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Polska stoi wobec dylematów związanych z gwałtownym  rozwojem 
nowych technologii. Osiągnięcia na polu sztucznej inteligencji, bio-, 
nano-, info-, neurotechnologii i robotyki tworzą nowe ryzyka – dla 
obywateli, dla instytucji, wspólnot narodowych, dla Cywilizacji 
Zachodu i całej ludzkości.  

Jak uniknąć uzależnienia od dysponentów kluczowych 
technologii i gromadzonych przez nich baz danych? Na ile możliwe 
jest współuczestnictwo państwa polskiego w określaniu reguł gry w 
globalnym świecie cyfrowym? Które technologie warto rozwijać? Jak 
będą one zmieniać nasze społeczeństwo? Które zmiany mogą okazać 
się korzystne, które zaś należy hamować lub blokować? Jakie z 
technologii mogą mieć potencjał użycia jako broń? To tematyka, 
którą podejmuje nasz Ośrodek. 

Ośrodek Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi jest 
częścią Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki 
Wojennej. 

W szczególności skupiamy się na tzw. słabych sygnałach (weak 
signals), wyłaniających się problemach (emerging issues) oraz 
zjawiskach i procesach, które posiadają potencjał gwałtownej zmiany 
zasad funkcjonowania systemów społecznych (game changers), w 
tym zdarzeń o niskim prawdopodobieństwie i dużym znaczeniu (HILP 
– High Impact, Low Probability).  

Zmiany monitorujemy, analizujemy i oceniamy na dwóch 
głównych polach: nowych technologii oraz przekształceń grup 
interesu wywierających wpływ na bieg spraw polskich. 

Jesteśmy otwarci na współpracę z polskimi organami władzy 
publicznej oraz strategicznymi spółkami Skarbu Państwa. 
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Syntetyczna ocena wagi przedstawionych informacji 

Tekstom zamieszczonym w niniejszym Biuletynie towarzyszy załączona na 
ich końcu zestandaryzowana ocena opisywanych zjawisk. Oto tabela 
zawierająca miary, spośród których wybiera analityk. 

 

Pozycja Estymacja 

1. Czy istnieje potrzeba 
niezwłocznej reakcji i jakiego 
polskiego podmiotu publicznego? 

TAK/NIE 

W przypadku odpowiedzi TAK, 
wskazać odpowiedni podmiot. 

2. Szacowana siła możliwego 
negatywnego wpływu na 
bezpieczeństwo RP 

Znikoma  

Średnia  

Duża  

Katastrofalna  

3. W jakim czasie dane 
zjawisko/proces/innowacja/… 
może istotnie wpłynąć na Polskę  

Aktualnie: 0-2 lat 

Średniookresowo:  2-5 lat  

Długookresowo: powyżej 5 lat   
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Bezpieczeństwo narracyjne Polski  
w czasach przełomu 

PRZEDMOWA 

Konieczne jest lepsze zrozumienie międzynarodowej przestrzeni 
narracyjnej, jaka wyłania się w trakcie pandemii Covid-19. Dlaczego jest to 
tak ważne? 

Banałem jest spostrzeżenie, że świat zmienia się tak szybko, że ludzka 
refleksja coraz rzadziej nadąża za zmianami. Jednak uświadomienie sobie 
tego pozwala lepiej określić zadania środowisk analitycznych, zwłaszcza 
tych, które specjalizują się w tematyce szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa. Określmy te zadania w trzech punktach: 

• jak najszybciej rozpoznawać te obszary zmian, gdzie błędna świadomość 
sytuacyjna najbardziej może przyczynić się do zagrożeń w sferze 
bezpieczeństwa; 

• proponować takie narzędzia poznawcze, dzięki którym narodowe 
systemy bezpieczeństwa nie utracą kontaktu z „uciekającym” światem, 
zaś tam, gdzie to już nastąpiło, kontakt ten odzyskają; 

• przekonywać decydentów politycznych, by z narzędzi tych skorzystali.  

Temu właśnie służą trzy raporty tworzące niniejszy Biuletyn Specjalny nr 5. 
Są one zatytułowane następująco: 

1. „Korona-narracje: Wizje odgórnej integracji Unii Europejskiej oraz 
radykalnej autonomii państw wysuwane w czasie epidemii COVID-19 
jako wyzwanie dla bezpieczeństwa RP”. 

2. „Świat po pandemii: analiza narracji o przyszłości”. 

3. „Bezpieczeństwo narracyjne RP w warunkach cywilizacji cyfrowej”. 

Tym, co łączy te raporty, jest problematyka narracji. Wszystkie raporty 
powstały w roku 2020, w okresie wyraźnego, choć nie można chyba jeszcze 
powiedzieć, że już pełnowymiarowego kryzysu pandemicznego.  

Analizy, jakie prowadzimy od dłuższego czasu, ukazały szczególne 
znaczenie problematyki bezpieczeństwa narracyjnego. Nie chcąc  
w niniejszej Przedmowie skupiać uwagi Czytelnika na definiowaniu tego 
pojęcia1, powiemy tu parę słów uzasadniających tezę, że rola narracji jest 

                                                      
1
 W tej kwestii odsyłamy do stron 85-87 niniejszego biuletynu, gdzie stosowne definicje 

się znajdują. 
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obecnie większa niż kiedykolwiek – i to nie tylko dla problematyki 
bezpieczeństwa. 

W dziejach ludzkich każdy lud i każda władza zawsze posiadały swoje mity, 
opowieści, fikcje, religie, ideologie, teorie naukowe i pseudonaukowe  
– czyli rozmaite narracje – mówiące, co jest dobre, a co złe. Narracje 
określające kontury tego, co w danej kulturze (zbiorowości) jest 
dopuszczalne, chwalebne lub naganne. Wybitny izraelski historyk Yuval 
Harari wskazuje: „Fikcje same w sobie nie są niczym złym. Opanowaliśmy 
świat dzięki naszej zdolności do tworzenia fikcji i dawania im wiary. 
Wszystko zależy od tego, co potrafimy z tym zrobić”1. 

Mniej lub bardziej rozbudowane narracje służyły zachowaniu spójności 
ludzkich wspólnot, ale także chroniły umysły członków zbiorowości przed 
przyswajaniem idei korzystnych dla przeciwnika. W powyższym sensie 
bezpieczeństwo narracyjne w każdej epoce było dla systemów społecznych 
ważne. Jednak w ostatnich dekadach, zaś zwłaszcza obecnie,  
w wyłaniającej się nowej epoce post-pandemicznej, której konturów 
jeszcze nie znamy, znaczenie narracji wzrasta niepomiernie. Dlaczego tak 
jest?  

Liczne analizy, także te prowadzone w OSnWC, wskazują na dwie główne 
okoliczności powodujące zwiększenie roli bezpieczeństwa narracyjnego dla 
bezpieczeństwa narodowego: 

 świat jest coraz bardziej zapośredniczony przez technicznie 
transmitowane strumienie informacji; 

 świat jest coraz bardziej pofragmentaryzowany – już nie-taki-sam dla 
wszystkich. 

Te dwie, zresztą ze sobą powiązane, okoliczności mają wspólną przyczynę, 
którą dobrze wyrażają dwa słowa: rewolucja cyfrowa. 

Rewolucja ta, zwłaszcza Internet oraz media społecznościowe, przyniosła 
ze sobą złamanie wcześniejszej radykalnej asymetrii między tymi, którzy są 
nadawcami przekazów, a tymi, którzy są jedynie odbiorcami. Do czasu 
upowszechnienia się Internetu, a dokładniej mediów społecznościowych 
dominował następujący, asymetryczny model komunikacyjny:  

 

jeden/niewielu mówi  reszta słucha 

 

Od roku 2007, czyli wejścia na rynek pierwszego smartfona, którym był 
iPhone firmy Apple, praktycznie każda osoba w bogatszej połowie świata, 
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zatem już kilka miliardów ludzi, może być podłączona do Sieci przez 24 
godziny na dobę. A być podłączonym do Sieci znaczy – w obecnej fazie 
powszechnej dostępności laptopów, tabletów, smartfonów  
i smartwatchów – być poddanym niekończącemu się wartkiemu 
strumieniowi informacji oraz innych bodźców. Oznacza to, że wcześniejsza 
radykalna asymetria została zastąpiona przez quasi-symetrię wyglądającą 
w przybliżeniu – w pewnym przerysowaniu, oddającym jednak istotę 
sprawy – tak: 

 

wszyscy mówią  nikt nie słucha 

 

Jest to quasi-symetria, bo pewne podmioty dysponują silniejszymi 
nadajnikami (pudłami rezonansowymi) niż pozostali. Zarazem jest to 
sytuacja jakościowo odmienna od wcześniejszej pod wieloma względami. 
Po pierwsze, mówić może każdy – nieważne, z sensem czy nie; nieważne, 
prawdziwie, czy nie. Każdy może założyć stronę, kanał wideo, prowadzić 
bloga, robić wpisy w licznych kanałach komunikacji społecznościowej,  
z Facebookiem na czele. Po drugie, rezultatem tej nowej, na pierwszy rzut 
oka demokratycznej sytuacji jest ogromny zgiełk informacyjny, w którym 
miliony ludzi – wraz z elitami politycznymi – tracą umiejętność odróżniania 
prawdy od fałszu, tego, co ważne, od tego co nieistotne. Po trzecie, 
wykorzystanie obecnie przez niemal wszystkie kanały przekazu cyfrowych 
technologii uzależniających2, spowodowało, że zanurzenie miliardów ludzi 
w strumienie bodźców jest tak intensywne, iż coraz mniej osób 
doświadcza rzeczywistości – przyrodniczej i społecznej – w sposób 
niezapośredniczony cyfrowo. By rzecz zilustrować za pomocą przykładu 
najprostszego i może też najbardziej powszechnego: turystka, która na 
łonie przyrody robi sobie selfie z myślą, by to zdjęcie jak najszybciej 
umieścić w Sieci, bardziej skupiona jest na atrakcyjnym kadrowaniu i na 
zdobyciu jak największej liczby polubień (lajków) swego postu, niż na 
obserwacji lub kontemplacji miejsca, w którym się znalazła. To samo 
dotyczy uczestniczenia w sytuacjach społecznych typu koncert, debata, 
manifestacja. 

Można uogólnić, że przyswajanie rzeczywistości zostało przechwycone 
przez technologie. A trzeba jednocześnie – zwłaszcza w perspektywie 
bezpieczeństwa – zrobić krok dalej i dodać, że technologie te to cyfrowe 
platformy komunikacyjne, które mają swoich twórców i władców. 
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Nie wierzcie własnym oczom 

Co znaczą warunki stałego medialnego zgiełku, hiper-pluralizmu kanałów 
informacji politycznej, artystycznej, środowiskowej, naukowej? Co 
przynoszą niekończące się pokusy ze strony profesjonalnych 
marketingowych kampanii, impulsy kampanii dezinformacyjnych jak  
i spontanicznego amatorskiego trollowania? Coraz więcej osób czuje, 
rzadko sobie to w pełni uświadamiając, że nie można już wierzyć ani 
własnym oczom, ani „własnym” instynktom moralnym i estetycznym.  
W obliczu deep fake’ów3 nie możemy wierzyć swoim tradycyjnym 
odruchom postrzegania świata za pomocą własnych oczu. „Zobaczyć na 
własne oczy” – nie znaczy już: poznać prawdę. 

Nie ma już faktów nie-zinterpretowanych, które spontanicznie możemy 
prawidłowo rozumieć. Zanim wyrobimy sobie jakieś zdanie, by 
zorientować się „co jest grane”, musimy zapoznawać się z ocenami – czyli 
właśnie narracjami – stanowiących dla nas układ odniesienia osób  
i środowisk. Nawiasem mówiąc, coraz trudniej jest odróżnić je od 
rządzonych przez algorytmy botów.  

Bez cudzych ocen coraz częściej jesteśmy zagubieni. Kłopot w tym, że  
w epoce cyfrowej źródła tych ocen coraz częściej pochodzą spoza naszej 
tradycji i wspólnoty; nie są przez nas samych wypracowywane, ale 
narzucane – w trybie mechanizmów przemocy symbolicznej4 – z zewnątrz. 
Można w tym kontekście mówić o narracyjnej fazie neokolonializmu. 

W reakcji na to stałe prze-stymulowanie bodźcami informacyjnymi  
– newsami, reklamami, leadami, memami, gifami, filmikami, podcastami 
etc. – by chronić swoje umysły przed przeciążeniem, mogącym prowadzić 
do kompletnej utraty zdolności działania zawodowego i rodzinnego, coraz 
więcej osób zamyka się w tzw. bańkach informacyjnych. Ogląda te stacje 
telewizyjne, włącza te rozgłośnie radiowe, przegląda te portale, ogląda te 
filmy, ściąga takie aplikacje (z rzadka nawet czyta książki), które podają 
przekaz w jak najmniejszym stopniu powodujący „wybijanie” nas ze stref 
komfortu psychicznego. 

Żyjemy w różnych, często zadziwiająco od siebie odległych – mimo 
zamieszkiwania tej samej klatki schodowej w bloku na Ursynowie  
– światach doznań, idei, wartości. Żyjemy w odrębnych narracjach5.  
W dodatku zazwyczaj stworzonych przez kogoś innego i często 
propagowanych za pomocą platform komunikacyjnych pozostających poza 
kontrolą polskiego państwa. Chroniąc się w infopancerzach, tracimy 
niestety – jako jednostki i jako wspólnota – zdolność pogłębionej debaty 
o sprawach publicznych, czyli tracimy zdolność do bycia obywatelami. 
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Debata taka zakłada bowiem gotowość do wystawienia swojej „opowieści” 
na próbę, dopuszczenie myśli, że będzie ona musiała zostać 
przebudowana, a może nawet odrzucona. Wiele osób instynktownie 
wyczuwa, że brak im zasobów – emocjonalnych oraz intelektualnych – by 
takie ryzyko podjąć. Szczególnie w dobie globalnej pandemii, gdy jeszcze 
nie wiadomo, które z tymczasowo zawieszonych norm społecznych będą 
wciąż obowiązywać po jej ustaniu. 

Tymczasem sytuacja nadzwyczajna jest zarówno testem dla różnych 
narracji – niektóre mogą się załamać pod wpływem nowej rzeczywistości  
– ale i szansą dla nowych narracji, by przekonać do siebie nowych 
zwolenników („wyznawców”). 

Nie w tym samym świecie 

Wbrew pozorom, życie zindywidualizowane, pofragmentaryzowane 
według osobnych narracji miało miejsce – choć w całkiem innej jakościowo 
skali – już w epokach wcześniejszych. Zawsze przyczyniały się do tego 
nierówności materialne: w innym świecie żyją przecież ludzie bogaci,  
a w innym biedni. Rewolucja cyfrowa te nierówności materialne nie tylko 
pogłębiła. Przyczyniła się także do tego, że w ramach tych samych kultur,  
w ramach tych samych, mających za sobą setki lat tradycji wspólnot,  
w ramach tych samych małych, żyjących blisko siebie grup społecznych 
uformowały się istotnie odmienne formy przyswajania i przeżywania 
świata. 

Współcześnie my-ludzie nie żyjemy wszyscy w tym samym, jednym świecie. 
Jeśli  kogoś nie przekonały setki lat refleksji filozoficznej i artystycznej nad 
subiektywnością ludzkich doświadczeń, to dzisiejsza genetyka za pomocą 
potwierdzonych naukowych eksperymentów wykazuje, że w istocie 
jesteśmy zmuszeni odbierać świat na różne sposoby. Jeden z wybitnych 
współczesnych badaczy mówi: „Otoczenie nie jest czymś ‘poza nami’, 
czego przydarzaniu się nam biernie się przyglądamy: aktywnie je 
postrzegamy, interpretujemy, wybieramy, kształtujemy czy nawet 
tworzymy, w pewnym stopniu zgodnie z naszymi genetycznymi 
predyspozycjami”6. Predyspozycjami, które bywają bardzo różne. 

Choć wszyscy mamy parę oczu, choć wszyscy chodzimy na dwóch nogach, 
to świat widzimy na różne sposoby. I na różne sposoby w nim działamy. 
Nasze różowe lub szare okulary, często przesądzające, na ile świat jawi 
nam się jako dobry lub zły często są pochodzenia genetycznego. 
Zróżnicowane genetycznie są np. umiejętności rozpoznawania ludzkich 
emocji na podstawie obserwacji twarzy. Gdy uśmiechnięty polityk 
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przemawia w telewizji, różne osoby odbierają niejednakowy przekaz. Jedni 
mogą czuć niepokój, inni słyszą nadzieję. 

Na to naturalne zróżnicowanie genetyczne nakładają się działania 
narracyjne, w tym profesjonalnie prowadzone, w oparciu o badania 
naukowe, operacje psychologiczne. Światy i tak już genetycznie 
zróżnicowane, są przez działania narracyjne z jednej strony porządkowane, 
ujednolicane i „normalizowane”, z drugiej zaś mogą oddziaływać 
odwrotnie – konfliktować, rozbijać zbiorowości ludzkie mające wspólne 
interesy. 

Zawarte w niniejszym biuletynie raporty ukazują, jak za pomocą narracji 
zarządza się, a przynajmniej próbuje się zarządzać przyszłością. Jak? 
Budując wizje wywierające wpływ na naszą gotowość do zmian lub lęk 
wobec nich, sugerujące działania jakie należy podejmować, by osiągnąć 
jakiś cel. 

Nasze raporty ukazują konkretne sposoby budowy narracji 
ujednolicających, tworzących poczucie wspólnoty i solidarności, z drugiej 
zaś uskrajniających postawy, nasilających pola konfliktów i tak przecież 
stale obecnych w pluralistycznych społeczeństwach. 

Technologie cyfrowe spowodowały, że coraz więcej osób żyje w świecie 
zapośredniczonym oraz odosobnionym, coraz bardziej 
zindywidualizowanym. Ten świat, cyfrowo zapośredniczony, poddany jest 
hiper-indywidualizacji m.in. właśnie przez narracje. Naturalne – i ważne  
z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa – jest wobec tego pytanie: kto 
najskuteczniej formułuje i propaguje swoje narracje? 

Nasze analizy na to pytanie odpowiadają, zarazem szkicując rekomendacje 
kierunków działań organów władzy publicznej Rzeczypospolitej w obliczu 
nowej sytuacji. 

Raport „Korona-narracje: Wizje odgórnej integracji Unii Europejskiej oraz 
radykalnej autonomii państw wysuwane w czasie epidemii COVID-19 jako 
wyzwanie dla bezpieczeństwa RP” ukazuje, że obecnie wyzwania na polu 
wizji dotyczących przyszłości Unii Europejskiej niebezpiecznie szybko 
kumulują się. By chronić interes Polski, proponujemy konkretne strategie 
RP. Choć można się z naszymi propozycjami nie zgadzać, uważamy, że 
stanowią one dobry punkt wyjścia do dyskusji. 

Raport „Świat po pandemii: analiza narracji o przyszłości” wskazuje, że 
dzisiejsze, okołokoronowe tzw. prognozy stanu świata po pandemii, 
prognozy wychodzenia poszczególnych krajów czy całej cywilizacji 
globalnej z kryzysu gospodarczego, są nie tyle przewidywaniami tego, co 
ma nastąpić, co raczej uwikłanymi w konkretne ideologie i interesy 
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próbami zarządzania społeczną wyobraźnią. Chodzi o takie sterowanie 
wyobraźnią, by była ona bardziej podatna na narracje korzystne dla 
najsprytniejszych (niekoniecznie najpotężniejszych – jeśli potęgę mierzyć  
w kategoriach zasobów materialnych) światowych graczy. 

Raport „Bezpieczeństwo narracyjne RP w warunkach cywilizacji cyfrowej” 
pokazuje, że na polu dbania o bezpieczeństwo narracyjne Polski wiele jest 
do zrobienia, że spore zasoby – i symboliczne, i materialne – jakimi 
dysponuje polskie państwo można by znacznie lepiej skoordynować  
i wykorzystać. 

Każdy z tych raportów – zwłaszcza pierwszy z nich – poza diagnozą zawiera 
konkretne propozycje, niekiedy dość szczegółowe rekomendacje, mówiące 
jak różne ogniwa państwa polskiego mogą działać, by także na polu 
narracji skutecznie zabiegać o interes Polski. 

Niezależnie od tego, jaką postać przybiorą konflikty społeczne  
i międzynarodowe w świecie po pandemii – czy będą miały charakter 
wojny kulturowej, hybrydowej, czy klasycznie kinetycznej – ekosystem 
narracji zawsze będzie odgrywał tu istotną rolę. 

Jak to zwykle bywa, każda sytuacja kryzysowa może być wykorzystana dla 
szybszego, trudnego do realizacji w „normalnych” warunkach 
przegrupowania zasobów. W tym przypadku do konsolidacji zasobów 
narracyjnych naszego kraju. Trudno powiedzieć, że stanowią one spójny 
ekosystem. A dodatkowo chodzi o to, aby uzyskany stan podwyższonej 
mobilizacji utrzymać na stałe, na czas po wygaśnięciu lockdownu  
i pandemii, gdyż bezpieczeństwo narracyjne RP to roślina, którą trzeba 
podlewać regularnie. Niestety, jak dotąd zadanie to zaniedbywano. 
[7/5/4/3] 

                                                      
1  Rozmowa Thomasa Mahlera, opublikowana w Le Point, cyt. za: Forum, nr 26, 19 

grudnia 2018 – 3 stycznia 2019, s. 19; zob. też Y. N. Harari, Sapiens: Od zwierząt do 
bogów, Kraków 2019. 

2  Zob. „Biuletyn Specjalny OSnWC” wydany dla uczestników konferencji „Cyfrowe 
technologie uzależniające a bezpieczeństwo państwa”, grudzień 2018. 

3  Zob. analizę Nowa technologia imitowania ludzkiego głosu zagrożeniem dla procedur 
bezpieczeństwa, „Biuletyn OSnWC” nr 5, czerwiec 2017, s. 18-21; analizę 
Hiperrealistyczne podróbki obrazu i dźwięku (deepfakes) jako zagrożenie dla 
bezpieczeństwa państwa, „Biuletyn OSnWC” nr 24, marzec 2019; komunikat Wzrasta 
liczba hiperrealistycznych podróbek wideo (deepfakes) w Internecie, „Biuletyn OSnWC” 
nr 30, październik 2019.  

4  Przemoc symboliczna to sytuacja, w której jakaś zbiorowość swoje własne położenie 
opisuje za pomocą pojęć wytworzonych przez podmioty zewnętrzne, a przez to nie 
jest w stanie poprawnie zdiagnozować swoich interesów. Autorem koncepcji 
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przemocy symbolicznej jest francuski socjolog Pierre Bourdieu; zob. np. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemoc_symboliczna [odczyt: 11.05.2020]. 

5  W Polsce jednym z pierwszych ważnych opracowań, które zwróciło uwagę na rolę 
opowieści w komunikacji społecznej była książka Eryka Mistewicza, Marketing 
narracyjny. Jak budować historie, które sprzedają, Gliwice 2012. 

6  R. Plomin, Matryca: Jak DNA programuje nasze życie, Kraków 2020, s. 108. 
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Korona-narracje. Wizje odgórnej integracji 
Unii Europejskiej oraz radykalnej autonomii 
państw wysuwane w czasie epidemii COVID-
19 jako wyzwanie dla bezpieczeństwa RP  
RAPORT 

Streszczenie 

 Określenie korona-narracje dotyczy głosów o przyszłości Unii Europejskiej 
wypowiadanych w obliczu pandemii COVID-19, w okresie od 1 marca do  
7 kwietnia 2020. Głosy te analizujemy pod kątem zagrożeń, jakie mogą nieść 
dla bezpieczeństwa RP oraz UE. Następnie podajemy sposoby uściślania lub 
modyfikowania tych narracji z korzyścią dla RP oraz UE. 

 Z analizy przekazów medialnych w 11 krajach UE wyłania się 7 głównych 
korona-narracji, które nazwaliśmy kolejno: „North vs South”, „skażenie 
ideowe”, „niemoc strukturalna”, „unia zdrowotna”, „unia gospodarcza”, 
„federacjonizm” oraz „green deal+”. 

 Proponujemy, w jaki sposób odnosić się do spotykanych w państwach UE 
narracji, aby formować narracje korzystne zarówno dla UE, jak i Polski. Takie 
korzystne narracje nazwaliśmy narracjami RP. Dzięki narracjom RP Polska 
może nie tylko przyczynić się do debaty nad kierunkami integracji 
europejskiej, ale także wzmocnić swoje bezpieczeństwo narodowe.  
Proponowane narracje RP są następujące: 

Solidarni dla Południa – ta narracja pozwala zasypać rosnący w dobie COVID-19 
wyłom między Północą a Południem dzięki reformom strefy euro, które mogą 
poprzeć kraje Południa, a jednocześnie pokazać dobre, proeuropejskie intencje 
Polski. 
Powrót do korzeni – ta narracja pozwala na walkę z dezinformacją 
rozprzestrzenianą przez rywalizujące z UE ośrodki geopolityczne. 
Prościej i szybciej – przezwyciężanie słabości strukturalnej UE poprzez 
odpowiedzialną dalszą integrację. 
Razem po szczepionkę – rozwój współpracy nastawionej na konkretny cel  
– szczepionkę na COVID-19. 
Solidarne cięcie długów – przezwyciężenie kryzysu COVID-19 poprzez rozwój unii 
gospodarczej jednocześnie w duchu liberalnym (wolny rynek) oraz solidarnym 
(cięcie długów krajów Południa). 
Federacja dziś, to katastrofa jutro – osłabienie elitarnego, ale wpływowego nurtu 
federacjonistycznego, który jest dziś dla Unii większym zagrożeniem, niż dobrem. 
Green deal wymaga ekoregeneracji – wzbogacenie debaty na temat Zielonego 
Ładu przez pokazanie, że szybka regeneracja gospodarek po epidemii COVID-19, 
czyli ekoregenercja na korzystnych dla Polski i UE warunkach, będzie kluczowa dla 
efektywności Zielonego Ładu. 
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Założenia wyjściowe 

Punktem wyjścia dla raportu było dostrzeżenie przez OSnWC CBB 
rosnącego wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego RP, które 
wyłania się z wielu narracji (złożonych opowieści) na temat przyszłości 
UE w obliczu pandemii koronawirusa, powodującego chorobę COVID-
19. 

Wyodrębnienia narracji oraz stworzenia ich typologii dokonano  
w oparciu o analizę sytuacji w mediach krajów UE w okresie od  
1 marca do 7 kwietnia 2020. Do analizy wybrano szczególnie 
interesujące z perspektywy Polski narracje w 11 krajach członkowskich 
UE. W kolejności alfabetycznej były to: Belgia i Holandia, Dania, 
Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Szwecja, Węgry, Włochy; 
w niniejszym raporcie pojawiają się też odniesienia do Norwegii  
i Polski. Analiza ta nie ma charakteru statystycznego, co znaczy, że niżej 
przywołane i interpretowane głosy nie muszą być w pełni 
reprezentatywne. Wydaje się jednak, że nie można im odmówić 
pewnej istotności. 

Przyjmujemy następujące założenia na temat suwerenności: 

(a) Polska jako członek UE dzieli się częścią wymiarów suwerenności  
z UE. 

(b) Polska musi zachować autonomię decyzji nt. przyszłego, 
potencjalnego współdzielenia kolejnych wymiarów suwerenności. 

(c) Polska preferuje oddolne i deliberatywne formy procesów 
integracji UE, w odróżnieniu od procesów inicjowanych odgórnie  
i zarazem przebiegających poniżej otwartego sporu politycznego  
w UE. 

(d) Sztucznie przyśpieszana integracja odgórna UE może służyć 
zachowaniu istniejących dystansów rozwojowych między 
bogatszymi a biedniejszymi regionami i krajami UE. 

(e) Te kraje, które szybciej będą w stanie rozwinąć korzystne dla nich 
narracje na temat kierunku reform Unii w trakcie i po kryzysie 
epidemicznym uzyskają przewagi instytucjonalne, organizacyjne, 
także na polu redystrybucji zasobów; będzie to bezpośrednio 
przekładać się na pole manewru rozwojowego RP. Dlaczego? 
Ponieważ rolą narracji nie jest wyłącznie realizowanie postulatów 
z nimi związanych, ale też blokowanie narracji oraz działań 
szkodliwych. Z tego względu umiejętność działania poprzez 
narracje zwiększa pole manewru rozwojowego.
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Korona-narracje 

Wszystkie analizowane w badanym okresie 1 marca – 7 kwietnia 2020 
narracje wiązały się w jakiś sposób z COVID-19 jako wyzwalaczem 
różnego typu postaw wobec integracji europejskiej: zarówno  
(a) narracje dzielące, czyli podkreślające trudne podziały w UE  
i napawające pesymizmem wobec przyszłości UE, jak również  
(b) narracje łączące, czyli starające się podkreślić wspólnotę 
europejską i perspektywy dalszej integracji. 

Narracje dzielące 
Narracje dzielące wychodzą od założenia, że Unia zawiodła w czasie 
próby, którą jest epidemia COVID-19, a następnie szukają powodów 
tego stanu rzeczy oraz ewentualnie recept. Wyróżniliśmy następujące 
narracje dzielące: 

1. North vs South: bogatsza Północ ma i będzie mieć inne 
interesy, niż biedniejsze Południe 

Narracja o podziale na bogatą Północ Europy i biedne Południe, 
wykorzystywane przez tę Północ, staje się coraz silniejsza w krajach 
najbardziej poszkodowanych przez COVID-19 – szczególnie w obliczu 
ewidentnego braku koordynacji pomocy ze strony Unii Europejskiej  
w początkowej fazie epidemii. „To nie Unia, ale nora żmij i szakali7. Jak 
będzie trzeba, pożegnamy ją” – powiedział lider eurosceptycznej 
włoskiej opozycji Matteo Salvini w marcu, zapowiadając debatę nad 
wyjściem Włoch z UE, gdy epidemia się skończy8. Podobne głosy 
słychać w Grecji. Co ciekawe, w tym kraju nie tylko eurosceptycy, lecz 
nawet eurorealiści podkreślają negatywną rolę bogatych „Niemiec  
i państw hanzeatyckich, które dzięki typowo protestanckim 
argumentom o konieczności dyscypliny ekonomicznej zlekceważyły 
ogromną skalę kryzysu, w którym jest Europa”9. Także w Hiszpanii, 
rządzonej przez prounijną władzę, problemem jest podział na bogatą 
Północ i biedniejsze Południe. Obecne są resentymenty wobec 
Niemiec, Holandii i innych państw definiowanych jako „bogata 
Północ”, które sprzeciwiają się korona-obligacjom postrzeganym przez 
część hiszpańskich elit jako konieczne dla rozwiązania kryzysu.  
Narracje hiszpańskie są jednak łagodniejsze i idą w kierunku 
poszukiwania recept, a nie Spaxitu, który jest rozważany w nielicznych 
tylko kontekstach10. 



Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 
 

 

Ośrodek Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi CBB ASzWoj 
biuletyn.osnwc@akademia.mil.pl 

17 

W pierwszej fazie epidemii dało się słyszeć głosy, że systemy opieki 
zdrowotnej nie leżą w gestii UE, dlatego UE nie ma możliwości 
działania w tym zakresie. Ostatecznie pomoc z krajów UE do Włoch 
nadeszła, ale najpierw przybyły transporty z Chin, Kuby i Rosji (z tego 
ostatniego kraju 22 marca 2020)11. Dzięki „desantowi pomocowemu” 
rosyjskiego wojska na terenie Włoch, Rosja zyskała paliwo do 
propagandy nastawionej na dyskredytowanie integracji europejskiej. 
Przykładowa narracja dyskredytująca brzmi: „rosyjscy eksperci niszczą 
wirusa we włoskim domu opieki, podczas gdy Unia nie robi nic”12. 

„Bogata północ” z czasem zdała sobie sprawę z negatywnego fermentu 
emocjonalnego, który wywołała zbyt powolna reakcja UE na epidemię 
na Południu. Były minister spraw zagranicznych Niemiec, Sigmar 
Gabriel stwierdził 29 marca, że epidemia jest „największym testem dla 
UE od samego początku jej istnienia” i przyznał, że Unia zawiodła nie 
udzielając skutecznej pomocy dla północnych Włoszech13. Tę samą 
linię narracyjną ponad tydzień wcześniej podzielali już publicyści  
w Niemczech14, Holandii i państwach skandynawskich. W dn.  
1 kwietnia podobne słowa o Europie, która zawiodła, powtórzył szef 
Rady UE Donald Tusk15, a dzień później w tym samym tonie 
wypowiedziała się szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen: 
„Należy przyznać, że w początkowych dniach kryzysu i w obliczu 
konieczności wspólnej, europejskiej odpowiedzi, zbyt wielu myślało  
o swoich własnych sprawach”16. 

Owo spóźnione ocknięcie się UE zostawiło jednak trwały ślad  
w myśleniu Europejczyków Południa, w szczególności Włochów, 
spośród których 67 proc. jest przekonanych, że członkostwo w UE 
wpływa na kraj niekorzystnie17, co stanowi 20 proc. zwyżki w ciągu 
dwóch lat18. O ile taki wzrost nie musi prowadzić bezpośrednio do 
rozpadu UE, jest to czytelny sygnał, iż Unia może dryfować w tym 
kierunku, jeśli politycy UE nie zaoferują spójnej i atrakcyjnej dla państw 
Południa wizji przyszłości. 

2. Skażenie ideowe: korzenie UE są zatrute i dlatego trzeba  
z niej wyjść 

Według tej narracji UE wyrasta z zatrutego korzenia – co powoduje, że 
każdy kolejny krok ku integracji europejskiej prowadzi do wyzysku 
jednych przez drugich. Taka narracja wydaje się być typowa dla kręgów 
twardej i skrajnej prawicy, które – często w wyniku zewnętrznej 
inspiracji – kojarzą projekt UE z zestawem idei ocenianych we własnym 
kraju negatywnie. Ze względu na to lokalne dopasowanie narracja  
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o skażeniu ideowym może wyglądać inaczej w różnych krajach. Choćby 
w Polsce kręgi anty-unijne (m.in. partia Konfederacja) wiążą UE  
z nieuchronnym federacjonizmem Grupy Spinellego, który z kolei 
próbują skojarzyć także z komunizmem oraz innymi kontrowersyjnymi 
ideami19. Zgodnie z tą opowieścią „Unia stała się de facto europejskim 
superpaństwem, nawet jeśli stopień jej integracji nie jest tak duży, jak 
życzyłby sobie włoski komunista [Spinelli]”20. Z kolei we Francji 
ideowa narracja anty-unijna eksploruje niechęć Francuzów do Stanów 
Zjednoczonych – zatruty korzeń ideowy nie jest wiązany  
z komunizmem, tylko z działaniami USA, które miały potajemnie 
stworzyć Unię Europejską w celu ustanowienia podległego sobie aktora 
geopolitycznego. Taką narrację rozprzestrzenia m.in. wpływowy pisarz 
i były polityk Philip de Velliers, który w drugiej połowie marca, 
krytykując inercję pomocową UE w dobie COVID-19 nazwał Unię 
„kaczką bez głowy, która jeszcze ucieka [ale już nie żyje]”21.  
W wydanej także po polsku książce „Kiedy opadły maski” przedstawia 
on UE jako cyniczny produkt gier wywiadu amerykańskiego: 
„Wspólnota Węgla i Stali zrodziła się w gabinecie Roosevelta, a nie  
w jednej z jakichś tam stolic europejskich”22. Z kolei w Niemczech 
środowiska AfD podkreślają chęć wyjścia z UE ze względu na kurczącą 
się niemiecką wolność23 i zagrożenie autorytaryzmem, źle kojarzącym 
się w Niemczech. AfD podkreśla także – jak to ujął rzecznik partii Jörg 
Meuthen – bezsensowne i nieustanne podnoszenie kosztów życia  
w UE24. Z kolei w państwach Południa obecna jest narracja o wpisanym 
na stałe w zasady działania UE egoistycznym interesie Niemiec25  
i – szerzej – państw Północy. Wedle tej narracji bogate państwa 
zaprojektowały UE tak, że wytworzyła się relacja neokolonialna. 
Narrację tę propagował ostatnio były minister finansów Grecji, Yanis 
Varoufakis, który stwierdził, że dziś ostatecznymi beneficjentami w UE 
będą tylko ci którzy grają na rozbicie projektu europejskiego26. Według 
niego, przebieg spotkań unijnych za zamkniętymi drzwiami to tak 
naprawdę „kluczowe decyzje czynione wbrew zaleceniom nauki  
i matematyki. Lekko tylko zawoalowana kradzież. Użycie fake news 
do niszczenia tych, którzy odważą się zaprotestować. A co więcej, 
pogarda dla transparentności i innych bezpieczników niezbędnych  
w każdej demokracji”27. 

Co ciekawe, narracje antyunijne nie wydają się być jak na razie mocno 
widoczne w mainstreamie medialnym państw skandynawskich, 
natomiast na Węgrzech raczej odchodzi się od uzasadnień ideowych  
o UE na rzecz argumentu, że UE może być dobra lub zła, zależnie od 
kontekstu28. 
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3. Niemoc strukturalna: UE jest strukturalnie słaba, więc trzeba 
wzmocnić państwa narodowe 

Teza, że UE jest strukturalnie słaba, pojawia się prawie we wszystkich 
analizowanych państwach w kontekście COVID-19. Częściowo zdają się 
wyłamywać tylko kraje Skandynawii. Media w tych krajach także 
zarzucają UE bezczynność i nawołują do działania, jednak rzadziej 
używają argumentów strukturalnych. W tej narracji bierność elit UE 
wydaje wynikać bardziej z zaniechania czy błędnej oceny sytuacji, niż 
ze struktury instytucji UE. Np. głosy z Danii domagają się równego 
wkładu państw w pomoc ogólnounijną, a UE jest przedstawiona jako 
„ochrona przed jazdą na gapę” (free riding) ze strony państw, które 
mogłyby czerpać ze wspólnej kasy na programy pomocowe, lecz same 
nie wprowadzałyby polityk chroniących społeczeństwa przed 
epidemią29. Z kolei w nienależącej do UE Norwegii pojawia się 
określenie „chora Europa” – chora na COVID-19, ale też chora, bo zbyt 
mało zaangażowana30. 

W przypadku ośrodków krytykujących strukturalną słabość UE różnią 
się diagnozy tej słabości. We Włoszech w mediach panowała 
wspomniana wcześniej irytacja – a czasem wręcz poczucie zdrady  
z powodu nieudolności UE w czasie największej próby. W Hiszpanii  
w marcu obywała się dyskusja o tym, jak krucha jest EU31 z konkluzją, 
że „bez usunięcia strukturalnych defektów i odnowy w duchu wzrostu  
i solidarności społecznej UE czeka rozpad”32. Dodawano też ogólniejszą 
tezę, że spóźniona reakcja UE jest dosyć typową odpowiedzią tej 
organizacji na problemy33. Odnoszono się dla porównania do kryzysu 
gospodarczego w latach 2008–2012, a także kryzysu uchodźczego  
z 2015, gdzie reakcja UE też była spóźniona34. Również w Grecji widać 
sceptycyzm co do podejmowanych działań35. Z kolei w Niemczech 
pojawiają się głosy, że m.in. ze względu na kryzys zaufania do UE  
w państwach Południa dzisiejsza „Europa stała się krainą nieufności  
i wzajemnych oskarżeń” – a test epidemiczny może być jej ostatnim36. 
Z kolei Węgry zarówno chwalą UE, jak też ją krytykują: narracja 
prezydenta Orbana i wspierających go mediów wydaje się wręcz 
czasem lawirować pomiędzy skrajnościami. „Dostaliśmy pomoc z Chin, 
zwróciłem się też do członków Rady Współpracy Państw Języków 
Tureckich, aby udzielili nam pomocy i też ją stamtąd dostaliśmy”  
– mówił Orban w rozmowie radiowej. Dodawał jednak od razu, że 
„Węgry pozostają członkiem UE i sojuszu państw Zachodu”37. 
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Narracje łączące 
Oprócz narracji dzielących w obiegu medialnym krajów UE są też 
narracje łączące, wskazujące optymistycznie na wspólne perspektywy 
integracji, prezentujące obecną sytuację jako szansę na nowe 
rozwiązania dla Europy. Narracje łączące przyjmują, że konieczna jest 
dalsza, szybka integracja, aby skutecznie zwalczyć COVID-19. 
Następnie wskazują, co należy w związku z tym robić. 

1. Unia zdrowotna: państwa UE muszą razem stworzyć 
szczepionkę i infrastrukturę 

W kwietniu dymisję złożył Mauro Ferrari, szef Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych. Jako powód podał „brak koordynacji systemów 
zdrowotnych” państw UE. Jak twierdzi Ferrari, UE mogłaby efektywnie 
koordynować badania nad szczepionką na koronawirusa, ale tego nie 
robi38. Kontekst jego odejścia opisany przez Financial Times39 pokazuje 
dwie filozofie dochodzenia do głębszej unii zdrowotnej. Ferrari 
twierdził, że w obliczu epidemii konieczne są zarządzane odgórnie (top-
down) badania naukowe nad szczepionką, podczas gdy jego 
przeciwnicy byli zdania, że wystarczające jest podejście obecne 
(bottom-up), które zakłada, że rada koordynuje i usieciawia wysiłki 
badaczy z poszczególnych państw członkowskich. 

Co do samych szczepionek zdania w wielu państwach UE są 
podzielone, przy czym przeciwnicy podejścia odgórnego argumentują, 
że musi być zachowany element zarówno współpracy, jak i rywalizacji 
między państwami UE, bo jest to dobre dla dynamiki badań. W krajach 
UE widać jednak oczekiwanie, wywodzące się z opóźnionej reakcji na 
wybuch epidemii we Włoszech, że Unia musi w jakiś sposób ulepszyć 
współpracę w dziedzinie zdrowia i badań naukowych, aby takie 
działania, jak wysłanie lekarzy do Włoch nie odbywały się dopiero po 
długich tygodniach od rozpoczęcia się sytuacji kryzysowej.  
W Niemczech pojawiają się głosy, że „Unia musi stać się bardziej 
autonomiczna” i niezależna od reszty świata40, także w sektorze opieki 
zdrowotnej, aby zwiększyć własne możliwości produkcyjne. 

Obecnie UE prowadzi wspólne zakupy medyczne41. W dniu 13 marca 
Komisja Europejska zaprezentowała plan pomocowy, mający zapewnić 
m.in. niezbędne dostawy dla systemów opieki zdrowotnej42. Pojawiają 
się też w tym kontekście pomysły zgłaszane przez federalistów: 
współpracująca z nimi elitarna, wpływowa Grupa Spinellego 
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zaproponowała 25 marca powstanie „Europejskiej Unii Zdrowia, która 
dałaby UE kompetencje konieczne do zapewnienia koordynacji 
wprowadzania środków nadzwyczajnych w celu odpowiedzi na kryzysy 
zdrowotne w przyszłości”43. Zakładałaby ona m.in. oddanie zdrowia 
publicznego pod władztwo UE, wzmocnienie Komisji Europejskiej oraz 
Europejskiego Mechanizmu Stabilności, z którego można by 
sfinansować zadłużanie się państw walczących z pandemią  
– europejskich obligacji skarbowych („korona-obligacji”)44. 

2. Unia gospodarcza: trzeba ‘korona-obligacji’, aby wspólnie 
przejść przez recesję 

Pomysł korona-obligacji gorąco popierały Włochy czy Hiszpania, jednak 
23 marca Niemcy ustami swojego ministra gospodarki odrzuciły ten 
pomysł jako bezsensowne wspólne zadłużanie się i „niepotrzebna 
rozmowa”45. Na te słowa podniosły się głosy krytyczne w samych 
Niemczech, iż taki krok utrwala polityczny podział między krajami 
północy i południa UE46. W duchu tej krytyki, gdy zamykaliśmy ten 
raport, pojawiały się doniesienia, że być może Niemcy jednak zmienią 
zdanie ze względu na „przemianę w sercu”: mimo niechęci do 
zwiększania długu mają bowiem świadomość, że obligacje byłyby 
sygnałem solidarności europejskiej w czasie kryzysu47. Do tego kroku 
zachęcają m.in. Włochy, Hiszpania i Grecja. Tymczasem hiszpański 
premier Pedro Sánchez wzywa nie tylko do obligacji, ale wręcz do 
zorganizowania „Planu Marshalla dla Unii Europejskiej”48. Celem 
planu ma być rozpoczęcie wielkiego programu inwestycyjnego w UE. 

W kontekście europejskich debat o przyszłości UE pojawiają się też 
głosy, że to „Niemcy są krajem, który najbardziej skorzystał na walucie 
euro i nadszedł czas, aby się teraz zyskami podzielić, poprzez wsparcie 
południa”49. Zgodnie z tą linią argumentacji, Niemcy i inne kraje 
Północy nie mogą oczekiwać, że biedniejsi nagle staną się bogatsi, ale 
powinni im to umożliwić – tak jak Zachodnie Niemcy umożliwiły to 
kiedyś Wschodnim. Równocześnie trzeba zająć się integracją 
europejską na poziomie fiskalnym, w warunkach sprawiedliwych dla 
wszystkich krajów strefy euro. Dobry moment jest teraz, gdy 
Europejczycy umierają na wirusa, ponieważ w przyszłości brak zaufania 
do europejskiego projektu może stać się nieodwracalny50. 
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3. Federacjonizm: trzeba wykorzystać okazję, by pójść  
w kierunku federacji 

Kryzys COVID-19 spowodował również aktywizację federalistów, tj. 
zwolenników przekształcenia UE w państwo federalne, np. na wzór 
USA. Federaliści skupieni są m.in. w ramach Grupy Spinellego, 
inicjatywy założonej przez Guya Verhofstadta, polityka belgijskiego, 
który od dawna przyjmuje perspektywę ponadnarodową, głosząc 
konieczność budowy Stanów Zjednoczonych Europy. Verhofstadt 
krytykuje sytuację, w której „27 rządów i ministrów zdrowia ma nagle 
podejmować wspólne, zbiorowe decyzje. A de facto nie potrafią nawet 
uzgodnić działań”51. Postuluje szybkie działanie, w tym m.in. 
powołanie Europejskiej Agencji Zdrowia, która byłaby ciałem 
decydującym o polityce wobec epidemii w całej UE w przypadku 
kolejnego takiego zagrożenia. Według Verhofstadta liczba 
transnarodowych kryzysów będzie w przyszłości rosnąć, dlatego 
wzorem solidarności działań antyterrorystycznych po ataku na World 
Trade Center 9/11 powinniśmy dziś też zjednoczyć się, by stworzyć 
prawdziwą Unię działającą jako jedność52. W podobnym duchu był 
utrzymany komentarz Verhofstadta z 25 marca, gdzie jeszcze raz 
powtórzył tezy o konieczności stworzenia jednego organizmu 
europejskiego: „Aby przezwyciężyć pandemię w całej jej okazałości, 
potrzebujemy centrum decyzyjnego, z jedną hierarchią dowodzenia  
– na skalę kontynentalną”53. 

Choć tak silnej pochwały federacji raczej nie znajdziemy w mediach 
głównego nurtu państw UE, w wielu państwach rozważa się 
konieczność dalszej integracji. Np. w Hiszpanii ujęte zostało to  
w pytaniu, „czy UE ma być tylko targowiskiem czy może raczej realną 
wspólnotą polityczną”54. W kwietniu głosy wspierające federacjonizm 
rozległy się także z Polski – filozof, prof. Andrzej Leder argumentował, 
że kryzys COVID-19 pokazał brak sprawczości UE wynikający  
z nadmiaru narodowych biurokracji. Jeśli ten brak sprawczości będzie 
się utrzymywał, to UE będzie w każdej nowej sytuacji kryzysowej 
ogrywana przez zewnętrznych graczy, takich jak Chiny czy Rosja, którzy 
potrafią działać szybko. Dokładnie to zresztą pokazała szybsza pomoc  
z tych krajów dostarczona do Włoch w czasie kryzysu COVID-19. 
Dlatego właśnie „potrzebna jest solidarna federacja europejska”55. 
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4. Green deal+: trzeba równocześnie dbać o „green deal”  
oraz praworządność 

W Niemczech pojawiają się głosy, że COVID-19 może stać się powodem 
do osłabienia integracji i procesów europejskich takich jak 
wprowadzanie reform green deal czy monitorowanie praworządności 
w wybranych krajach UE. Dlatego w żadnym wypadku nie można do 
tego dopuścić56. Przy tym prawie wszystkie partie niemieckie 
wspierają integrację realizującą green deal, traktując ją jako „wielką 
rzecz” (jak twierdzi lewicowy polityk Alexander Ulrich), która musi być 
„jak najbardziej sprawiedliwa społecznie” (jak twierdzi polityk SPD Axel 
Schäfer)57. Wyjątkiem jest AfD, która uważa, że „taka odgórna 
transformacja gospodarki i społeczeństwa doprowadzi do dalszych 
podziałów i zubożenia”58. 

W mediach niemieckich regularnie można przeczytać również, że 
epidemia koronawiarusa może podkopywać demokrację w Polsce czy 
na Węgrzech, a przez to spójność UE59 i że nie można tych wątków 
zaniedbywać. Ponadto pojawiają się narracje podtrzymujące 
międzynarodową percepcję zagrożenia praworządności w Polsce60. 
Również kraje skandynawskie, w tym Finlandia naciskają, żeby mimo 
samoizolacji odbywały się zebrania – nawet w postaci 
wideokonferencji – na tematy związane z kryzysami trapiącymi 
Europę61. 

 
Narracje RP 

Ogniwa do narracji RP 
Wobec zagrożeń wyłaniających się z przedstawionych wyżej korona-
narracji proponujemy ogniwa – czyli motywy narracji, które można 
różnie ze sobą łączyć i składać w celu uzyskania narracji korzystnych 
dla RP. 

1. Groźba rozpadu: w przypadku wdrożenia rozwiązań z danej 
narracji cała Unia może się rozpaść 

Polska w odróżnieniu od innych krajów europejskich nie posiada 
silnych, dobrze skrystalizowanych społecznych tendencji anty-unijnych. 
Wręcz przeciwnie, w badaniach wypadamy jako kraj z najbardziej 
proeuropejskim społeczeństwem62. W unijnym badaniu PERCEIVE 
Project tworzącym syntetyczny indeks tożsamości europejskiej Polska 
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zajmuje pierwsze miejsce, a więc jest traktowana przez 
międzynarodowy zespół badaczy z Włoch, Szwecji, Rumunii, Hiszpanii, 
Wielkiej Brytanii, Polski i Austrii63 jako kraj najbardziej europejski, jeśli 
chodzi o podzielane wartości64. Narracje antypolskie często 
podkreślają rzekomy eurosceptycyzm Polski, podczas gdy RP, która 
stosuje czasem eurosceptyczną kartę w grach narracyjnych, wydaje się 
nie wykorzystywać odpowiednio swojej karty pro-unijnej. Tymczasem 
narracja proeuropejska o Polakach ma dobre podstawy 
faktograficzne oraz potencjał efektywności. 

Dlatego Polska może wzmacniać swoją pozycję w europejskich 
negocjacjach i debatach poprzez konsekwentne podkreślanie 
proeuropejskości naszego społeczeństwa. Działania bezpośrednie  
w tym zakresie nie zawsze będą skuteczne ze względu na silne narracje 
antypolskie (m.in. Polska jako kraj anty-europejski, Polska jako kraj 
niepraworządny itd.) rozprzestrzeniane przez różne ośrodki. Dlatego 
należy podkreślać proeuropejskość przez pokazywanie autentycznej 
troski o konsekwencje destrukcyjnych dla Europy postaw obecnych  
w innych krajach UE. Taka narracja, którą roboczo nazywamy „groźba 
rozpadu”, polega na podkreślaniu, jak trudna i niestabilna może być 
przyszłość w innych krajach UE, jeśli ulegniemy jakiejś niebezpiecznej 
korona-narracji. Taka opowieść, alarmująca o antyeuropejskości  
w innych krajach UE 

(a) zakłada troskę Polski o UE i umożliwia zrozumienie, że wobec 
destrukcyjnych działań wielu środowisk w Europie Polska aktywnie 
działa na rzecz jednoczącej się Europy; 

(b) ułatwia zrozumienie, że Polski warto słuchać, bo proponuje 
rozwiązania w trosce o wspólną przyszłość UE. 

Takiego ogniwa można użyć w łańcuchu narracyjnym do wpływu na 
narrację zarówno dzielącą, jak i łączącą, co zostanie pokazane  
w następnym podrozdziale (Łączenie ogniw w narracje RP). 

2. Liberalizm rynkowy i solidaryzm: Unii potrzebne jest dane 
rozwiązanie, lecz w wersji bardziej liberalnej i solidarnościowej 

Polska dąży do zachowania kluczowego pola suwerenności w procesie 
integracji europejskiej. Dlatego w przypadku zbyt daleko idących 
propozycji integracji w wielu przypadkach możliwa jest np. akceptacja 
jakiejś propozycji, ale jedynie w wersji złagodzonej, niegroźnej dla 
bezpieczeństwa Polski. Na przykład, w obliczu próby odgórnego 
narzucania jakiegoś systemowego rozwiązania prowadzącego do 
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danego celu poprzez ograniczenie suwerenności Polski, można 
zaproponować inne środki, które ten sam lub pokrewny cel realizują  
w wyniku oddolnego, prowadzonego zgodnie z zasadą subsydiarności, 
solidarnego działania. W tak ujętej narracji np. „liberalizacja” 
(poluzowanie) jakichś rozwiązań winna nierozerwalnie iść w parze  
z europejską „solidarnością” – po to, aby już na wstępie uchylać 
zarzuty o anty-europejskość. Dzięki takiemu wiązaniu liberalizacji  
z solidarnością za każdym razem można wskazać na solidarnościowy 
komponent proponowanego rozwiązania. Narracja kojarząca liberalizm 
i solidaryzm jest korzystna, ponieważ: 
(a) uwidacznia bezzasadność oskarżeń o nieeuropejskość Polski przez 

pokazanie, że dane bardziej wolnorynkowe rozwiązanie  
w proponowanej przez Polskę wersji oferuje konkretne, 
solidarnościowe działania; 

(b) opiera się o pozytywne skojarzenie Polski z pojęciem solidarności, 
które z kolei kojarzone jest w Europie w nawiązaniu do ruchu 
„Solidarności”. Obecnie, właśnie powiązanie Polski  
z „Solidarnością” jest jednym z trwałych, pozytywnych osiągnięć 
wizerunkowych Polski, które należy nieustannie eksponować. 

Dzięki NSZZ „Solidarność” potraktowanej jako zasób pamięci 
historycznej argumentacja liberalno-solidarnościowa może mieć 
większą moc międzynarodowego oddziaływania w przypadku Polski, 
niż w przypadku innych krajów. W pewnym wymiarze takie ogniwo 
narracyjne wydaje się ostatnio stosować w komunikacji zagranicznej 
polski premier65. „Polska solidarność” występuje w tym kontekście jako 
międzynarodowa marka (brand), która już wyjściowo niesie ze sobą 
pakiet pozytywnych skojarzeń66. W tym właśnie duchu można 
konstruować kolejne ogniwo narracyjne. 

3. Solidarna elastyczność euro: łagodzić recesję przez 
segmentację strefy euro i anulowanie zadłużenia części krajów 

Zgodnie z założeniami niniejszego raportu, obecnie celem Polski nie 
jest szybkie wstępowanie do strefy euro. Dlatego korzystna dla Polski 
będzie zarówno opowieść ograniczająca rozszerzanie strefy euro, jak 
również narracja o korzyści wynikających z wyjścia ze strefy euro. Taka 
narracja jest obecna w krajach Południa i regularnie powraca  
w czasach kryzysów. Wystarczy przypomnieć kryzys ekonomiczny  
w Grecji z 2015, kiedy to na zawieszenie członkostwa Grecji w strefie 
euro nalegali nie tylko niektórzy greccy politycy, ale też niechętni do 
dalszej pomocy finansowej Grekom Niemcy67. Kwestia wyjścia ze strefy 
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euro pojawia się też w debacie nad zadłużeniem Włoch – ostatnio  
w 2019 roku, kiedy to politycy zastanawiali się nad wprowadzeniem 
specjalnych obligacji, mogących być ekwiwalentem eurowaluty68. 
Choć ówczesny premier Matteo Salvini publicznie uspokajał, że Włochy 
pozostaną w strefie euro, lewicowe media w kraju oskarżały go o plan 
zignorowania deficytu budżetowego oraz długu publicznego, co 
mogłoby skończyć się właśnie zapaścią włoskiej, a potem europejskiej 
waluty69.  Zwolennikiem odejścia od wspólnej waluty jest z pewnością 
Alberto Bagnai, senator z ramienia eurosceptycznej Ligii Północnej  
i autor książki „Zmierzch euro”70 w której interpretuje strefę euro jako 
system, na którym korzystają bogatsze kraje, biedniejsze zaś tracą. 
Choć jeszcze przed epidemią COVID-19 przekonanie obywateli państw 
strefy euro, że wspólna waluta jest dobra dla ich kraju było wysokie (65 
proc. „za”, w stosunku do 26 proc. „przeciw”)71, pandemia oraz recesja 
gospodarcza mogą to poparcie zmniejszyć. Wraz z debatami nad 
słabością systemów opieki zdrowotnej wracają bowiem kwestie 
związane z zadłużeniem i słabością gospodarek Południa. 

W tym kontekście można argumentować, że kontrolowana 
segmentacja strefy euro może opłacić się całej Europie ze względów 
gospodarczych, szczególnie w obliczu kryzysu. Twierdzi tak m.in. 
noblista Joseph Stiglitz, który już w 2016 taką segmentację (split) 
strefy euro zalecał. Według niego wspólna waluta jest wręcz 
zagrożeniem, bo tworzy nierówności, zamiast je redukować i dlatego 
powinna powstać zawczasu ścieżka opuszczania strefy euro w postaci 
„przyjaznego rozwodu”72. Taki krok mógłby doprowadzić do systemu 
„elastycznego euro”, silniejszego na północy i słabszego na południu 
UE. Punktem wyjścia do podziału euro byłoby według noblisty 
przeksięgowanie wszystkich długów w euro jako długów 
„południowego euro”. Ostatecznie bowiem i tak „Europa może zostać 
zmuszona do odpuszczenia wspólnej waluty, aby ratować europejski 
projekt” – prognozuje Stiglitz73. Podobne tezy głoszą polscy ekonomiści 
– m. in. Stefan Kawalec, współtwórca planu Balcerowicza i były 
minister finansów. Według niego po segmentacji euro cały czas da się 
realizować cel, dla którego kiedyś wprowadzano euro – a więc 
stabilizowanie walut. Należy tylko stworzyć niezależny od eurowaluty 
system koordynacji walut krajów UE. Kawalec ze współpracownikami 
proponuje taki system w publikacji naukowej74. 

Oczywiście, choć narracja o uelastycznieniu strefy euro w celu 
stabilizacji UE może być obiecująca, jest też politycznie ryzykowna. 
Łatwo ją bowiem przekuć w argument o „anty-europejskości” 
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proponującego. Z tego względu przy dyskutowaniu takich koncepcji 
konieczne jest odniesienie solidarnościowe, przez pokazywanie, że 
waluta euro nie pod każdym względem jest korzystna dla krajów 
Południa.  

Narracja tego typu – niekoniecznie głoszona w Polsce – mogłaby być 
dla RP optymalna. Można ją bowiem powiązać z co najmniej dwoma 
korona-narracjami: o rozdźwięku między Południem a Północą Europy 
(co dzięki osłabieniu lub rezygnacji z euro mogłoby zostać z czasem 
zażegnane) oraz o konieczności unii gospodarczej, która będzie bez 
euro bardziej efektywna. Popierając taką narrację Polska może 
skorzystać. Dzięki niej 

(a) Polska może pokazać troskę o kraje Południa dotkniętego  
w większym stopniu niż Północ zarówno epidemią COVID-19, jak  
i perspektywą zapaści; 

(b) nasz kraj mógłby zaproponować „elastyczne euro” jako konkretne 
rozwiązanie typu „krok w tył” dla krajów, w których wspólna 
waluta i tak już jest krytykowana przez dużą część elit. 

