaningful surrender” 
(„mającego sens poddania się”). Poddania 
czemu? Planecie, jej prawom, jej mądrości. 
Albo wrócimy do tkanki życia, albo stanie-
my się oderwanymi od jej soczystej wital-
ności zombi.

Globalna cywilizacja, w której żyje-
my, odbiera nam intymne doświadcze-
nie natury, przenosząc naszą uwagę do za-
światów (cyfrowych i wyobrażeniowych) 
i odrywając nasze istnienie od procesu ży-
cia. Zamiast to zauważyć, dalej szukamy 
możliwości ekspansji, próbując przepro-
wadzić się na Marsa. Chcemy wyeksporto-
wać złą obecność na inną planetę. Zaapli-
kować innemu ciału niebieskiemu ludz-
ki zły dotyk. Czy trzeba szukać innego do-
wodu na to, że ostatecznie oderwaliśmy 
się od tego, co stanowi o naszej inteligencji 
– partycypacji jako tkanka w żywym orga-
nizmie naszej planety?

Gdy nasza uwaga zagubiła się w świa-
tach urojonych, a percepcja ugrzęzła 
w smartfonach, gdy osadziliśmy się w tych 
pustych przedstawieniach, jakby były na-
szym domem, nadszedł czas, by każdy 
z nas zapytał siebie samych: czy istnieje 
coś, jakiś okruch wiedzy, który jest tylko 
mój, bo jest skutkiem mojej intymnej rela-
cji z planetą, moim własnym, bezpośred-
nim odkryciem? 

To ważne pytanie. Bo jeśli stwierdzimy, 
że tak nie jest, że wszystko, czego doświad-
czamy, zostało podane nam na tacy lub wci-
śnięte przez gardło, obrobione, spreparo-
wane, wyjaśnione przez innych ludzi, insty-
tucje lub zwyczaje, to oznacza, że nie żyje-
my autentycznym życiem. Nie mamy swoje-
go intymnego doświadczenia ani szansy na 
konwersję, powrót do źródeł witalności. 

Widzę fi zyczną zależność od planety, na 
której żyjemy, nie jako ograniczenie, tylko 
jako szansę na wolność. Pełne uświadomie-
nie sobie konsekwencji tej zależności może 
uwolnić nas od kultu ego i przekształcić we 
wspólnotę współistniejących istot. 

Z tej perspektywy ucieczka na inną pla-
netę, by zużywać jej zasoby, przestaje być 
opcją. My nie jesteśmy użytkownikami pla-
nety Ziemia. Jesteśmy tą planetą. To z niej 
bierze się nasza inteligencją, którą nazy-
wam inteligencją otwartego źródła (w kon-
traście do ograniczonych rodzajów inteli-
gencji, które dopiero odkrywamy: intelek-
tualnej, emocjonalnej czy społecznej). 

„The Guardian” pisał niedawno o ba-
daniach Yale School of Public Health, któ-
re wykazały, że zatrute powietrze powodu-
je wielkie obniżenie poziomu naszej inteli-
gencji, mniej więcej o jedną klasę w szkole. 
Jeśli hipoteza inteligencji otwartego źródła 
jest słuszna, trudno, żeby było inaczej.

POSTAWMY NA 
NIEPOSŁUSZEŃSTWO
Na apenińskiej ścieżce, nad strumieniem Sim-
brivio w górach Simbruini, niedaleko Szko-
ły Żywej Filozofi i, natykam się wraz z gru-
pą studentów na ciało dzika rozdarte przez 
stado wilków. Smaczne kawałki mięsa wil-
ki wyjadły do końca, ale sinofi oletowy żołą-
dek z doczepionymi do niego krwawymi je-
litami zostawiły nietknięty. 

Co za obraz! Oto proces życia sam do-
bija się do nas, oto możemy się uczyć. Te-
raz przydałaby się fi lozofi czna fascyna-
cja, tylko że… nasza pierwsza reakcja każe 
nam zamknąć zmysły. Zatykamy nosy, od-
wracamy głowy. Ta reakcja typu „nie chcę 
widzieć” wyjaśnia, dlaczego tak kochamy 
uciekać ze swoją uwagą do światów narra-
cyjnych. Nie ma tam brzydkich zapachów 
oraz widoków postrzępionych jelit. 

Medytujemy potem na skałach na stru-
mieniem i wracając, przyglądamy się dokład-
niej szczątkom dzika, już z ciekawością, choć 
wciąż z pewnej odległości. Nad strumieniem 
poprosiłem studentów tylko o to, żeby do-
strajali się do rytmu tego, co dookoła: wody 
rozpryskującej się w niewielkim wodospa-
dzie, rozchodzenia się fal, drgań gałązek na 
wietrze, zapachów, ciepła na karku, gdy słoń-
ce wychodzi zza chmury. Nie odbywaliśmy 
pogadanek wspierających morale. Wydaje 
się, że samo uaktywnienie zmysłów zmieniło 
nasz stosunek do padłego zwierzęcia. 

Do treningu postawy, która zmienia pra-
gnienie i awersję w ciekawość i poczucie by-
cia częścią wielkiego procesu życia, możemy 
wykorzystać perspektywę, inspiracje, a na-
wet konkretne ćwiczenia szkół fi lozofi cz-
nych antyku – takich jak stoicka lub buddyj-
ska. Pozostało po nich dość tekstów. 

Ale by przetrwać, potrzebujemy nowej 
globalnej edukacji, w której przedmiotem 
jest sama uwaga, a pedagogicznym zada-
niem – wytworzenie elementarnej intuicji 
współistnienia ze wszystkim, co żywe.

Cel takiej pedagogiki: nie identyfi kować się 
z pustymi przedstawieniami. Przestać uzna-
wać rzeczywistość pikselową za prawdziwą, 
a myśli za coś szczególnego. Myśli pojawia-
ją się i znikają w ciągłym dialogu z emocjami, 
doznaniami i tłem mentalnym, które nazywa-
my nastrojem. A to złożone doświadczenie 
nie zdarza się w próżni. Chwile uświadomio-
nej obecności pojawiają się i nikną w ciągłym 
dialogu ze środowiskiem: z pyłkami w powie-
trzu, wilgocią, zapachami, ciepłem promieni 
słońca, energią innych istot. W ludzkiej mocy 
jest to, żeby to sobie uświadomić. I być może 
taka świadomość współuczestniczenia w pro-
cesie życia wybije nam z głowy myśl o pod-
boju planety. Bo na to, żeby samo ludzkie ego 
z niej zrezygnowało, nie widzę szansy. 

Nasze czasy narzucają nam powinność 
bycia anarchistami wobec starej obec-
ności. Dlatego wypowiadam fi lozofi czne 
nieposłuszeństwo ludziom, procedurom 
i urządzeniom, które zabierają moją uwa-
gę dla swoich celów, modyfi kują ją, dege-
nerują i nie pozwalają mi rozkwitnąć. De-
klaruję nową obecność i nową wolność. 

Poza chwilami, gdy ewolucja nakazu-
je nam natychmiast działać, więc impulsy 
nerwowe omijają korę czołową, pędząc na 
ratunek naszemu życiu lub zdrowiu, ma-
my wolność dawania uwagi. Możemy być 
świadomi. czemu dajemy uwagę i jak to ro-
bimy. Możemy oczyścić uwagę z chciwości. 
W tym tkwi nasza wolność. Dlatego prze-
stańmy produkować, podbijać, pacyfi ko-
wać. Zastosujmy „meaningful surrender”. 
Dostrójmy się do procesu życia jak koty, 
które akurat nie polują i nie bawią się ni-
czym, więc leżą w pełni rozluźnione, pod-
dając się masażowi grawitacji i kołysance 
z własnych oddechów. By przeżyć, stańmy 
się światową republiką kotów. +

A może nowa obecność?

Nie uratujemy naszego 
gatunku poprzez nową 

narrację, powrót do 
dawnych systemów etycznych 

lub wybranie którejś idei 
z supermarketu świeckich lub 

religijnych ideologii, choćby 
była najbardziej porywająca. 

Do przetrwania 
potrzebujemy czegoś znacznie 

bardziej radykalnego: 
nowej obecności człowieka 

na planecie Ziemia

A
P

 
P

H
O

TO
/M

A
TT

 D
U

N
H

A
M



1 RP

Gazeta Wyborcza
Wtorek, 31 grudnia 201922

Podczas The New Work Sum-
mit – organizowanej w lutym 
przez „NYT” w Kalifornii 
konferencji oceniającej szanse 
i zagrożenia związane z po-
stępami sztucznej inteligencji 
– poprosiliśmy jej uczestni-
ków, liderów w swoich bran-
żach, by wskazali, co należy 
z tym robić. 

Co może zrobić społeczność 
technologiczna, żeby wzbudzić zaufanie 
ludzi do sztucznej inteligencji?

ASHTON B. CARTER
dyrektor Belfer Center for Science and Inter-
national Affairs w Harvard Kennedy School, 
były sekretarz obrony USA
W 2013 r., kiedy byłem numerem dwa 
w Departamencie Obrony, ogłosiłem na-
dal obowiązujące wytyczne w sprawie bro-
ni autonomicznej. USA przenoszą swo-
je wartości na pole bitwy, a wytyczne mó-
wią, że człowiek musi uczestniczyć w decy-
zjach o użyciu zabójczych broni wspoma-
ganych przez sztuczną inteligencją (SI), i to 
człowiek za nie odpowiada. Ta sama dyrek-
tywa moralna powinna regulować komer-
cyjne zastosowania SI, takie jak ocena zdol-
ności kredytowej, orzekanie kary więzie-
nia i prywatność. Odpowiedzialność wy-
maga przejrzystości. Zajmując się przez ca-
łe życie rozwojem technologii, doszedłem 
do wniosku, że przejrzystość, od której za-
leży odpowiedzialność, powinna być bazo-
wym wymogiem przy projektowaniu algo-
rytmów SI.

RANA EL KALIOUBY
współzałożycielka i dyrektorka generalna 
firmy Affectiva
Dzisiaj SI nie widzi ludzi. Mam na myśli to, 
że zupełnie nie rozumie, jak się czujemy. 
Kiedy wchodzimy w interakcję z technolo-
gią, wszystkie niuanse i całe bogactwo na-
szych uczuć znikają w cyberprzestrzeni. 
To duża bariera, kiedy chodzi o budowanie 
zaufania i komunikację – nie tylko między 
ludźmi a SI, także z drugim człowiekiem. 
Jak zaufać technologii, która pozbawia nas 
tego, co czyni nas ludźmi?

