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Wiele rzeczy dzieje się na świecie inaczej 
dlatego, że dzieje się równocześnie. Aby wyciągnąć 
z tego właściwe wnioski (czy to dla działań publicznych,  
czy ekspansji polskich )rm w świecie), trzeba patrzeć 
systemowo, w poprzek doktryn i dziedzin wiedzy. O tym, 
jakie megatrendy zmieniają świat, jaki kształt może przybrać 
wyłaniający się ład międzynarodowy oraz czego uczą podróże, 
THINKTANK rozmawia z prof. Grzegorzem W. Kołodką.

KAŻDY MA  
TAKI ŚWIAT,  

JAKI POTRAFI 
ZROZUMIEĆ
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 _ THINKTANK:  Jest pan jednym z nielicznych Polaków, 
którzy szerzej rozumieją świat. Dużo pan podróżuje, 
jeździ na konferencje ekonomiczne, spotyka różnych 
ludzi. Jak to wędrowanie pomaga pojąć, co się wokół 
nas dzieje?

 _ GRZEGORZ W. KOŁODKO: Dla mnie podróżowanie jest 
nie tylko wartością samą w sobie, sposobem spędzania 
czasu, ale również metodą poznawania świata. Jestem 
wędrowcem, który obserwuje wędrujący świat. Fascynują 
mnie zarówno natura i przyroda, jak i kultura oraz ich po-
łączenie. Z tego powodu pociąga mnie np. Czarna Afryka: 
kraj Dongów, Mali, pogranicza Sudanu, Etiopii czy dolina 
rzeki Omo, miejsca, gdzie kultura jest blisko natury. 

Jestem również ekonomistą. Więc podróżując, po-
równuję. A porównywanie prowadzi do wiedzy. To cie-
kawa postawa badawcza, pozwala bowiem na zadawanie 
pytań, których w innej sytuacji byśmy sobie nie postawi-
li. Od najprostszego, np. dlaczego coś tyle kosztuje, po 
trudniejsze typu: dlaczego pewne instytucje społeczne 
w jednych krajach się rozwinęły, a w innych nie. Podró-
żując po Sahelu w Nigrze autobusem, musimy poczekać, 
aż się zapełni – inaczej nie ruszy. Jako wędrowca dener-
wuje mnie ta strata czasu. Ale będąc ekonomistą, wiem, 
że czas ludzki jest w Afryce tak tani, a paliwo tak dro-
gie, że skrajnie nieracjonalne byłoby, by autobus jechał 
z wolnymi miejscami. Odwrotnie jest w Australii, gdzie 
to praca ludzka jest droga, a benzyna tańsza. 
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Podróżując i porównując, doszedłem 
do wielu nowych wniosków. Wartością, 
która w tym pomaga, są także rozmowy 
z  ludźmi. Od wieśniaczki z  Amazonii 
można dowiedzieć się czegoś zupełnie 
innego niż od profesora Harvardu. To 
inne, ale również cenne spojrzenie, które 
pomaga zrozumieć, jak zmienia się świat.

 _ W książce W!druj"cy #wiat kreśli pan 
kompleksowy i przenikliwy obraz świata, 
który jest dziś tak trudny do uchwycenia, 
bo tyle w nim współzależności i integra-
cji. Co właściwie dzieje się wokół nas? 

:: To jest czas zamętu. Bywają takie 
okresy w dziejach, gdy w krótkim cza-
sie zachodzi dużo intensywnych zmian. 
Mamy właśnie taki okres. Mantrą, którą 
zauważają czytelnicy W!druj"cego #wia-
ta, jest stwierdzenie, że rzeczy dzieją się 
tak, jak się dzieją, bo wiele dzieje się na-
raz. W jednym czasie i miejscu nałożyło 
się na siebie tak wiele megatrendów, że 
jakościowo zmienia to rzeczywistość, 
która dotyczy takiej masy ludzi, jaka 
nigdy po świecie nie wędrowała. 