(c) nawet jeśli taka narracja byłaby ostatecznie nieskuteczna, jej 
spopularyzowanie w krajach europejskich efektywnie 
zredukowałaby potencjał dalszego rozszerzania strefy euro 

Co więcej, jeśli po doświadczeniu pandemii bardziej liczyć się będzie 
stabilność systemów ekonomicznych, to elastyczna, podwójna strefa 
euro może nagle stać się rozwiązaniem atrakcyjnym, jako możliwy 
sposób redukowania ryzyk gospodarczych po recesji. 

4. Ekoregeneracja: rozwijać green deal, ale też zawiesić na 2-5 
lat egzekwowanie części jego postanowień 

Polska nie musi hurtowo negować korzyści wynikających z green deal, 
czyli Europejskiego Zielonego Ładu. Jest to koncepcja strategiczna, 
według której Unia Europejska aspiruje to do miana „pierwszego 
kontynentu neutralnego dla klimatu”75. Dla Polski dostosowanie się do 
poziomów emisyjnych CO2 oraz innych ustaleń związanych z tym 
ładem jest kosztowne i czasochłonne. Jednakże z racji ogromnych strat, 
które poniosą kraje europejskie w wyniku recesji oraz kosztów walki  
z epidemią COVID-19, z punktu widzenia RP potrzebne jest opóźnienie 
wdrażania zaleceń z tym związanych oraz zabieganie o dodatkowe 
środki finansowe. Może to być wykonalne dzięki przekonaniu krajów 
europejskich, że normy emisyjne powinny być poluzowane lub 
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zniesione dla wszystkich krajów UE do czasu wyjścia gospodarek 
państw członkowskich z recesji. W duchu tej narracji RP powrót do 
ambitnego celu regeneracji planety powinien się dokonać po 
regeneracji ekonomii (ekoregeneracji) – która dopiero wtedy będzie 
mogła udźwignąć realizację zielonego ładu. Taka argumentacja może 
być efektywna ponieważ 

(a) neguje opowieści o Polsce jako niechętnej realizacji green deal; 
wręcz przeciwnie: pokazuje ją jako rozumiejącą odpowiedzialność 
tego zadania i chcącą się do niego przygotować; 

(b) może spotkać się szczególnie z aprobatą krajów biedniejszych, 
których gospodarki bardziej ucierpią z powodu epidemii COVID-19 
i związanej z nią recesji. 

5. Dobre status quo: wobec wielu innych wyzwań, właśnie 
zachowanie obecnego poziomu integracji w danym wymiarze 
jest korzystne 

Część zagadnień, którymi obecnie chcą zajmować się państwa 
europejskie i politycy unijni to zagadnienia istotne, lecz warte 
odroczenia wobec innych, bardziej palących zadań. Takie ogniwo 
narracyjne jest warte uwzględnienia zwłaszcza w wiązkach 
narracyjnych, które zakładają stopniowanie ważności zadań. Jest to 
korzystne gdyż 

(a) wstrzymanie realizacji pewnych celów ze względu na bieżące, 
bardziej aktualne problemy to komunikat „miękki” i nie jest 
negacją sensowności danych celów, przez to jest bardziej 
akceptowalny; 

(b) ten argument da się połączyć z wizją przyszłości, w której interesy 
stron o częściowo odmiennych zwrotach także zostają 
zaspokojone: „może kiedyś w przyszłości wrócimy do waszego 
pomysłu”. 

6. Brzytwa Ockhama: do realizacji danej wizji wystarczą środki 
skromniejsze, ale co najmniej tak samo efektywne 

„Brzytwa Ockhama” to wywodząca się z filozofii zasada ekonomii 
myślenia i działania, która według jednego ze sformułowań brzmi „nie 
należy mnożyć bytów ponad niezbędną potrzebę”76. Zgodnie z tą 
zasadą prostsze środki do realizacji celu są bardziej zasadne, niż 
środki złożone. Ten argument warto stosować, gdy z korzyścią dla 
Europy i Polski można zrealizować dany cel prostszymi i zachowującymi 
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więcej suwerenności metodami, niż metody alternatywne. To ogniwo 
argumentacyjne jest użyteczne ponieważ 

(a) prezentuje Polskę jako pozytywnie nastawionego aktora, który 
racjonalnie wykorzystuje zasoby; 

(b) utrwala wspólnotę celów, przez co ułatwia rozmowę na temat 
konsensusu dotyczącego metody osiągnięcia tego celu. 

7. Powrót do korzeni: potrzebne jest przyznanie się do błędu  
i powrót do idealizmu z początkowego okresu UE 

Część korona-narracji najwyraźniej wychodzi wyłącznie z przesłanek 
ideowych. Na przykład, opisana wcześniej narracja „skażenie ideowe” 
zakłada, że każda dalsza integracja będzie czymś złym. Taką narrację 
stosują rywale UE (np. Rosja), chcący narracyjnie skojarzyć idee leżące 
u podstaw UE z bodźcami generującymi negatywne emocje. W ten 
sposób np. w Polsce – gdzie większość negatywnie ocenia komunizm  
– tworzone są narracje próbujące kojarzyć początki UE z komunizmem 
czy wręcz sowieckoścą77; natomiast we Francji – gdzie istnieje 
sceptycyzm wobec USA – tworzone są narracje łączące początki UE  
z działaniami amerykańskiego wywiadu78. W obu przypadkach cel jest 
ten sam – pokazać skażenie europejskiego projektu. Z drugiej strony 
jest narracja federacyjna z góry zakładająca, że ścisła federacja będzie 
czymś dobrym. Zarówno narracja o skażeniu, jak i o federacji jest 
narracją ideową. Dlatego należy je neutralizować narracjami także 
odwołującymi się do przesłanek ideowych. 

Ogniwo narracyjne „powrót do korzeni” właśnie z tego względu 
podkreśla sprawy ideowe. Co więcej, robi to czerpiąc z motywów 
chrześcijańskich i pacyfistycznych, które legły u podstaw integracji 
europejskiej. Są one historycznie oczywiste: Europejska Wspólnota 
Węgla i Stali powstała właśnie z pobudek pacyfistycznych – wzajemna 
kontrola produkcji węgla i stali w krajach Europy miała zapobiec 
występowaniu wojen. Równie bezpośredni charakter miały 
chrześcijańskie inspiracje jednego z „ojców Europy” – Roberta 
Schumana79. Obie te idee – pacyfizm i chrześcijańskość – oceniamy 
jako bardzo korzystne narracyjnie dla Polski ponieważ 

(a) zachodzi synergia między ideą chrześcijańskiej u zarania Unii 
Europejskiej a strategicznym stawianiem przez RP na stabilność 
kulturową zakorzenioną w chrześcijaństwie; 
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(b) zachodzi synergia między antywojenną ideą u zarania UE  
a założeniami strategicznymi, według których Polska dąży do 
pokoju i zapobieganiu wojnom w Europie. 

 

Łączenie ogniw w narracje RP 
Zaprezentowane wyżej ogniwa narracyjne można składać ze sobą  
w celu zwalczania korona-narracji dzielących i wzbogacania łączących. 
Podstawą wyjściową dla skonstruowania narracji RP jest odniesienie 
do korona-narracji przez 

(a) akceptację – przyjęcie korona-narracji; 

(b) uściślenie – częściową akceptację, a następnie doprecyzowanie; 

(c) negację – zaprzeczenie korona-narracji. 

Następnie można tworzyć narrację RP w postaci łańcucha 
narracyjnego, składającego się z ogniw z rozdziału wcześniejszego. 
Narracje RP tak stworzone będą mieć następujący kształt: 

1. Solidarni dla Południa 

Ta narracja RP polega na zaprzeczeniu korona-narracji „North vs 
South”, a następnie zaproponowaniu łańcucha narracyjnego: „groźba 
rozpadu UE” + „liberalizm rynkowy i solidaryzm” + „solidarna 
elastyczność euro”.  Można streścić ją w zdaniu: 

„Podział na linii Północ-Południe istnieje i jest zagrożeniem dla 
przyszłości UE, ale nie jest nieusuwalny; można go znieść poprzez 
liberalizację gospodarki UE w duchu solidaryzmu, który prowadzi do 
redukcji długów krajów biedniejszych, a w przypadku turbulencji do 
uelastycznienia i segmentacji strefy euro”. 

Łańcuch narracyjny wychodzi z zanegowania tezy o nieusuwalności 
podziału i różnicy interesów między państwami bogatszej Północy  
i biedniejszego Południa. W ten sposób zgadza się z percepcją opinii 
publicznej w krajach Północy. Przy tym równocześnie przyznaje, że taki 
podział istnieje i jest groźny dla spójności UE, w czym wykazuje 
zrozumienie dla widocznego w krajach Południa (Grecja, Włochy, 
Hiszpania) resentymentu wobec bogatych krajów strefy euro. 
Następnie proponuje usunięcie podziału w następujący sposób  
– należy zrobić racjonalny krok w tył i rozpocząć rewizję (lub 
segmentację) strefy euro, co w kryzysie będzie zbawienne. W tej 
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narracji percepcja Południa jako wyzyskiwanego przez Północ ma 
bowiem korzeń wyłącznie strukturalny – tzn. jest wynikiem 
wprowadzenia wspólnej waluty dla gospodarek o zbyt różnych 
parametrach i potencjałach. A w takich warunkach silniejsze kraje będą 
z konieczności zadłużać słabsze. 

Recepta ta przedstawiona zostaje w duchu solidarności: tak jak kiedyś 
istniał i trwał podział Europy na Wschodnią i Zachodnią, a dziś został 
częściowo usunięty (czego przykładem jest gospodarczy sukces Polski), 
tak w duchu solidarności można dziś usunąć podział na Europę 
Północną i Południową, w czym Polska proponuje pomoc koncepcyjną 
– a przez to wspiera Europę. Korzyści z tej narracji RP są następujące: 

(a) Polska prezentuje się, jako proeuropejski, racjonalny gracz, 
któremu zależy na zasypaniu podziału Północ/Południe  
w duchu solidarności. 

(b) Polska prezentuje recepty, których zrealizowanie przez inne 
państwa UE zwiększy bezpieczeństwo całej zjednoczonej Europy. 

2. Powrót do korzeni 

Ta narracja RP polega na zanegowaniu tezy o rzekomym „skażeniu 
ideowym” UE, a następnie zaproponowaniu łańcucha narracyjnego: 
„groźba rozpadu UE” + „powrót do korzeni”, co można streścić  
w zdaniu: 

„Opowieść o skażonej od zarania Unii jest dezinformacyjną 
opowieścią rywali UE i zagraża jej istnieniu; aby tę opowieść osłabić, 
trzeba przypomnieć zarówno ideowe – chrześcijaństwo, filozofia 
Oświecenia – jaki i pragmatyczne motywy UE – świat bez wojen”. 

Łańcuch narracyjny wychodzi tu od zanegowania korona-narracji 
„skażenie ideowe” jako historycznego fałszu i strategii 
dezinformacyjnej mającej na celu rozbicie Unii przez geopolitycznych 
rywali. Taka narracja zasadnie podkreśla rolę Polski jako kraju 
proeuropejskiego, walczącego z destabilizacją kontynentu. Następnie 
narracja ta oferuje zweryfikowanie faktów (reality check) w postaci 
przypomnienia korzeni Unii Europejskiej, które nie były skażone  
– wręcz przeciwnie, były szlachetne: UE powstała jako ekspresja 
wartości opartych o tożsamość chrześcijańską i pragnienie zakończenia 
wojen w Europie. Taka narracja RP jest korzystna, ponieważ 
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(a) pozwala równocześnie zwalczać propagandę podmiotów 
zewnętrznych i kreować pozytywny wizerunek Polski na arenie 
europejskiej jako gracza pro-integracyjnego; 

(b) uatrakcyjnia skojarzenia z kulturą chrześcijańską, na której opiera 
się koncepcja stabilności kulturowej Polski; a przez to pośrednio 
uatrakcyjnia wizerunek samej Polski. 

3. Prościej i szybciej 

Ta narracja RP polega na uściśleniu korona-narracji „niemoc 
strukturalna”, a następnie zaproponowaniu łańcucha narracyjnego: 
„brzytwa Ockhama” + „powrót do korzeni”. Można streścić ją  
w zdaniu: 

„Rzeczywiście UE jest strukturalnie słaba, ale jest to pochodne wobec 
woli samych państw UE. Można to zmienić, wzmacniając instytucje 
UE w duchu pierwszej Unii, a więc także w duchu metody małych 
kroków, dostosowanych do preferencji państw”. 

Łańcuch narracyjny wychodzi tu od uściślenia tezy o strukturalnej 
słabości UE: tak, UE jest słaba strukturalnie i opóźniona w działaniach 
związanych z COVID-19, ale nie tylko z jej winy jako instytucji. 
Niewystarczająca moc UE to częściowo wynik woli państw 
członkowskich. Ale także wynik błędów procesu integracji. Jeśli 
państwa by tego chciały, UE można wzmocnić w duchu solidarności 
pierwszych Ojców Założycieli, a także dzięki metodzie małych kroków. 
Taki łańcuch narracyjny jest korzystny, ponieważ 

(a) zasadnie pokazuje Polskę jako kraj zarówno prointegracyjny, jak  
i dbający o suwerenność zgodnie z interesem RP; 

(b) podkreśla istniejące powiązanie Polski z wątkami 
solidarnościowymi i chrześcijańskimi, tworząc dobrą bazę dla 
innych narracji zgodnych z bezpieczeństwem RP oraz UE. 

4. Razem po szczepionkę 

Ta narracja RP polega na uściśleniu korona-narracji „unia zdrowotna”, 
a następnie zaproponowaniu łańcucha narracyjnego: „brzytwa 
Ockhama” + „liberalizm i solidaryzm”. Można streścić ją w zdaniu: 

„Aby stworzyć szczepionkę na COVID-19, potrzebna jest dalsza 
współpraca, lecz o charakterze bardziej rynkowym, tzn. zamiast 
tworzyć nową agencję zdrowia odbierającą kompetencje państwom 
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UE, warto stworzyć ciało do wspólnych zakupów komponentów 
medycznych oraz integrować europejskie platformy wymieniania się 
w czasie rzeczywistym wnioskami z badań i terapii COVID-19”. 

Łańcuch narracyjny wychodzi od zdecydowanej akceptacji tezy  
o konieczności współpracy w dziedzinie zdrowia w obliczu COVID-19. 
Przy tym sugeruje rozwiązania nastawione na jak najefektywniejszą 
realizację celu w duchu liberalizmu rynkowego i solidarności oraz 
unikania nadmiernej, niepotrzebnej złożoności w zarządzaniu 
procesami, co może zapobiec szybkiej, odgórnie wymuszanej integracji 
i przekazania UE wymiarów suwerenności, na które Polska nie może się 
zgodzić. Narracja ta jest korzystna, gdyż 

(a) Polska jawi się tu jako gracz proeuropejski, dążący do efektywnej 
alokacji zasobów w obliczu epidemii; 

(b) współpraca realizuje cel strategiczny RP, którym jest szybkie 
wynalezienie szczepionki na koronawirusa i efektywnych terapii 
COVID-19. 

5. Solidarne cięcie długów 

Ta narracja RP polega na uściśleniu korona-narracji „unia 
gospodarcza”, a następnie zaproponowaniu łańcucha narracyjnego: 
„groźba rozpadu UE” + „liberalizm rynkowy i solidaryzm”+ „solidarność 
zamiast euro”. Można streścić ją w zdaniu: 

„Konieczna jest unia gospodarcza, ale bardziej wolnorynkowa; 
korona-obligacje jako wspólne zadłużenie nie są dobre dla 
najbardziej dotkniętego COVID-19 Południa; może pomóc redukcja 
długu w duchu solidaryzmu i segmentacja strefy euro oraz system 
koordynacji walut”. 

Ten łańcuch narracyjny wychodzi od akceptacji tezy o konieczności unii 
gospodarczej, lecz dodaje zastrzeżenie, że musi być to UE liberalizmu 
gospodarczego i solidaryzmu, ponieważ tylko dzięki konkurencyjnej 
gospodarce UE będzie mogła uczestniczyć w globalnym wyścigu 
technologicznym. Euro, jako waluta jest niewydolna i jej utrzymywanie 
w obliczu recesji może prowadzić do dalszego rozdźwięku między 
Północą i Południem, a przez to nawet do rozpadu UE. Tymczasem 
rewizja i segmentacja euro oraz umorzenie części długu Południa 
przez Północ będzie prowadzić do stabilizacji gospodarczej, tak pilnie 
potrzebnej w czasie wielkiego kryzysu gospodarczego spowodowanego 
przez COVID-19. Ponadto umorzenie długów będzie postawą solidarną 
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i pomoże kontynentowi przejść przez recesję. Taka narracja jest 
korzystna dla RP oraz UE, gdyż 

(a) podkreśla rzadko dostrzegane powiązanie segmentacji euro  
z perspektywą stabilniejszej UE; 

(b) podziela niepokój biedniejszych państw UE co do przyszłości 
wspólnej waluty w ich kraju; pokazuje także, że zarówno całą UE 
jak i państwa Południa, po przyjęciu rozwiązań z narracji RP same 
mogą odnieść korzyści gospodarcze. 

6. Federacja dziś to katastrofa jutro 

Ta narracja RP polega na zanegowaniu korona-narracji 
„federacjonizm”, a następnie zaproponowaniu łańcucha narracyjnego: 
„groźba rozpadu UE” + „dobre status quo”+ „brzytwa Ockhama”. 
Można streścić ją w zdaniu: 

„Dążenie do ścisłego federacjonizmu to dziś rozwiązanie w istocie 
wywrotowe, prowadzące do rozbicia UE; zamiast takich 
ideologicznych argumentacji postawmy na pragmatyczne cele oraz na 
idealizm z początków UE”. 

Łańcuch narracyjny w tym przypadku polega na krytyce 
federacjonizmu zarówno z pozycji idealistycznych, jak  
i pragmatycznych. Ze względów ideowych jest to strategia niedobra, bo 
stanowi propozycję zbyt radykalną, szybką i nierealizowalną – gdyby 
próbowano ją realizować dzisiaj, to z pewnością Unii grozi rozpad. 
Także ze względów pragmatycznych strategia federacyjna jest 
niebezpieczna, bo wielkie, pośpieszne i niewspierane przez opinię 
publiczną UE reformy, nie mogą skończyć się dobrze. Unia ma wiele 
nieźle działających mechanizmów, ale dostosowanych to złożoności 
problemów. Zamiast odgórnego federacjonizmu zaproponujmy 
oddolny solidaryzm wspólnoty europejskiej oparty o wspólne 
wartości i konsensus. Natomiast federacja to pomysł, do którego będą 
mogły wrócić przyszłe pokolenia. Ta narracja RP jest korzystna gdyż 

(a) pokazuje prawdziwą, podwójną nieatrakcyjność federalizmu  
i to zarówno w oczach państw członkowskich (brak konsensusu), 
jak i elit europejskich (brak legitymizacji); 

(b) łączy w łańcuchu narracyjnym ogniwa, które odkłamują wizerunek 
Polski na arenie międzynarodowej i pokazują ją, jako gracza 
proeuropejskiego; 
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(c) komunikuje otwartość intelektualną, bo nie wyklucza z góry 
federacji w dalszej przyszłości. 

7. Green deal wymaga ekoregeneracji 

Ta narracja RP polega na uściśleniu korona-narracji „grean deal+”,  
a następnie na zaproponowaniu łańcucha „ekoregeneracja”. Można 
streścić ją w zdaniu. 

„Green deal jest rzeczą potrzebną – dużo ważniejszą, niż rzekome 
problemy z praworządnością w Polsce; jednak aby green deal 
efektywnie realizować, potrzebna jest ekoregeneracja – czyli 
wstrzymanie części zobowiązań na kilka lat ze względu na COVID-19; 
posłuży to regeneracji gospodarek unijnych, aby mogły green deal 
skutecznie realizować. W przeciwnym razie green deal może upaść,  
a tego nie chcemy”. 

Łańcuch narracyjny zaczyna się od akceptacji tezy o konieczności 
zielonego ładu, lecz zakłada też konieczność okresu ekoregeneracji ze 
względu na epidemię. Ekoregeneracja to, przypomnijmy, regeneracja 
ekonomii niezbędna dla skutecznych działań pro-ekologicznych. Taka 
narracja jest korzystna, gdyż 

(a) prowadzi do możliwości relokacji zasobów z green deal na walkę  
z konsekwencjami pandemii w kilku następnych latach,  
a więc zwiększa bezpieczeństwo państw UE i Polski; 

(b) dąży do narracyjnego rozdzielenia kwestii klimatycznych 
(strategicznie istotnych dla państw UE i Polski) od spraw 
związanych z praworządnością i jej rzekomymi naruszeniami przez 
Polskę. 

Matryca narracyjna [infografika] 

Poniższa infografika przedstawia: 

(1) „korona-narracje” – czerwone pola – wraz z podaną w nawiasie 
potrzebną reakcją na nie; 

(2) „ogniwa narracyjne” – zielone pola; 
(3) „łańcuchy (wiązki) narracyjne” – suma wszystkich zielonych pól 

prowadzących do pola czerwonego. 

Przykład odczytania treści z grafiki: korona-narrację „skażenie 
ideowe” należy konsekwentnie negować, a przy tym podkreślać groźbę 
rozpadu UE w jej wyniku oraz konieczność powrotu do ideowych 
pryncypiów UE, aby tę narrację dalej osłabiać. 
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Rys.1. Matryca narracyjna zawierająca korona-narracje, sposób reakcji na nie 
oraz narracje RP 
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Dynamika narracji w UE 

Z powodu dynamicznego mieszania się przedstawionych wyżej korona-
narracji trudno przewidzieć ich dalszą ewolucję. W idealnym 
scenariuszu, jeśli narracje RP wydajnie wpasują się w korona-narracje, 
oznaczać to będzie, że: 

(1) UE wyjdzie wzmocniona jako byt tożsamościowy i polityczny; 

(2) dojdzie do przekształcenia strefy euro w duchu solidarności 

europejskiej; przy tym unia gospodarcza zostanie wzmocniona na 

gruncie zasady solidarnościowej i koordynacji walut; 

(3) UE przyjmie polski plan ekoregeneracji i opóźni o kilka lat 
egzekwowanie części zobowiązań wynikających z green deal,  
a przez to da więcej czasu państwom UE na walkę  
z konsekwencjami epidemii COVID-19; 

(4) federacjonizm stałby się inspirującym, lecz pobocznym nurtem  
w debatach o przyszłości UE, natomiast główną osią będzie 
pragmatyzm celów; 

(5) możliwość działania UE w przypadku kryzysu zdrowotnego 
wzrośnie, co pomoże zażegnać negatywne skutki pandemii; 

(6) polepszy się ogólno-unijne postrzeganie ideałów związanych  
z chrześcijaństwem jako kulturową bazą dla pomysłów na głębszą 
integrację w dalszej przyszłości. 

W efekcie poszerzy się pole manewru rozwojowego Polski, ponieważ 
uzyska ona instytucjonalne, organizacyjne przewagi – także na polu 
redystrybucji zasobów. 

Od wyżej opisanego scenariusza bardziej prawdopodobny jest jednak 
taki, w którym część narracji RP odnosi sukces, a część nie. Należy 
pamiętać, że nawet tego typu scenariusz jest lepszy, niż inny,  
w którym Polska nie będzie w stanie, częściowo choćby, 
neutralizować niekorzystnych korona-narracji i budować korzystnych. 
W tym ostatnim przypadku pole manewru rozwojowego RP się 
znacznie skurczy, a bezpieczeństwo strategiczne spadnie. Długofalowo 
prowadziłoby to do utraty cywilizacyjnej sterowności przez Polskę. 

Rekomendacje 

 Aby Polska zachowała wpływ na procesy współdzielenia 
suwerenności w UE, powinniśmy rozwinąć zdolności do 
współtworzenia korona-narracji w ramach swoich własnych 
narracji RP. Należy pamiętać, że celem posiadania własnych narracji 
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nie zawsze jest realizowanie postulatów z nimi związanych; często 
rolą narracji może być neutralizacja innych narracji, szkodliwych dla 
kraju. 

 Rozwój narracji RP wymaga pilnych działań dyplomacji, instytucji 
oraz innych służb państwa polskiego, które prowadząc własne 
działania narracyjne, będą docierać do międzynarodowej opinii 
publicznej. Pilność ta wynika z dynamicznej natury procesów 
integracyjnych i/lub dezintegracyjnych, które mogą być 
uruchomione w Europie wychodzącej z kryzysu. Dzięki rozbudowie 
narracji RP będzie możliwe zwiększenie wpływu Polski na procesy 
integracji oraz zwiększenie bezpieczeństwa narodowego – nie tylko 
Polski, ale także krajów UE, których dotyczą narracje. Kraje te mogą 
być narracyjnym sojusznikiem Polski (np. naturalnym sojusznikiem 
w narracjach „Solidarni dla Południa i „Solidarne cięcie długów” są 
Włochy, Hiszpania oraz Grecja). 

 Należy opracować katalog polskich narracji, który rozszerzy zakres 
narracji RP zaprezentowanych w tym raporcie o wątki niezwiązane  
z kontekstem epidemii COVID-19. Katalog powinien zawierać 
narracje na temat Polski, które wpasują się w już istniejące  
w różnych krajach narracje, a dzięki temu uzyskają w nich większą 
nośność. 

 Należy skonsolidować wysiłki narracyjne – np. pod kierownictwem 
KPRM. Dzięki temu będzie możliwa lepsza koordynacja narracji 
korzystnych dla bezpieczeństwa RP: historycznych, politycznych, 
kulturowych, społecznych, gospodarczych, czy nawet 
technologicznych. W ramach koordynacji KPRM lub oddelegowana 
jednostka mogłaby prowadzić okresowe briefingi narracyjne dla 
wybranych polskich instytucji prezentując wytyczne, jakie motywy 
narracyjne bezwzględnie muszą one wplatać w swoje codzienne 
działania i projekty. Jeśli taki proces byłby efektywny, różne polskie 
instytucje w ramach swoich działań – niejako mimochodem  
– zaczęłyby współtworzyć narracje RP. 
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Pozycja Estymacja 

1. Czy istnieje potrzeba 
niezwłocznej reakcji i jakiego 
polskiego podmiotu publicznego? 

TAK 

KPRM lub podmiot 
wydelegowany; 

Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego; 

Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych; 

Polski Instytut Spraw 
Międzynarodowych; 

Polska Fundacja Narodowa; 

2. Szacowana siła możliwego 
negatywnego wpływu na 
bezpieczeństwo RP 

Duża 

 

3. W jakim czasie dane 
zjawisko/proces/innowacja/… 
może istotnie wpłynąć na Polskę 

Aktualnie: 0-2 lat 
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Świat po pandemii: analiza narracji  
o przyszłości  
RAPORT 

17 kwietnia 2020 

Streszczenie  

Niniejszy raport zawiera przegląd publikowanych w mediach 
przewidywań dotyczących przyszłości świata po zakończeniu pandemii 
Covid-19. Analizujemy łącznie 50 wypowiedzi pisemnych (artykułów, 
esejów, wywiadów itp.). Narracje o przyszłości – zwłaszcza 
wpływowych podmiotów – to sygnały zmian, jakie mogą one 
próbować forsować. W chwili obecnego zawieszenia dotychczasowych 
reguł i gwałtownego przyspieszenia biegu wypadków konieczne jest 
monitorowanie wizji, prognoz i postulatów takich zmian, by uniknąć 
strategicznego zaskoczenia. 

1. Wśród najczęstszych przewidywań dotyczących globalnych 
konsekwencji pandemii są: zahamowanie bądź odwrócenie procesu 
globalizacji; zwiększenie roli państw w gospodarce i dążenie do 
autonomii na poziomie krajowym w zakresie produkcji kluczowych 
dóbr; wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego; 
ograniczenie roli USA jako kluczowego mocarstwa w wymiarze 
globalnym; zwiększenie znaczenia Chin w skali globalnej; 
wprowadzenie rozbudowanych systemów nadzoru cyfrowego, 
również w państwach demokratycznych. Na razie trudno wskazać 
narrację dominującą. 

2. Wielu autorów narracji o przyszłości spodziewa się tego, do czego 
jeszcze przed pandemią sami nawoływali. Wygląda na to, że część 
przewidywań rozmyślnie formułowana jest jako samospełniające się 
proroctwa: ich autorzy chcą „dopomóc” w ten sposób zmianom, 
które uznają za pożądane. Należy w związku z tym założyć, że 
pandemia Covid-19 traktowana jest przez rozliczne osoby, 
instytucje i państwa jako nieoczekiwane „okno szans” na wcielenie 
w życie określonych postulatów ideologicznych. Dotyczy to  
w szczególności wszelkich ideologii radykalnych.  

3. Tempo wydarzeń jest tak ogromne, że radykalne prognozy 
zaczynają być na poważnie rozważane. Powoduje to, że już sama 
dyskusja o skrajnych rozwiązaniach, wprowadza w poszczególnych 
społeczeństwach stan niepewności odnośnie przyszłości. Tworzy to 
sprzyjające warunki dla nasilenia walki informacyjnej.  
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Cele opracowania: „okna szans” i próby narzucania wizji 

przyszłości 
Celem opracowania jest analiza opublikowanych w dniach od 1 marca 
do 10 kwietnia 2020 roku narracji o przyszłości mających postać 
prognoz, wizji lub postulatów – dotyczących funkcjonowania świata po 
zakończeniu pandemii COVID-19. Wychodzimy z założenia, że będące  
w obiegu narracje dotyczące przyszłości już dziś współtworzą świat 
społeczny, czyli – na przykład – częściowo wyznaczają horyzont 
poznawczy dla członków poszczególnych społeczeństw oraz 
legitymizują i delegitymizują działania polityczne. Można założyć, że 
niektóre zmiany zachodzące w najbliższych latach na poziomie 
globalnym będą bezpośrednim efektem pandemii Covid-19. Ale część  
z nich będzie wynikała z przyjęcia rozmaitych, mniej lub bardziej 
arbitralnych, w tym czysto ideologicznych, założeń dotyczących rozwoju 
przyszłości.  