Jeśli mamy zaufać SI, musi ona rozu-
mieć to, co ludzkie, i umieć naprawdę do nas 
przemawiać. To ważne, zwłaszcza gdy SI od-
grywa nowe role w społeczeństwie, a nasze 
interakcje z nią stają się bardziej wzajemne 
i intensywne. 

DANIKA LASZUK
główna menedżerka Betaworks Camp
Społeczność technologiczna musi trakto-
wać poważniej etykę tworzonej techno-
logii. Bo dalszy rozwój SI i 5G stworzy za-
pewne nowe rynki i całe branże. Nowe 
technologie sieciowe, m.in. blockchain, 
mogą stworzyć bardziej demokratyczny, 
bezpieczniejszy internet, w którym użyt-
kownicy będą mieli większą kontrolę, a od-
powiedzialność będzie równiej rozłożona.

Rozwój mediów cyfrowych i narzędzi 
rozszerzonej rzeczywistości zachwyca, ale 
też skłania do zastanowienia. Dzięki np. 
cyfrowym modelom Instagramu albo re-
gularnej komunikacji ludzi z narzędzia-
mi w rodzaju robota internetowego Ale-
xa narodziła się syntetyczna rzeczywistość, 
w której nasze ludzkie doświadczenie jest 
ulepszane, wzmacniane – ale też kwestio-
nowane – przez interakcje z inteligentny-
mi maszynami.

TRISTAN HARRIS
współzałożyciel i dyrektor generalny Center 
for Humane Technology
Najlepszym sposobem, by wzbudzić zaufa-
nie do SI, jest dostosowanie ich modelu biz-
nesowego do ekosystemu, w którym żyjemy, 
i zadbanie o to, by przy podejmowaniu de-
cyzji uwzględniały możliwe ryzyka i szko-
dy. Technoutopiści często błędnie wyobraża-
ją sobie życzliwą sztuczną inteligencję, która 
w tajemniczy sposób wyskakuje z laborato-
riów, żeby rozwiązywać nasze problemy, zu-
pełnie pomijając możliwe przecież złe moty-
wacje ograniczające fi rmy, które tworzą no-
we rozwiązania i produkty. Negatywne skut-
ki modelu Facebooka, które dały o sobie 
znać w zeszłym roku, nauczyły nas jednego: 
nie wolno nie doceniać szkód powodowa-
nych przez niepasujące do systemu społecz-
nego modele biznesowe.

DOVSEIDMAN
założyciel i dyrektor generalny LRN
Interesem biznesu nie jest już sam biznes, 
jak chciał Milton Friedman. Interesem biz-
nesu jest dziś społeczeństwo. Świat jest jed-
ną całością, nie stać nas na neutralność. 
Nie da się uniknąć odpowiedzialności za 
to, na co pozwala technologia i jak jest wy-
korzystywana. Odbudowa zaufania wyma-
ga więcej niż tylko software’u.

Musimy korygować „moral-ware” na 
miarę przywództwa, które kieruje się na-
szymi najgłębszymi, wspólnymi warto-
ściami, dbając, by technologia dotrzyma-
ła obietnicy: poszerzyła nasze możliwości, 
wzbogaciła życie, sprawiła, że naprawdę 
będziemy razem, a świat stanie się bardziej 
otwarty i egalitarny. Oznacza to, że zamiast 
„użytkowników” i „kliknięć” musimy do-
strzegać prawdziwych ludzi, którzy zasłu-
gują na pełną prawdę i którzy będą mogli 
dokonywać świadomych wyborów.

MEREDITH WHITTAKER
współzałożycielka i współdyrektorka AI Now 
Institute
Trudno zaufać temu, czego nie widzimy 
i nie możemy zweryfi kować. Większość 
z nas nie widzi technologii SI, okrytych ta-
jemnicą korporacyjną i zintegrowanych 
z procesami back-end, niedostępnych dla 
tych, na których mają największy wpływ. 
I to w sytuacji, gdy systemy SI podejmu-
ją coraz więcej ważnych społecznie decyzji 
– kto dostanie pracę, kto wyjdzie za kaucją, 
do której szkoły pójdą nasze dzieci itp. 

Pilnie potrzebujemy sposobu pocią-
gnięcia do społecznej odpowiedzialności 
SI i tych, którzy czerpią zyski z ich rozwija-
nia. Potrzebny jest m.in. zewnętrzny audyt 
i testy, które poddadzą publicznej kontro-
li i weryfi kacji infrastrukturę i wewnętrzne 
procesy producentów SI.

Trzeba włączyć w to społeczności lokal-
ne, tak by ci, którzy są najbardziej narażeni 
na szkody, mieli wpływ na to, czy, kiedy i jak 
te systemy będą użyte. Budowanie funda-
mentów zaufania wymaga współpracy spo-
łeczności technologicznej, ale stawka jest 
za wysoka, żeby polegać na dobrowolnym 
uczestnictwie. Prawie na pewno potrzeb-
ne będą regulacje prawne, bo niezbędne 
rozwiązania wymagają poważnych zmian 
strukturalnych w obecnych normach bran-
żowych, które na razie sprowadzają się do 
hasła: „Wprowadź, powtarzaj, zarabiaj”.

DEEP NISHAR
wspólnik zarządzający w SoftBank Vision Fund
Systemy SI powinny pomagać ludzkości, 
a nie jej zagrażać – uwalniać nas od uciąż-
liwych czynności, żebyśmy my mogli zająć 
się w tym czasie czymś ciekawszym. Inteli-
gentne systemy już pomagają tworzyć nowe, 
przyjazne dla środowiska materiały, ułatwia-
ją lekarzom podejmowanie decyzji terapeu-
tycznych, podnoszą wydajność linii produk-
cyjnych i przyspieszają odkrywanie leków. 
Patrzmy na to z optymizmem, a nie z lękiem.

SARA MENKER
założycielka i dyrektorka generalna Gro 
Intelligence
Warunkiem budowy zaufania jest przejrzy-
stość i odpowiedzialność. Społeczność tech-
nologiczna powinna zbudować wspólnym 
wysiłkiem ramy gwarantujące przejrzystość 
połączoną z dbałością o własność intelektu-
alną i zdolność modeli do uczenia się, ewolu-
cji i ciągłej zmiany. Przejrzystość jest pierw-
szym krokiem do odpowiedzialności, która 
ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w takich 
obszarach, jak zdrowie, przemysł spożywczy 
i edukacja, w których SI wiele zmieni.

ADENA FRIEDMAN
prezeska i dyrektorka generalna Nasdaq
Na zaufanie trzeba zapracować. Z naszych 
doświadczeń na rynkach kapitałowych 
wynika, że jednym z kluczy do zaufania 
jest przejrzystość. Aby zbudować zaufa-
nie ci, którzy chcą tworzyć nowe możliwo-
ści z użyciem SI, powinni rozważyć, ile mo-
gą ujawnić – klientom i innymi zaintereso-
wanym – danych wejściowych, logiki we-
wnętrznej i wyników końcowych ich syste-
mów uczących się. Zdobycie zaufania wy-
maga demistyfi kacji procesu wyposaża-
nia ich w nowe umiejętności, nietraktowa-
nia go jak nowej magii, której ludzie nie są 
w stanie zrozumieć. 

REID HOFFMAN
współzałożyciel i prezes wykonawczy 
LinkedIn
Trzeba inwestować w projekty badawczo-
-rozwojowe w zakresie bezpieczeństwa SI, 
aby jej zastosowania ograniczały ryzyko nie-
korzystnych skutków dla ludzkości. Bezpie-
czeństwo SI obejmuje przejrzystość algoryt-
mów i procesów. To m.in. uczciwość i rze-
telność wykorzystywania zestawów danych 
przy konstruowaniu uczenia maszynowego. 
Oraz dobre wyczucie parametrów działania 
maszyn. Branża powinna pracować nad tym 
wspólnie, żeby zmaksymalizować pozytyw-
ne skutki dla świata.

DAVID LIMP
wiceprezes Amazon Devices and Services
Ludzie są często sceptyczni wobec nowinek, 
a sztuczna inteligencja należy do tej katego-
rii. Ale jestem optymistą, bo historia dowo-
dzi, że w sumie nowe technologie przyniosły 
społeczeństwu wiele dobrego, jeśli mierzyć 
to wydajnością, dobrostanem i równością. 

Najważniejsze to używać SI w sposób, 
który rozwiązuje realne problemy życio-
we. To dzięki praktycznym zastosowaniom 
ludzie rozumieją, że SI to nie abstrakcyj-
ny, złowrogi twór, tylko konkretna, pozy-
tywna siła. Jako branża powinniśmy usta-
nowić wspólnie standardy i mechanizmy 
kontrolne gwarantujące bezstronność al-
gorytmów. Muszą być wolne od uprzedzeń, 
tworzone z myślą o prywatności i używa-
ne w sposób stawiający użytkownika na 
pierwszym miejscu.

SEBASTIAN THRUN
dyrektor generalny Kitty Hawk
Musimy się komunikować. Branża techno-
logiczna rozwija technologie, ale całe spo-
łeczeństwo musi szukać dla niej właści-
wych zastosowań. Ważny jest rząd, ważne 
są organa nadzoru, organizacje pozarządo-
we, związki i pracownicy. Im jawniej o tym 
mówimy, tym większe mamy szanse pod-
jąć właściwe decyzje.

Kto odpowiada za przekwalifikowanie 
pracowników, którym SI i inne formy 
automatyzacji odbiorą pracę?