Pierwszy trend to demogra!a. Pamię-
tam, jak w 1960 r. ogłoszono, że jest nas 
3 mld. W 1999 r. liczba ludzkości się po-
dwoiła, co zajęło raptem 39 lat. Dziś jest 
nas ponad 7 mld. Ma to niewyobrażalne 
konsekwencje ekonomiczne, społeczne 
czy np. zdrowotne. 

Drugi trend to globalizacja, migracja, 
wyłanianie się dużej gospodarki światowej. 
Nawet ludzie bez wykształcenia ekono-
micznego potra+ą już zrozumieć, że włók-
niarki z Łodzi straciły pracę, bo nie były 
w stanie konkurować z tanimi tekstyliami 
z Chin. Tak samo bez wykładów z ekono-
mii można pojąć, że cena benzyny będzie 
oscylować wokół 6 zł, dlatego że ceny 

Prof. Grzegorz W. Ko"odko: profesor zwyczajny nauk ekonomicznych 
i wykładowca akademicki, jeden z głównych architektów polskich reform 
gospodarczych. Dwukrotnie jako wicepremier i minister $nansów 
w polskim rządzie (1994–1997 oraz 2002–2003) rekordowo zwiększył 
tempo wzrostu gospodarki. W sumie w czasie, gdy kierował polską 
gospodarką, PKB na mieszkańca wzrósł o jedną trzecią. 
W interdyscyplinarnych pracach naukowych zajmuje się polityką rozwoju, 
długofalowymi zmianami systemowymi oraz teoretycznymi i praktycznymi 
problemami globalizacji i transformacji posocjalistycznej. Autor 
koincydencji teorii rozwoju. Jest dyrektorem Centrum Badawczego 
Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER (www.tiger.edu.pl), 
wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz czołowych 
amerykańskich uniwersytetów: Yale, UCLA i Rochester, New York. Ekspert 
organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Banku Światowego 
i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Odwiedził ponad 150 krajów.
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źródło w tym, że Stany potra+ły zdyskon-
tować swą wielokulturowość. Przed świa-
tem stoi zatem wyzwanie wykorzystania 
potencjału globalnej różnorodności. Na 
tej „fali otwarcia” można zbudować wie-
le dobrego. Występuje ona w świecie za-
chodnim, ale i np. w krajach arabskich. 
Wielokulturowość w  mieście Jeddah  
– gdzie podczas hadżdż, czyli pielgrzymki 
do Mekki będącej jednym z pięciu +larów 
islamu, spotkałem muzułmanów z całego 
świata – pokazuje to jak w soczewce. 

 _ Zarazem ta różnorodność sprawia 
nam, Europejczykom, trudność. Byliśmy 
przyzwyczajeni do świata „po naszemu”, 
zdominowanego przez superpotęgi, z za-
wsze silnym miejscem Europy. Dziś rola 
Starego Kontynentu słabnie, a rośnie rola 
nowych graczy. Mówimy, że „wyłania się 
nowy ład”, ale jak on właściwie wygląda? 

:: Na razie widzimy głównie „nowy 
bałagan”. Uważam, że wyłanianie się 
tego nowego światowego porządku po-
trwa co najmniej kilkanaście lat. Teraz 
kwestionujemy stare wartości, jeszcze 
nie formułując nowych. Poza kryzy-
sem +nansowym, którego nie można 
lekceważyć, mamy także głębszy kryzys 
ideologiczny. Ludzie dziś stawiają sobie 
pytania fundamentalne: na czym pole-
ga sens ich pracy, jaki jest cel działania 
państw i  organizacji międzynarodo-
wych, co i jak mamy dalej robić. To czas 
rede+nicji.

W ostatnich dekadach w wielu sferach 
nastąpiło – mówiąc za Engelsem i św. To-
maszem – „pomieszanie dobra ze złem”. 
W najlepszych szkołach biznesu uczono, 
że chciwość jest dobra i można naginać 
reguły. Dziś powróciły pytania o wartości, 
o busolę. Kryzys przyspiesza ten proces 

paliw na świecie tak się teraz kształtują 
i w niewielkim stopniu zależy to od po-
lityki rządów, a jest skutkiem procesów 
ogólnoświatowych, planetarnych.