Innymi słowy, przedstawiona poniżej krytyczna analiza narracji pokazuje 
możliwe sposoby, za pomocą których globalni oraz lokalni aktorzy będą 
mogli uzasadniać swoje działania, odwołując się np. do rzekomej 
„nieuchronności” zmian. Państwo polskie powinno być przygotowane 
na wykorzystywanie tego typu narracji przez zewnętrzne podmioty 
(np. elity polityczne UE i USA, Bank Światowy, mass-media, think 
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tanki, ruchy społeczne) w celu narzucenia Polsce rozmaitych 
niekorzystnych rozwiązań. Polska powinna też wykorzystywać 
niektóre z tych narracji dla realizacji własnych interesów. Powinna być 
również – w niektórych przypadkach – gotowa na kontrowanie lub 
łagodzenie niebezpiecznych dla Polski wizji, prognoz oraz postulatów. 

Założenia analizy 

W ciągu ostatnich trzydziestu lat mieliśmy do czynienia przynajmniej  
z trzema zdarzeniami, które uznawano za momenty czy fazy 
przełomowe na poziomie globalnym, mające potencjał gruntownej 
przemiany świata i rządzących nim reguł. Były to: 

a. upadek Bloku Wschodniego – 1989-1991; 
b. atak na World Trade Center – 2001; 
c. światowy kryzys finansowy – 2008. 

Z dzisiejszej perspektywy możemy powiedzieć, że dwa pierwsze 
wydarzenia istotnie zmieniły reguły funkcjonowania świata, a trzecie 
raczej nie. Tym niemniej, przy okazji każdego z nich, na bieżąco 
powstawało wiele scenariuszy przyszłości – tworzonych przez 
analityków, badaczy, publicystów czy działaczy społecznych.  

Jakie wnioski można wyciągnąć z analizy wizji i prognoz formułowanych 
w odniesieniu do tych trzech wydarzeń? Nasuwają się trzy główne 
obserwacje: 

1. Wizje czy prognozy przyszłości formułowane w momentach 
przełomowych nie muszą być trafne, żeby wywierać istotny wpływ 
na rzeczywistość. Najbardziej znanym przykładem jest amerykański 
analityk Francis Fukuyama i jego wizja „końca historii” sformułowana 
w momencie upadku komunizmu80. Wizja ta – mimo krytyki 
formułowanej właściwie od momentu jej postawienia  
– odegrała istotną rolę w legitymizacji „konsensusu 
waszyngtońskiego”81 w latach dziewięćdziesiątych i w utwierdzeniu 
przekonania o braku alternatyw dla liberalnej demokracji (TINA  
– There Is No Alternative) oraz procesu globalizacji82. 

2. Dzięki przełomowym wydarzeniom rozmaite podmioty napotykają 
niedostępne dla nich wcześniej „okna szans”, żeby legitymizować  
i promować swoje działania i narracje o przyszłości. Wydarzenia  
z 11 września 2001 roku stały się punktem wyjścia dla prognoz, które 
uprawomocniały amerykańskie działania wojenne, ale też masową 
inwigilację w skali globalnej, ujawnioną ponad dekadę później m.in. 
przez Edwarda Snowdena. Dzięki formułowanym wówczas 
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prognozom mógł się też – nieintencjonalnie – rozwinąć „kapitalizm 
inwigilacji”83. 

3. Tendencja do utrzymania status quo potrafi być na tyle silna, że 
próby jej podważenia przez rozmaite przewidywania mogą nic nie 
dać. Mimo przekonania, że po kryzysie z 2008 roku czeka nas istotna 
korekta kapitalizmu, radykalne prognozy, wizje i postulaty wówczas 
artykułowane nie sprawdziły się. 

Wszystko to sprawia, że wizji i prognoz przyszłości nie można traktować 
wyłącznie jako ciekawostek ani też, z drugiej strony, jako 
zobiektywizowanych głosów dających wiarygodną wiedzę o możliwych 
ścieżkach rozwoju. Niezależnie od swojej trafności empirycznej 
(adekwatności wobec faktów) mogą one odegrać znaczącą praktyczną 
rolę. 

Wizje, prognozy i postulaty normatywne 

W dyskusji publicznej wokół konsekwencji społeczno-politycznych  
i gospodarczych aktualnej pandemii COVID-19 zdecydowanie dominują 
głosy sugerujące głębokie przeobrażenia globalne, chociaż są też 
wypowiedzi negujące szanse na głębokie zmiany 

Część z tych głosów ma charakter prognoz, tzn. opiera się na próbie 
ustalenia jakiegoś rodzaju związków przyczynowo-skutkowych, 
wyznaczenia trendów w oparciu o analizę danych i rachunek 
prawdopodobieństwa. Część wypowiedzi ma z kolei charakter wizji 
przyszłości: brak tu argumentacji, nawet quasi-naukowej, a mechanizm 
związku między teraźniejszością a przyszłością nie jest pokazywany. 
Identyfikujemy także postulaty normatywne, tj. takie stanowiska, które 
wprost postulują pewne rozwiązania dotyczące przyszłości, nie 
odpowiadając na pytanie „jak będzie”, ale na pytanie „jak powinno być” 
(lub jak chcemy, żeby było). Wszystkie tego rodzaju głosy określamy 
zbiorczo mianem narracji o przyszłości. Skrótową charakterystykę 
wskazanych typów narracji zawiera  tabela nr 1. 

Przedstawione charakterystyki poszczególnych typów narracji są 
analitycznymi uproszczeniami. W praktyce różne narracje zazwyczaj 
płynnie balansują pomiędzy tymi trzema typami. W niniejszym raporcie 
analizujemy przykłady wszystkich trzech rodzajów narracji. 

 

kontynuacja na kolejnej stronie 
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Tabela 1. Prognozy, wizje i postulaty normatywne 

Rodzaj 
narracji 

Charakterystyka 

Prognozy 

 

 powstają w ośrodkach analitycznych lub 
naukowych; 

 ich celem jest próba rzetelnego opisu 
prawdopodobnego, przyszłego kształtu 
rzeczywistości; 

 są oparte na metodach naukowych; 

 z założenia są wolne od wartościowania, tzn. 
przyjmuje się, że oczekiwania ideologiczne nie 
powinny mieć wpływu na formułowane 
przewidywania. 

Wizje 

 

 powstają w środowiskach mających ambicje 
przywódcze; 

 ich celem jest próba uporządkowania 
rzeczywistości oraz integracja zasobów wokół 
wspólnego punktu widzenia; 

 mogą być oparte o metodologię naukową, często 
powołują się na prognozy; 

 nie są wolne od wartościowania; 

 są narracjami pośrednimi pomiędzy prognozami  
a postulatami normatywnymi. 

Postulaty 
normatywne 

 

 powstają w środowiskach mających ambicje 
zmiany rzeczywistości, najlepiej radykalnej; 

 są bardzo silnie związane z przekonaniami 
ideologicznymi ich autorów; 

 ich głównym celem jest wsparcie zmiany 
rzeczywistości przez odniesienie do wartości, np. 
przez wprowadzenie nowych norm społecznych; 

 nie są oparte na metodologii naukowej, chociaż 
mogą się powoływać na prognozy. 

Źródło: Opracowanie własne 
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Metoda analizy 

Analizujemy narracje dotyczące przyszłości na poziomie globalnym po 
zakończeniu pandemii Covid-19. Narracje takie określamy jako 
cywilizacyjne. Poszczególne omawiane przez nas prognozy, wizje  
i postulaty normatywne zostały zebrane poprzez dobór celowy, 
niereprezentatywny. Interesujących nas przekazów szukaliśmy  
w światowych mediach głównego nurtu, w raportach cenionych 
instytucji, wśród wypowiedzi rozpoznawalnych aktorów społecznych. 
Celem było zgromadzenie względnie pełnego spektrum pojawiających 
się narracji o przyszłości. Intencjonalnie pominęliśmy dwa typy narracji. 
Po pierwsze, prognozy czysto ekonometryczne, dotyczące rozwoju 
gospodarczego, np. w odniesieniu do wielkości PKB. Ten typ prognoz 
wymagałby osobnego opracowania i w większości przypadków zupełnie 
nie zwraca on uwagi na wątki cywilizacyjne. Po drugie, nie 
analizowaliśmy systematycznie narracji dotyczących przyszłości UE. 
Zagadnienie to jest przedmiotem osobnego opracowania znajdującego 
się w niniejszym Biuletynie.  

Należy podkreślić, że obecnie narracje o przyszłości powstają na skalę 
masową. Przykładowo, w archiwum „The Politics of Covid-19” 
gromadzącym informacje o tekstach dotyczących społecznych skutków 
koronawirusa na dzień 14 kwietnia 2020 zgromadzono ponad 5 tysięcy 
tekstów na ten temat, z czego 182 opatrzono kategorią „Future”84. 
Także w prasie polskiej z każdym dniem coraz liczniej ukazują się 
obszerne i nierzadko pogłębione narracje na temat przyszłości85. 
Wydaje się, że formułowanie śmiałych wizji i prognoz jest postrzegane 
jako obowiązek w środowiskach uchodzących lub pragnących uchodzić 
za wpływowe. Rosnąca konkurencja na globalnym rynku prognoz post-
pandemicznych może powodować radykalizację przewidywań  
i postulatów. 

W raporcie analizujemy łącznie około 50 wypowiedzi pisemnych 
(artykułów, esejów, wywiadów itp.), których zestawienie można znaleźć 
w tabelach na końcu raportu. Z tekstów tych zostały wypreparowane 
narracje – czasem bardziej, a czasem mniej rozbudowane, które 
następnie zostały poddane analizie. 

Nasz przegląd nie rości sobie praw do reprezentatywności i ma 
charakter eksploracyjny. Zestaw źródeł, na którym pracowaliśmy, jest 
wypadkową czasu oraz tempa powstawania raportu (tak szybko, jak to 
możliwe) oraz uznania danych narracji za potencjalnie wpływowe. 
Przyporządkowanie narracji do kategorii wpływowej opieramy o dwa 
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czynniki: (a) wiedzy eksperckiej autorów raportu na temat środowisk,  
w których powstała lub jest propagowana dana narracja, (b) jej 
rezonansu w świecie, tj. liczby cytowań, komentarzy, dyskusji na ich 
temat itd. 

W raporcie nie wskazujemy, które z narracji wydają się bardziej trafne,  
a które mniej, czyli nie dokonujemy identyfikacji scenariuszy bardziej  
i mniej prawdopodobnych. Wiele z narracji ma charakter postulatów  
a nie przewidywań, a więc ich trafność zależy od siły oddziaływania 
środowisk, którym zależy na realizacji danych postulatów a także 
innych, nieznanych okoliczności.  

Deglobalizacja, wirtualizacja, autonomizacja: przegląd 
najczęściej formułowanych prognoz 

W tej części raportu próbujemy uporządkować główne narracje, aby 
pomóc czytelnikowi zorientować się w codziennie zwiększającym się 
zgiełku koncepcyjnym. Najpierw, w tabeli 2, przedstawiamy najczęściej 
formułowane prognozy w podziale na obszary tematyczne. 

Tabela 2. Syntetyczne zestawienie głównych prognoz według obszarów 

 

ZMIANY SPOŁECZNE 

 

ZMIANY TECHNOLOGICZNE 

 Upowszechnienie pracy i edukacji 
zdalnej. 

 Nowa hierarchia prestiżu zawodów  
– m.in. docenienie elastycznych form 
zatrudnienia oraz opieki zdrowotnej. 

 Kryzys zdrowia psychicznego pod 
wpływem izolacji społecznej i stresu. 

 Dochód podstawowy. 

 Wzrost znaczenia gigantów 
technologicznych. 

 Spadek zainteresowania 
prywatnością danych i regulacją Big 
Tech. 

 Upowszechnienie VR/AR. 

 Upowszechnienie nadzoru 
technologicznego i znaczący wzrost 
uprawnień państw (w tym zwłaszcza 
autorytarnych). 

 

ZMIANY GOSPODARCZE 

 

ZMIANY POLITYCZNE 

 Zmniejszenie wymiany handlowej  
z Chinami. 

 Relokacja części produkcji do kraju 
macierzystego. 

 Wzrost znaczenia druku 3D. 

 Skracanie łańcuchów dostaw. 

 Większa autonomia strategiczna  
i lepsze przygotowanie na kolejną 
(„prawdziwą”) pandemię/inny kryzys. 

 Izolacjonizm USA. 

 Głosowanie zdalne. 

 Nowe ruchy polityczne (protestu), 
nakierowane na prawa socjalne, 
zwłaszcza tzw. prekariuszy. 

 Doinwestowanie opieki zdrowotnej  
i znaczące inwestycje w 
infrastrukturę publiczną w ogóle, zwł. 
w USA. 



Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 

 

Ośrodek Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi CBB ASzWoj 
biuletyn.osnwc@akademia.mil.pl 

52 

Źródło: Opracowanie własne. Uwaga – wystąpienie danych zmian na tym 
samym poziomie obok siebie nie musi oznaczać związku przyczynowo-
skutkowego. 

Następnie, w poniższych tabelach nr 3 i 4 zestawiamy prognozy, 
sformułowane przez dwie zróżnicowane grupy ekspertów  
i opublikowane na łamach dwóch prestiżowych mediów: amerykańskiej 
edycji portalu „Politico” oraz czasopisma „Foreign Policy”. O ile 
pierwsza grupa ekspertów koncentruje się na prognozowaniu zmian  
o charakterze społecznym, druga skupia się na zmianach 
geopolitycznych. 

Tabela 3. Zestawienie wybranych narracji o przyszłości opublikowanych przez 
portal „Politico” w dn. 19 marca  202086,  [podkr. własne] 

Autor prognozy Prognoza/wizja 

Deborah Tannen, 
językoznawca z 
Georgetown 
University 

Komunikacja zdalna (online) stanie się 
domyślną formą interakcji. 

Tom Nichols, prof. U.S. 
Naval War College 

Nastąpi wzrost zaufania do ekspertów. 

Eric Klinenberg, prof. 
socjologii, New York 
University 

Rządy zainwestują więcej w dobra publiczne, 
szczególnie opiekę zdrowotną. 

Katherine Mangu-
Ward, redaktor 
naczelna czasopisma 
„Reason” 

Upowszechnią się praca i edukacja zdalna; 
wiele rodzin zdecyduje się na edukację 
domową. Uczelnie będą musiały dostosować 
ofertę do potrzeb studentów i rynku, a ceny 
do nowych – niższych – możliwości 
finansowych studentów. 

Elizabeth Bradley, 
profesor Vassar 
College (USA) 

Powstaną programy ochrony zdrowia 
psychicznego osób samotnych i izolowanych  
z użyciem rzeczywistości wirtualnej (VR). 

Ethan Zuckerman, 
prof. medioznawstwa 
na MIT 

Kongres USA będzie spotykał się wirtualnie; 
umożliwi to znaczne rozszerzenie składu izby  
o kolejnych kongresmanów, dzięki czemu 
stanie się on bardziej reprezentatywny. 

Cathy O’Neil, autorka 
książki pt. Weapons of 

W USA powstanie ruch polityczny (Occupy 
Wall Street 2.0), który ze znacznie większą siłą 



Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 
 

 

Ośrodek Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi CBB ASzWoj 
biuletyn.osnwc@akademia.mil.pl 

53 

Math Destruction będzie domagać się zasadniczych korekt m.in. 
w zakresie programów socjalnych, 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, 
kosztów edukacji uniwersyteckiej. 

Wielu autorów Upowszechni się głosowanie zdalne – czy to 
za pośrednictwem poczty czy elektronicznie. 

Sonia Shah, autorka 
książki pt. Pandemic: 
Tracking Contagions 
From Cholera to Ebola 
and Beyond 

Dojdzie do przyjęcia dochodu 
podstawowego. Pokolenie młodych ludzi, po 
doświadczeniu przymusowej izolacji, 
ukształtuje kulturę nastawioną na wspólnotę 
i współpracę. 

Theda Skocpol, znana 
socjolog, prof. Harvard 
University 

Nastąpi wzrost nierówności, gdyż osoby 
zamożne nadal otrzymują stały dochód,  
a prekariat z dnia na dzień utracił wszelkie 
dochody. Dzieci osób zamożnych kontynuują 
edukację dzięki wsparciu rodziców i dostępowi 
do technologii, podczas gdy dzieci z biednych 
rodzin nie mogą liczyć na taką pomoc. 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 4. Zestawienie wybranych narracji opublikowanych przez „Foreign 
Policy”, wydanie z 20 marca 202087. 

Autor prognozy Prognoza/wizja 

Stephen M. Walt, 
badacz stosunków 
międzynarodowych, 
Harvard University 

Nastąpi wzmocnienie roli państw, odżyją 
nacjonalizmy. Centrum władzy i wpływu 
przesunie się z Zachodu na Wschód. Zabraknie 
koordynacji globalnej. „COVID-19 stworzy świat 
mniej otwarty, mniej zamożny i mniej wolny”. 

Robin Niblett, 
dyrektor Chatham 
House 

Nastąpi całkowity koniec obecnego modelu 
globalizacji, przy czym trudno na razie określić 
kształt nowego modelu. 

Kishore Mahbubani, 
singapurski polityk i 
akademik 

„Pandemia COVID-19 nie odmieni 
fundamentalnie globalnych kierunków rozwoju 
gospodarczego. Jedynie przyspieszy zmianę, 
która już się zaczęła: odejście od globalizacji 
zogniskowanej wokół USA w kierunku 
globalizacji skoncentrowanej wokół Chin”. 

G. John Ikenberry, Nastąpi „wzmocnienie nacjonalizmu, rywalizacji 
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badacz stosunków 
międzynarodowych, 
Princeton 
University 

wielkich potęg, strategicznego oddzielenia itp.”. 
Na Zachodzie „początkowo reakcja może być 
bardziej nacjonalistyczna, ale w dłuższej 
perspektywie demokracje wyjdą ze swoich 
skorup, by znaleźć nowy rodzaj pragmatycznego 
internacjonalizmu”.  

Shannon K. O'Neil, 
politolog, Council 
on Foreign 
Relations 

Zmiana kształtu gospodarki. Odejście od 
rozbudowanych międzynarodowych łańcuchów 
dostaw. 

Shivshankar 
Menon, indyjski 
dyplomata 

„To jeszcze nie koniec świata połączonego. (…) 
Ale we wszystkich państwach następuje już zwrot 
do wewnątrz, dążenie do autonomii i kontroli 
własnego losu. Zmierzamy ku światu, który 
będzie biedniejszy, gorszy i mniejszy”. 

John Allen, prezes 
Brookings 
Institution 

„Jak zawsze, historia zostanie napisana przez 
‘zwycięzców’ kryzysu COVID-19. (…) Dla 
niektórych będzie to wielki i ostateczny triumf 
demokracji, multilateralizmu i powszechnej 
opieki zdrowotnej. Dla innych przyniesie wyraźne 
‘korzyści’ ze zdecydowanych, autorytarnych 
rządów”. Nastąpi wzrost natężenia konfliktów  
w obrębie państw i między nimi. 

Laurie Garrett, 
dziennikarka 
naukowa, 
zdobywczyni 
nagrody Pulitzera 

„Rezultatem może być spektakularny nowy etap 
globalnego kapitalizmu, w którym łańcuchy 
dostaw są bliżej domu i alternatywnych kanałów 
zaopatrzenia w celu ochrony przed przyszłymi 
zakłóceniami. Może to obniżyć krótkoterminowe 
zyski firm, ale sprawi, że cały system będzie 
bardziej odporny”. 

Richard N. Haass, 
amerykański 
dyplomata 

„Wiele krajów będzie miało trudności z wyjściem 
z kryzysu, a państwa słabe i upadłe staną się 
jeszcze bardziej powszechnym elementem 
świata. Kryzys prawdopodobnie przyczyni się do 
aktualnego pogorszenia stosunków chińsko-
amerykańskich i osłabienia integracji 
europejskiej”. 
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Kori Schake, 
International 
Institute for 
Strategic Studies 

Koniec przywództwa USA. 

Źródło: Opracowanie własne 

Formułowaniu prognoz i wizji przyszłości w analizowanych tekstach na 
ogół towarzyszyły postulaty zmian. Poniżej zestawiamy szczególnie 
wyraziste głosy w tym zakresie. Warto jednak zwrócić uwagę, że już 
samo diagnozowanie sytuacji, a w jeszcze większym stopniu publiczne 
prezentowanie prognoz, to czynności często nierozerwalnie powiązane 
z formułowaniem postulatów normatywnych. Siłą rzeczy, prognozy 
dotyczą obszarów lub zjawisk uznawanych przez formułujące je osoby 
za szczególnie istotne. Diagnoza – pozornie neutralna i poparta danymi 
– bywa często logicznym wstępem do formułowanej wprost lub 
narzucającej się w domyśle prognozy oraz zestawu rekomendacji. 
Przykładowo: diagnoza głosząca, że kryzys związany z pandemią jest 
tylko „rozgrzewką” przed konsekwencjami właściwego kryzysu, jaki 
przyniesie nam zmiana klimatu, przygotowuje grunt pod prognozy  
i postulaty, zgodnie z którymi doświadczenie pandemii poskutkuje 
przyspieszeniem „zielonej transformacji”. Oznacza to, że w praktyce 
rozróżnienie między wizjami, prognozami i postulatami bywa trudne. 

Tabela 5. Wybrane postulaty normatywne pod adresem „świata po COVID” 

The New York 
Times 

9.04.2020 redakcja „nic nie zastąpi aktywnego 
państwa. [Potrzebne jest]  
przywrócenie zdrowszej 
równowagi sił między 
pracodawcami a 
pracownikami […], 
naprawienie poszarpanej 
sieci zabezpieczenia 
socjalnego… [i 
zagwarantowanie] dobrego 
dostępu do opieki 
zdrowotnej”. 

https://www.nytimes.com/2020/04/09/opinion/coronavirus-inequality-
america.html  

Forbes 5.04.2020 Wal van 
Lierop 

„Nie ma sensu reanimować 
umierającego przemysłu 

https://www.nytimes.com/2020/04/09/opinion/coronavirus-inequality-america.html
https://www.nytimes.com/2020/04/09/opinion/coronavirus-inequality-america.html


Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 

 

Ośrodek Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi CBB ASzWoj 
biuletyn.osnwc@akademia.mil.pl 

56 

   naftowego, tylko po to, by 
zabić go kilka lat później. Nie 
ma sensu odtwarzać miejsc 
pracy, które nie przetrwają 
zmian w energetyce”. 

https://www.forbes.com/sites/walvanlierop/2020/04/05/after-covid-19-the-oil-
industry-will-not-return-to-normal/#109191b4281e 

Resilience.or
g 

25.03.2020 Nat 
Hagens 

„o wiele więcej osób ze 
wszystkich środowisk 
politycznych dostrzega 
obecnie powagę skali 
nierówności dochodowych. 
Jeśli to nie zostanie 
rozwiązane, nastąpi 
rewolucja. […] Przejście na 
energię odnawialną jest 
obecnie zagrożone – ropa jest 
zbyt tania”. 

   

https://www.resilience.org/stories/2020-03-25/an-overview-of-the-systemic-

implications-of-the-coronavirus/  

USA Today 30.03.2020 Marco 
della 
Cava 

„Naród [amerykański] może 
wykorzystać ten moment, aby 
stworzyć jeszcze lepsze 
społeczeństwo, lepiej 
przygotowane do ochrony 
swoich obywateli przed 
przyszłymi kryzysami”. 

https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2020/03/29/coronavirus-crisis-
response-reshape-american-history/5079760002/ 

Źródło: Opracowanie własne 

Obszerniejsze zestawienie wizji i prognoz z najbardziej wpływowych 
mediów globalnych zamieszczono w załączniku do niniejszego raportu. 

Prognozy czy „samospełniające się proroctwa”?  

Wnioski z analizy 
Narracje wskazujące na nadchodzące radykalne zmiany pojawiły się  
w światowych mediach niemal od samego początku pandemii  
w Europie. Tego rodzaju reakcje są częste w kontekście rozmaitych 
bieżących wydarzeń uznawanych za szczególnie istotne. Przykładowo,  
w styczniu bieżącego roku po ataku Iranu na amerykańskie bazy w Iraku 
w mediach natychmiast pojawiły się scenariusze dotyczące szybkiego 

https://www.forbes.com/sites/walvanlierop/2020/04/05/after-covid-19-the-oil-industry-will-not-return-to-normal/#109191b4281e
https://www.forbes.com/sites/walvanlierop/2020/04/05/after-covid-19-the-oil-industry-will-not-return-to-normal/#109191b4281e
https://www.resilience.org/stories/2020-03-25/an-overview-of-the-systemic-implications-of-the-coronavirus/
https://www.resilience.org/stories/2020-03-25/an-overview-of-the-systemic-implications-of-the-coronavirus/
https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2020/03/29/coronavirus-crisis-response-reshape-american-history/5079760002/
https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2020/03/29/coronavirus-crisis-response-reshape-american-history/5079760002/
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wybuchu konwencjonalnej wojny na Bliskim Wschodzie. Z czasem liczba 
przewidywań post-pandemicznych, w których prognozuje się istotne 
zmiany zaczęła się zwiększać i od drugiej połowy marca zjawisko to 
przybrało skalę masową. 

W tym samym czasie, o wiele mniejsza liczba narracji wskazywała na 
brak istotnych zmian w przyszłości. Jest tak zapewne m.in. dlatego, że 
zdecydowanie bardziej medialne są przewidywania głoszące radykalne 
przemiany – zapewniają one większy oddźwięk i „klikalność”. Osoby 
przekonane o zachowaniu status quo mają też zapewne mniejszą 
potrzebę manifestowania takiego przekonania. Sprawia to, że trzeba 
ostrożnie podchodzić do krążących w obiegu prognoz radykalnych i nie 
odrzucać scenariusza bazowego, tj. takiego, zgodnie z którym świat 
nie zmienia się w sposób zasadniczy. 

W każdym razie: od połowy marca narracje o przyszłości pojawiły się  
w mediach na całym świecie. Narracje te w większości przypadków są 
wizjami lub postulatami. Prognoz cywilizacyjnych, tzn. nie odnoszących 
się wyłącznie do danych ekonometrycznych czy też do skali 
rozprzestrzeniania się wirusa, jest o wiele mniej. Należy jednak 
zakładać, że z czasem i one pojawią się na szerszą skalę. 

Poszczególne przewidywania są w niektórych przypadkach ze sobą 
sprzeczne88 i na razie nie widać narracji, którą można byłoby uznać za 
dominującą, tzn. taką, która byłaby w miarę powszechnie 
podchwytywana przez różne typy podmiotów i uznawana za szczególnie 
istotną. Innymi słowy, trudno w tym momencie wskazać na narrację 
równie wpływową jak ta Francisa Fukuyamy o „końcu historii”, 
sformułowaną tuż po upadku bloku wschodniego.  

Znaczna część powszechnie formułowanych przewidywań ma charakter 
dość oczywisty i niezbyt fundamentalny, jak chociażby przewidywania 
upowszechnienia się pracy i edukacji zdalnej. Wśród powtarzających się 
przewidywań są jednak i takie, które dotykają bardziej istotnych kwestii 
cywilizacyjnych: zahamowania bądź odwrócenia procesu globalizacji; 
zwiększenia roli państw w gospodarce i dążenia do strategicznej 
autonomii w zakresie produkcji kluczowych dóbr w kraju; 
wprowadzenia powszechnego dochodu podstawowego; ograniczenia 
roli USA jako kluczowego mocarstwa w wymiarze globalnym; 
zwiększenia znaczenia Chin w skali globalnej; wprowadzenia 
rozbudowanych systemów nadzoru cyfrowego, również w państwach 
demokratycznych.  
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Część wyżej wymienionych narracji wydaje się być zgodna z interesem 
naszego kraju, a część może mieć negatywne konsekwencje dla 
bezpieczeństwa państwa. Negatywne konsekwencje może  
w szczególności mieć przyjęcie przez kluczowe państwa lub instytucje 
unijne narracji o konieczności zwiększenia władzy agend światowych  
i ograniczenia suwerenności państw narodowych. Takie narracje są 
jednak obecnie zdecydowanie mniejszościowe.  

Wielu autorów narracji o przyszłości spodziewa się tego, do czego przed 
pandemią samemu nawoływali lub czego byli zwolennikami.  Wygląda 
na to, że część przewidywań formułowana jest rozmyślnie jako 
samospełniające się proroctwa: ich autorzy chcą w ten sposób 
„dopomóc” zmianom, które uznają za pożądane. Należy w związku  
z tym założyć, że pandemia Covid-19 traktowana jest przez rozliczne 
osoby i instytucje jako „okno szans” na wcielenie w życie określonych 
postulatów ideologicznych. Dotyczy to w szczególności wszelkich 
podejść radykalnych: rewolucyjnych, feministycznych, ekologicznych, 
antykapitalistycznych etc. Należy podkreślić, że czasami jest to 
artykułowane wprost: oto pandemia Covid-19 ma dawać możliwość 
przekierowania rozwoju cywilizacyjnego na właściwe tory i należy z tej 
okazji skorzystać89. Wiele podmiotów zdaje się dostrzegać, że to, co 
zaledwie kilka tygodni wcześniej było traktowane jako 
nieprawdopodobne, nagle zaczyna jawić się, jako możliwe. Uznają więc, 
że pojawiają się obecnie szanse na przeprowadzenie rewolucyjnych 
zmian w różnych obszarach życia, nawet bez przeprowadzenia rewolucji 
społecznej sensu stricte.  

Z perspektywy Polski przyjęcie jako powszechnej chociażby w Europie 
narracji o konieczności połączenia walki z pandemią z ochroną klimatu  
i zielonym ładem jest w krótkiej i średniej perspektywie czasowej 
niekorzystne, ponieważ może utrudnić ożywianie gospodarki po 
spodziewanym spowolnieniu. 