BRIDGET VAN KRALINGEN
wiceprezeska IBM
Najskuteczniejszym sposobem zniwelowa-
nia podziałów wynikających ze zróżnico-

Sztuczna inteligencja – od niej 
  Trzeba to 

Technoutopiści często błędnie 
wyobrażają sobie życzliwą 

sztuczną inteligencję, 
która w tajemniczy sposób 
wyskakuje z laboratoriów, 

żeby rozwiązywać nasze 
problemy. Przypadek 

Facebooka nauczył nas, 
że nie wolno nie doceniać 

szkód powodowanych przez 
niepasujące do systemu 

społecznego modele 
biznesowe

Zamiast „użytkowników” 
i „kliknięć” musimy 

dostrzegać prawdziwych 
ludzi, którzy zasługują 

na pełną prawdę i którzy 
będą mogli dokonywać 
świadomych wyborów.
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wania kwalifi kacji (skills divide) jest nowe, 
innowacyjne partnerstwo rządów, bizne-
su i instytucji edukacyjnych. Np. IBM zmie-
nił schemat zatrudnienia, uwzględniając 
umiejętności „nowych kołnierzyków”, któ-
re można zdobyć na kursach zawodowych, 
bez konieczności ukończenia czteroletnie-
go college’u. SI zmieni każdą pracę w każ-
dej branży, co nie znaczy, że wszyscy pra-
cownicy stracą zajęcie. Znaczy tylko – i aż 
– że wszystkie fi rmy i profesjonaliści będą 
musieli nastawić się na duże zmiany.

JOHN DONOVAN
dyrektor generalny AT&T Communications
Ludzie muszą poszerzać kwalifi kacje, bo 
technologia zmienia większość zadań, ja-
kie wykonujemy. W naszej fi rmie podję-
liśmy to wyzwanie. My już stworzyliśmy 
szerokie możliwości przekwalifi kowania 
naszych 270 tys. pracowników. Od 2016 r. 
ukończyli pięć milionów kursów posze-
rzających kompetencje. A w ubiegłym ro-
ku 68 proc. stanowisk kierowniczych w na-
szej grupie telekomunikacyjnej obsadzili-
śmy kandydatami wewnętrznymi. Wiemy, 
że wykracza to poza AT&T. Chcemy współ-
pracować z sektorem publicznym i brać 

czynny udział w dyskusjach o przyszłych 
miejscach pracy.

Jakiej rady udzielilibyście absolwentowi 
uczelni wchodzącemu dziś na rynek pracy?

JEREMY KING
wiceprezes i dyrektor ds. technologii w Walmart
To proste: nie próbuj za szybko zostać me-
nedżerem. Ważne jest opanować do per-
fekcji swój fach, ale o wiele ważniejsze 
zdobyć najpierw doświadczenie. Widzia-
łem wielu specjalistów, którzy za wcześnie 
w swej karierze awansowali na kierowni-
cze stanowiska i dlatego nie mogli zagłębić 
się w cały technologiczny aparat, którym 
kierują. Dobry lider powinien dzisiaj znać 
się i na technologii, i na ludziach, a to przy-
chodzi z czasem i doświadczeniem.

CINDY MI
Założycielka i dyrektorka generalna VIPKid
Młodzi ludzie muszą dziś rozwijać global-
ne myślenie i pasję do uczenia się przez ca-
łe życie. Szukać okazji do nawiązywania 
kontaktów z ludźmi na całym świecie i ro-

zumieć, że nasz glob kurczy się dzięki tech-
nologii, co zwiększyło niepomiernie moż-
liwość przepływu wiedzy między kultura-
mi. W VIPKid wierzymy, że dzisiejsze dzie-
ci staną się obywatelami świata i że ich 
wpływ sięgnie poza granice ich lokalnego 
świata, gdy zyskają już dostęp do zindywi-
dualizowanego nauczania, a rozumiejący 

nauczyciele wpoją im globalnie odpowie-
dzialne myślenie.

EVAN SPIEGEL
współzałożyciel i dyrektor Snap Inc.
Najważniejsze to nauczyć się czerpać z ca-
łej naszej kreatywności. Kiedy pokonamy 
lęk przed mówieniem o sobie i naszych po-
mysłach, wszystko będzie możliwe.

LAWRENCE H. SUMMERS
Profesor ekonomii i emerytowany rektor Uni-
wersytetu Harvarda, były sekretarz skarbu USA
Sądzę, że w XXI w. kluczowe znaczenie dla 
sukcesu osób i organizacji będą miały zdol-
ność, rozumienia, analizowania, groma-
dzenia i doskonalenia wszelkich danych 
– tak by móc ocenić stopień możliwego 
manipulowania nimi. Absurdem jest, że li-
cealiści uczą się trygonometrii, a nie staty-
styki, fi zyki, a nie nauk społecznych. Kodo-
wanie jest ważne, ale ważniejsze jest zro-
zumienie przetwarzania danych, któremu 
służy kodowanie. +

Distributed by The New York Times 
Licensing Group

tłum. Sergiusz Kowalski

zależy przyszłość ludzkiej pracy. 
przemyśleć

Stawka jest za wysoka, 
żeby polegać na dobrowolnym 

uczestnictwie. 
Potrzebne będą regulacje 

prawne i poważna zmiana 
strukturalna w obecnych 

normach branży, 
które na razie sprowadzają 

się do hasła: 
„Wprowadź, powtarzaj, 

zarabiaj”
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Nasze miejsce przy stole 
Świat ekskluzywnych re-
stauracji przestaje być 
strefą wyłącznie męską. 
Usuwanie barier dla sukcesów 
zaczyna się od wspierania 
się nawzajem.

Dominique Crenn

M iałam zaledwie 20 lat, 
kiedy zrozumiałam jedną 
rzecz: jeśli chcę zostać 
szefową kuchni na naj-
wyższym poziomie, mu-
szę wyjechać z Francji.

Przez lata wiele osób 
pytało mnie o tę decy-
zję, a ich zdumienie mia-
ło dwa powody. Po pierw-
sze, mój kraj jest centrum 
kulinarnego świata i od 
zawsze był raczej punk-
tem docelowym dla am-
bitnych szefów kuchni. 
Po drugie, kilka dekad po 

tym, jak wyjechałam z Francji do Stanów 
Zjednoczonych, wróciłam do punktu wyj-
ścia: prowadzę restauracje, które serwują 
wariacje na temat francuskich potraw.

Oczywistym, najważniejszym powodem 
mojego wyjazdu było to, że jako kobieta nie 
byłabym w stanie osiągnąć swoich celów we 
Francji tak, jak mogłam to zrobić w Stanach 
Zjednoczonych. Francuzki nie otwierały wte-
dy ekskluzywnych restauracji i nie bywały 
szefowymi kuchni. Nawet jeśli miałyśmy śmy 
poważne epikurejskie aspiracje, Francja nie 
wspierała naszych marzeń tak jak Ameryka.

Chociaż wtedy nie wiedziałam, czy ko-
bietom udaje się odnieść sukces w roli sze-
fowych kuchni w Stanach Zjednoczonych, 
byłam pewna, że jeśli będę ciężko pracować, 
dostanę większą szansę na spełnienie mo-
ich marzeń za oceanem. Tak, wolałabym 
zostać we Francji – ale nie kosztem swoich 
zawodowych celów. Chciałam nauczyć się 

bycia szefową kuchni. Chciałam prowadzić 
własne restauracje. Ale ponieważ jestem ko-
bietą, na mojej drodze stały ograniczenia 
i bariery, których mężczyźni nie musieli po-
konywać. Musiałam więc wyjechać.

30 lat temu moje doświadczenie było 
dość powszechne. Nie sądzę, by Francja by-
ła wówczas jakoś szczególnie zacofana, tak-
że francuska branża gastronomiczna nie by-
ła wtedy żadnym reliktem przeszłości. Mój 
brak możliwości po prostu odzwierciedlał 
kondycję ówczesnego świata, który wciąż 
nie był pewien, czy chce kobiet przy stole.

Od tego czasu zrobiliśmy postępy. Dziś 
coraz więcej szefowych kuchni zajmuje na-
leżne im miejsce w kulinarnym establish-
mencie i otrzymuje globalne uznanie za 
swoją kreatywność i talent. Bardzo się cie-
szę, że moje koleżanki w wieku dwudziestu 
paru lat nie muszą mierzyć się z tymi sa-
mymi ograniczeniami, co ja w ich wieku.

Stają jednak w obliczu nowych wyzwań. 
Ich przeszkody na drodze do sukcesu wy-
nikają w mniejszym stopniu z braku do-
stępu do zawodu, a w większym – z ko-
nieczności równoważenia wymagań pra-
cy z założeniem rodziny; z wciąż obecne-
go w branży molestowania seksualnego; 
wreszcie z uporczywego przekonania, że   
chociaż kobieta, owszem, może być świet-
ną kucharką, to nie da sobie rady z prowa-
dzeniem światowej klasy kuchni.

Kiedy przyjechałam do Stanów Zjedno-
czonych w 1990 r., pozwolono mi wejść do 
kulinarnego świata, ale musiałam udowod-
nić, że mam prawo tam być. Nie miałam 
rodowodu, ale nauczyłam się wszystkiego, 
czego mogłam. Słuchałam i obserwowa-
łam. Sukces mogłam osiągnąć, tylko szyb-
ko rozwijając umiejętności i ciężko pracu-
jąc, więc zrobiłam jedno i drugie.

Pracowałam głównie z mężczyznami 
i chociaż stanowiło to pewne wyzwanie 
– nie mogłam z nikim porozmawiać o nad-
godzinach czy fi zycznym wyczerpaniu, po-
nieważ zwierzając się mężczyznom, przy-
znałabym się do słabości – czułam się za-
chęcana i wspierana, bowiem pozwolono 
mi być w tych kuchniach i patrzeć, jak są 
zarządzane. Przyjmowałam wsparcie, któ-

re mi oferowano, a wyzwania postrzega-
łam jako zaproszenie do doskonalenia się. 
Wspinając się w tym świecie, znalazłam po 
drodze wzorce do naśladowania.

A teraz skupiam się na rozwijaniu talen-
tów innych. Miałam możliwość pracy wśród 
najlepszych szefów kuchni na świecie i sama 
w końcu zostałam zaliczona do ich grona, 
a dziś niezwykle utalentowani ludzie przy-
chodzą uczyć się i pracować w moich re-
stauracjach w San Francisco. Mam zaszczyt 
obserwować zapewne przyszłych świato-
wych gigantów kulinarnych – z których 
część uważa mnie za wzór do naśladowania 
– gdy wykuwają w tej branży własną ścieżkę.

Staram się też zachęcić ludzi z innych 
branż do znalezienia i realizowania swo-
ich marzeń, a także dać młodym kobietom 
możliwość zobaczenia kogoś, kto wygląda 
tak jak one i robi to, co one chciałyby pew-
nego dnia robić.