Trzeci globalny trend to zmiana ustro-
ju, która dotyka prawie 2 mld ludzi, od 
Polski po Chiny. To moment zasadniczej 
zmiany reguł gry, wprowadzania odmien-
nych niż wcześniej zasad polityki. 

Kolejny trend jest efektem współczes- 
nej fali rewolucji naukowo-technicznej. 
Rzadko zdarzało się, by zmienił się w tak 
krótkim czasie i  tak radykalnie sposób 
działania gospodarki, ale także sposób ko-
munikacji, mediów, współdziałania. To re-
wolucja porównywalna z wynalezieniem 
koła, druku czy elektryczności, dokonuje 
się jednak znacznie szybciej. Telefon ko-
mórkowy był kiedyś taką abstrakcją jak 
kije samobije czy czary w stylu „stoliczku, 
nakryj się”. W latach 60. XX w. Marshall 
McLuhan przewidział urządzenie przypo-
minające zegarek, które pozwala połączyć 
się z kimkolwiek na świecie. Dziś korzysta 
z podobnego urządzenia pokaźna część 
ludzkości. 

Na to nakłada się kolejny proces, wiel-
kie przemiany kulturowo-polityczne. 
Kształt naszej rzeczywistości zaczyna być 
determinowany przez inny niż do tej pory 
zestaw reguł. Cały świat dziś przesuwa się 
od systemów autorytarnych w kierunku 
demokracji, co nie znaczy, że wszystkie 
problemy są rozwiązywane. Gospodarka 
rynkowa i demokracja nie wprowadzają 
się automatycznie i bynajmniej nie wyklu-
czają głupoty. 

Te wielkie przemiany kulturowe i po-
lityczne są – moim zdaniem – źródłem 
olbrzymich szans. Tworzą współczesny 
tygiel kulturowy, podobny do tego, na 
którym wyrosła pozycja Stanów Zjedno-
czonych. Znaczenie USA w  świecie ma 
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 _ Co jest głównym motorem globalnych 
zmian i jak można na nie reagować? Eko-
nomiści do tej pory potra)li udzielić na 
takie pytania dość jednoznacznych od-
powiedzi. 

:: Dziś potrzebne jest zdecydowanie 
bardziej interdyscyplinarne podejście. 
Nurtuje mnie kilkadziesiąt pytań, przed 
którymi stoi ludzkość, cywilizacja, a tak-
że charakter ekonomii jako gałęzi wie-
dzy. Doszedłem do wniosku, że ekono-
miści nie potra+ą dziś odpowiedzieć na 
proste, ale ważne pytania, np. od czego 
zależy tempo wzrostu gospodarczego. 
By znaleźć na nie trafne odpowiedzi, po-
trzebne jest szersze spojrzenie, eksploro-
wanie takich dziedzin jak psychologia, 
socjologia, antropologia, historia, kultu-
roznawstwo, nowe technologie, teologia 
czy studia nad przyszłością. 

Bardzo precyzyjnie ważę słowa, bo nie 
można mówić o ekonomii jako nauce in-
terdyscyplinarnej – to błąd. To konkret-
na dziedzina wiedzy, której pogłębienie 
wymaga jednak poszerzenia spojrzenia 
i  wyjścia poza schematy, by diagnozy 
ekonomiczne nie popadały w uproszcze-
nia. Ekonomia wymaga podejścia syste-
mowego, renesansowego, tłumaczącego 
świat poprzez pokazywanie koincydencji 
różnych zjawisk. Inaczej nie dotrzemy do 
sedna procesów gospodarczych, które są 
uzależnione od wielu różnych czynników, 
nie tylko ekonomicznych.