Tempo zachodzących wydarzeń jest tak ogromne, że pozornie radykalne 
prognozy zaczynają być na poważnie dyskutowane. Np. na początku 
kwietnia br. pojawiły się pierwsze rozważania o dopuszczaniu we 
Włoszech do pracy osób, które wykażą obecność odpowiednich 
przeciwciał we krwi, świadczących o tym, że zwalczyły już one 
koronawirusa90. Zaledwie 1-2 tygodnie wcześniej, 17 marca 2020, 
redaktor naczelny „MIT Technology Review” Gideon Lichfield 
sformułował takie przewidywanie, które wówczas – zwłaszcza w USA  
– sprawiały wrażenie przykładu pisarstwa z gatunku science-fiction91.  
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Należy zakładać, że wprowadzanie w życie rozmaitych radykalnych 
rozwiązań, a nawet dyskusja o nich, powodują w poszczególnych 
społeczeństwach podwyższony stan niepewności odnośnie do 
przyszłości. Tworzy to sprzyjające warunki dla walki informacyjnej  
i będzie na pewno wykorzystywane przez rozmaite podmioty zajmujące 
się tego rodzaju działaniami. Można się zatem spodziewać, że w szumie 
informacyjnym spowodowanym pandemią Covid-19, będą pojawiały się 
głosy nie tylko warunkowane ideologicznie, ale także próby animowania 
i kierowania dyskusji w stronę pożądaną przez określone podmioty 
zewnętrzne. Rzecznik Komisji Europejskiej już 18 marca br. wskazał na 
działania podjęte w tym zakresie przez Federację Rosyjską92. Diagnoza 
tego rodzaju działań i obrona przed nimi to jedno z wyzwań stojących 
przed Polską. 

Jak nie ignorować prognoz formułowanych dziś? 

Analiza aktualnie publikowanych narracji nt. przyszłości nasuwa jeszcze 
jeden ważny wniosek. Podejmujemy tu analizę poważnych głosów na 
temat prawdopodobnych konsekwencji pandemii, w tym takich głosów, 
które formułują postulaty normatywne (tzn. wskazujące, co należy 
zmienić). Tymczasem, od lat szereg podmiotów ostrzegał przed 
katastrofalnymi skutkami epidemii, jednocześnie bardzo wysoko 
szacując prawdopodobieństwo jej wystąpienia w perspektywie kilku lat. 
Po epidemii Eboli w latach 2013-2016 obliczono prawdopodobne koszty 
finansowe rzeczywiście globalnej pandemii. W roku 2016 amerykańska 
National Academy of Medicine, Commission on a Global Health Risk 
Framework for the Future (Komisja ds. Globalnego Ryzyka Zdrowotnego 
przy Narodowej Akademii Medycznej) opublikowała na ten temat 
raport, w którym tak opisała prognozowane konsekwencje pandemii dla 
Stanów Zjednoczonych: „Potencjalne ofiary w ludziach i stratach źródeł 
utrzymania będą ogromne. Same koszty ekonomiczne mogą być 
katastrofalne. Według naszych obliczeń, spodziewana średnia roczna 
strata z tytułu potencjalnej pandemii wyniesie ponad 60 mld dolarów. 
[Dla zaradzenia temu ryzyku] proponujemy stopniowe wydatki  
w wysokości około 4,5 mld USD rocznie”93.  

Jednym z ostatnich chronologicznie głosów ostrzegawczych był raport 
CSIS Commission on Strengthening America’s Health Security z 18 
listopada 2019 roku”94. Postawiono tam tezę, że „USA są przeraźliwie 
nieprzygotowane” na kolejną pandemię. Choć głosy typu „a nie 
mówiliśmy” warto weryfikować, nie ulega wątpliwości, że władze wielu 
krajów zachodnich zlekceważyły głosy analityków, naukowców i innych 
ekspertów. Pandemia COVID-19 uczy, że także niektóre obecnie 
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formułowane trafne i poważne wizje, prognozy i postulaty zostaną 
zignorowane przez decydentów. 

Wydaje się to podważać sens działalności analitycznej w obecnym 
modelu, w którym priorytet polityczny nieodmiennie mają działania 
spektakularne, nastawione na poklask opinii publicznej. 
Prawdopodobne jest, że nawet po pandemii wyborcy bardziej będą 
cenić odczuwalne natychmiast transfery społeczne, pomagające 
poprawić jakość życia poprzez zwiększanie indywidualnej konsumpcji,  
a nie działania, mające długofalowo zabezpieczać interesy całej 
wspólnoty – w tym takie działania, które będą przynosić korzyści 
dopiero kolejnym pokoleniom. 

Niemal żaden rząd nie przygotował się na wyzwanie pandemii tak, jak 
gdyby sygnalizowane przez ekspertów jej ryzyko potraktował jako 
dostatecznie poważne. Niektóre państwa, jak się wydaje, raczej z uwagi 
na swoją zamożność oraz ogólną sprawność rządzenia, np. kraje 
skandynawskie, były w stanie stosunkowo lepiej poradzić sobie  
z koronawirusem niż inne, choć w momencie gdy piszemy te słowa, nie 
ma jeszcze konsensu w kwestii tego, która ze strategii reagowania okaże 
się lepsza (np. szwedzka czy polska). Zapewne zresztą takie porównanie 
jest niezasadne, z uwagi na istotne różnice pomiędzy społeczeństwami, 
np. pod względem gęstości sieci osadniczej i mobilności ludności  
w Szwecji i Polsce. Relatywnie lepsze przygotowanie części państw 
może też wynikać z obfitości zasobów, dzięki której niektóre państwa 
były w stanie równolegle przygotowywać się na szereg różnych 
zagrożeń. Wśród wyjątków od reguły wskazuje się też Tajwan, nauczony 
doświadczeniem epidemii SARS95. 

Częste jest w takich sytuacjach zrzucanie winy na ekspertów, np. 
dlatego, że nie byli w stanie jasno i stanowczo komunikować swych 
analiz. W przypadku pandemii COVID-19 zarzut jest w dużej mierze 
chybiony: jej ryzyko było stosunkowo dobrze znane i wielokrotnie 
komunikowane przez różne podmioty o dużej sile oddziaływania96.  

Rekomendacje  
1. Z powodów przedstawionych powyżej w niniejszym raporcie, 

niezbędny jest stały monitoring narracji o przyszłości po 
zakończeniu pandemii Covid-19 przez agendy państwowe. Poza 
mediami, zasobami naukowymi i think tankami, potrzebny jest 
również monitoring mediów społecznościowych w zakresie 
rozprzestrzeniania się ww. narracji. 
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2. Państwo polskie powinno być przygotowane i aktywnie reagować 
na próby wykorzystywania powstających narracji przez 
zewnętrzne podmioty (np. elity polityczne UE i USA, Bank 
Światowy, mass-media, think tanki, ruchy społeczne oraz kraje takie 
jak Rosja i Chiny) w celu narzucenia Polsce niekorzystnych dla 
naszego kraju rozwiązań.  

3. Przygotowanie i aktywne reagowanie oznacza w tym kontekście 
kontrowanie lub łagodzenie niektórych niebezpiecznych dla Polski 
wizji, prognoz i postulatów.  

4. Państwo polskie powinno rozważyć użycie niektórych  
z analizowanych tu narracji dla realizacji własnych interesów, np. 
za pośrednictwem podmiotów takich jak Polska Fundacja 
Narodowa. [5,6,8/7,3] 

 

Pozycja Estymacja 

1. Czy istnieje potrzeba 
niezwłocznej reakcji i jakiego 
polskiego podmiotu publicznego? 

TAK 

KPRM – bieżące 
monitorowanie narracji 
międzynarodowych 
wskazanego typu 

2. Szacowana siła możliwego 
negatywnego wpływu na 
bezpieczeństwo RP 

Duża  

3. W jakim czasie dane 
zjawisko/proces/innowacja/… 
może istotnie wpłynąć na Polskę  

Aktualnie: 0-2 lat 
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Aneks: Zestawienie wybranych wizji i prognoz 
przyszłości w wiodących mediach światowych [podkr. 
własne] 

 

Miejsce 
publikacji 

Data 
publikacji 

Autor Prognoza/wizja 

Al-Jazeera 27.03.2020 Fahd 
Humayun 

Nie da się już utrzymać świata 
bez zabezpieczeń socjalnych  
i głębokiej współpracy 
międzynarodowej; pandemia 
stłumi „hiperindywidualizm, 
który dotychczas 
charakteryzował XXI wiek”. 

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/preparing-post-pandemic-world-
200325132809404.html 

Forbes 20.03.2020 Bernard 
Marr 

„Technologie, takie jak 
nadzór biometryczny, 
sztuczna inteligencja  
i monitoring przemieszczania 
się, staną się akceptowanym 
aspektem życia”. 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/03/23/covid-19-is-changing-our-
world--as-well-as-our-attitude-to-technology-and-privacy-why-could-that-be-a-
problem/#63ba5ab76dc1 

Wall Street 
Journal 

3.04.2020 Henry 
Kissinger 

„Świat po koronawirusie nie 
będzie już taki sam. […] Po 
zakończeniu pandemii Covid-
19 instytucje w wielu krajach 
będą postrzegane jako takie, 
które zawiodły. Nie ma 
znaczenia, czy osąd ten jest 
obiektywnie uzasadniony. […] 
zamęt polityczny i 
gospodarczy może trwać 
przez pokolenia”. 

https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-
order-11585953005?mod=opinion_lead_pos5 

Forbes 6.04.2020 Rich 
Karlgaard 

„Globalne podróże zostaną  
w pełni wznowione. […] 
Ludzka natura niewiele się 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/03/23/covid-19-is-changing-our-world--as-well-as-our-attitude-to-technology-and-privacy-why-could-that-be-a-problem/#63ba5ab76dc1
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/03/23/covid-19-is-changing-our-world--as-well-as-our-attitude-to-technology-and-privacy-why-could-that-be-a-problem/#63ba5ab76dc1
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/03/23/covid-19-is-changing-our-world--as-well-as-our-attitude-to-technology-and-privacy-why-could-that-be-a-problem/#63ba5ab76dc1
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zmienia. […] Startupy – 
jednorożce staną się 
zagrożonym gatunkiem. 
Lewica stanie się bardziej 
radykalna w 2021 roku”. 

https://www.forbes.com/sites/richkarlgaard/2020/04/06/five-bold-predictions-for-the-

post-covid-19-world/#371a9ca37def   

CNN 29.03.2020 Marcelo 
Gleiser 

„Wkraczamy w wiek wyjścia 
poza plemienność; 
[nadchodzi]  czas, w którym 
nasz gatunek zacznie 
funkcjonować jako jedność”. 

https://edition.cnn.com/2020/03/26/opinions/covid-19-will-change-us-as-a-species-
gleiser/index.html 

Portal 
Medium 

29.03.2020 Shahin 
Shibi 

„Nowy ład ekonomiczny i 
społeczny […] będzie bardziej 
skoncentrowany na relacjach 
międzyludzkich niż na pracy”.  

https://medium.com/@shachinsibi/the-next-normal-a-world-after-covid-19-
d1d1253cbe63 

Fortune/ 
Harvard 

29.03.2020 Jane Kim, 
Michelle 
Williams 

„Kolejna pandemia jest tylko 
kwestią czasu”.  

https://fortune.com/2020/03/29/coronavirus-pandemic-public-health-preparedness/  

Euractiv 30.03.2020 Ellen 
Laipson 

[Pandemia] „nie umknie 
uwadze państw takich jak 
Korea Północna, i różnych 
grup niepaństwowych. 
Wyciągną z niej lekcję, że nic 
nie jest bardziej destrukcyjne 
dla współczesnego 
liberalnego porządku 
kierowanego przez Zachód 
niż zagrożenie biologiczne”. 

https://www.euractiv.com/section/politics/opinion/after-the-pandemic-covid-19-
exposes-threat-of-biological-warfare/ 

Al-Jazeera  26.03.2020 Andrew 
Keen 

[Mimo pandemii] „świat 
cyfrowy kwitnie. Przeżywamy 
tę pandemię dzięki 
technologii […]. Technologia 
będzie tak wszechobecna jak 
teraz, jeśli nie bardziej,  

https://www.forbes.com/sites/richkarlgaard/2020/04/06/five-bold-predictions-for-the-post-covid-19-world/#371a9ca37def
https://www.forbes.com/sites/richkarlgaard/2020/04/06/five-bold-predictions-for-the-post-covid-19-world/#371a9ca37def
https://edition.cnn.com/2020/03/26/opinions/covid-19-will-change-us-as-a-species-gleiser/index.html
https://edition.cnn.com/2020/03/26/opinions/covid-19-will-change-us-as-a-species-gleiser/index.html
https://medium.com/@shachinsibi/the-next-normal-a-world-after-covid-19-d1d1253cbe63
https://medium.com/@shachinsibi/the-next-normal-a-world-after-covid-19-d1d1253cbe63
https://fortune.com/2020/03/29/coronavirus-pandemic-public-health-preparedness/
https://www.euractiv.com/section/politics/opinion/after-the-pandemic-covid-19-exposes-threat-of-biological-warfare/
https://www.euractiv.com/section/politics/opinion/after-the-pandemic-covid-19-exposes-threat-of-biological-warfare/
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a firmy technologiczne staną 
się jeszcze potężniejsze  
i dominujące. Nastąpi koniec 
„techlash” – tj. koniec 
wrogości wobec technologii. 

https://www.aljazeera.com/news/2020/03/world-coronavirus-pandemic-
200326055223989.html 

Al-Jazeera  26.03.2020 Andreas 
Krieg 

„Państwa niestabilne zostaną 
zepchnięte w chaos i 
anarchię, istnieje realna 
szansa, że niektóre reżimy nie 
przetrwają COVID-19”. 

https://www.aljazeera.com/news/2020/03/world-coronavirus-pandemic-
200326055223989.html 

Al-Jazeerra 26.03.2020 Vin Gupta Państwa „nadadzą 
bezpieczeństwu 
zdrowotnemu taki sam 
priorytet, co innym 
zagrożeniom, takim jak 
rozbrojenie jądrowe  
i terroryzm”. 

https://www.aljazeera.com/news/2020/03/world-coronavirus-pandemic-
200326055223989.html 

Al-Jazeera  26.03.2020 Mohd 
Faizal 
Musa 

„Samo znaczenie religii jest 
zagrożone [...] szczególnie 
islam, w miarę jak 
muzułmanie przygotowują się 
do „Ramadanu online” 
[potrwa on w tym roku od 23 
kwietnia do 23 maja]. 

https://www.aljazeera.com/news/2020/03/world-coronavirus-pandemic-
200326055223989.html 

Więź 26.03.2020 Michał 
Bilewicz 

Następstwem pandemii 
będzie zwrot 
tradycjonalistyczny: 
wzmocnione więzi wewnątrz 
społeczności, wzrost niechęci 
wobec obcych. Ludzie zwrócą 
się ku bardziej 
konserwatywnym 
światopoglądom. [...] 
Koronawirus jest 

https://www.aljazeera.com/news/2020/03/world-coronavirus-pandemic-200326055223989.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/world-coronavirus-pandemic-200326055223989.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/world-coronavirus-pandemic-200326055223989.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/world-coronavirus-pandemic-200326055223989.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/world-coronavirus-pandemic-200326055223989.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/03/world-coronavirus-pandemic-200326055223989.html
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najgroźniejszy dla 
najstarszych, będących 
główną część elektoratu 
Prawa i Sprawiedliwości. 

http://wiez.com.pl/2020/03/26/bilewicz-nastepstwem-pandemii-bedzie-zwrot-
tradycjonalistyczny/?fbclid=IwAR0GXYcMzrb927NAFSJt3_CqxYRuaj4N6K5UBnzjoRRy5
8xgJqrvT2WSYWU 

The New 
Statesman 

1.04.2020 John Gray • „Jeśli UE przetrwa, może 
być czymś w rodzaju 
Świętego Imperium 
Rzymskiego w późnych jego 
latach, zjawą, która utrzymuje 
się przez pokolenia, choć 
władza sprawowana jest 
gdzie indziej; 
• wiele rządów zostanie 
zdominowanych przez 
skrajną prawicę; 
• nastąpi szybki upadek roli 
USA; 
• ludzie mogą migrować do 
społeczności online, takich jak 
Second Life; 
• internetowa pornografia 
będzie się rozwijać,  
a „wirtualny seks może 
wkrótce ulec normalizacji”; 
• rządy będą musiały zrobić 
znacznie więcej w zakresie 
finansowania badań 
naukowych i innowacji 
technologicznych. 

https://www.newstatesman.com/2020/04/why-crisis-turning-point-history 

South China 
Morning 
Post/Royal 
United 
Services 
Institute 
(RUSI) in 
London 

4.04.2020 Raffaello 
Pantucci 

„Chiny niewątpliwie 
wykorzystały udzielaną przez 
siebie pomoc medyczną 
politycznie, ale ostatecznie 
nie wpłynie to na kształt 
nowego porządku 
światowego. Być może nie 
widzimy jeszcze końca ładu 
międzynarodowego pod 

http://wiez.com.pl/2020/03/26/bilewicz-nastepstwem-pandemii-bedzie-zwrot-tradycjonalistyczny/?fbclid=IwAR0GXYcMzrb927NAFSJt3_CqxYRuaj4N6K5UBnzjoRRy58xgJqrvT2WSYWU
http://wiez.com.pl/2020/03/26/bilewicz-nastepstwem-pandemii-bedzie-zwrot-tradycjonalistyczny/?fbclid=IwAR0GXYcMzrb927NAFSJt3_CqxYRuaj4N6K5UBnzjoRRy58xgJqrvT2WSYWU
http://wiez.com.pl/2020/03/26/bilewicz-nastepstwem-pandemii-bedzie-zwrot-tradycjonalistyczny/?fbclid=IwAR0GXYcMzrb927NAFSJt3_CqxYRuaj4N6K5UBnzjoRRy58xgJqrvT2WSYWU
https://www.newstatesman.com/2020/04/why-crisis-turning-point-history
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przywództwem Ameryki  
i nowego Pax Sinica, ale 
jesteśmy świadkami zmiany 
równowagi między nimi”. 

https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3078154/how-chinas-coronavirus-

medical-diplomacy-failing-win-over-world 

MIT 
Technology 
Review 

17.03.2020 Gideon 
Lichfield 

„przywrócimy możliwość 
bezpiecznych kontaktów 
towarzyskich, opracowując 
bardziej wyrafinowane 
sposoby identyfikowania, kto 
jest zagrożony chorobą, a kto 
nie, oraz dyskryminując - 
prawnie - tych, którzy są. […] 
Wszędzie będą skanery 
temperatury, a zakład pracy 
może wymagać noszenia 
opaski monitorującej, która 
śledzi temperaturę lub inne 
parametry życiowe. [Różne 
miejsca] „mogą poprosić  
o poświadczenie immuno-
odporności [zaświadczające, 
że] już wyzdrowiałeś lub 
zostałeś zaszczepiony […] 
Dostosujemy się i 
zaakceptujemy takie środki”. 

https://www.technologyreview.com/s/615370/coronavirus-pandemic-social-
distancing-18-months/ 

Financial 
Times  

20.03.2020 Yuval Noah 
Harari 

Prawdopodobne jest 
przejście do społeczeństwa 
permanentnego 
scentralizowanego nadzoru 
(na wzór chiński). Nastąpi 
m.in. zmiana reguł 
podróżowania: „Wszelkie 
międzynarodowe podróże  
w najbliższych miesiącach 
będą napotykać ogromne 
trudności. [Możliwe] Globalne 
porozumienie w sprawie 
wstępnej kontroli 

https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3078154/how-chinas-coronavirus-medical-diplomacy-failing-win-over-world
https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3078154/how-chinas-coronavirus-medical-diplomacy-failing-win-over-world
https://www.technologyreview.com/s/615370/coronavirus-pandemic-social-distancing-18-months/
https://www.technologyreview.com/s/615370/coronavirus-pandemic-social-distancing-18-months/
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podróżnych”. 
https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75, wersja polska: 
https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,25826569,yuval-noah-harari-koronawirusa-
nie-pokonamy.html 

McKinsey & 
Company 

30.03.2020 M. Craven, 
L. Liu, M. 
Mysore, S. 
Singhal, S. 
Smit, M. 
Wilson 

Pandemia wywoła 
„strukturalne szkody  
w gospodarce, spowodowane 
przez rozprzestrzenianie się 
wirusa przez cały rok, aż 
szczepionka będzie 
powszechnie dostępna,  
w połączeniu z brakiem 
reakcji politycznej w celu 
zapobiegania bankructwom 
na szeroką skalę, bezrobociu  
i kryzysowi finansowemu”. 

https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-
implications-for-business 

South China 
Morning 
Post 

01.04.2020 Yuval 
Harari 

Pandemia „może uzasadniać  
i znormalizować wdrażanie 
narzędzi do masowej 
inwigilacji w krajach, które do 
tej pory je odrzucały. […] co 
ważniejsze, oznacza 
dramatyczne przejście od 
nadzoru „ponad skórą” [„over 
the skin”] do nadzoru „pod 
skórą” [„under the skin”]. 
Wcześniej rządy 
monitorowały głównie twoje 
działania na świecie - gdzie się 
udajesz, z kim się spotykasz. 
Teraz bardziej interesują się 
tym, co dzieje się w twoim 
ciele. Z twoim stanem 
zdrowia, temperaturą ciała, 
ciśnieniem krwi”. 

https://www.scmp.com/news/china/article/3077960/homo-deus-author-yuval-harari-
shares-pandemic-lessons-past-and-warnings 

Singularity 
Hub 

25.03.2020 Carin Ism, 
Julien 
Leyre 

Tekst ukazuje możliwe 
scenariusze pozytywne. Oto 
wybrane prognozy zmian  

https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75
https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,25826569,yuval-noah-harari-koronawirusa-nie-pokonamy.html
https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,25826569,yuval-noah-harari-koronawirusa-nie-pokonamy.html
https://www.scmp.com/news/china/article/3077960/homo-deus-author-yuval-harari-shares-pandemic-lessons-past-and-warnings
https://www.scmp.com/news/china/article/3077960/homo-deus-author-yuval-harari-shares-pandemic-lessons-past-and-warnings
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w zbiorowym sposobie 
myślenia, które może 
przynieść pandemia: 

1. Nowe uznanie dla 
samowystarczalności. 

2. Szybsze upowszechnienie 
technologii wykorzystania 
energii z paneli słonecznych. 

3. Przyspieszona innowacja  
i przyjęcie technologii 
dronów. 

4. Uniwersalny dochód 
podstawowy. 

5. Zdrowe przebudzenie, aby 
nigdy nie ufać ślepo liderom. 

6. Wzrost znaczenia nauki. 
7. Szersze przyjęcie 

zdecentralizowanych 
protokołów internetowych. 

8. Świat post-post-prawdy. 
9. Złota era „tele-obecności” 

(obecności zdalnej, tele-
presence). 

10. Boom demograficzny (wyż 
koronawirusowy). 

11. Płacenie bohaterom [lekarze, 
ratownicy] nie tylko 
oklaskami. Docenienie 
niewdzięcznych, ale 
potrzebnych prac i zawodów. 

12. Aktualizacja procedur 
kryzysowych. 

13. Zjednoczenie dzięki 
wspólnemu wrogowi. 

https://singularityhub.com/2020/03/25/16-ways-coronavirus-may-change-the-way-we-

look-at-the-world/ 

The 
Guardian 

24.03.2020 William 
Davies 

Pandemia „może 
doprowadzić do dewaluacji 
ośrodków miejskich, 
ponieważ staje się jasne, jak 
wiele „pracy opartej na 

https://singularityhub.com/2020/03/25/16-ways-coronavirus-may-change-the-way-we-look-at-the-world/
https://singularityhub.com/2020/03/25/16-ways-coronavirus-may-change-the-way-we-look-at-the-world/
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wiedzy” można ostatecznie 
wykonać online. […] Pełne 
zrozumienie znaczenia 2020 
roku zajmie lata lub dekady. 
Możemy być jednak pewni, że 
jako prawdziwie globalny 
kryzys, jest ona także 
globalnym punktem 
zwrotnym. W najbliższej 
przyszłości będzie dużo bólu 
emocjonalnego, fizycznego  
i finansowego. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/24/coronavirus-crisis-
change-world-financial-global-capitalism  

BBC  31.03.2020 Simon 
Mair 

Istnieje wiele możliwych 
przyszłości; wszystkie zależą 
od tego, jak rządy i 
społeczeństwo zareagują na 
koronawirusa i jego 
następstwa gospodarcze. 
Cztery skrajne scenariusze to: 
1. Kapitalizm państwowy: 
reakcja scentralizowana, 
priorytetem jest wartość 
wymiany; 
2. Barbarzyństwo: reakcja 
zdecentralizowana, 
priorytetem wartość 
wymiany; 
3. Socjalizm państwowy: 
reakcja scentralizowana, 
priorytetem ochrona życia; 
4. Wzajemna pomoc: reakcja 
zdecentralizowana, 
priorytetem ochrona życia. 

https://www.bbc.com/future/article/20200331-covid-19-how-will-the-coronavirus-
change-the-world  

The 
Correspond
ent 

1.03.2020 Eric 
Holthaus 

„Koronawirus popchnął świat 
w epokę jedności, 
solidarności i szybkich zmian 
społecznych, które wyglądają 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/24/coronavirus-crisis-change-world-financial-global-capitalism
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/24/coronavirus-crisis-change-world-financial-global-capitalism
https://www.bbc.com/future/article/20200331-covid-19-how-will-the-coronavirus-change-the-world
https://www.bbc.com/future/article/20200331-covid-19-how-will-the-coronavirus-change-the-world
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jak skompresowana wersja 
tego, o czym ostrzegają nas 
klimatolodzy od 
dziesięcioleci”. 
„W zeszłym roku nie do 
pomyślenia było, aby USA 
ustanowiły uniwersalny 
dochód podstawowy w 
najbliższym czasie. Teraz jest 
on o krok od 
urzeczywistnienia się. 
Następnym krokiem będzie 
uznanie innych potrzeb, 
takich jak opieka zdrowotna, 
mieszkalnictwo i praca za 
prawa człowieka. Są to 
kluczowe elementy polityki 
Green New Deal w zakresie 
polityki klimatycznej, a kryzys 
koronawirusowy udowodnił, 
że nie jest ona poza zasięgiem 
w najbliższym czasie. […] Jeśli 
zrobimy to dobrze, 
stworzymy świat, który jest 
bardziej odporny na przyszłe 
katastrofy, ponieważ 
rozdzieliliśmy i 
zdecentralizowaliśmy nasze 
zasilanie i poradziliśmy sobie 
z sytuacją kryzysową”. 

https://thecorrespondent.com/385/we-arent-just-stopping-coronavirus-were-
building-a-new-world/50968856015-625b9768 

The 
Spectator 

4.04.2020 Lionel 
Barber 

„Epoka ultra-mobilności się 
skończyła. Podobnie jak ataki 
terrorystyczne z 11 września 
zasadniczo zmieniły nasze 
myślenie o bezpieczeństwie, 
koronawirus wzmocni 
tendencję [rządów] do 
kontrolowania i 
monitorowania [populacji]. 

https://thecorrespondent.com/385/we-arent-just-stopping-coronavirus-were-building-a-new-world/50968856015-625b9768
https://thecorrespondent.com/385/we-arent-just-stopping-coronavirus-were-building-a-new-world/50968856015-625b9768
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Kontrola stanu zdrowia na 
lotniskach może stać się 
rutyną”.  
„Firmy nie porzucą globalnych 
łańcuchów dostaw, ale epoka 
[głosząca, że] ’najtańsze jest 
najlepsze‘ minęła”.  
„Będzie wielu przegranych. 
Ale będzie też jeden wielki 
zwycięzca: technologia. 
Wirus nie zatrzyma marszu 
sztucznej inteligencji. Może 
on nawet przyspieszyć. 
Technika będzie niezbędną 
bronią w walce z przyszłymi 
pandemiami”.  

https://www.spectator.co.uk/article/how-will-the-world-be-changed-by-the-war-
against-coronavirus 

Vremya i 
Dengi, e-
vid.ru 

2.04.2020 Andrei 
Ielinson 

Pandemia koronawirusa 
przedstawiona jest jako III 
wojna światowa. I podobnie 
jak w poprzednich wojnach, 
najnowsze technologie, 
które rozwinęły się w ciągu 
ostatnich dwóch dekad, 
czekały na taki wyzwalacz, 
aby rozpocząć nową wielką 
transformację 
społeczeństwa i biznesu:  

 „świat jest w trakcie 
gwałtownej transformacji 
technologicznej [...] idea 
powszechnej równości 
wymagała 20 mln ofiar 
podczas I wojny św., a idea 
najwyższej wartości życia 
ludzkiego powstała  
w wyniku II wojny św.,  
w której zginęło 50 mln 
ludzi. Pandemia 
koronawirusa to nic innego 

https://www.spectator.co.uk/article/how-will-the-world-be-changed-by-the-war-against-coronavirus
https://www.spectator.co.uk/article/how-will-the-world-be-changed-by-the-war-against-coronavirus
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jak III wojna św. w jedynej 
formie, w której jest ona 
możliwa dzisiaj. Jeśli chodzi 
o skalę strat i zniszczeń, nie 
można oczywiście porównać 
jej z dwiema poprzednimi, 
ale pod względem wpływu 
na politykę i gospodarkę, 
społeczeństwo i 
świadomość, są one dość 
porównywalne”. 

 „W ostatnich latach 
biznesmeni i analitycy tak 
często przewidywali 
‘zakłócenie’ (disruption)  
w gospodarce, że wszyscy są 
zmęczeni czekaniem na nie. 
Dzisiaj zakłócenia  
- rewolucyjna transformacja 
- dzieją się na naszych 
oczach. Pionierskie firmy, 
które uruchomiły ten proces 
(Google, Amazon, Tencent, 
Alibaba itp.), opracowały 
nowe technologie i nowe 
relacje, które zaczęły 
zmieniać tradycyjną 
gospodarkę. Ale waga  
i tempo tych zmian były tak 
niskie, że wydawało się, że 
przejście zajmie więcej niż 
kilkanaście lat […]. Jednak 
wojna z koronawirusem 
zerwała tamę […]”. 

 „najważniejszymi 
czynnikami wartości 
biznesowej będą zdolność 
do współpracy, empatia, 
sprawiedliwość. To będzie 
siła biznesu w XXI wieku. […]  
W nowym paradygmacie 
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prawo pięści upadnie i 
zostanie zastąpione prawem 
prawości”. 

https://e-vid.ru/obschestvo/020420/tretya-mirovaya-i-pobeda-
spravedlivosti-kakim-budet-mir-posle-virusa 

Houston 
Chronicle 

3.04.2020 Dwight 
Silverman 

 „Internet stał się kluczowym 
czynnikiem w walce  
z pandemią koronawirusa.  
A kiedy ona się skończy […] 
wyjdziemy z niej zmienieni, 
bardziej zależni od 
połączenia z siecią niż 
kiedykolwiek wcześniej”. 