Obecnie moim najpilniejszym wyzwa-
niem jest zdrowie. Od kiedy na począt-
ku tego roku poinformowałam publicznie 
o zdiagnozowanym u mnie nowotworze, 
wielokrotnie mówiłam o fi zycznym, emo-
cjonalnym i psychicznym żniwie, jakie ze-
brała choroba, i o tym, że nie jestem w sta-
nie pracować tak, jak bym chciała.

Rak może wpływać na to, jak się czu-
ję w danej chwili, ale choroba ta dała mi też 
nietypowy spokój i ciszę. Biorąc pod uwa-
gę szybkie tempo mojej pracy, możliwość za-
czerpnięcia oddechu i refl eksji jest dla mnie 
nowością. Pomogło mi to zaangażować wo-
lę na rzecz mojej nowej pasji: przetrwania. 
Oczywiście wciąż doświadczam chwil smut-
ku i lęku, ale mam świeżą perspektywę i siłę, 
by pokonać stojące przede mną wyzwania.

I mam swoich mentorów – choć dziś 
pracują w moich kuchniach. Pomagają 
mi każdego dnia, inspirując mnie do prze-
trwania. Co najważniejsze, wiem, że to ja 
ich wcześniej zainspirowałam i że liczą 
na to, że wyzdrowieję i w pełni wrócę do 
kuchni, by dalej wspierać kolejne pokole-
nie szefowych kuchni. +

© 2019 The New York Times Company 
and Dominique Crenn
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PUNKT 
ZWROTNY 

W tym roku 
Michelin przyznał 

gwiazdki 
11 restauracjom, 

które są prowadzone 
przez kobiety. 

To najwięcej wyróżnień 
dla szefowych kuchni 

w historii 
przewodnika.

Dominique Crenn jest sze-
fową kuchni w San Francisco. 
Jest pierwszą kobietą w Sta-
nach Zjednoczonych, która 
zdobyła trzy gwiazdki Miche-
lina – otrzymała je jej flagowa 
restauracja Atelier Crenn.
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Feministyczna marka 
Cristiny Fernández 
de Kirchner jest stworzona 
po to, by pomóc wyłącznie 
jej – innym kobietom już nie.

Pola Oloixarac

K iedy 27 października ogłoszono 
wyniki wyborów, bliźniacze, 
monumentalne, wysokie na 
10 pięter portrety Evy Duarte 
de Perón, unoszące się nad 
Avenidą 9 de Julio w Buenos 
Aires, zabłysnęły na tle nocne-
go nieba. Oświetlono je po raz 
pierwszy od czasu, gdy Cristina 
Fernández de Kirchner opuściła 
w 2015 r. pałac prezydencki.

Stał się peronistyczny cud i to, 
co wydawało się nie do pomy-
ślenia przez cztery lata, które jej 
partia spędziła w opozycji, stało 
się rzeczywistością: argentyńscy 

wyborcy ponownie koronowali Kirchner na 
polityczną królową kraju. Mimo 11 spraw 
o korupcję, które toczą się w sądzie, by-
ła dwukrotna prezydentka odzyskała miej-
sce na szczycie. Tym razem jako wiceprezy-
dentka u boku Alberta Fernándeza, byłego 
sojusznika (a także długoletniego wroga).

KRAJ PODZIELONY 
NA FANÓW I RESZTĘ
„Nie płacz za mną, Argentyno”, prosi piosenka 
ze starego musicalu. Rzeczywiście, łzy, dra-
maty i naród argentyński były nierozłączne 
od czasu, gdy życie Evity, jak Evę Perón nazy-
wali liczni fani, stało się tematem broadway-
owskiego hitu. Trzy dekady wcześniej ja-
ko pierwsza dama Argentyny Evita wywar-
ła ogromny wpływ na kraj – zarówno jako 
obrończyni ubogich, jak i modna żona pre-
zydenta, generała Juana Domingo Peróna.

Pod władzą Perónów kraj podzielił się 
na ich zwolenników i przeciwników. Po-
dobna polaryzacja miała miejsce podczas 
dwóch prezydenckich kadencji Kirchner 
w latach 2007-15. Do dziś debata publiczna 
jest przez ten podział zdominowana.

Od czasów Evity żadna kobieta w Argen-
tynie nie miała w swoich rękach tak wie-
le władzy przez tak długi czas jak Kirch-
ner. Podobieństwa są jasne, a ona nie boi 
się z nich czerpać. Obie kobiety zaczyna-
ły jako ambitne, energiczne pierwsze damy, 
by u boku męża uzyskać wyższy status. Dla 
Kirchner, żony prezydenta Néstora Kirchne-
ra, polityka była wyjątkowo osobistą podró-
żą, której ramy nadali zarówno ci, którzy ją 
popierają, jak i ci, którzy się jej sprzeciwiają.

PANI RODZINY IDEALNEJ 
Dla Evy Perón kluczowe dla zdobycia i utrzy-
mania władzy było małżeńskie oddanie, któ-
re uczyniła centralnym punktem swojego wi-
zerunku. „Wszystko, czym jestem, wszyst-
ko, co mam, wszystko, co myślę, i wszystko, 
co czuję, mam dzięki Perónowi” – napisała 
o swoim mężu w autobiografi i „La Razón de 
Mi Vida” (Sens mojego życia).

Evita ucieleśniała konserwatywną ro-
lę kobiety, dla której małżeństwo jest świę-
tością, a mąż istotą niemal boską. To samo 
patriarchalne myślenie przewija się w peł-
nym wyższości stosunku Kirchner do in-
nych kobiet u władzy: podczas kampanii 
wyborczej deprecjonowała Marię Euge-
nię Vidal, ustępującą gubernator prowin-
cji Buenos Aires – która jest rozwódką – ze 
względu na jej stan cywilny.

W swoich wydanych w tym roku wspo-
mnieniach „Sinceramente” (Szczerze) 
Kirchner sugerowała też, że   prezydent 
Mauricio Macri i jego żona – dla obojga by-
ło to drugie małżeństwo – nie pasują do 
wizerunku idealnej rodziny, który sprze-
dawali wyborcom. Porównała ich mał-
żeństwo ze swoim związkiem z Nésto-
rem Kirchnerem, który był jedynym mał-
żeństwem dla obojga i trwał 35 lat, aż do 
śmierci Kirchnera w 2010 r.

SILNA WDOWA
Ostatnio pani Kirchner poszerzyła swoje po-
glądy na kwestie związane z feminizmem. 
Wcześniej podczas swojej ośmioletniej pre-
zydenckiej kadencji sprzeciwiała się legali-
zacji aborcji. Kiedy prasa zapytała ją, co są-
dzi o kwestiach kobiecych, powiedziała, że   
jest „peronistką, a nie feministką”.

Kiedy w 2015 r. oddolny ruch femini-
styczny Ni Una Menos rozpoczął działal-
ność od wielkiego ulicznego protestu prze-
ciwko wzrostowi liczby zabijanych kobiet, 
prezydentką była jeszcze właśnie Kirchner. 
Później napisała, że   postrzegała Ni Una Me-
nos jako opozycję. W 2018 r. prezydent Ma-
cri, najwyraźniej poruszony globalną wrza-
wą zarówno wokół Ni Una Menos, jak i ru-
chu #MeToo, rozpoczął krajową debatę na 
temat projektu ustawy, która zalegalizowa-
łaby aborcję. Tym razem Kirchner, sama 
w opozycji, głosowała za legalizacją.

Kirchner rozumie dynamikę władzy jak 
nikt inny w Argentynie. Jeśli Evita była uwiel-
biana jako obrończyni uciśnionych – a jej 
przedwczesna śmierć na raka tylko jeszcze 
bardziej ją zmitologizowała – to Kirchner 
opiera swój urok na wizerunku silnej wdowy, 
która przetrwa wszystko: śmierć męża, za-
rzuty korupcyjne, rosnącą listę zdrajców. Na-
wet nowy prezydent Alberto Fernández tra-
fi ł do obozu wrogów, kiedy w 2008 r. opuścił 
stanowisko szefa gabinetu Kirchner, aby bu-
dować, już bez niej, nowy peronizm. W so-
juszu z innymi przeciwnikami polityczny-
mi Kirchner usilnie próbował ją zdyskredyto-

wać. Wielokrotnie, podczas wieców i w tele-
wizji, mówił z pogardą o niej i jej koalicji. 

Moc La Señory jednak nie osłabła. 
Wciąż utrzymuje kontrolę nad co trzecim 
głosem w Argentynie, a gęsto zaludnione, 
ubogie przedmieścia Buenos Aires stano-
wią trzon jej elektoratu. A w polityce, jeśli 
nie możesz kogoś pokonać, musisz do nie-
go dołączyć. I ostatecznie Fernández uznał, 
że czas ucałować pierścień Kirchner.

Kirchner, która podobnie jak Evita jest 
mistrzynią teatralnych gestów, wymyśliła 
się na nowo – jako pisarka. To ruch, który 
pokazuje, jak postrzega swoje działania od-
bite w zwierciadle historii. Promocyjne 
tournée po wydaniu „Sinceramente” zbie-
gło się z jej ostatnią kampanią wyborczą. Po 
wiecach podpisywała egzemplarze książki 
i rozmawiała ze swoimi zwolennikami, choć 
pewnie lepiej nazwać ich fanami.

Świat Kirchner jest kształtowany przez 
manichejską walkę między siłami zła 
a strażnikami dobra (ci ostatni oczywiście 
są w drużynie Cristiny). Uważa ona, że sys-
tem sprawiedliwości w jej przypadku jest 
nadgorliwy, że padła ofi arą sądowego prze-
śladowania. Walcząc z dochodzeniami 
anty korupcyjnymi, nadal obsadza się w ro-
li ludowej bohaterki o mitycznym statusie, 
drugiej Evity. Dla Kirchner jest to konfl ikt, 
który utrzymuje ją przy władzy.

Pokonując przeszkody stojące na drodze 
do powrotu na szczyt, Kirchner udzieliła od-
powiedzi na kluczowe dla dzisiejszego femi-
nizmu pytanie: jak potraktować mężczyzn, 
którzy do tej pory dominowali? Zdecydowa-
ła się przekształcić swojego męża w peroni-
stycznego męczennika. Oczywiście, wzięła 
przykład nie z Evity, ale z Juana Peróna. Né-
stor Kirchner został ofi cjalnie quasi-religij-
ną fi gurą – podobnie jak przed laty generał 
Perón zmienił swoją zmarłą żonę w ikonę 
– dzięki czemu sama Kirchner może się za-
brać do pracy. To jej sposób na powiedzenie: 
„Żegnaj, Néstorze. Teraz rządzę ja”.