Postępującej globalizacji, liberalizacji 
i integracji współzależnych rynków – co 
jest główną siłą napędową zachodzących 
w świecie zmian – nie da się zatrzymać. 
To proces nieodwracalny, który może 
z różnych powodów przyspieszać. Próby 
hamowania go będą skazane na porażkę. 

rede+niowania rzeczywistości, który jest 
efektem zarówno zmian globalnych, jak 
i zmian pokoleniowych. 

Nowy ład, rozumiany jako sieć relacji 
między krajami, będzie wielobiegunowy. 
Nie sądzę, że przesuwamy się w kierun-
ku hegemonii chińskiej. Nie podzielam 
też obaw o radykalny spadek znaczenia 
Europy w świecie. USA, Chiny i Europa 
zachowają ważne pozycje na mapie wpły-
wów i interesów. Przewiduję, że UE wyj-
dzie z kryzysu wzmocniona. Są też inne 
subcentra gospodarki światowej: Indie, 
Japonia, Brazylia, Rosja. Moim zdaniem 
w globalnej grze Rosja pozostanie istotna. 
Kto prowadzi politykę antyrosyjską, pro-
wadzi niemądrą politykę. Są też regiony, 
które potra+ą się dobrze zorganizować 
i wspólnie reprezentować swoje interesy. 
Widać to na przykładzie Unii Afrykań-
skiej, Mercosur w Ameryce Południowej, 
krajów ASEAN, które są bardzo zróżni-
cowane, ale potra+ą dzięki wspólnej po-
lityce stawić czoło Afryce, Chinom czy 
Unii Europejskiej. 

Mówiąc „nowy ład”, mamy jednak na 
myśli nie tyle pojmowany w stary spo-
sób ład instytucjonalny i polityczny, ile 
raczej nowy porządek kulturowy i spo-
łeczny. Nie chodzi o to, w jakiej formule 
będą działać międzynarodowe instytu-
cje i organizacje, takie jak ONZ, Bank 
Światowy czy MFW, ani o  to, czy G20 
stanie się namiastką mechanizmu koor-
dynacji spraw globu. Ważniejsze jest to, 
jaki kształt przyjmą instytucje społeczne 
oraz jak ułożą się relacje między rynkiem 
a państwem. Na te właśnie pytania świat 
szuka odpowiedzi. Uczestniczenie w ta-
kiej międzyepoce jest bardzo pobudzają-
ce intelektualnie. 
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:: Polska nie jest istotnym miejscem 
świata. Świat z pewnością nie będzie się 
organizował wokół Polski. Wytwarzamy 
mniej niż 1 proc. globalnego PKB, Polacy 
to mniej niż 0,5 proc. ludzkości, produk-
cja na świecie rośnie szybciej niż w Pol-
sce, mimo że rząd usiłuje stworzyć inne 
wrażenie. Wyzwaniem jest więc, jak to 
państwo, naród, społeczeństwo i gospo-
darka mogą wykorzystać szanse, które 
wynikają z nakładania się opisanych me-
gatrendów, od nas niezależnych. 

 _ Do tej pory dobrze wykorzystywaliśmy 
te szanse? 

:: Popełniliśmy kilka błędów. Po pierw-
sze, Polska stała się nadmiernie proza-
chodnia, zdecydowanie za dużo posta-
wiła na jedną kartę – Unię Europejską. 
Za bardzo odwróciliśmy się od Wscho-
du – bliskiego, średniego i  dalekiego. 
W przyszłości ekspansja ekonomiczna, 
handlowa i inwestycyjna powinna być 
większa na Wschód niż na Zachód. Ob-
roty z Ukrainą, Rosją czy Chinami po-
winny rosnąć szybciej niż z Niemcami, 
zwłaszcza że są to dziś bardziej dyna-
miczne i chłonne gospodarki. 

Jednocześnie Polska potrzebuje głęb-
szej integracji z Unią Europejską. Jest dla 
mnie oczywiste, że należy wprowadzić 
w Polsce euro, oczywiście pod wieloma 
warunkami, które powinny być najpierw 
spełnione. Polska powinna zabiegać też 
o kontynuowanie procesu rozszerzania 
UE, nie może się on skończyć na przyję-
ciu Chorwacji. 