 „Gdy pracownicy posmakują 
pracy zdalnej  
a menedżerowie przekonają 
się, że pracownicy pracujący 
w domu są często bardziej 
produktywni, nadejdzie 
nowa normalność”. 

https://www.houstonchronicle.com/business/technology/article/How-technology-
will-change-us-after-the-COVID-19-15174489.php  

Al-Jazeera 3.04.2020 Paul 
Mason 

Przewidywanie upadku 
systemu kapitalistycznego  
w obecnej postaci  
– z perspektywy widocznie 
lewicowej. Obecny kryzys 
podmywa podstawy systemu 
kapitalistycznego. 

 „Podczas kryzysu 
finansowego w 2008 r. 
Wyglądało to tak, jakby 
„dach”- system finansowy - 
zawalił się na głównej 
konstrukcji, która, choć była 
uszkodzona, pozostała 
stabilna i ostatecznie 
przebudowaliśmy dach. Tym 
razem załamują się 
fundamenty - ponieważ całe 
życie gospodarcze  

https://e-vid.ru/obschestvo/020420/tretya-mirovaya-i-pobeda-spravedlivosti-kakim-budet-mir-posle-virusa
https://e-vid.ru/obschestvo/020420/tretya-mirovaya-i-pobeda-spravedlivosti-kakim-budet-mir-posle-virusa
https://www.houstonchronicle.com/business/technology/article/How-technology-will-change-us-after-the-COVID-19-15174489.php
https://www.houstonchronicle.com/business/technology/article/How-technology-will-change-us-after-the-COVID-19-15174489.php
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w systemie kapitalistycznym 
opiera się na zmuszaniu 
ludzi do pójścia do pracy  
i wydania zarobków”. 

 Pewne rzeczy (stałe), które 
wcześniej wydawały się 
niemożliwe, nagle zaczęły 
być traktowane jako 
możliwe: „powszechne 
płatności, ratowanie 
państwa i finansowanie 
długów państwowych przez 
banki centralne zostało 
przyjęte z prędkością, która 
zaszokowała nawet 
zwykłych zwolenników tych 
środków”. 

 „Byłem więc zaskoczony, 
gdy zobaczyłem analityków 
z australijskiej grupy 
inwestycyjnej, Macquarie 
Wealth, jednej z najbardziej 
kapitalistycznych firm na 
świecie, mówiących 
inwestorom: 
„Konwencjonalny kapitalizm 
umiera, a przynajmniej 
mutuje się w coś bliższego 
wersji komunizmu”.  

 „Priorytety zwykłych ludzi 
przeniosły wybory rynkowe 
na koncepcje 
sprawiedliwości i dobrego 
samopoczucia”. 

 Jeśli wielka plaga z XIV 
wieku wywołała wyobraźnię 
postfeudalną, możliwe jest - 
i pożądane - że ta pobudzi 
wyobraźnię 
postkapitalistyczną. I to 
szybko". 
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https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/coronavirus-signal-capitalism-
200330092216678.html 

Reuters Bill Gates  „Ostatecznie będziemy mieli 
jakieś cyfrowe certyfikaty, 
które pokażą, kto wyzdrowiał 
lub został niedawno 
przetestowany, lub - kiedy 
uzyskamy szczepionkę, która 
osoba ją otrzymała”. 

https://chnnews.pl/ameryka/item/4534-gates-cyfrowy-certyfikat-odpornosci-by-
ludzie-mogli-podrozowac-po-
swiecie.html?fbclid=IwAR3BpYEq1IjYtYTO754Bn1YiWkiLxtcbB4ajmo1hRTN9ZBG1tzeJv
H8BAyA; https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-coronavirus-bill-gates-
micr/false-claim-bill-gates-planning-to-use-microchip-implants-to-fight-coronavirus-
idUSKBN21I3EC 

La 
Vanguardia 

6.04.2020 Manuel 
Castells 

„[...] stoimy w obliczu 
najpoważniejszego 
zagrożenia, z jakim ludzkość 
miała do czynienia od czasu II 
wojny światowej. [...] Świat 
już się zmienił i już nigdy nie 
będzie taki, jak ten w którym 
dotąd żyliśmy. Nie wiemy, jak 
będzie. Być może najlepszą 
rzeczą byłoby dla nas 
podjęcie jakiejś decyzji  
i przekształcenie go, zamiast 
pogodzenia się  
z przeznaczeniem”. Nastąpi 
trwałe przejście do edukacji 
wirtualnej (co nie znaczy, że 
zniknie tradycyjna). 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200406/48329582092/enfrentamos-
desunidos-la-mas-grave-amenaza-que-ha-tenido-la-humanidad-ningun-estudiante-va-
a-perder-el-curso-por-razon-de-la-epidemia.html 

Rzeczpospol
ita 

15.03.2020 Marek A. 
Cichocki 

„[…]  typ współczesnego 
człowieka raczej nie ulegnie 
radykalnej zmianie i, tak jak 
wcześniej, także po tej 
epidemii nadal będzie on 
pragnął dwóch całkowicie 
wykluczających się rzeczy, 
mianowicie absolutnego 

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/coronavirus-signal-capitalism-200330092216678.html
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/coronavirus-signal-capitalism-200330092216678.html
https://chnnews.pl/ameryka/item/4534-gates-cyfrowy-certyfikat-odpornosci-by-ludzie-mogli-podrozowac-po-swiecie.html?fbclid=IwAR3BpYEq1IjYtYTO754Bn1YiWkiLxtcbB4ajmo1hRTN9ZBG1tzeJvH8BAyA
https://chnnews.pl/ameryka/item/4534-gates-cyfrowy-certyfikat-odpornosci-by-ludzie-mogli-podrozowac-po-swiecie.html?fbclid=IwAR3BpYEq1IjYtYTO754Bn1YiWkiLxtcbB4ajmo1hRTN9ZBG1tzeJvH8BAyA
https://chnnews.pl/ameryka/item/4534-gates-cyfrowy-certyfikat-odpornosci-by-ludzie-mogli-podrozowac-po-swiecie.html?fbclid=IwAR3BpYEq1IjYtYTO754Bn1YiWkiLxtcbB4ajmo1hRTN9ZBG1tzeJvH8BAyA
https://chnnews.pl/ameryka/item/4534-gates-cyfrowy-certyfikat-odpornosci-by-ludzie-mogli-podrozowac-po-swiecie.html?fbclid=IwAR3BpYEq1IjYtYTO754Bn1YiWkiLxtcbB4ajmo1hRTN9ZBG1tzeJvH8BAyA
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-coronavirus-bill-gates-micr/false-claim-bill-gates-planning-to-use-microchip-implants-to-fight-coronavirus-idUSKBN21I3EC
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-coronavirus-bill-gates-micr/false-claim-bill-gates-planning-to-use-microchip-implants-to-fight-coronavirus-idUSKBN21I3EC
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-coronavirus-bill-gates-micr/false-claim-bill-gates-planning-to-use-microchip-implants-to-fight-coronavirus-idUSKBN21I3EC
https://www.lavanguardia.com/vida/20200406/48329582092/enfrentamos-desunidos-la-mas-grave-amenaza-que-ha-tenido-la-humanidad-ningun-estudiante-va-a-perder-el-curso-por-razon-de-la-epidemia.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200406/48329582092/enfrentamos-desunidos-la-mas-grave-amenaza-que-ha-tenido-la-humanidad-ningun-estudiante-va-a-perder-el-curso-por-razon-de-la-epidemia.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200406/48329582092/enfrentamos-desunidos-la-mas-grave-amenaza-que-ha-tenido-la-humanidad-ningun-estudiante-va-a-perder-el-curso-por-razon-de-la-epidemia.html
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bezpieczeństwa i absolutnej 
indywidualnej wolności. […] 
kiedy poczujemy, że 
niebezpieczeństwo jest już za 
nami, to iluzja, że można mieć 
jedno i drugie, wróci 
prawdopodobnie ze 
zdwojoną siłą. Współczesny 
kapitalizm i demokracja są 
zbudowane na tej iluzji  
i myślę, że kryzysy, nawet tak 
wyjątkowe jak ten teraz 
prędzej doprowadzą do tego, 
że poprawione zostaną jakieś 
aspekty funkcjonowania 
państwa oraz instytucji 
międzynarodowych, na 
przykład w obszarze 
globalnego systemu zdrowia, 
niż zmienią fundamentalnie 
naszą powszechną 
świadomość oraz wygodny 
dla nas sposób życia. 
Podobnie jak w przypadku 
kryzysu finansowego, który  
w żadnym wypadku nie 
przyczynił się przecież do 
zmiany funkcjonowania 
finansowego kapitalizmu na 
świecie i nie spowodował 
radykalnej reformy 
finansowych instytucji, tak też 
i w tym wypadku nie 
oczekiwałbym gruntownej 
zmiany w sposobie 
funkcjonowania 
współczesnych społeczeństw. 
Iluzja zachowania 
bezpieczeństwa i wolności 
jest w nas bowiem wciąż 
bardzo silna”. 
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https://www.rp.pl/Felietony/303159961-Marek-A-Cichocki-Iluzja-ktora-przezyje-

epidemie.html  

Project 
Syndicate 

6.04.2020 Dani 
Rodrik 

Opcja satus quo: 
„[...] COVID-19 może nie 
zmienić - a tym bardziej 
odwrócić - tendencji 
widocznych przed kryzysem. 
Neoliberalizm będzie 
kontynuował powolną śmierć. 
Populistyczni autokraci staną 
się jeszcze bardziej 
autorytarni. Hiperglobalizacja 
pozostanie w defensywie, gdy 
państwa narodowe odzyskają 
przestrzeń polityczną. Chiny  
i USA będą kontynuować kurs 
kolizyjny. A bitwa w 
państwach narodowych 
między oligarchami, 
autorytarnymi populistami  
i liberalnymi 
internacjonalistami będzie się 
nasilać, podczas gdy lewica 
stara się opracować program, 
który jest atrakcyjny dla 
większości wyborców”. 

https://www.project-syndicate.org/commentary/will-covid19-remake-the-world-by-
dani-rodrik-2020-04 

Fondation 
pour la 
recherche 
stratégique 

6.04.2020 Bruno 
Tertrais 

 „podobnie jak Czarna 
Śmierć nie doprowadziła do 
zakończenia handlu 
morskiego, kryzys Covid-19 
nie położy kresu globalizacji  
i prawdopodobnie będzie 
miał jedynie ograniczony 
wpływ na podróże lotnicze. 
Usieciowione 
społeczeństwo oferuje 
więcej korzyści niż 
niedogodności w zakresie 
zarządzania epidemiami: 
monitorowanie i 

https://www.rp.pl/Felietony/303159961-Marek-A-Cichocki-Iluzja-ktora-przezyje-epidemie.html
https://www.rp.pl/Felietony/303159961-Marek-A-Cichocki-Iluzja-ktora-przezyje-epidemie.html
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ostrzeganie; repatriacja 
sanitarna; pomoc 
międzynarodowa; 
współpraca naukowa”; 

 „Wzrost populizmu 
rządowego może się 
zatrzymać. [...] Z drugiej 
strony suwerenność 
powinna logicznie być 
jednym z wielkich 
zwycięzców kryzysu”; 

 „Jak w przypadku każdego 
kryzysu bezpieczeństwa - 
wojny, terroryzmu, epidemii 
[...] - należy oczekiwać 
wzmocnienia państwa, 
którego rola stanie się 
większa zarówno pod 
względem kontroli ludności, 
jak i interwencji 
gospodarczej. [...] Chociaż 
kryzys może wzmocnić silne 
państwa poprzez 
zwiększenie roli władz 
publicznych, może osłabić 
państwa niestabilne; 

 „Covid-19 będzie zatem 
testem legitymizacji dla 
wszystkich modeli 
rządzenia. Czy to oznacza, 
że może to być pośrednia 
przyczyna nowych 
przewrotów lub rewolucji? 
Prawdopodobnie nie w 
perspektywie 
krótkoterminowej, 
ponieważ społeczeństwa 
będą przez kilka miesięcy 
zbyt osłabione  
i zajęte możliwym 
„powrotem do normalnego 
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życia”; 

 Jeśli amerykańskie 
przywództwo jest 
nieobecne, żaden inny 
biegun władzy nie odegrałby 
tej roli i żaden  
z niej nie wyrósłby. [...] 
Chiny ze swojej strony 
stanowiły problem, zanim 
zaczęły próbować być 
częścią rozwiązania 
(poprzez pomoc 
międzynarodową), mimo że 
powinny być dobrze 
przygotowane.  

 istnieje ryzyko, że część 
dorobku prawnego UE 
(Schengen, RODO itp.) 
zniknie lub przynajmniej 
zostanie zawieszona”; 

 Podobnie jak sektor opieki 
zdrowotnej, rolnictwo 
skorzysta na relokacji.  

 Sukces demokracji 
półautorytarnej; 

 Ery cyfrowego 
indywidualizmu. 

https://www.frstrategie.org/en/publications/notes/year-rat-strategic-consequences-

coronavirus-crisis-2020 

 
                                                      
80  F. Fukuyama, Koniec historii, Poznań 1996; pierwsza wersja eseju prezentującego 

tezę o „końcu historii” pochodzi z 1989 r., zob. F. Fukuyama, The End of History?, 
„The National Interest”, Summer 1989.  

81  Termin użyty w 1989 r. przez amerykańskiego ekonomistę Jamesa Williamsona na 
określenie opracowanego przez niego zespołu reform mających doprowadzić do 
naprawy gospodarek państw rozwijających się. Stał się on podstawą polityki 
międzynarodowych instytucji finansowych, jak Bank Światowy, czy Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy, zob. J. Stańczyk, Konsensus waszyngtoński a reformy w krajach 
postkomunistycznych, „Zeszyty Naukowe. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne” nr 2, 
2004, s. 59.  

https://www.frstrategie.org/en/publications/notes/year-rat-strategic-consequences-coronavirus-crisis-2020
https://www.frstrategie.org/en/publications/notes/year-rat-strategic-consequences-coronavirus-crisis-2020
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82  X. Lopez, Fukuyama en Wuhan: predicciones en tiempos de pandemia, 9.04.2020, 

https://la-u.org/fukuyama-en-wuhan-predicciones-en-tiempos-de-pandemia/ 
[odczyt: 15.04.2020]. 

83  Pojęcie amerykańskiej badaczki z Harvard Business School, Shoshany Zuboff, które 
rozwinęła we wpływowej książce The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for  
a Human Future at the New Frontier of Power (2018). Autorka stawia tam tezę, że era 
big data zapoczątkowała nową, „złowrogą” odmianę kapitalizmu, opartą na 
„wywłaszczeniu” obywateli z danych, generowanych w trakcie korzystania przez nich 
z usług i urządzeń cyfrowych. 

84  https://the-politics-of-covid-19.com [odczyt: 15.04.2020]. 
85  Przykładowo, interesujące wizje i prognozy formułuje w rozmowie z J. Żakowskim na 

łamach „Polityki” z dn. 15-21 kwietnia 2020 francuski intelektualista J. Rupnik. Z kolei 
kompleksowy zbiór postulatów głównie pod kątem gospodarczej reakcji państwa na 
konsekwencje epidemii formułują na łamach „Gazety Wyborczej” z 15 kwietnia 2020 
dwaj polscy ekonomiści z London School of Economics oraz Instytutu Nauk 
Ekonomicznych PAN, Paweł Bukowski i Wojciech Paczos; zob. Co z gospodarką po 
epidemii? Ekonomiści: Mamy plan, jak ją uratować, 14.04.2020, 
https://wyborcza.pl/7,75968,25867113,co-z-gospodarka-po-epidemii-ekonomisci-
mamy-plan-jak-ja-uratowac.html [odczyt: 15.04.2020]. 

86  https://www.politico.com/news/magazine/2020/03/19/coronavirus-effect-
economy-life-society-analysis-covid-135579 [odczyt: 15.04.2020]. 

87  https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coroanvirus-pandemic/ 
[odczyt: 15.04.2020]. 

88  Dobrym przykładem są prognozy dotyczące energetyki: o ile jedni nawołują do 
przyspieszenia „zielonej transformacji” (np. poprzez powiązanie pomocy 
przedsiębiorcom z inwestycjami w odnawialne źródła energii i efektywność 
energetyczną), inni spodziewają się, że oczekiwana recesja zablokuje inwestycje  
w odnawialne źródła energii. 

89  Przykłady tego rodzaju narracji o przyszłości to: S. Barca, Within and beyond the 
pandemic. Demanding a Care Income and a feminist Green New Deal for Europe, 
7.04.2020, https://undisciplinedenvironments.org/2020/04/07/within-and-beyond-
the-pandemic-demanding-a-care-income-and-a-feminist-green-new-deal-for-
europe/ [odczyt: 15.04.2020]. oraz S. Earle, Seizing the unexpected opportunities of 
Covid-19, 09.04.2020, https://www.opendemocracy.net/en/transformation/seizing-
unexpected-opportunities-covid-19/ [odczyt: 15.04.2020]. 

90  J. Horowitz, In Italy, Going Back to Work May Depend on Having the Right Antibodies, 
4.04.2020, https://www.nytimes.com/2020/04/04/world/europe/italy-coronavirus-
antibodies.html [odczyt: 15.04.2020].  

91  G. Lichfield, Social distancing is here to stay for much more than a few weeks. It will 
upend our way of life, in some ways forever, 17.03.2020, 
https://www.technologyreview.com/s/615370/coronavirus-pandemic-social-
distancing-18-months/ [odczyt: 15.04.2020]. 

92  J. Rankin, Russian media ‘spreading Covid-19 disinformation’, 18.03.2020, 
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/18/russian-media-spreading-covid-
19-disinformation [odczyt: 15.04.2020].  

93  National Academy of Medicine, The Neglected Dimension of Global Security:  
A Framework to Counter Infectious Disease Crises, 2016, Washington DC: The 
National Academies Press. https://doi.org/10.17226/21891, s. 2 [odczyt: 

https://la-u.org/fukuyama-en-wuhan-predicciones-en-tiempos-de-pandemia/
https://the-politics-of-covid-19.com/
https://wyborcza.pl/7,75968,25867113,co-z-gospodarka-po-epidemii-ekonomisci-mamy-plan-jak-ja-uratowac.html
https://wyborcza.pl/7,75968,25867113,co-z-gospodarka-po-epidemii-ekonomisci-mamy-plan-jak-ja-uratowac.html
https://www.politico.com/news/magazine/2020/03/19/coronavirus-effect-economy-life-society-analysis-covid-135579
https://www.politico.com/news/magazine/2020/03/19/coronavirus-effect-economy-life-society-analysis-covid-135579
https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coroanvirus-pandemic/
https://undisciplinedenvironments.org/2020/04/07/within-and-beyond-the-pandemic-demanding-a-care-income-and-a-feminist-green-new-deal-for-europe/
https://undisciplinedenvironments.org/2020/04/07/within-and-beyond-the-pandemic-demanding-a-care-income-and-a-feminist-green-new-deal-for-europe/
https://undisciplinedenvironments.org/2020/04/07/within-and-beyond-the-pandemic-demanding-a-care-income-and-a-feminist-green-new-deal-for-europe/
https://www.opendemocracy.net/en/transformation/seizing-unexpected-opportunities-covid-19/
https://www.opendemocracy.net/en/transformation/seizing-unexpected-opportunities-covid-19/
https://www.nytimes.com/2020/04/04/world/europe/italy-coronavirus-antibodies.html
https://www.nytimes.com/2020/04/04/world/europe/italy-coronavirus-antibodies.html
https://www.technologyreview.com/s/615370/coronavirus-pandemic-social-distancing-18-months/
https://www.technologyreview.com/s/615370/coronavirus-pandemic-social-distancing-18-months/
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/18/russian-media-spreading-covid-19-disinformation
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/18/russian-media-spreading-covid-19-disinformation
https://doi.org/10.17226/21891


Opracowanie dla organów administracji publicznej RP 
 

 

Ośrodek Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi CBB ASzWoj 
biuletyn.osnwc@akademia.mil.pl 

81 

                                                                                                                                 
15.04.2020]. W dokumencie nie sprecyzowano, w jakim horyzoncie czasu wystąpią 
prognozowane straty. Można zakładać, że chodzi o okres kilku lat. 

94  The CSIS Commission on Strengthening America’s Health Security, Ending the Cycle of 
Crisis and Complacency in U.S. Global Health Security, 18.11.2019, 
https://healthsecurity.csis.org/final-report/#fn:2 [odczyt: 11.04.2020]. 

95 Chang-Ching Tu, Lessons from Taiwan’s experience with COVID-19, 7.04.2020, 
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/lessons-from-taiwans-
experience-with-covid-19/ [odczyt: 17.04.2020] 

96  Wśród nich wskazuje się ostatnio przede wszystkim na Fundację Billa i Melindy 
Gates. 

https://healthsecurity.csis.org/final-report/#fn:2
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/lessons-from-taiwans-experience-with-covid-19/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/lessons-from-taiwans-experience-with-covid-19/
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Bezpieczeństwo narracyjne RP w warunkach 
cywilizacji cyfrowej  
RAPORT 

1 grudnia 2019. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie ogromnego, 
praktycznego znaczenia bezpieczeństwa narracyjnego Polski w warunkach cywilizacji 
cyfrowej. Niniejsza analiza określa zakres działań, które powinny prowadzić organy RP, 
aby efektywnie zarządzać wizerunkiem Polski i Polaków – zarówno w kraju, jak i za 
granicą.  

Streszczenie 

 Bezpieczeństwo narracyjne jest stanem, w którym państwo  dynamicznie 
oddziałuje zgodnie z interesem społecznym i państwowym na podmioty krajowe  
i międzynarodowe będące w stanie współtworzyć „opowieść” o tym państwie, jego 
zasobach, przeszłości i możliwościach działania.  

 Bezpieczeństwo narracyjne jest niezbędnym ogniwem zabiegania o interesy  
w cywilizacji cyfrowej, czyli w warunkach szczególnej podatności społeczeństwa na 
zawłaszczanie dyskursu przez najsilniejszych, także ponadnarodowych graczy. 

 Polsce brakuje obecnie spójnej narracji o sobie, co jest efektem doświadczeń 
dwóch totalitaryzmów oraz obranej ścieżki transformacji. Zbyt często występuje 
bezkrytyczne powielanie przez Polskę narracji innych krajów nasz temat. 

 Szczególnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narracyjnego Polski są negatywne 
narracje rozwijane na arenie międzynarodowej przez niektóre państwa oraz grupy 
interesu. 

 W przypadku Polski należy – podobnie jak czynią to silni gracze międzynarodowi  
– rozpatrywać bezpieczeństwo narracyjne w odniesieniu nie tylko do obecnej 
kondycji kraju i społeczeństwa, ale również w kontekście historycznych 
uwarunkowań. Istnieje potencjał dla stworzenia dobrej narracji dla Polski w 
oparciu o doświadczenia historyczne. Odwołania do polskiej martyrologii są 
absolutnie kluczowymi, choć nie jedynymi możliwościami.    

 Polska, aby uniknąć lokowania w gronie sprawców II Wojny Światowej, musi 
umiejętnie uwypuklać swoje miejsce wśród ofiar totalitaryzmów.  

 Aby utrudniać negatywny dyskurs na temat Polski, do obiegu medialnego oraz 
instytucjonalnego należy na stałe wprowadzić pojęcia: „antypolonizm”  
i „polonofobia”. 

 Należy zbudować obszary narracyjne, które pozwolą trwale zadbać  
o bezpieczeństwo narracyjne Polski, a także wykorzystać w tym celu potencjał 
tkwiący w polskiej tożsamości. Szczególnie warto zwrócić uwagę na pięć wątków 
narracyjnych: 
o Polska jako państwo europejskie od ponad tysiąca lat. 
o Polska jako państwo walczące o wolność z totalitaryzmami. 
o Polska jako kraj wynalazców i podróżników. 
o Polska jako państwo łączące dobre cechy Wschodu i Zachodu. 
o Polska Niezniszczalna – odbudowa powojennej Polski jako sukces: bez Planu 

Marshalla i jego środków, jak to było w przypadku odbudowy Niemiec.  
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Założenia raportu 

W raporcie zakładamy, że: 

 zajmujemy się przede wszystkim Polską, chociaż problem 
bezpieczeństwa narracyjnego zarysowujemy szerzej; 

 bezpieczeństwo narracyjne stało się w II połowie XX wieku ważną 
częścią bezpieczeństwa narodowego oraz kluczowym elementem 
procesu budowy podmiotowości państw narodowych; 

 bezpieczeństwo narracyjne jest obecnie kluczem do 
bezpieczeństwa narodowego Polski; 

 świat uległ istotnym zmianom w wyniku rozwoju technologii 
cyfrowych, które mają niezwykle istotny wpływ na bezpieczeństwo 
narracyjne Polski. 

 

Wprowadzenie: bezpieczeństwo narracyjne 

Bezpieczeństwo narracyjne jest ważnym aspektem bezpieczeństwa 
narodowego, dotychczas rzadko akcentowanym i niedocenianym  
w opracowaniach na temat bezpieczeństwa narodowego97. Obecnie 
jednak zagadnienie to jest powoli wprowadzane do polskiej debaty 
publicznej98. W niniejszym raporcie skoncentrujemy się na 
charakterystyce zjawiska oraz wskazaniu rosnącej wagi tej kwestii dla 
Polski.  

Znaczenie bezpieczeństwa narracyjnego dla Polski rośnie z wielu 
powodów. Trzy z nich wymieniamy poniżej. 
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(1) Obecnie następuje próba redefinicji międzynarodowej percepcji 
historii Drugiej Wojny Światowej, zwłaszcza w kontekście 
ludobójstwa osób pochodzenia żydowskiego. Próby opowiedzenia 
tej historii na nowo podejmuje obecnie Rosja, czasem w cichej 
współpracy z innymi ośrodkami, które mają wyraźny interes  
w zrzuceniu odpowiedzialności na Polskę oraz na inne państwa 
okupowane przez Niemcy oraz Rosję. Pomimo, że takie narracje nie 
są zgodne z faktami historycznymi, mogą mieć bardzo negatywny 
wpływ na wizerunek Polski. 

(2) Kolejnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narracyjnego jest 
konflikt o podłożu politycznym, który dotyczy reform sądownictwa 
oraz innych obszarów społeczno-administracyjnych w Polsce. 
Przeniesienie go na poziom ponadnarodowy również wpływa 
negatywnie na międzynarodową narrację na temat Polski. 
Tymczasem negatywna „opowieść” na temat tych reform może  
w przyszłości służyć wymuszaniu na Polsce politycznej uległości na 
arenie międzynarodowej, a także powodować zniechęcanie innych 
państw lub sektora prywatnego do współpracy z Polską. Może też 
służyć do konsolidacji środowisk niechętnych Polsce w celu 
wspólnego, dalszego osłabiania jej wizerunku. 

(3) Kolejny powód, dla którego znaczenie bezpieczeństwa narracyjnego 
dla Polski wzrasta, to kwestia rosnącej dynamiki przepływu 
informacji w środowisku cyfrowym. Jedną z cech tej dynamiki jest 
spadek ograniczeń przestrzennych i czasowych w procesie 
kreowania i rozwijania wizerunku narodowego. Dzięki 
deterytorializacji przestrzeni cyfrowej komunikaty (zarówno 
rzetelne informacje, jak i fake news) mogą mieć niemalże 
natychmiastowy wpływ na wzajemne postrzeganie, a więc i na 
decyzje podmiotów na całym świecie. Dynamika cyfrowa nie 
unieważnia oczywiście wpływu tradycyjnych, nie cyfrowych form 
przepływu informacji, wpisanych w edukację, socjalizację czy 
tradycyjną dyplomację. Zmniejsza jednak siłę tego wpływu. 

Pojęcie bezpieczeństwa narracyjnego 

Ponieważ pojęcie bezpieczeństwa narracyjnego jest względnie nowe, 
nakreślimy jego ramy oraz podamy ważne komponenty. 

Bezpieczeństwo narracyjne państwa wiąże się z tym, iż państwo jest  
w stanie istotnie wpływać na narracje na swój temat, czyli na to, co  
o nim się mówi, a w konsekwencji – jak jest postrzegane. Narracja to  
w naszym rozumieniu określony typ opowieści, o konkretnym  
– pozytywnym, negatywnym lub mieszanym – zabarwieniu 
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emocjonalnym. Narracja prowadzi – w tym przypadku – do skojarzenia 
percepcji danego kraju z konkretnymi emocjami i procesami. Narrację 
taką prowadzą zarówno grupy i instytucje zewnętrzne wobec państwa, 
jak i wewnętrzne, działające w jego ramach. 

Przestrzeń informacyjna, w której jest prowadzona narracja, może być 
zewnętrzna wobec państwa i nie podlegać jego regulacjom prawnym, 
ale może też być przestrzenią informacyjną związaną z terytorium 
danego państwa. W warunkach cywilizacji cyfrowej obie przestrzenie 
się przenikają z racji tego, że infosfera, w której funkcjonują 
współczesne społeczeństwa, jest w dużej mierze niezależna od granic 
terytorialnych i legislacyjnych państw. Z tego też powodu niektóre 
państwa blokują wolny dostęp do Internetu. Najbardziej znanym 
przykładem są Chiny, z terenu których nie można przeglądać wielu ze 
światowych zasobów Internetu. Te natomiast zasoby, które są dostępne 
dla użytkowników Internetu w Chinach, zostają wcześniej przejrzane 
pod kątem ich wpływu na wizerunek Chin99. 

Ważną składową krajowego (wewnętrznego) bezpieczeństwa 
narracyjnego jest utrzymywanie spoistości kulturowej społeczeństwa 
oraz wspólnej tożsamości – opartej o poczucie przynależności do 
jednego państwa, które zachowuje ciągłość historyczną i tożsamość. 
Jest to efekt spójnej i ciągłej narracji, która nieustannie oddziałuje na 
wielu poziomach państwa, w szczególności na poziomie edukacji.  