Jak długo może potrwać ta iluzja, którą 
uwodzi Argentyńczyków? +

© 2019 The New York Times Company 
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Argentyna 
ma swoją nową Evitę

PUNKT ZWROTNY 

W październiku 
wyborcy w Argentynie 

przywrócili 
do władzy peronistów.

Pola Oloixarac jest argentyńską 
powieściopisarką, autorką 
m.in. „Dzikich teorii”.

W polityce, jeśli nie możesz 
kogoś pokonać, 

musisz do niego dołączyć. 
I ostatecznie nowy prezydent 

Fernández uznał, że czas 
ucałować pierścień Kirchner
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Nieszczęścia trapiące dzi-
siejszy świat mają wiele 
twarzy: Trumpa, brexitu czy 
ruchu „żółtych kamizelek”. 
U ich źródeł tkwią na ogół 
zmiany technologiczne i glo-
balizacja.

Raghuram G. Rajan

Chociaż zmiany te są w większości nie-
zwykle korzystne dla ogółu społeczeństwa, 
ich korzystne skutki rozkładają się nierów-
nomiernie. Menedżer inwestycyjny w wiel-
kiej metropolii może dokonywać błyska-
wicznych transakcji na całym świecie, co 
znajduje szybkie odzwierciedlenie w stanie 
jego konta. Tymczasem mieszkańcy pro-
wincji zostają na bruku, gdy wskutek glo-
balnej konkurencji bankrutuje jedyny duży 
zakład produkcyjny w mieście. 

Pozytywne wskaźniki ekonomiczne, ta-
kie jak niskie bezrobocie, nie mogą nam 
przysłonić tego, że wciąż wiele społecz-
ności zmaga się z rozmaitymi problema-
mi – niektóre od dziesięcioleci, inne od cał-
kiem niedawna.

REAKCJA ŁAŃCUCHOWA
Dla wielu ludzi upadek zakładu pracy to do-
piero początek. Wraz z ograniczeniem moż-
liwości ekonomicznych rozpoczyna się pro-
ces społecznej dezintegracji. Spada odse-
tek małżeństw, przybywa rozwodów i nie-
pełnych rodzin. Niektórzy uciekają w alko-
hol i narkotyki, a czasem wkraczają na dro-
gę przestępczą. 

Upadająca społeczność nie jest już w sta-
nie wspierać lokalnych instytucji, takich jak 
szkoły i uczelnie, a ponieważ spada ich ja-
kość, nie są one w stanie pomóc ludziom 
w opałach w podnoszeniu ich kwalifi ka-
cji. Bez dobrych szkół młodzi nie mają co li-
czyć na lepszą przyszłość. Ci, których na to 
stać, wyjeżdżają – wraz ze swoimi dziećmi 
– do lepiej prosperujących miejsc. Ale resz-
ta musi pozostać na miejscu.

Jak z tym walczyć? Bardzo trudno uzdro-
wić społeczności, bo zostały bardzo osła-
bione. Wielkie korporacje lobbują u rządów 
centralnych za odbieraniem lokalnym spo-
łecznościom kolejnych uprawnień, licząc na 
stworzenie bardziej płynnego, wspólnego 
rynku, a zmiany napędza przyspieszenie go-
spodarcze z ostatnich dekad. 

Próbując zharmonizować otoczenie biz-
nesowe między poszczególnymi krajami, 
wiele kompetencji suwerennych społecz-
ności przejęły międzynarodowe ciała takie 
jak Unia Europejska. Ale międzynarodowe 
organy i stolice krajów nie mają ani wiedzy 
o lokalnej specyfi ce, ani skutecznych na-
rzędzi politycznych, by odmienić los odle-
głych społeczności. Obniżka stóp procen-
towych nie ściągnie inwestorów do miej-
scowości, z których uciekli wcześniej przed 
przestępcami, którzy korzystają z osłabie-
nia struktur państwa.

NOWOJORCZYCY MÓWIĄ 
AMAZONOWI „NIE”
Odpowiedniej pracy nie zapewnią również 
ulgi podatkowe dla potencjalnych inwestorów. 
W Nowym Jorku liderzy lokalnych społeczno-
ści nie zgodzili się na budowę nowej siedziby 
Amazona w dzielnicy Queens w Long Island 
City. Firma gwarantowała 25 tys. nowych 
miejsc pracy i średnie miesięczne zarobki w wy-
sokości 12,5 tys. dol. Mieszkańcy uznali jednak, 
że niewielu członków społeczności ma kwa-
lifi kacje do tego rodzaju pracy, a napływ spe-
cjalistów z zewnątrz doprowadziłby do pod-
wyżek czynszów i cen mieszkań. Ludzi, którzy 
mieszkali w tej części Queens od zawsze, nie 
byłoby stać na opłacenie mieszkania.

Zamiast polegać na odgórnych inicjaty-
wach politycznych, odrodzenie lokalnych 
społeczności musi zostać przeprowadzo-
ne oddolnie – one same muszą zidentyfi ko-
wać i naprawić zerwane więzi z krajowymi 
i światowymi gospodarkami, korzystając 
z ich wzrostu. Słowa klucze to: przywódz-
two, zaangażowanie, upodmiotowienie, 
fi nansowanie i infrastruktura.

WOLNA RĘKA DLA 
LOKALNYCH LIDERÓW

Pod koniec lat 80. dzielnica Pilsen na 
Lower West Side w Chicago była strefą 
wojny: 21 różnych gangów walczyło ze so-
bą wzdłuż ulicy ciągnącej się przez zaled-
wie 3,5 km. Liczba ofi ar była przerażająca. 
Przestępczość w Pilsen musiała się zmniej-
szyć – ale kto miał się do tego zabrać?

Zagrożone społeczności potrzebują lide-
rów, którzy gromadzą wokół siebie spraw-
nych administratorów, nauczycieli, biznes-
menów i chętnych do pomocy mieszkań-
ców. Nie jest to łatwe zadanie, bo struktury 
władzy często są sparaliżowane, a najlepsi 
ludzie uciekają gdzie indziej.

W Pilsen się to udało. W 1988 r. młody 
mężczyzna został zastrzelony naprzeciw-
ko katolickiego kościoła. Kiedy ksiądz zapy-
tał po tym zdarzeniu wiernych, jak długo jesz-
cze będą uważać upadek dzielnicy za nie swój 
problem, grupa młodych ludzi wzięła sobie 
jego wezwanie do serca. Wybrali spośród sie-
bie lidera, Raula Raymundo, aby przepro-
wadził projekt o wymownej nazwie „Zmar-
twychwstanie”. Trzy dekady później Raymun-
do wciąż przewodzi lokalnej społeczności.

Musimy szukać pomysłów na to, jak 
ściągnąć ludzi z powrotem do ich społecz-
ności, jak zwiększać pulę talentów, z któ-
rej mogliby się wyłonić lokalni liderzy. Mo-
że np. dałoby się umorzyć kredyt studenc-
ki tym absolwentom, którzy po ukończeniu 
studiów wróciliby do swoich problemo-
wych społeczności? W ten sposób uniwer-
sytety przestałyby być sposobem na uciecz-
kę najbardziej utalentowanej młodzieży, 
bo mogłaby ona przywieźć nabyte na nich 
umiejętności z powrotem do domu.

BYĆ JAK SZWAJCARIA
Liderzy w Pilsen zaczęli lobbować u regula-
torów przyznających w Chicago licencje na 
sprzedaż alkoholu, by zamykali podejrzane ba-
ry, w których gromadzili się przestępcy. Prze-
konali lokalne fi rmy, by uruchomiły programy 
szkoleniowe dla mieszkańców. Zachęcali są-
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Mimo że bezrobocie 
w rozwiniętych krajach 

utrzymuje się 
na całym świecie 
na historycznie 

niskim poziomie, 
popularność ruchów 

kontestacyjnych 
– od Iraku, 

przez Francję, 
po Chile 

– dowodzi, 
że miliony ludzi 

boją się 
o swoją przyszłość.

Raghuram G. Rajan jest 
profesorem Booth School 
of Business Uniwersytetu 
Chicagowskiego i autorem 
książki „Trzeci filar. Jak rynki 
i państwo porzucają społecz-
ności”. W latach 2003-06 
był głównym ekonomistą 
Międzynarodowego Fundu-
szu Walutowego, a w latach 
2013-16 – prezesem Banku 
Rezerw Indii.

Myśląc 
globalnie, 

działaj lokalnie. 
Banał? 

Wcale nie

• Wielkoskalowy projekt francuskiego 
artysty Saype „Beyond Walls” 
w Genewie.  Do jego realizacji użyto 
farb biodegradowalnych
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siadów, by zgłaszali przestępstwa na policję 
w grupie, tak by gangi nie mogły atakować po-
szczególnych informatorów. Gdy Pilsen stało 
się bezpieczniejsze, zaczęli napływać inwe-
storzy. Dziś dzielnica wciąż nie należy do naj-
zamożniejszych, ale jej mieszkańcy zarabiają 
godziwie, jest znacznie bezpieczniej, a dzieci 
mają dużo więcej perspektyw niż przed laty.

W dzisiejszych czasach sytuację zmie-
niają media społecznościowe. Umożliwia-
ją lokalnym liderom konsultowanie swo-
ich pomysłów ze znacznie szerszym gro-
nem i scedowanie na wolontariuszy więk-
szej liczby obowiązków. Z kolei zaangażo-
wana społeczność może wykorzystywać 
nowe technologie do monitorowania dzia-
łalności urzędników oraz przeciwdziałania 
korupcji i zaniedbaniom.

Dlaczego liderzy lokalnych społeczno-
ści nie mieliby sami decydować o tym, któ-
re bary mogą sprzedawać alkohol, jakie fi r-
my mogą działać na ich terytorium albo ja-
kich zachęt używać do ściągnięcia inwesto-
rów? Społeczności wzmocnione taką wła-
dzą mogłyby przyciągać fi rmy, które bar-
dziej odpowiadają na ich potrzeby. Powsta-
łe w ten sposób lokalne różnice w regula-
cjach i opodatkowaniu nie stanowiłyby dla 
korporacji aż takiego problemu – dzięki no-
wym technologiom fi rmy radzą sobie z ni-
mi dziś lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.

Upodmiotowienie samorządów to nie 
utopia. W Szwajcarii obywatele mówią 

w trzech różnych językach narodowych, 
a jedna czwarta populacji to imigranci. Na 
podstawie zasady pomocniczości władza 
centralna scedowała wiele kompetencji na 
26 kantonów, a nawet niżej – na blisko 3 
tys. gmin. Np. szwajcarski rząd odpowia-
da za prowadzenie uniwersytetów, kanto-
ny są odpowiedzialne za szkoły średnie, 
a gminy zarządzają szkołami podstawowy-
mi i przedszkolami.

Decentralizacja i bardziej demokratycz-
ne zaangażowanie nie rozwiązują wszyst-
kich problemów. Nawet Szwajcarii wciąż 
zdarza się podejmować decyzje krzywdzą-
ce dla lokalnych mniejszości. Istnieją jed-
nak prawne mechanizmy, które chronią 
obywateli przed rażącymi błędami urzęd-
ników. Co więcej, prawo do decydowania 
o sobie – a nawet do popełniania błędów 
– daje społeczności poczucie odpowie-
dzialności za swoje decyzje, a zarazem mo-
tywuje je do samodoskonalenia.

INFRASTRUKTURA, 
GŁUPCZE!
Upadłe gospodarczo społeczności mogą mieć 
ograniczoną zdolność do ustanawiania no-
wych podatków. Bezinteresowne dofi nanso-
wanie ze strony władz regionalnych, krajo-
wych, a nawet prywatnych instytucji może 
pomóc w ustanowieniu lokalnych projektów.

W miarę rozwoju społeczności rosną 
również jej zasoby, dzięki czemu zyskuje 
ona nowe źródła fi nansowania. W latach 
90. Kopenhaga sprzedała ziemię prywat-
nym inwestorom, a uzyskane w ten spo-
sób środki przeznaczyła na budowę me-
tra. Zwiększyło to wartość gruntów, któ-
re wciąż były w posiadaniu miasta i leża-
ły w bezpośredniej bliskości metra – które 
następnie można było sprzedać w celu dal-
szego rozwoju miasta.

Do zmiany może się również przyczynić 
nowa infrastruktura: renowacja centrum 
miasta, budowa bulwarów wzdłuż nabrze-
ża, wytyczenie nowych parków i ścieżek, 
poprawa dostępu do internetu. Czasem 
wystarczy przekształcenie już istniejącej 
infrastruktury. Badanie Banku Rezerw Fe-
deralnych Filadelfi i z 2018 r. wykazało, że 
tylko 12 proc. mieszkańców zamieszkują-
cych pogranicze dwóch hrabstw w północ-
nej Pensylwanii miało możliwość dojaz-
du do pracy autobusem w mniej niż godzi-
nę – mimo że do trzech czwartych z tych 
miejsc pracy dało się dojść z przystanku 
autobusowego w zaledwie kwadrans pie-
chotą. Dlaczego więc autobus jechał tak 
długo? Ponieważ większość regionalnych 
linii autobusowych zabiera pasażerów naj-
pierw na stację centralną niezależnie od 
miejsca docelowego.

Trasy autobusowe, które łączyłyby ob-
szary mieszkalne bezpośrednio z miejscami 

pracy, umożliwiłyby pracownikom o niskich 
dochodach szybki dojazd – to ważne dla po-
czucia bezpieczeństwa, bo podczas wyko-
nywania pracy mogliby szybko zareagować 
w przypadku nagłego wypadku w domu. 

Lokalne społeczności muszą mieć moż-
liwość decydowania o takich sprawach jak 
ustalanie tras autobusów.

Powtarzam: uzdrowienie lokalnych spo-
łeczności to coś więcej niż czysto ekono-
miczna potrzeba. W wielu krajach w siłę 
rosną narodowi populiści, którzy domaga-
ją się powrotu do tradycji i większych ba-
rier dla imigrantów. Alternatywą dla ich 
utopijnej wizji homogenicznego narodu 
jest celebrowanie kultury lokalnych spo-
łeczności. Niektórzy wybiorą monokultury. 
Inni wybiorą wielokultury. Każdy wybór 
zasługuje na szacunek, o ile wszyscy wy-
znają wspólne wartości i nikogo celowo się 
nie wyklucza. 

Rządy centralne mogą pomóc, ożywia-
jąc marginalizowane społeczności i egze-
kwując prawo antydyskryminacyjne.

Zamiast szukać rozwiązań w stolicach 
pełnych kłócących się polityków, powinni-
śmy dać lokalnym społecznościom więk-
szą władzę. Być może właśnie to jest spo-
sób, by zmiany technologiczne i globaliza-
cja były dobre dla wszystkich. +

© 2019 The New York Times Company 
and Raghuram G. Rajan 

tłum. Maciej Orłowski
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Stare granice kneblują 
liberalną demokrację 

Walka o terytorium 
powinna być ćwiczeniem 
z upodmiotowienia, a nie 
kontrolowania obywateli.

Carles Puigdemont

W  tym roku temperatura 
globalnego sporu o gra-
nice sięgnęła szczytu. 
Prezydent Trump 
forsował budowę wielo-
kilometrowego muru 
między Meksykiem a Sta-
nami Zjednoczonymi, 
Indie i Pakistan odgrzały 
kilkudziesięcioletni 
spór o Kaszmir, a brexit 
zagroził spoistości ca-
łej Europy.

Konfl ikty wybuchają 
i narastają, przypomnij-
my więc na początek, 

że liczne granice, o które walczymy, nigdy 
nie były sprawiedliwe ani demokratycz-
ne. Nie powstały w wyniku procesów łą-
czenia – były raczej skutkiem wojen, kolo-
nializmu, traktatów i dynastycznych mał-
żeństw.

W wywiadzie w 2018 r. kataloński eko-
nomista i profesor Uniwersytetu Colum-
bia Xavier Sala-i-Martin słusznie zauważył, 
że gdyby obywatel którejś z zachodnich de-
mokracji opisał swoje społeczeństwo go-
ściom z Marsa, ci zdziwiliby się pewnie, że 
rządzimy się demokratycznymi prawami, 
mamy powszechne wybory, ale nasze gra-
nice pozostawiamy przypadkowi – posta-
nowieniom kolonialnych traktatów i skut-
kom dawnych wojen.

Nie znaczy to jednak, że potrzebuje-
my mniej granic. Jeśli tak by było, to cze-
mu nie zjednoczyć Hiszpanii z Francją i nie 
przenieść stolicy do Paryża? A może Fran-
cja i Niemcy ze stolicą w Berlinie? Efektem 
byłaby rosnąca polityczno-ekonomiczna 
przewaga stolic, które zasysając zasoby fi -
nansowe i ludzkie swoich krajów, tworzą 
nędzę i nierówności.

Nie zrozumiemy na przykład brexitu, je-
śli zapomnimy, że Anglia jest jednym z naj-

bardziej scentralizowanych krajów Euro-
py Zachodniej. Podobnie jest w Hiszpanii, 
gdzie rosnąca siła i zasoby Madrytu wylud-
niają wiele już dziś niedofi nansowanych 
i starzejących się wiejskich regionów.

JEDNOŚĆ PONAD PRAWAMI 
CZŁOWIEKA
W 2017 r. w Katalonii odbyło się referen-
dum mające przesądzić o jej niezależności 
od Hiszpanii ze względów politycznych, hi-
storycznych i ekonomicznych. Madryt od-
rzucił wszelkie próby porozumienia, a kie-
dy hiszpański Trybunał Konstytucyjny – któ-
ry wielu uważa za upolityczniony – uznał je 
za niekonstytucyjne, policja na rozkaz hisz-
pańskiego rządu brutalnie zaatakowała wy-
borców próbujących oddać głos. Działacze 
społeczni i niektórzy katalońscy urzędni-
cy państwowi trafi li do więzień, gdzie byli 
przetrzymywani przez dwa lata bez proce-
su. Czterech udało się wraz ze mną na wy-
gnanie. W październiku dziewięciu uwięzio-
nych uznano za winnych wzniecenia buntu. 
Spędzą za kratami od 9 do 13 lat.

Jedność państwa była zawsze ważna dla 
hiszpańskich polityków, ale nigdy nie są-
dziłem, że uznają ją za ważniejszą od de-
mokracji i praw człowieka, zwłaszcza te-
raz, gdy Hiszpania jest członkiem UE.

Autorytarny styl Hiszpanii naśladują ta-
kie kraje jak Turcja, której rząd usprawie-
dliwia odwołanie wybranych kurdyjskich 
urzędników, powołując się na hiszpański 
przykład, oraz Chiny, które dowodzą, że po-
licyjna przemoc w Katalonii uzasadnia roz-
prawę z demonstrantami w Hongkongu.

Niedemokratyczny model radzenia so-
bie ze sporami granicznymi i ruchami nie-
podległościowymi tworzy precedens, któ-
ry zaognia konfl ikty terytorialne na ca-

łym świecie, legitymizując instytucjonalną 
przemoc wobec mniejszości.

KATALONIA BYŁABY 
JAK DANIA
Katalońskie referendum sprzed dwóch lat jest 
dramatycznym przypomnieniem roli granic, 
a także suwerenności mniejszych krajów i re-
gionów autonomicznych we współczesnym 
świecie. Zamiast zaspokajać żądzę kontroli, po-
winniśmy potraktować utrzymywanie i aktu-
alizowanie naszych granic jak ćwiczenie z de-
mokracji i decentralizacji oraz wzmacnianie 
marginalizowanych społeczności przez obala-
nie ograniczeń, które nałożyła na nie historia.

Mały kraj, taki jak Dania, z populacją 
7,7  mln, może się rządzić skutecznie i nie 
być wchłonięty przez większych sąsiadów. 
Licząca 7,5 mln mieszkańców Katalonia 
miałaby się lepiej jako niepodległe państwo 
pod parasolem Unii Europejskiej.