Narracja na temat państwa może mieć zarówno charakter bezpośredni: 
komunikaty medialne, wypowiedzi organów innych państw lub 
podmiotów międzynarodowych, publiczne dyskusje, komentarze 
internetowe itd. Może też mieć charakter pośredni: działania 
edukacyjne, odniesienia popkulturowe (filmy, książki, sztuka itd.), 
popularyzatorskie (np. popularyzacja miecza samurajskiego lub 
japońskich sztuk walki promuje pozytywnie Japonię), czyli obejmować 
wszystkie działania, w których dane państwo współwystępuje wraz  
z jakimś innym tematem wiodącym, wzmacniającym odpowiednie 
skojarzenia. 

Wpływ państwa na narrację na swój temat może być zarówno 
pozytywny, jak i negatywny. Wpływ pozytywny polega na 
oddziaływaniu, stymulowaniu lub tworzeniu warunków dla pożądanej 
narracji. Z kolei wpływ negatywny na narrację ma miejsce wtedy, gdy 
państwo neutralizuje lub utrudnia innym podmiotom (nie tylko 
finansowo) tworzenie i podtrzymywanie niekorzystnej narracji na swój 
temat. 
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Działania państwa nie muszą być podejmowane przez oficjalną 
strukturę administracji państwa, ani przez afiliowane przy nim agendy. 
Mogą być one realizowane przez inne podmioty (pozapaństwowe), 
które tylko pośrednio są powiązane z państwem, np. przez 
finansowanie lub nawet oddolną, spontaniczną autoidentyfikację  
z państwem. Mogą to być zarówno podmioty instytucjonalne (fundacje, 
stowarzyszenia, think tanki, podmioty gospodarcze itd.), jak  
i pojedyncze osoby. Wszystkie te działania składają się na tzw. public 
diplomacy danego kraju, czyli szeroką komunikację określonego 
przekazu, skierowaną bezpośrednio do społeczeństw innych krajów100.  

Skuteczne zabieganie o bezpieczeństwo narracyjne wymaga, aby 
państwo wytwarzało warunki powstawania dużej liczby 
pozapaństwowych podmiotów zainteresowanych wpływem na 
bezpieczeństwo narracyjne kraju, zarówno poprzez bieżące działania, 
jak i mobilizację w sytuacjach kryzysowych. Wpisuje się to w działania, 
które Joseph Nye określił jako miękką siłę (soft power)101, czyli zdolność 
kraju do przekonania innych, bez użycia przymusu, aby zachowali się 
zgodnie z interesem danego kraju. Miękka siła jest jednym z narzędzi 
oddziaływania państw na środowisko zewnętrzne.  

Oczywiście, część działań, które uznalibyśmy za soft power lub, węziej, 
za element bezpieczeństwa narracyjnego, może budzić pewne 
kontrowersje. Wiążą się one z oceną słuszności podjętych przez 
państwo aktywności oraz z szerszą oceną danego państwa jako 
uprawnionego do komunikowania określonych treści. Niezbywalną 
cechą budowania siły państwa w ramach soft power jest dbanie  
o bezpieczeństwo narracyjne kraju i właśnie dlatego takie działania 
prowadzą zarówno demokracje (np. USA, Niemcy, Francja), jak  
i państwa autorytarne (np. Chiny, Rosja). Stąd kwestia świadomego, 
stałego wpływania przez państwo na swój wizerunek kojarzona bywa 
czasem z bogatymi reżimami, które muszą pudrować rzeczywistość102.   

Bezpieczeństwo narracyjne jest zatem dynamicznym i złożonym 
procesem wchodzącym w zakres oddziaływania na organizacje 
ponadnarodowe, państwa w stosunkach międzynarodowych oraz 
aktorów pozapaństwowych działających w sferze prywatnej i publicznej, 
którzy mogą współtworzyć „opowieść” o danym państwie, jego 
zasobach i możliwościach działania. 
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Bezpieczeństwo narracyjne Polski 

Kwestia tego, jak Polska jest opisywana, z czym jest kojarzona i wreszcie 
jak jest postrzegana, ma oczywiście wymierne konsekwencje 
międzynarodowe. Narracja o Polsce może wpływać przede wszystkim 
na: 

(a) sojusze międzynarodowe i partnerstwa narodowe (m.in. NATO, 
UE). Narracja może wpływać na to, czy państwa sojusznicze będą 
gotowe wypełniać zobowiązania obustronne w przypadkach 
granicznych (wojny, kataklizmy itd.). Na przykład w przypadku 
gdyby Polska uchodziła za państwo, za które nie warto umierać103, 
pomoc dla Polski w sytuacji kryzysowej mogłaby nie przyjść wcale, 
lub przyjść zbyt późno. W interesie potencjalnych agresorów jest 
zresztą zbudowanie wizerunku Polski i Polaków jako kraju  
i społeczności, którym nie warto pomóc, bo zasłużyły na to, co je 
spotyka. Celem takiego pogarszania wizerunku może być 
spowodowanie, aby wątpliwości wobec Polski w kluczowym 
momencie opóźniły procesy decyzyjne w NATO lub UE. 

(b) skłonność innych podmiotów do podejmowania wspólnych działań  
z Polską i Polakami, także na poziomie niepaństwowym:  
w szczególności skłonność do inwestowania w Polsce (aspekt 
ekonomicznego zaufania) oraz atrakcyjność Polski jako podmiotu 
do przyszłej współpracy (nowe sojusze).  

(c) sprzężenie zwrotne zewnętrznego aspektu bezpieczeństwa 
narracyjnego z wewnętrznym; np. negatywne opinie na temat 
Polski czy przekonanie o jej niemocy mogą wpływać na osłabianie 
identyfikacji z Polską i polskością wśród osób związanych z Polską,  
z kolei pozytywne opinie mogą zwiększać liczbę osób 
identyfikujących się z losem Polski i Polaków. 

Szkodliwym efektem działań narracyjnych podmiotów krajowych 
(organizacji pozarządowych, mediów, firm, organizacji politycznych, 
itp.) lub aktorów zewnętrznych wobec Polski, mogą być zjawiska, które 
osłabiając pozycję administracji centralnej, destabilizują obrane przez 
nią strategie. Mowa tu zarówno o pojawieniu się zjawisk z zakresu 
polityki międzynarodowej (przykładem są obecne relacje z niektórymi 
organami UE czy Rady Europy), ale także takich zjawisk wewnętrznych 
jak wzmacnianie silnej polaryzacji sceny politycznej, wzmacniająca się 
niechęć obywateli do własnego państwa czy narodu, przekonanie o 
niemocy Polski w polityce wewnętrznej i zewnętrznej, negatywny 
autostereotyp Polaków104 czy przekonanie o potrzebie rezygnacji  
z podmiotowości państwa na rzecz struktur zewnętrznych. Ostatecznym 
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efektem staje się wówczas destabilizacja sceny politycznej Polski i 
ograniczenie samosterowności państwa. 

Bezpieczeństwo narracyjne: kontekst historyczno-
geopolityczny  

Uwarunkowania historyczno-geopolityczne Polski nie sprzyjają 
wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa narracyjnego. Polska przez 
ostatnie 200 lat była ofiarą wielu napaści zbrojnych, a jej wizerunek 
podlegał celowej deformacji przez państwa sąsiednie – m.in. Niemcy, 
Rosję oraz Austrię105. 

Należy wyróżnić trzy aspekty szkód, jakie Polska zaznała w tym okresie: 
ludzki, materialny oraz kulturowy. 

Podczas zaborów polskie elity podlegały celowej eksterminacji  
i zsyłkom, świadectwa kultury materialnej były grabione, a zaborcy 
prowadzili politykę germanizacji oraz rusyfikacji, rugując polską kulturę. 
Pierwsza wojna światowa przyniosła Polsce kolejne zniszczenia. Jednak 
kondycja bezpieczeństwa narracyjnego Polski – tożsamość 
reprodukowana z pokolenia na pokolenie poprzez nieformalną edukację 
i socjalizację – okazała się na tyle silna, że w chwili słabości mocarstw, 
dzięki czynowi zbrojnemu oraz dyplomacji, czego wyrazem był bon mot 
słoń a sprawa polska106, Polska odzyskała niepodległość.  

Po dwudziestu latach kolejne wydarzenia stały się dla Polski hekatombą. 
Najpierw, w latach 1937-1938 miała miejsce Operacja Polska NKWD,  
w której zamordowano ponad 100 tys. Polaków, mieszkających na 
terenach Związku Sowieckiego. Następnie wybuchła wojna, w której 
Polska straciła około 6 milionów obywateli. W szczególności 
eksterminacji poddano Polską elitę oraz inteligencję. W eksterminacje 
na okupowanych terenach (amerykański historyk z Uniwersytetu Yale, 
Timothy Snyder tereny te nazywa nawet „skrwawionymi ziemiami”) 
zaangażowane były oprócz Niemiec i Rosji również oddziały lokalnych 
(ukraińskich i litewskich) szowinistów, co nie pozostaje bez znaczenia 
dzisiaj dla procesu budowy negatywnych narracji o Polsce w tych 
sąsiednich krajach. Poza terrorem ludności, dochodziło do masowych 
wywózek do łagrów i gułagów, oraz do wywózek do pracy do Niemiec  
i germanizacji dzieci. Niemcy oraz Rosja zorganizowały sieć obozów 
koncentracyjnych oraz obozów pracy, w których ważną część stanowili 
Polacy.  

Oprócz strat ludzkich, Polska odniosła również ogromne straty 
materialne (w tym dóbr kultury) oraz terytorialne, tracąc najcenniejsze 
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miasta: Warszawę (dopiero po wojnie Warszawa została odbudowana), 
Lwów, Wilno oraz Kresy Wschodnie i Kresy Południowe107. Dalsze 
procesy tworzenia komunistycznego systemu, niszczenia resztek 
przedwojennej inteligencji, repatriacji oraz emigracji dopełniły 
bezpośrednie straty wojenne. Z punktu widzenia egzystencjalnego, 
dalsze istnienie Polski jako kraju mogłoby wtedy wydawać się 
nieoczywiste. Pomimo kolejnych czterdziestu lat komunistycznego 
reżimu, Polska odzyskała niepodległość. Jednak ze znacznie 
przetrzebionymi elitami, bez spójnej narracji kulturowej, a przez to  
z bardzo słabym wpływem na swoje bezpieczeństwo narracyjne po 
1989 roku.  

W czasie opisanych tu 200 lat opowieść o Polsce, zarówno wewnętrzna, 
jak i zewnętrzna, pisana była głównie z pozycji podmiotów 
zainteresowanych osłabianiem bezpieczeństwa narracyjnego Polski.  

Po 1989 Polska i Polacy z tak osłabionym bezpieczeństwem narracyjnym 
weszli w rewolucję cyfrową, która dodatkowo wzmocniła niektóre 
niekorzystne uwarunkowania. 

Bezpieczeństwo narracyjne w kontekście cyfrowym 

Rewolucja cyfrowa, czyli gwałtowny rozwój i upowszechnienie 
technologii cyfrowych w ciągu ostatnich dwudziestu lat, zmieniła 
sposób przepływu, przetwarzania i rozpoznawania informacji przez 
jednostki i społeczeństwa. To z kolei wpłynęło na podstawy 
cywilizacyjne świata, dokonując przemodelowania szeregu rozwiązań 
instytucjonalnych i kształtując nowe szablony myślenia i działania. 

Do końca lat dziewięćdziesiątych XX. wieku w obrębie elit cywilizacji 
zachodniej panowało często przekonanie, że największy dobrobyt   
świata jest osiągalny dzięki stabilnej demokracji liberalnej, której 
filarami są:  

(a) nauka, która poszukuje prawdy,  
(b) edukacja, która uczy społeczeństwa odkrywanych przez naukę 

prawd,  
(c) media, które w systemach demokratycznych tłumaczą 

obywatelom i wyborcom rzeczywistość, dając podstawy do decyzji 
politycznych,  

(d) wolny rynek, który stymuluje rozwój i poprzez niewidzialną rękę 
rynku zamienia prywatne ambicje w ogólny dobrostan. 

Między innymi Francis Fukuyama, wpływowy amerykański myśliciel, 
głosił w tym czasie przekonanie, że do stabilności demokracji liberalnej 
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przyczynia się rozwój współczesnej nauki108, która jest motorem 
rozwoju społeczeństw post-industrialnych, tzn. upatrujących dobrobytu 
w usługach i przetwarzaniu informacji109. Temu przekonaniu 
towarzyszyło też twierdzenie, że nie istnieje alternatywa dla tego 
systemu110. 

Rewolucja cyfrowa w dużej mierze osłabiła lub nawet zniosła założenia 
liberalnej demokracji. Za moment zwrotny można uznać rok 2007, kiedy 
na rynku pojawił się pierwszy model smartfona, czyli urządzenia 
umożliwiającego w praktyce stałe podłączenie użytkownika do 
Internetu. Urządzenia te od początku budziły wiele nadziei, a także 
wątpliwości, co do zakresu ich możliwego społecznego wpływu111.  

Upowszechnienie się Internetu i mediów społecznościowych 
przyśpieszyło i wzmocniło proces zrywania ciągłości kulturowej przez 
rewolucję cyfrową112. Obecnie dzieci od najmłodszych lat poprzez 
użycie smart-urządzeń przywiązują się do Internetu. Towarzyszy temu 
proces najwyraźniej celowego113 uzależniania od danego medium 
(Facebook, Youtube, itd.)114.  

Ponadto, ekspansja Internetu spowodowała nietransparentność 
systemu przepływu informacji. Z jednej strony, może to być, dzięki 
anonimowości nadawców, podstawą do zwiększania obszaru wolności 
słowa i braku kontroli państwa nad obiegiem informacji. Jednak  
z drugiej strony, stanowi to zagrożenie dla systemu demokratycznej 
przejrzystości i odpowiedzialności za słowa. Na przykład algorytmy 
Facebooka działają według zasad, które nie są jasne, a jednocześnie  
w czasie kampanii prezydenckiej w USA w 2016 r. 44% wyborców 
czerpało informacje o wyborach i kandydatach właśnie z Facebooka115. 

Jednym z głównych celów firm dostarczających technologie cyfrowe jest 
zbieranie danych behawioralnych, które użytkownicy zostawiają 
podczas korzystania z zasobów. Dane te są też podstawą zysku tych 
firm. Dlatego można założyć, że gdyby znacząco spadło użytkowanie 
Facebooka, w wymiarze liczby użytkowników czy częstotliwości 
użytkowania, wartość jego udziałów na giełdzie również by się obniżyła. 
W celu zatrzymania użytkowników, tworzy się różne zachęty, takie jak 
np. gry czy aplikacje. Zresztą sam mechanizm przyznawania „lajków” 
zachęca do podtrzymywania interakcji z innymi użytkownikami oraz 
wytwarza mechanizmy uzależniające116. 

Zbierane dane behawioralne (ślady zachowań w Sieci) pozwalają 
rekonstruować zachowanie i budować profile osobowości zarówno 
pojedynczych ludzi, jak i całych zbiorowości. Jednak stanowią też 
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zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, ponieważ dysponenci tych 
danych mogą wiedzieć więcej o użytkownikach niż sami użytkownicy lub 
ich własne państwa117. Wiedza na temat funkcjonowania całych 
społeczeństw może pozwalać profilować kolejne zachęty, informacje 
czy bodźce w sposób dostosowany do użytkowników.  

Przyciąganie uwagi i zaangażowania użytkownika na dłuższą metę 
wymaga eskalacji bodźców. Dlatego w mediach społecznościowych 
pojawiają się komunikaty oraz obrazy szokujące, wyolbrzymione czy 
dezinformujące. Owo wyolbrzymienie ma często nie tylko wywołać 
zainteresowanie, ale też rozemocjonować a nawet zantagonizować 
społecznie użytkowników. Prezydencka kampania wyborcza w USA  
w 2016 roku oraz Brexit wykazały internetowe zaangażowanie państw 
obcych w te polityczne zjawiska. W raporcie Izby Gmin na ten temat 
podano definicję dezinformacji jako „celowego tworzenia i szerzenia 
fałszywych lub zmanipulowanych informacji w celu oszukania lub 
zmylenia odbiorców po to, aby wyrządzić im krzywdę lub dla uzyskania 
korzyści politycznych, finansowych lub osobistych”118. Tak zdefiniowaną 
dezinformację praktykują obecnie, bardzo często także zwykłe media. 
W celu zwiększenia popularności szukają sensacji, polaryzują, 
manipulują odbiorcami itd.  

Rewolucja cyfrowa wytworzyła rzeczywistość wirtualną, w której pogoń 
za zaangażowaniem użytkownika wytwarza substytuty prawdy. Efekt 
dynamiki cyfrowej powoduje zalanie użytkownika informacjami, 
dezorientację, zagubienie – pojawianie się nowych informacji jest 
szybkie a ilość danych zbyt duża. Zjawiska te często przekraczają 
zdolności selekcyjne i absorpcyjne ludzkich umysłów. Użytkownicy tracą 
umiejętności odróżniania prawdy od fałszu, bota od człowieka, 
wartościowej informacji od fake newsa. Myślenie niestereotypowe jest 
bowiem kosztowne energetycznie, na co wskazuje psychologiczna 
teoria skąpca poznawczego119. Często substytuty prawdy wydają się 
więc być bardziej atrakcyjne od prawdy i ze względu na tę atrakcyjność 
zostają zamiast prawdy wykreowane.  

Poczucie sprawczości, współtworzenie rzeczywistości wirtualnej 
powoduje potrzebę „hiper-indywidualności” (budowania swojej 
tożsamości w oderwaniu od wspólnoty). Dążenie do hiper-
indywidualności oznacza jednak w praktyce, w warunkach 
rzeczywistości wirtualnej paradoksalny brak indywidualizmu: 
użytkownik staje się bowiem ograniczony do wyborów, na które 
pozwalają mu dane aplikacje i programy. Poszukiwanie hiper-
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indywidualizmu prowadzi w końcu do zerwania ciągłości kulturowej i do 
zmiany tożsamości społecznej obywateli na konsumentów.    

Zerwanie ciągłości kulturowej polega na braku międzypokoleniowej 
transmisji idei, na której do czasów rewolucji cyfrowej opierała się 
tożsamość ludzka. Obraz świata podzielany przez jednostki w danej 
kulturze przekazywany był, oczywiście z pewnymi zmianami, z pokolenia 
na pokolenie. Od czasu pierwszego smartfonu miała miejsce istotna 
zmiana w dynamice tej transmisji. Obecnie w ciągu miesiąca przeciętny 
konsument informacji przyswaja więcej informacji niż przed erą 
przemysłową w ciągu całego życia. Co więcej, często są to informacje 
zupełnie niezwiązane z lokalnym kontekstem kulturowym120.  

Ponadto cyfrowa rewolucja i związany z nią hiper-indywidualizm 
wzmacniają też inne zjawiska mogące negatywnie wpływać na 
tożsamość zbiorową. Są to m.in. konsumeryzm, rozpad rodziny  
i atomizacja społeczna, rozpowszechnianie szkodliwych ideologii, 
wysoka mobilność zwiększająca ryzyko wykorzenienia oraz zanik 
tradycyjnych praktyk kulturowych, w tym religijnych. Na tym tle pojawia 
się pękniecie spójnej narracji wspólnotowej.  

Wzmaga to podatność społeczeństwa na zawłaszczenie dyskursu o nim 
samym i o otaczającym świecie przez podmioty zewnętrzne. Tym 
bardziej, że media społecznościowe oraz media elektroniczne w Polsce 
w dużej mierze pozostają poza wpływem polskiego państwa czy polskiej 
społeczności jako takiej. Dla przykładu: największe medium 
społecznościowe w Polsce, czyli Facebook, arbitralnie blokuje lub usuwa 
profile, które uważa za niewłaściwe ze względów ideologicznych  
– a więc kształtuje debatę i dyskurs publiczny w Polsce i o Polsce – ale 
jednocześnie, pomimo że zarabia w Polsce pieniądze, to nie 
odprowadza tu podatków od zysków121.  

Inny przykład potencjału dla wpływu zewnętrznego to podział własności 
kapitałowej mediów, który wykazuje relatywnie skromny udział 
polskiego kapitału. Poniżej prezentujemy dane na temat podziału rynku 
medialnego w Polsce według własności kapitału. Udział w rynku 
medialnym został określony na podstawie zasięgów rynkowych 
liczonych w obrębie głównych typów mediów: prasa122, radio123, 
telewizja124, media online i aplikacje125.  

Po przyjęciu odpowiedniej metodologii126 powstała na potrzeby tego 
raportu Tabela 1. oraz Wykres 1. Obrazują one znaczącą przewagę 
kapitału niepolskiego, zwłaszcza w mediach online i aplikacjach. 
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Generuje to możliwość wpływu ideologicznego na polską populację, co 
niejednokrotnie w ostatnich latach miało w Polsce miejsce127. 

 

Źródło: opracowanie własne  

 

Źródło: opracowanie własne 

Zabieganie o bezpieczeństwo narracyjne Polski jest więc niezwykle 
trudne w warunkach rewolucji cyfrowej – w którą Polska weszła  
z niedostatkiem kapitału oraz wpływu gospodarczego  
i międzynarodowego. Świadoma kreacja narracji związanych z Polską 
jest dziś tym ważniejsza, że konsumenci treści często nie mają ani czasu, 
ani kompetencji, by dogłębnie treści te analizować. Mogą być 
manipulowani przez podmioty, które dostarczają im gotowe przekazy.  

  

Tabela 1. Udziały przedsiębiorstw medialnych ze względu na kapitał w rynkach poszczególnych typów mediów 

KAPITAŁ  PRASA TV RADIO ONLINE APLIKACJE RAZEM 

polski 27% 52% 34% 12% 1% 25% 

amerykański 1% 20%   32% 53% 21% 

niemiecki 65%   30% 6% 4% 21% 

inny zagraniczny 6% 0% 0% 10% 0% 3% 

nieustalony 2% 29% 36% 40% 42% 30% 

RAZEM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Wykres 1. Udziały przedsiębiorstw medialnych wg kapitału w polskim rynku medialnym ogółem (estymacja)  
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Polska i Polacy jako marka narodowa (teoria brandingu) 

Wizerunek Polski można rozważać jako markę. Chociaż nie wyłącznie  
w wymiarze ekonomicznym, to jednak punktem wyjścia może być 
klasyczny wymiar brandu. 

Branding narodowy to budowanie wizerunku kraju analogicznie jak 
wizerunku firmy (dużej korporacji). Proces ten łączy działania 
spontaniczne, oddolne z przedsięwzięciami świadomie inicjowanymi. 
Obejmuje także kwestię reputacji kraju, tożsamości narodowej czy 
patriotyzmu128.  

Według teorii brandingu, kluczowe pytania, na które trzeba 
odpowiedzieć, gdy buduje się markę narodową to: 

a. Kim jesteśmy jako naród? 
b. Dokąd zmierzamy? 
c. Co potrafimy robić najlepiej? 
d. Co potrafimy zaoferować unikalnego? 
e. Co i w jaki sposób chcemy przekazać otoczeniu?129 

Marka narodowa to trwałe skojarzenia z określonymi wartościami; to 
projekcja tożsamości, ale uproszczona i atrakcyjna dla odbiorców  
z zewnątrz. W pewnym sensie powinna stanowić sumę uogólnionych 
doświadczeń interesariuszy kraju, jeśli ma być powszechnie 
akceptowana130. Budowa marki narodowej to zadanie na wiele lat, 
wymaga podejścia całościowego oraz trwałego zaangażowania różnych 
grup społecznych ponad podziałami politycznymi. 

Marka narodowa jest nazywana czasami marką parasolową – dlatego, 
że obejmuje dyplomację publiczną, turystykę, eksport własnych 
towarów (co wysyłamy na zewnątrz) i import inwestycji (kogo 
przyciągamy do nas)131. Istnieją liczne przypadki wykorzystania marki 
narodowej do wzmocnienia siły marek produktów – np. Szwecja-Ikea; 
Szkocja-whisky itd.132.  

Środkami dyplomacji publicznej w ramach budowy marki narodowej 
mogą być znane osobistości, wydarzenia (np. Dzień św. Patryka), 
instytucje kulturalne (Program Fulbrighta, Instytut Goethego) czy 
zachowania kraju na forum międzynarodowym (np. akcje społeczne 
wspierania Pomarańczowej Rewolucji)133. 

Znane kampanie budujące tzw. pozytywny efekt kraju pochodzenia, 
czyli automatyzm w dobrych skojarzeniach między krajem a jego 
wyrobami, zawierają kompleksowe podejście do zakomunikowania 
pozytywnych doświadczeń płynących z kupowania i używania 
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produktów/usług naznaczonych określonymi cechami kulturowymi  
– np. Australia – żywotność, światło, zdrowie, radość; Indie  
– duchowość, transcendencja134. 

Zakłada się, że „architektura marki narodowej” powinna obejmować 
marki sektorowe (np. branże producentów), marki regionów i miast, 
marki korporacyjne135. Konieczna jest spójność wizerunkowa między 
podmiotami oraz istnienie czempionów marki narodowej w postaci 
potężnych firm i instytucji wiodących.  

Opisane dotychczas doświadczenia różnych krajów pokazują, że bazą 
dla marki narodowej mogą być skojarzenia z bardzo różnymi obiektami 
– np. z przyrodą (Nowa Zelandia, Norwegia) z ludźmi (Niemcy  
i profesjonalizm, precyzja) czy historią (Szkocja, Irlandia).  

Warto przywołać próbę kampanii Creative Tension, mającej na celu 
promocję Polski (logo latawiec) w roku 2005. Kampania opierała się  
o wyróżnienie takich cech Polaków, jak przekorna kreatywność, 
zdolność do odbijania się od dna, ambicja136. Trudno jest ocenić efekt 
tej kampanii. Jednak twórca pojęcia soft power, J. Nye, twierdził, że kraj 
odnosi sukces, gdy inne kraje chcą go naśladować137. W przypadku tej 
kampanii takie efekty trudno było odnotować. 

Potencjał pozytywnych źródeł narracji o Polsce: 
propozycje 

Jednym z dość silnych motywów w polskiej historii jest akceptacja 
tradycji republikańskich połączona z umiłowaniem wolności. 
Rozważanie problemu tego, co może być elementem budowy 
międzynarodowego wizerunku Polski, może prowadzić w stronę 
łączenia tych wartości.  

Polska jest czasem wskazywana jako kraj, w którym od wieków utrwaliła 
się zasada przewagi narodu nad państwem, w kontraście do reszty 
Zachodu, gdzie zwykle obowiązywał prymat państwa nad narodem. 
Staropolska myśl polityczna opierała się na założeniu o ważnej roli 
czynnika moralnego w działaniach władzy; założeniu, że władca jest 
moralny i chociaż jest suwerenny, to szanuje indywidualną wolność 
obywateli138. Wolność była dość szeroko rozumiana. Z tego względu 
„kiedy w historii Polska była wolna, niezależny był cały region. Kiedy  
w 1795 roku upadła Rzeczpospolita, swoją wolność straciły wszystkie 
kraje z nią związane, zaś odzyskanie wolności łączyło się z powstaniem 
niepodległej Litwy, Łotwy, Estonii, ale również Słowacji i Czech. Istniała 

też szansa na niepodległą Ukrainę”139.  
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Dalsze elementy wizerunku, które trzeba promować, to historia 
demokracji szlacheckiej, tolerancji wobec niekatolickich wyznań i próba 
stworzenia katolickiego mocarstwa na obrzeżach Europy140. Wydaje się, 
że ogromny sens ma również promowanie kultury sarmackiej (albo 
szerzej – staropolskiej), o ile zostanie oczyszczona wiedza na jej temat, 
bo w Polsce pełna jest ona negatywnych stereotypów: „Nie 
uwzględniając kultury sarmackiej w promowaniu kultury polskiej, 
jawimy się (lub: możemy się jawić) światu jako naród młody  
i niedojrzały oraz, co gorsza, ‘postkolonialny’. Postacie z literatury mogą 
być trudne do promowania, ale np. staropolska postać husarza świetnie 
się do tego nadaje i husarz mógłby być promowany jako logo polskiej 
kultury”141. 

Drugim ważnym motywem, który towarzyszy historii Polski, jest 
chrześcijaństwo zachodnie142. Niedoceniane jest to, że najczęściej 
tłumaczonym na inne języki polskim autorem jest św. Faustyna 
Kowalska i jej „Dzienniczek”143. Jej wizerunek Jezusa stał się 
najpopularniejszym na świecie. Drugą postacią podobnego kalibru jest 
św. Maksymilian Kolbe. W kontekście tych postaci dwie idee 
promieniujące z Polski w XX wieku na świat to solidarność  
i miłosierdzie144. Obydwie wyrastają z zachodniego chrześcijaństwa,  
a motyw katolicyzmu jest nieodłączną cechą historii i w znacznej części 
polityki Polski145. Właśnie w duchu katolickim Polska ma długą tradycję 
wolności, dbania o nią i pełnienia roli przedmurza Europy. Z tego 
względu konkurencyjne narracje, np. rosyjska koncepcja autorstwa 
Aleksandra Dugina, mówią wprost o konieczności rozmontowania 
katolicyzmu146. 

Potencjał pozytywnych źródeł wymaga stosowania soft power. Polska 
zapewne nie może jeszcze używać soft power na takich zasadach, jak 
inne duże kraje. Musi się bardziej starać, bo w wielu aspektach jest 
krajem „na dorobku”. To wymaga większych nakładów na umiejętności 
– w tym zdolności do prowadzenia debat w języku angielskim 
(niebawem być może także chińskim) i lepszego usieciowienia wokół 
promocji idei Polski.  

Należy też w polityce porzucić swoistą „politykę ufności”. Polska zbyt 
często bezkrytycznie wpisuje się chętnie w soft power innych krajów, 
podejmując grę w narracje innych państw. Na przykład w relacjach  
z Niemcami bezrefleksyjnie Polska odtwarza niemiecką narrację  
o pojednaniu, która jest elementem niemieckiego soft power od lat 60. 
XX w. Wydaje się, że Polska niewiele za to dostaje, biorąc pod uwagę 
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międzynarodową eskalację narracji o „polskich sprawcach” mordów 
podczas II wojny światowej147.  