Mniejsze państwa mają więcej powodów 
niż duże, by dbać o pokój i wolny handel. Bez 
dostatecznie dużego rynku wewnętrznego mu-
szą utrzymywać dobre stosunki z sąsiadami 
i partnerami na całym świecie. Nie przypad-
kiem w Danii i Szwecji nawet związki zawodo-
we są skłonne popierać umowy o wolnym han-
dlu. A wśród dziesięciu najbogatszych demo-
kratycznych krajów świata co najmniej połowa 
ma poniżej 10 mln ludności i staje w obronie 
praw człowieka na świecie. Bardziej zależy im 
na poprawie jakości życia swoich obywateli niż 
na kontrolowaniu terytorium.

Jeśli chcemy wspierać bezpieczeństwo 
i niezależność regionów takich jak Katalo-
nia, spójrzmy na przykład Wielkiej Bryta-
nii i Kanady. Zgoda Ottawy na dwa referen-
da w Que becu w 1980 i 1995 r. czy głosowanie 
w Szkocji w 2014 r., na które przystał Londyn, 
to nie tylko dowód funkcjonowania demo-
kracji – to także lekcja dla krajów na całym 
świecie, jak rozstrzygać spory o terytorium.

Obywatele winni odgrywać wiodącą rolę 
w redefi niowaniu granic w naszym świecie. 
Jeśli będą mogli wybierać swoją przyszłość, 
kraje uzyskujące niepodległość pokojowymi, 
demokratycznymi metodami utorują drogę 
liberalnej demokracji na całym świecie. +

c. 2019 The New York Times Company 
and Carles Puigdemont
tłum. Sergiusz Kowalski

PUNKT 
ZWROTNY 

Podczas negocjacji 
dotyczących brexitu 

premier Boris Johnson 
przyznał, że Irlandię 
Północną i Irlandię 

można traktować jak 
część jednolitego rynku, 
z tymi samymi regułami 
na północ i południe od 

granicy dotyczącymi 
rolnictwa, produkcji 
żywności i produkcji 

przemysłowej.

Carles Puigdemont był sze-
fem rządu autonomii Katalo-
nii w latach 2016-17.

• Manifestacja w dzień strajku
 generalnego w Barcelonie

Mniejsze państwa mają 
więcej powodów niż duże, by 
dbać o pokój i wolny handel
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Przez lata do środowiska pośredników przylgnęły 
negatywne stereotypy. Zbudowane zostały na bazie 
zaniedbań garstki najmniej profesjonalnych z nich. 
Pomimo istnienia kodeksów etycznych i działania 

branżowych stowarzyszeń, wizerunek tego zawodu został 
nadszarpnięty. Nie pomogła też tzw. ustawa deregulacyjna, 
która zniosła obowiązek licencyjny i de facto pozbawiła ko-
gokolwiek kontroli nad tym, kto i w jaki sposób wykonuje ten 
odpowiedzialny zawód.
Czy wobec tego sprzedając lub kupując nieruchomość lepiej 
zdać się na siebie? W zdecydowanej większości przypadków 
nie jest to dobry pomysł. Mało kto spoza branży jest w stanie 
połączyć wszystkie umiejętności prowadzące do korzystnej 
transakcji.
Zarówno kupno, jak i sprzedaż nieruchomości wymagają 
wszechstronnej wiedzy. Chodzi nie tylko o doskonałą znajo-
mość rynku. Aby zadbać o interesy klienta agent musi mieć 
także bardzo dobrą orientację w kwestiach prawnych, trafnie 
ocenić bieżący status nieruchomości i przewidzieć ewentual-
ne problemy, które mogą pojawić się w przyszłości. Kupują-
cym powinien pomóc w zdefi niowaniu własnych oczekiwań, 
bo – wbrew pozorom – często nasze wyobrażenia o wyma-
rzonej nieruchomości różnią się od faktycznych potrzeb. 
Sprzedającym przyda się z kolei odpowiednie oszacowanie 
optymalnej ceny, doświadczenie i wiedza marketingowa, któ-
ra nierzadko pozwala sprzedać dom lub mieszkanie szybciej 
i za lepsze pieniądze. Samo wrzucenie ogłoszenia do sieci to 
za mało: potrzebne są świetne zdjęcia, umiejętnie stworzony 
opis, wiedza o skuteczności poszczególnych serwisów i do-
brze wykorzystany budżet na płatną promocję. Najlepsi na 
rynku agenci są również obeznani z nowinkami techniczny-
mi, które ułatwiają sprzedaż.

Zarówno reprezentując stronę kupującą, jak i sprzedającą, do-
bry pośrednik musi wykazać się zdolnościami psychologicz-
nymi. Tonowanie emocji, prowadzenie rozmów w rzeczowy 
sposób i trafne dobieranie argumentów zwiększa szanse na 
udaną transakcję. A wykorzystując znajomość rynku i tech-
niki negocjacyjne sprawny agent potrafi  zaoszczędzić dla 
klienta nawet kilka procent wartości nieruchomości. W wielu 
przypadkach różnica przewyższa prowizję, którą inkasuje.
Opłacalność współpracy z pośrednikiem jest tym większa, że 
czas to pieniądz, a transakcje na rynku nieruchomości po-
chłaniają sporo energii. Przygotowanie mieszkania lub domu 
do sprzedaży, odbieranie telefonów i maili, oprowadzanie 
kolejnych potencjalnych klientów potrafi  skutecznie zakłó-
cić życie rodzinne i zawodowe. Współpraca z pośrednikiem 
eliminuje ten problem – to jego zadania. Również poszuku-
jący mieszkania lub domu współpracując z własnym agen-
tem może zaoszczędzić sporo czasu, zwłaszcza gdy powierzy 
wstępne poszukiwania specjaliście. Wybór powinien być jed-
nak przemyślany. 

Profesja oparta na ludziach
Są takie profesje, które opierają się na ludziach: ich talencie, 
wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościach. Wybierając leka-
rza lub prawnika staramy się dowiedzieć wcześniej o nim jak 
najwięcej, bo powierzamy mu zdrowie lub bezpieczeństwo. 
Podobnie powinniśmy postępować z pośrednikami na rynku 
nieruchomości. Niezależnie od tego, czy zamierzamy kupić 
czy sprzedać, w grę wchodzić będą spore pieniądze, nierzad-
ko stanowiące dorobek całego życia. Podejście emocjonalne 
i spontaniczne w takich przypadkach należy zastąpić rzetelną 
analizą sytuacji.
Dlatego warto dokładnie rozejrzeć się po lokalnym rynku 
w poszukiwaniu tych najlepszych. Podpowiedzią może być 
najważniejsza nagroda branżowa – Lider Nieruchomości 
Otodom. Nie opiera się ona na subiektywnych ocenach, a zo-
stała przyznana w oparciu o kryteria opracowane przez agen-
cję badawczą IQS. W kilkuetapowym konkursie analizowane 
były twarde dane o poszczególnych biurach, takie jak liczba 
ofert, pracowników i transakcji, ale i jakość i skuteczność 

wystawianych ofert. W ostatnim etapie do działania wkro-
czyli wytypowani przez agencję „tajemniczy klienci”, którzy 
w bezpośrednim kontakcie sprawdzali kompetencje poszcze-
gólnych fi rm. W ten sposób wyłoniono 16 Liderów Nieru-
chomości (po jednym na każde województwo), Lidera Nieru-
chomości w kategorii „biuro ogólnopolskie” oraz Pośrednika 
Roku. 

Konkurs zorganizował Otodom, najpopularniejszy serwis 
z ogłoszeniami nieruchomości. Od lat wspiera on podnosze-
nie jakości branży pośrednictwa, organizując kursy i szko-
lenia, spotkania branżowe, wydając pismo Agent Nierucho-
mości i prowadząc blog dla agentów. Przyznanie nagród było 
kolejnym krokiem na drodze do promowania najbardziej 
wartościowych fi rm na rynku.
– Zawód agenta bywa niesłusznie niedoceniany. W Otodom 
od lat obserwujemy postępy, jakie robią poszczególne biura, 
by jak najlepiej obsługiwać swoich klientów. Branża jest nie-
jednorodna, nie wszyscy pośrednicy są równie profesjonalni. 
Dlatego tym bardziej warto doceniać najlepszych z najlep-
szych. Marzyliśmy, by nagroda Lider Nieruchomości Otodom 
była równoznaczna z gwarancją najwyższej jakości obsługi. 
W moim przekonaniu to się udało, z czego jesteśmy bardzo 
dumni – podkreśla Izabela Sobańska-Synowiec, B2B Marke-
ting Manager w Otodom.

Zgłoszenia do kolejnej edycji przyjmowane będą już w lutym. 
Tymczasem warto zapoznać się z listą Liderów Nieruchomo-
ści, którzy statuetki odebrali w kończącym się właśnie roku.
    

    Jarosław Krawczyk

LIDER
NIERUCHOMOŚCI

OTODOM 

WARTO
ZAUFAĆ
LIDEROM

Lider Nieruchomości 
Otodom 2019 
- laureaci:

Lider Nieruchomości – województwo dolnośląskie:
GET-HOUSE BIURO NIERUCHOMOŚCI 
SYLWIA PARPURA

Lider Nieruchomości – województwo kujawsko-
pomorskie:
LIBERA NIERUCHOMOŚCI NEGOCJACJE FINANSE

Lider Nieruchomości – województwo lubelskie:
4TE PIĘTRO

Lider Nieruchomości – województwo lubuskie:
LEGAN NIERUCHOMOŚCI

Lider Nieruchomości – województwo łódzkie:
TRUST NIERUCHOMOŚCI

Lider Nieruchomości – województwo małopolskie:
BRAND & SELL SP. Z O.O.

Lider Nieruchomości – województwo mazowieckie:
EN CASA PREMIUM REAL ESTATE

Lider Nieruchomości – województwo opolskie:
FENOMEN NIERUCHOMOŚCI

Lider Nieruchomości – województwo podkarpackie:
IDEAL HOME NIERUCHOMOŚCI

Lider Nieruchomości – województwo podlaskie:
EXPRESS HOUSE NIERUCHOMOŚCI

Lider Nieruchomości – województwo pomorskie:
STARNAWSKA.PL NIERUCHOMOŚCI

Lider Nieruchomości – województwo śląskie:
UP.HOUSE

Lider Nieruchomości – województwo świętokrzyskie:
HEPAL NIERUCHOMOŚCI

Lider Nieruchomości – województwo warmińsko-
mazurskie:
PIWOWARSKI INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI

Lider Nieruchomości – województwo wielkopolskie:
ADVESTOR PREMIUM HOUSE

Lider Nieruchomości – województwo 
zachodniopomorskie:
GALERIA NIERUCHOMOŚCI KOSZALIN

Lider Nieruchomości – biuro ogólnopolskie:
NOWODWORSKI ESTATES

Lider Nieruchomości – pośrednik roku:
SEBASTIAN WIELGUS

POCZĄTEK ROKU TO CZAS 
POSTANOWIEŃ I ZMIAN. W NIEKTÓRYCH 
TRWAMY ZALEDWIE PRZEZ KILKA 
TYGODNI, KONSEKWENCJE INNYCH 
SIĘGAJĄ CAŁYCH DEKAD. PRZYKŁADEM 
TYCH DRUGICH MOŻE BYĆ SPRZEDAŻ 
I ZAKUP NIERUCHOMOŚCI. W GRĘ 
WCHODZI TU NIE TYLKO ZMIANA 
ZWYCZAJÓW, ALE I BARDZO DUŻE 
PIENIĄDZE ORAZ TRUDNE DO 
OPANOWANIA EMOCJE. DLATEGO, 
MIMO ŻE DZIŚ DO SPRZEDAŻY LUB 
ZNALEZIENIA DOMU CZY MIESZKANIA 
TEORETYCZNIE WYSTARCZY DOSTĘP DO 
INTERNETU, WARTO POWIERZYĆ TĘ MISJĘ 
SPECJALISTOM. TYLKO JAK ZNALEŹĆ 
DOBREGO AGENTA NIERUCHOMOŚCI?
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A jeśli za sto lub tysiąc lat 
ludzie może nawet nie 
będą kopulować?

Sayaka Murata

C zęsto wyobrażam sobie przy-
szłość, w której seks nie istnieje. 
Wiele osób uważa, że   to dziwne, 
ale dla mnie jest to świat cudow-
nie nostalgiczny.

Kiedy byłam jeszcze dzieckiem 
i nie znałam słowa „seks”, siłą 
rzeczy jego koncepcja nie istnia-
ła w moim świecie. Każdego dnia 
dziwiłam się własnemu ciału. Pa-
miętam, jak odkrywałam siebie, 
gdy byłam zaledwie trzylatką. Kie-
dy dotykałam pewnych miejsc, 
miałam wrażenie, że woda we 
mnie zamienia się w napój gazo-
wany i wypuszcza bąbelki, a po-

tem nagle wrze i wyparowuje. Moje dziwne 
i cudowne odkrycie nazwałam eppi, wymy-
ślonym przez siebie słowem, które brzmia-
ło dla mnie uroczo i tajemniczo. I odrobinę 
elektryzująco, co pasowało do tego uczucia.

Kiedy poszłam do szkoły, w magazynie 
poświęconym mandze była kolumna z li-
stami o wynalazkach czytelników. Zastana-
wiałam się, czy napisać o swoim wynalazku 
eppi, ale miałam obawy – może nie powin-
nam informować dorosłych o tym niesa-
mowitym odkryciu, które dotyczyło mojego 
ciała (a może i wszystkich innych ciał, cho-
ciaż wówczas testowałam eppi tylko na so-
bie). Prawdopodobnie nikomu nawet w naj-
śmielszych snach nie przyszło do głowy, że 
woda w ich ciałach może się zamienić w na-
pój gazowany, więc nie sądziłam, by ktoś mi 
uwierzył. Kiedy dorosnę, będę mogła zostać 
badaczką i poinformować o tym niesamo-
witym odkryciu cały świat – myślałam.

Wtedy uważałam, że świat wewnątrz 
i na zewnątrz jest równie nieograniczony. 
Nieskończony świat mojego ciała był rów-
nie tajemniczy jak zakamarki wszechświa-
ta. Marzyłam o dniu, w którym wszyscy 
poświecą się badaniu swoich ciał.

PRZYGODA DOBIEGŁA 
KOŃCA
Gdzieś w okolicach moich dziesiątych uro-
dzin marzenie legło w gruzach. Przeczyta-
łam wtedy rubrykę w magazynie dla doro-
słych, gdzie czytelnicy opowiadali o swoich 
doświadczeniach erotycznych. Jakiś chłopiec 
pisał, że widział, jak jego koleżanka z kla-
sy się masturbuje. To był dla mnie szok. Po 
pierwsze, eppi miało już swoją własną, dziw-
ną nazwę. Po drugie, gimnazjalistka, o któ-
rej pisał chłopiec, nie była traktowana z na-
leżytym szacunkiem, jak ktoś, kto dokonuje 
czegoś niesamowicie poruszającego, ale jak 
obiekt czyichś lubieżnych obserwacji. Nagle 
niesamowicie się zawstydziłam – a przede 
wszystkim zrobiło mi się strasznie smutno.

Potem świat na różne sposoby uczył 
mnie, czym jest seks. Przygoda poszukiwa-
nia bezkształtnego skarbu wewnątrz we 
mnie dobiegła końca i przestałam wierzyć, 
że wnętrze i zewnętrze mojej skóry to jedno 
i to samo. Dowiedziałam się po prostu, że 
natura seksu została ustalona już tysiącle-
cia temu. Zaczęłam ulegać wielkiemu, nie-
wypowiedzianemu poleceniu, by brać przy-
kład z innych i traktować seks tak jak oni.

„KIEDYŚ PRZESTANIESZ 
PISAĆ TE BREDNIE”
W dzieciństwie pielęgnowałam jeszcze jedno 
żarliwe marzenie, które spotkał podobny los. 
Marzyłam o pokochaniu fi kcyjnej istoty, któ-
ra żyła w bajkowym świecie, i o nawiązaniu 

z nią seksualnej relacji. Wierzyłam, że któ-
regoś dnia nauka spełni moje marzenie. Jed-
nak kiedy poszłam na studia, byłam świad-
kiem, jak ludzie naśmiewali się z fi lmu porno 
o dziewczynie, która uprawiała seks z chłop-
cami z fi lmów anime. To nie miłość, mówi-
li wszyscy, tylko po prostu jedna wielka ma-
sturbacja; przerażająca, żenująca i śmieszna.

Nie byłam w stanie oprzeć się temu 
wielkiemu poleceniu. Wciąż słyszałam je 
w tyle głowy: przestań śnić na jawie i za-
cznij uprawiać seks z żywą osobą! Zacho-
wuj się jak skromna dziewica, której pożą-
dają chłopcy! Zachowuj się jak miła dziew-
czyna, która pokazuje swoją zmysłową na-
turę tylko Temu Jedynemu! I zajdź w ciążę!

Być może niektóre klapki w mojej gło-
wie zostały zatrzaśnięte, ale bohatero-
wie moich opowiadań wciąż podejmowa-
li dziwne wyzwania. Uprawiali seks z Zie-
mią lub obiecywali sobie, że nigdy nie będą 
go uprawiać. Albo tworzyli alternatywny 
świat, w którym seksu nie było w ogóle.

– Sayaka, piszesz te wszystkie niestwo-
rzone rzeczy, bo jesteś młoda. Kiedy do-
świadczysz prawdziwej ekstazy, przesta-
niesz pisać te brednie. Po prostu jesteś jesz-
cze nieuświadomiona – powiedziały mi 
kiedyś dwie zirytowane 50-letnie Japonki.

– To przerażające. Piszesz to wszyst-
ko, ale co byś zrobiła, gdyby seks napraw-

dę zniknął z tego świata? – usłyszałam 
od mężczyzny.

Spotkałam też ludzi, którzy twierdzili, 
że jestem zgorzkniała. Albo pytali: „Czy coś 
ci się stało, kiedy byłaś mała?”.

POLECENIE OD LUDZI, 
NIE OD BOGA
I wtedy zrozumiałam. Wiele osób po prostu się 
bało. Chciały odzyskać spokój ducha i dlatego 
pragnęły usłyszeć wytłumaczenie rzeczy, któ-
re nie mają wytłumaczenia. Nieuchwytne pole-
cenie, które dręczyło mnie przez cały ten czas, 
wypowiadali niespokojni ludzie obawiający się 
zmian i niezdolni do samodzielnego myślenia.

W momencie, gdy zdałam sobie sprawę, 
że odczuwana przeze mnie presja nie po-
chodzi od żadnego Boga, słowo „seks” wy-
szło z ukrycia, jakby czekało tylko na odpo-
wiedni moment. Zaczęło mieć inne znacze-
nie, rezonować z moją osobą. Tak jak mia-
ło to miejsce w przypadku eppi, które było 
moje i znaczyło coś tylko dla mnie.

Zrozumiałam, że moje dziecięce ma-
rzenie w dziwny sposób się spełniło. By-
łam już w tajemniczym świecie, o którym 
kiedyś marzyłam, gdzie odkrycia trwają 
wiecznie. Byłam tam od samego początku, 
rozpraszały mnie tylko iluzoryczne infor-
macje i uprzedzenia innych.

Za sto lub tysiąc lat ludzie być może na-
wet nie będą kopulować, a słowo „seks” 
zniknie i po raz kolejny odkryjemy siebie 
w świecie nieobciążonym językiem. Lu-
dzie to dziwne stworzenia i nie mamy poję-
cia, jak zmieni nas przyszłość; dla mnie jest 
to piękne. Ale wierzę również, że wciąż bę-
dziemy odkrywać na nowo ten dziwny cud, 
który jest w nas i który rozprzestrzenia się 
bez ograniczeń pod naszą skórą. +

© 2019 The New York Times Company 
and Sayaka Murata

tłum. Maciej Orłowski

PUNKT ZWROTNY 

Rozpoczęto produkcję 
przemysłową Harmony, 

pierwszego na świecie robota 
erotycznego wyposażonego 

w sztuczną inteligencję

Sayaka Murata jest pisarką, autorką 
m.in. „Convenience Store Woman”, 
która zdobyła najbardziej prestiżową 
japońską nagrodę literacką – Nagrodę 
im. Ryūnosuke Akutagawy

Przyszłość seksu jest enigmą
 – To przerażające. Piszesz to 
wszystko, ale co byś zrobiła, 

gdyby seks naprawdę zniknął 
z tego świata? – usłyszałam 

od mężczyzny

• Części lalek erotycznych czekają na złożenie w fabryce w Zhongshan w Chinach. Ta fabryka produkuje 2 tys. takich lalek miesięcz-
nie, o zróznicowanych kształtach i o 260 różnych twarzach  
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