Do unikalnych cech występujących w Polsce: splotu katolicyzmu  
z umiłowaniem wolności, można jeszcze dodać kilka dodatkowych 
pomysłów narracyjnych, które wydają się w pewnym sensie pochodne 
od dwóch omówionych: 

(a) Polska jako państwo europejskie od ponad tysiąca lat148. 
(b) Polska jako państwo walczące o wolność z totalitaryzmami. 
(c) Polska jako kraj wynalazców i podróżników. 
(d) Polska jako państwo łączące dobre cechy Wschodu i Zachodu. 
(e) Polska Niezniszczalna – odbudowa powojennej Polski jako sukces: 

bez Planu Marshalla i jego środków, jak to było  
w przypadku odbudowy Niemiec.  

Zagrożenia bezpieczeństwa narracyjnego Polski  

W negatywnych narracjach na temat Polski dominują trzy motywy:  

(a) Polska jako sprawca/współsprawca zbrodni. 
(b) Polska jako państwo autorytarne. 
(c) Polska jako państwo zacofane cywilizacyjnie. 

Źródła tych trzech typów pomówień można znaleźć w rozmyślnie 
realizowanych próbach przerzucenia na Polskę odpowiedzialności za 
zbrodnie popełnione podczas II Wojny Światowej lub zrzucenia z siebie 
odpowiedzialności za brak pomocy Polsce, pozostawienie jej na pastwę 
Związku Sowieckiego po wojnie. Rozpowszechnianie podobnych opinii  
i utrwalanie ich może mieć również charakter nieintencjonalny. By 
sprawę tę lepiej naświetlić, warto odwołać się do pojęć antypolonizmu  
i polonofobii. Przez antypolonizm: 

„można ogólnie określić wszelkie przejawy ideologii lub kultury 
niechęci, czyli wrogości prowadzącej w konsekwencji do aktów 
agresji zarówno fizycznej, jak i kulturowej wobec samych Polaków, 
polskich instytucji oraz dorobku polskiej kultury. W szczególności 
widać takie nastawienie oraz  działania w obszarze rodzimej historii 
oraz jej dramatycznych elementów. Antypolonizm – jak każdy rodzaj 
uprzedzeń kulturowo-rasowych – jest formą rasizmu i bazuje 
na rasistowskich stereotypach”149. 

Z kolei polonofobia to: 

„przejawy antypolonizmu nieuświadomionego ideologicznie lub 
niezinstytucjonalizowanego. Charakteryzuje się ona względnie 
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trwałą, niechętną postawą wobec Polaków (element rasistowski) 
oraz polskiej kultury czy historii. Taka postawa jest zwykle 
motywowana fałszywą kliszą albo zwyczajną ignorancją. O ile 
antypolonizm jest działaniem celowym, tzn. takim, 
za którym kryje się jakiś cel – polityczny, ekonomiczny bądź 
strategiczny, to polonofobia jest raczej postawą psychiczną bądź 
odruchem. Należy jednak podkreślić, że skuteczność 
intencjonalnych antypolskich działań nie byłaby możliwa 
gdyby polonofobia nie była tak rozpowszechniona.”150. 

Polonofobia różni się od antypolonizmu właśnie intencjonalnością. 
Antypolonizm jest intencjonalny, podczas gdy polonofobia stanowi 
kulturowe i psychologiczne podglebie dla antypolonizmu.  

Wśród źródeł współczesnego antypolonizmu i polonofobii wskazuje się 
polskie emigracje do Stanów Zjednoczonych, Kanady. Ponieważ 
emigracje te były motywowane ekonomicznie, zwykle migrowali 
najbiedniejsi, najmniej wykształceni, którzy zamieszkiwali blisko 
społeczności zarządzanych przez protestanckie elity. Dawało to 
podstawę do formułowania tzw. Polish jokes. Polaczkami („Pollacks”)  
– nazywano od lat 80. wszystkich chrześcijańskich emigrantów z Europy 
Wschodniej. Polacy bywali w tej narracji przedstawiani jako „chłopi, 
podobni zwierzętom, związani z ziemią, prymitywni, antysemici, 
katolicy”151.  

Osobnym problemem jest proces przejścia od kategorii narodowych  
w tematyce ludobójstwa dokonanego przez nazistowskie Niemcy  
w czasie II wojny światowej (zbrodnie niemieckie), do kategorii 
odnarodowionych (zbrodnie nazistowskie). Proces ten trwał 
kilkadziesiąt lat i skutkiem jego stało się ułatwione przypisywanie 
zbrodni innym społecznościom lub narodom, w tym szczególnie 
Polakom.  

Z jednej strony od szeregu lat nagminnie w światowych mediach 
pojawiają się sformułowania: „Polish camp”, „Polish ghetto”, z drugiej 
zaś mityczni naziści zaczęli nabierać cech narodowych – polskich. 
Fałszowanie historii Polski i Polaków ma miejsce nie tylko w popkulturze 
– np. komiks „Maus” A. Spigelmanna, gdzie Polacy są przedstawieni jako 
świnie, czy film „Shoah” Claude’a Lanzmanna, w którym naziści są 
ubrani w polskie mundury. Także w „nauce” sprawstwo Polaków jest od 
wielu lat ugruntowywane publikacjami, które jawnie lub subtelnie 
manipulują faktami historycznymi – przykład stanowią opracowania 
Tomasza Grossa, Jana Grabowskiego, Barbary Engelking152.   
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Wraz z rozwojem modernizacyjnej wizji społeczeństwa („globalizacja  
i demokracja liberalna”), która łączy się z interesami dużych, globalnych 
graczy (także pozapaństwowych), pojawiła się w globalnym dyskursie 
tendencja do piętnowania elementów kulturowych, które nie poddają 
się takim światowym tendencjom. Ponieważ komunizm zamroził wiele 
procesów modernizacyjnych, część państw postkomunistycznych,  
w tym Polska, okazała się zapóźniona pod tym względem. Przywiązanie 
do takich wartości jak rodzina, religia, myślenie historyczne, niechęć do 
działań schematycznych wyznaczanych przez poprawność polityczną 
oznacza niespełnianie standardów „świata liberalnego”.  

Dlatego też Polsce i Polakom liczne środowiska promujące model 
modernizacyjny przypisują cechy zaliczane do katalogu negatywnych. 
Polacy bywają więc określani jako mizogini, rasiści, nacjonaliści, osoby 
nieotwarte na mniejszości seksualne itd. Chociaż cechy te nie są dobrze 
skonkretyzowane (nie są opisowe, mają często charakter epitetów), to 
bywają automatycznie przypisywane polskiej tożsamości. Dzieje się tak 
nawet wtedy, gdy empiryczne świadectwa mogą im przeczyć – jak  
w przypadku obecności w polskiej kulturze szacunku wobec kobiet czy 
gościnnego, w porównaniu do innych krajów, stosunku Polaków do 
cudzoziemców. 

Kolejnym ze źródeł antypolonizmu i polonofobii jest więc 
nieprzystawalność tradycyjnej, polskiej tożsamości do wzorca 
modernistycznego.  

Przyczynia się to do tego, że osoby polskiego pochodzenia padają ofiarą 
agresywnych, słownych (i nie tylko) ataków. Także tolerancja wobec 
zachowań czy wyborów podejmowanych przez Polaków jest niższa niż 
deklaruje się to w stosunku do innych grup153. 

W przeciwieństwie do uprzedzeń artykułowanych wobec innych grup 
zachowania o charakterze antypolskim nie są ani penalizowane, ani 
nawet piętnowane społecznie; istnieje duże społeczne przyzwolenie na 
nie154. Chociaż istnieje wiele organizacji społecznych oraz ośrodków 
badań nad uprzedzeniami, jednak w zasadzie nie istnieją organizacje 
zajmujące się problematyką polonofobii i antypolonizmu. 

Po akcesie do Unii Europejskiej wielu Polaków wyemigrowało w celach 
zarobkowych. W tym kontekście znane są liczne przykłady: 

 zabierania Polakom dzieci przez instytucje rządowe, np. niemieckie 
czy norweskie155; 
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 zakazu używania lub szykanowania za używanie języka polskiego  
w pracy lub miejscach publicznych156; 

 szykanowania, znęcania się lub nawet zabójstwa z powodu 
polskiego pochodzenia (także dzieci w szkołach)157. 

Przypadki takie rzadko są nazywane rasistowskimi lub antypolskimi, nie 
robią więc takiej „kariery” w mediach, jak podobne sytuacje dotyczące 
innych grup etnicznych czy religijnych.  

W trosce o bezpieczeństwo narracyjne RP powinno się zabiegać, aby 
propagując narrację o heroiczności Polaków w czasach próby, 
jednocześnie podtrzymywać nasz wizerunek, jako ofiar i kategorycznie 
unikać przyporządkowania do grupy sprawców158.  

Brak systematycznego monitorowania zjawisk antypolonizmu  
i polonofobii należy ocenić bardzo negatywnie w kontekście 
bezpieczeństwa narracyjnego. Zjawiska te mają bowiem potencjał 
mobilizacji do działania. Warto także przyjmować – ze względu na 
skuteczność takiego podejścia w innych kontekstach – narzędzia tzw. 
politycznej poprawności stosowane w wielu krajach UE. Jeśli Polska  
i Polacy w trakcie wielu procesów historycznych, bardziej lub mniej 
odległych, byli ofiarami, to mogą korzystać z tego, piętnując wypowiedzi 
i działania antypolskie jako uderzające w słabszą, przez długie lata 
wykluczoną ze ścieżki globalnego rozwoju, wspólnotę.  

Rekomendacje 

1. Wydaje się, że jednym z głównych powodów zagrożenia dla 
wewnętrznego bezpieczeństwa narracyjnego jest niedostatecznie 
„przepracowany” narodowy autostereotyp (samopostrzeganie) 
Polaków. Należy rozpocząć systematyczne, rzetelne badania nad 
polskim autostereotypem, na tle innych stereotypów narodowych, 
m.in. europejskich. Wprawdzie istnieją lokalne badania nad polskim 
autostereotypem, ale są one bardzo rozproszone, a ponadto 
wydaje się, że nie są motywowane interesami państwa 
polskiego159. Wyniki nowych badań powinny być stałym punktem 
odniesienia dla państwowej polityki dotyczącej kultury. Z racji 
koncentracji na problematyce narodowej tożsamości właściwą 
instytucją do tych badań wydaje się powołany w 2020 roku Instytut 
Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego 
Jana Paderewskiego160.  

2. Pożądane jest opracowanie szczegółowej mapy krajowych  
i zagranicznych grup interesu zagrażających bezpieczeństwu 
narracyjnemu Polski. Powinna zostać też stworzona analogiczna 
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mapa na temat podmiotów, które mogą bezpieczeństwo narracyjne 
Polski wzmacniać. Opracowanie powinno sugerować sposoby 
neutralizowania negatywnych wpływów oraz wzmacniania 
środowisk przyjaznych Polsce. 

3. Ponieważ potencjał martyrologiczny Polski w kontekście 
poprawności politycznej nie jest odpowiednio wykorzystany, to: (a) 
terminy antypolonizm i polonofobia powinny zostać wprowadzone 
do obiegu publicznego; (b) przypadki antypolonizmu i polonofobii 
muszą być rejestrowane i poddawane analizie statystycznej, a tam 
gdzie należy piętnowane; (c) antypolonizm powinien stać się 
przedmiotem systematycznie prowadzonych studiów nauk 
społecznych i humanistycznych; w celu ułatwienia tego należałoby 
uruchomić zamawiane kompleksowe projekty badawcze; (d) rażące 
przypadki antypolonizmu winny być penalizowane, tak samo jak 
inne formy nienawiści na tle etnicznym. Zagadnienie to musi być 
poddane osobnej, rozległej  analizie. 

4. Jeśli Polska nie będzie postrzegana jako ofiara II Wojny Światowej, 
to będzie traktowana jako sprawca. Dlatego polska martyrologia 
(XIX-XX w.) wymaga popularyzacji i reprezentacji instytucjonalnej; 
najlepiej pod jedną nazwą, w ramach jednego przemyślanego 
centrum martyrologicznego. Pewnym krokiem w tym kierunku jest 
zastosowanie przez IPN terminu „Zbrodnia Pomorska” na zbrodnie 
popełnione przez Niemców na terenie byłego województwa 
pomorskiego w latach 1939-40161. Potrzebne są jednak starania nad 
określeniem i nazwaniem całości polskiej martyrologii, w sytuacji 
kiedy nazwa Holocaust nie jest chętnie używana w odniesieniu do 
ofiar polskich162. Powstają więc propozycje specyficzne dla Polski, 
np. Polska Hekatomba163. Jako zagadnienie szczególnej wagi, należy 
poddać je również rozległej analizie, zwieńczonej raportem.  

5. Potrzebne jest dokonanie przeglądu instytucji państwowych,  
w szczególności instytucji kultury lub finansowanych ze środków 
publicznych pod kątem ich wpływu na bezpieczeństwo narracyjne 
Polski. Należy dążyć, aby w sposób skoordynowany wszystkie tego 
typu instytucje w swoich specyficznych działaniach prezentowały 
elementy spójnej, pozytywnej dla Polski wizji, pozbawionej 
elementów polonofobicznych.  

6. Należy przygotować kampanię brandingową dla Polski, wzorując się 
na podobnych kampaniach innych krajów, ale uwzględniając 
zarówno potencjał pozytywny, jak i specyficzne zagrożenia dla 
Polski w kontekście cywilizacji cyfrowej. Nie można natomiast 
próbować wymyślać Polski i polskiej kultury na nowo, jak uczyniono 
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to w kampanii „Creative Tension”, ponieważ brak zakorzenienia 
przekazu utrudnia przekonanie do nich podmiotów zewnętrznych.  

7. Na podstawienie realizacji wcześniejszych wniosków, należy opisać 
projekt „urządzenia” technologiczno-społecznego, przeszukującego 
m.in. zasoby Internetu, służącego do wykrywania i neutralizowania 
źródeł naruszania bezpieczeństwa narracyjnego Polski (potrzeba ta 
została przedstawiona w koncepcji tzw. MaBeNy – Maszyny 
Bezpieczeństwa Narracyjnego czyli „zsynchronizowania zasobów, 
które polskie państwo posiada, w celu monitorowania tego, w jaki 
sposób przekształca się obraz Polski na świecie”164). [6/0] 

 

Pozycja Estymacja 

1. Czy istnieje potrzeba 
niezwłocznej reakcji i jakiego 
polskiego podmiotu publicznego? 

TAK  

Polska Fundacja Narodowa 

Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych 

Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej 

Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego 

2. Szacowana siła możliwego 
negatywnego wpływu na 
bezpieczeństwo RP 

Duża 

3. W jakim czasie dane 
zjawisko/proces/innowacja/… 
może istotnie wpłynąć na Polskę  

Aktualnie: 0–2 lat 

 

                                                      
97  Przykładowo zob. A. Chabasińska i Z. Czachór (red.), Bezpieczeństwo narodowe 

Polski. Zagrożenia i determinanty zmian, Warszawa 2016. 
98  Zob. A. Zybertowicz, „Dobra zmiana” może się wywrócić,  jeśli nie zadbamy  

o bezpieczeństwo narracyjne Polski, „Gazeta Prawna”, 31.01.2018  
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https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1101064,zybertowicz-dobra-zmiana-
moze-sie-wywrocic-jesli-nie-zadbamy-o-bezpieczenstwo-narracyjne-polski.html  
[odczyt: 27.01.2020]; por. P. Kowal, Polska maszyna bezpieczeństwa 
narracyjnego w 10 krokach, „Rzeczpospolita”, 11.02.2018 
https://www.rp.pl/Publicystyka/302089919-Polska-maszyna-bezpieczenstwa-
narracyjnego-w-10-krokach.html [odczyt: 27.01.2020]. 

99  Zob. H. Kozieł, Chiny postawiły internetowy Wielki Mur. Ameryka bezsilna, 
„Rzeczpospolita”, 27.05.2019, https://cyfrowa.rp.pl/globalne-interesy/34473-
chiny-postawily-internetowy-wielki-mur-ameryka-bezsilna [odczyt: 27.01.2020]. 

100  Szerszy opis powstania koncepcji public diplomacy – zob. N. Cull, „Public 
Diplomacy" Before Gullion: The Evolution of a Phrase, 18.04.2006, USC Center for 
Public Diplomacy, https://www.uscpublicdiplomacy.org/blog/public-diplomacy-
gullion-evolution-phrase [odczyt: 27.01.2020]. 

101  J. Nye, Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, 2010, Wyd. WAiP. 
102  P. Kowal, Polska maszyna bezpieczeństwa narracyjnego… dz. cyt. 
103  Jest to trawestacja francuskiego hasła Dlaczego musimy umierać za Gdańsk? (fr. 

Pourquoi mourir pour Dantzig?) – slogan polityczny z 1939 pochodzący z artykułu 
francuskiego działacza Marcela Déata opublikowanego 4 maja w L'Œuvre. Déat 
twierdził, że Francja powinna uniknąć wojny z Niemcami z powodu Polski. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dlaczego_musimy_umiera%C4%87_za_Gda%C5%8
4sk%3F [odczyt: 30.12.2019]. 

104  Zob. np. A. Leszczyński, No dno po prostu jest Polska. Dlaczego Polacy tak bardzo 
nie lubią swojego kraju i innych Polaków, Warszawa 2017. 

105  N. Davies, Europa: między wschodem a zachodem, Kraków 2007.; por. G. Lewicki, 
Wizerunek Polski za granicą w konstruktywnej teorii stosunków 
międzynarodowych, w: Solidarni wczoraj i dziś, D. Skorupa, G. Lewicki, T. Grnyo 
(red.), Kraków 2007, s. 43-71 

106  Zob. Hasło „Słoń a sprawa polska”. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82o%C5%84_a_sprawa_polska [odczyt: 
24.03.2020].  

107  Kondycja kulturowa i duchowa współczesnych Polaków w odniesieniu do strat,  
w tym kulturowych, została opisana w pracy: R. Legutko, Esej o duszy polskiej, 
Kraków 2008. 

108  F. Fukuyama, The End of History and The Last Man, The Free Press, New York, 
1992, s.xv. 

109   Tamże, s .91. 
110  F. Fukuyama. 1989. The End of History? The National Interest. No. 16, s. 3; por.  

F. Fukuyama, Koniec historii, Poznań 1999. 
111  A. Charlesworth, The ascent of smartphone, „Engineering & Technology”, nr 4(3), 

2009, s. 32-33. 
112  Rozumiemy przez to, że dotychczasowe kanały transmisji wiedzy 

międzypokoleniowej, przekazu dotyczącego kultury i transmisji 
międzyinstytucjonalnej (np. relacje państwo – korporacje) zostają obecnie 
zaburzone przez oddziaływania masy krytycznej zbyt wielu informacji i wpływu 
płynącego z nowych technologii.  

113  Na co wielokrotnie wskazywano w publikacjach Biuletynu OBnWC – m.in. 
obszernie w raporcie „Cyfrowe technologie uzależniające a bezpieczeństwo 
państwa” (13.12.2018). 

https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1101064,zybertowicz-dobra-zmiana-moze-sie-wywrocic-jesli-nie-zadbamy-o-bezpieczenstwo-narracyjne-polski.html
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1101064,zybertowicz-dobra-zmiana-moze-sie-wywrocic-jesli-nie-zadbamy-o-bezpieczenstwo-narracyjne-polski.html
https://www.rp.pl/Publicystyka/302089919-Polska-maszyna-bezpieczenstwa-narracyjnego-w-10-krokach.html
https://www.rp.pl/Publicystyka/302089919-Polska-maszyna-bezpieczenstwa-narracyjnego-w-10-krokach.html
https://cyfrowa.rp.pl/globalne-interesy/34473-chiny-postawily-internetowy-wielki-mur-ameryka-bezsilna
https://cyfrowa.rp.pl/globalne-interesy/34473-chiny-postawily-internetowy-wielki-mur-ameryka-bezsilna
https://www.uscpublicdiplomacy.org/blog/public-diplomacy-gullion-evolution-phrase
https://www.uscpublicdiplomacy.org/blog/public-diplomacy-gullion-evolution-phrase
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dlaczego_musimy_umiera%C4%87_za_Gda%C5%84sk%3F
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dlaczego_musimy_umiera%C4%87_za_Gda%C5%84sk%3F
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82o%C5%84_a_sprawa_polska
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114  Tristan Harris, były pracownik Google, zeznał przed komisją senacką, że 70% 

treści oglądanych na YouTube wynika z podpowiedzi, których użytkownicy nie 
planowali oglądać. Jest to efektem działania algorytmów YouTube 
zoptymalizowanych pod kątem maksymalizacji czasu spędzanego przez 
użytkowników przed ekranem – zob. wystąpienie T. Harrisa podczas konferencji 
TED, https://www.youtube.com/watch?v=C74amJRp730 [odczyt: 5.02.2020]. 

115  M. Szczurowska, Jaki wpływ na wybory miał Facebook?, 14.07.2017, 
https://socialpress.pl/2017/06/jaki-wplyw-na-wybory-mial-facebook [odczyt: 
5.02.2020].  

116  U. Kutschera, Social Media-Addiction: Personality traits and human biology in the 
Facebook-age, „Mental Health and Addiction Research” nr 4, 2019, s. 1-3. 

117  D. Markovikj, S. Gievska, M. Kosinski, D. Stillwell, Mining Facebook Data for 
Predictive Personality Modeling, 2013,   
https://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM13/paper/viewPaper/6179 
[odczyt: 5.02.2020]. 

118  Disinformation and 'fake news' Report, Zjednoczone Królestwo, 2019, 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmcumeds/1791/17
9102.htm [odczyt: 5.02.2020].  

119  C. Warwick, J.Rimmer, Cognitive Economy and Satisficing in Information Seeking: 
A Longitudinal Study of Undergraduate Information Behavior, „Journal of the 
Association for Information Science and Technology”, nr 60(12), 2009, s. 2402–
2415; Por. C. Neil Macrae, A. Milne, G. Bodenhausen, Stereotypes as Energy-
Saving Devices: A Peek Inside the Cognitive Toolbox, „Journal of Personality and 
Social Psychology” nr 66(1), 1994, s. 37-47. 

120  M. Andrejevic, Infoglut. How Too Much Information Is Changing the Way We 
Think and Know, New York 2013; Por.  J. Chyłkiewicz, Za dużo naraz, 17.01.2010, 
https://www.newsweek.pl/wiedza/za-duzo-naraz/cl7vw9x [odczyt: 5.02.2020].  

121  „Rz": czy Facebook dyskryminuje narodowe treści, 6.04.2019, 
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/cenzura-na-facebooku-czy-facebook-cenzuruje-
narodowe-tresci/c7tr8lj [odczyt: 5.02.2020].  

122  Dane o zasięgach zostały pobrane z monitoringu sprzedaży prasy prowadzonego 
przez Związek Kontroli i Dystrybucji Prasy (ZKDP, rozpowszechnianie płatne 
razem, styczeń – grudzień 2019), https://teleskop.org.pl/zkdp/ [odczyt: 
5.02.2020].  

123  Dane o zasięgach zostały pobrane z badania Radio Track Kantar (RadioTrack, 
październik 2019 – grudzień 2019, udział w czasie słuchania, 
https://radiotrack.pl/wyniki-sluchalnosci/ [odczyt: 5.02.2020]. 

124  Dane zostały pobrane z badania Nielsen Audience Measurement (Nielsen, 4.11  
– 10.11 2019, udział w oglądalności SHR%, http://www.agbnielsen.pl/2019-11-
10,2485.html [odczyt: 5.02.2020]. 

125  Dane o oglądalności stron www i zainstalowanych aplikacjach zostały pobrane  
z aplikacji demo dostarczanej przez badanie Gemius PBI, 
(http://pbi.org.pl/raporty/ wskaźniki: odsłony, zainstalowane aplikacje), [odczyt: 
5.02.2020]. 

126   Na potrzeby tego zestawienia dla każdego typu kapitału dodano udziały w rynku 
w danym typie mediów (ostania kolumna RAZEM). Przypisanie kapitału zostało 
opracowane na podstawie wielu źródeł (głównie publikacji w źródłach 
branżowych, takich jak wirtualnemedia.pl, press.pl) oraz wiedzy eksperckiej. 

https://www.youtube.com/watch?v=C74amJRp730
https://socialpress.pl/2017/06/jaki-wplyw-na-wybory-mial-facebook
https://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM13/paper/viewPaper/6179
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmcumeds/1791/179102.htm
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmcumeds/1791/179102.htm
https://www.newsweek.pl/wiedza/za-duzo-naraz/cl7vw9x
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/cenzura-na-facebooku-czy-facebook-cenzuruje-narodowe-tresci/c7tr8lj
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/cenzura-na-facebooku-czy-facebook-cenzuruje-narodowe-tresci/c7tr8lj
https://teleskop.org.pl/zkdp/
https://radiotrack.pl/wyniki-sluchalnosci/
http://www.agbnielsen.pl/2019-11-10,2485.html
http://www.agbnielsen.pl/2019-11-10,2485.html
http://pbi.org.pl/raporty/
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Kategoria „nieustalony” obejmuje media o małych zasięgach.  Aby określić  
udziały poszczególnych kapitałów w polskim systemie medialnym,  należy  
w pierwszej kolejności wskazać płaszczyznę, na której chcemy je porównywać. 
Mogą to być: a) przychody mediów; większość przedsiębiorstw medialnych nie 
ujawnia jednak swoich przychodów, więc jest to trudne do wykonania; b) zasięg 
rozumiany jako liczba odbiorców; w związku z brakiem jednolitego, 
wielokanałowego badania mediów nie ma jednak możliwości zbadania zasięgów 
poszczególnych typów mediów z uwzględnieniem współkonsumpcji mediów 
przez tego samego odbiorcę; c) zasięg rozumiany jako udział w uwadze 
odbiorców; w tym podejściu jednostką nie jest odbiorca mediów, lecz jednostka 
przekazu medialnego; w przypadku prasy  będzie to egzemplarz pisma,  
w przypadku radia, telewizji, Internetu i aplikacji będzie to czas spędzony na 
konsumpcji tych mediów. Do oszacowania zasięgu zostało przyjęte podejście c), 
przy czym sumaryczne zasięgi z poszczególnych typów mediów dla każdego typu 
medium zostały znormalizowane do 100%. Ostatnia kolumna RAZEM 
odzwierciedla udział mediów o danej własności kapitału w ogólnej konsumpcji 
mediów, przy założeniu pewnych wag udziału danego typu mediów w ogólnej 
konsumpcji mediów. Zmiany tych wag mogą zmienić wartości w kolumnie 
RAZEM, jednak bez zmiany pozostaną wartości w kolumnach dla poszczególnych 
typów mediów.  

127  Można tu wspomnieć np. sprawę listu, jaki wysłał do swoich pracowników  
w 2017 roku szef koncernu medialnego Ringier Axel Springer – Mark Dekan.  
W liście sugerował, że oczekuje od nich krytycznego podejścia do braku poparcia 
polskiego rządu dla Donalda Tuska na stanowisko szefa Rady Europejskiej. 
Źródło: https://www.press.pl/tresc/47894,_wiadomosci_-publikuja-list-marka-
dekana-do-pracownikow-onet-ras-polska [odczyt: 24.03.2020]. 

128  M. Hereźniak, Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację 
kraju, Warszawa 2011, s. 20-23. 

129  Tamże, s. 20. 
130  Tamże , s. 25. 
131  Tamże, s. 60. 
132  Tamże, s. 63-77. 
133  Tamże, s. 98-110. 
134  Tamże, s. 117. 
135  Tamże, s. 60. 
136  Tamże, s. 210-215. 
137  J. Nye, Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce… dz. cyt. 
138  J. Bartyzel, Oryginalność polskiej tradycji politycznej i jej potencjalna atrakcyjność 

na styku cywilizacji w Europie, w: Wizerunek Polski w świecie. Idee i działania, 
Warszawa 2020, s. 17-28. 

139  P. Rzewuski, Uniwersalność polskiej wolności, w: Wizerunek Polski w świecie. Idee 
i działania, Warszawa 2020, s. 89-95. 
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Rodzaje opracowań analitycznych  
Ośrodka Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi 

 

 Sygnał: objętość do 2 000 znaków. Może być jednoźródłowy. 
Informuje o jakimś zdarzeniu – np. incydencie, zagrożeniu, 
konflikcie, odkryciu naukowym, wynalazku technicznym, 
wdrożeniu itp. – lub nowym etapie procesu dostrzeganego od 
dłuższego czasu, istotnym z perspektywy bezpieczeństwa 
państwa.  
 

 Komunikat: od około 2 000 do 4 000 znaków. Zazwyczaj 
uwzględnia więcej niż jedno źródło informacji. Zawiera 
komentarz oraz wnioski lub rekomendacje.  

 

 Analiza: od około 4 000 do około 12 000 znaków. Zawiera 
wieloźródłową i wielowątkową diagnozę danego 
zjawiska/problemu, przedstawia wnioski i rekomendacje, 
czasem także prognozy. Obszerniejsze analizy zawierają 
streszczenie. 

 

 Raport: powyżej 12 000 znaków. Spełnia standardowe kryteria 
naukowości: wskazuje cele opracowania i źródła, przeprowadza 
ich krytyczną analizę, opisuje metodologię  
i główne założenia, zawiera wnioski i rekomendacje.  
Ma charakter kompleksowy. Na ogół obejmuje prognozy. 
Zawsze rozpoczyna się streszczeniem i/lub syntezą.  
Od typowych opracowań naukowych różni się znacznie wyższym 
stopniem komunikatywności i praktyczności; może też być 
bardziej śmiały w zakresie hipotez i przewidywań. 
 

 Informacja Specjalna: wiadomość, która musi być niezwłocznie 
przekazana wskazanemu odbiorcy. Powstaje, gdy wymagane jest 
niezwłoczne działanie jakiegoś podmiotu władzy publicznej w 
celu neutralizacji zagrożenia. Rekomendowane działanie może 
polegać na zaleceniu ciągłego monitorowania zjawiska, podjęciu 
działań prawnych lub informacyjnych, np. wydaniu komunikatu 
prasowego itp.  
 

Nie wszystkie opracowania Ośrodka są publikowane w Biuletynach.  