Ale wzmacnianie polskiej pozycji w Unii 
Europejskiej nie powinno odbywać się 
kosztem osłabiania pozycji Polski w innych 
krajach, gdzie są szanse na odgrywanie 
istotnej roli gospodarczej czy kulturowej. 
Gdy w Wenezueli wynajmowałem samolot,  

Nowy ład będzie się wiązał z nowy-
mi rodzajami napięć. Pojawia się zatem 
ważkie pytanie: w  jaki sposób realizo-
wać swoje cele w możliwych synergiach 
z  innymi narodami, instytucjami czy 
religiami, unikając kon-iktów? Jednym 
z  głównych wyzwań życia w  świecie 
nowego ładu jest zatem konieczność 
mądrej strategii i  prowadzenia polity-
ki, która w oparciu o posiadaną wiedzę 
podejmuje decyzje zapobiegające prze-
kształcaniu się sytuacji kon-iktogen-
nych w kon-iktowe.

FO
T.

 :  
FO

RU
M

/F
O

RB
RS

/P
IO

TR
 W

AN
IO

RE
K

W książce Dok"d zmierza #wiat. Eko-
nomia polityczna przysz$o#ci, którą obec-
nie piszę, szukam odpowiedzi na pytanie, 
co zrobić, by przyszłość kształtowała się 
w sposób bardziej racjonalny i koncylia-
cyjny, a mniej kon-iktogenny; jak racjo-
nalizować globalizację i  jak realizować 
w jej warunkach cele rozwojowe.

 _ To prowadzi również do pytania, co 
w  tych nowych warunkach może zro-
bić Polska, jak określić pomysł na swoje 
miejsce w świecie. 
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oparta na rzetelnej analizie sytuacji, a nie 
„pobożnych życzeniach” oraz powiązana 
z planem wykonawczym, choć planowa-
nie jest dziś niemodne. Spontaniczność 
nazywana rynkiem nie rozwiąże za nas 
problemów cywilizacyjnych i napięć, któ-
re będą się nieuchronnie pojawiać. 

Jedno z  najważniejszych dziś pytań 
brzmi: w  jaki sposób – uwzględniając 
realia geopolityczne naszego kraju – zbu-
dować synergię między „niewidzialną 
ręką” rynku a  potęgą „widzialnej ręki” 
państwa. Inaczej trzeba te relacje uło-
żyć w USA, inaczej w Chinach, a inaczej 
w Polsce. A w każdym z tych krajów trze-
ba to zrobić ponownie i inaczej niż do tej 
pory. Tę konieczność muszą zrozumieć 
elity biznesu i polityki. Globalny świat 
wymaga myślenia o  przyszłości. Tym-
czasem dyskusja na takie tematy w Polsce 
w ogóle się nie toczy.

Polska będzie w  przyszłości cząstką 
bieguna Unii Europejskiej, znaczącego 
elementu światowej gospodarki. Niczym 
więcej. Może być jednak cząstką znaczącą 
i wpływową. W tym celu trzeba zdecydo-
wanie zintensy+kować ekspansję polskiej 
przedsiębiorczości, kultury, ekonomii 
i dyplomacji w innych częściach świata. 
Dziś te działania są niespójne, chaotycz-
ne, nie realizują jednej wizji. Wiem o tym, 
bo dużo podróżuję i widzę, jak realizują 
swoje strategie obecności w świecie kraje 
o podobnym do polskiego potencjale.

Nieuchronne jest też, że Polska będzie 
w przyszłości dużo bardziej różnorodna. 
Nie ma w tym nic strasznego. Jednolitość 
i homogeniczność kulturowa nie są tak 
ważne jak niepodległość. Wielokulturo-
wość nie będzie oznaczać utraty narodo-
wości ani tożsamości. Na procesy zwięk-
szania różnorodności jesteśmy mentalnie 
zbyt mało przygotowani. 

się szybciej niż wiele innych państw 
i gospodarek. Tymczasem od kilku lat 
tempo rozwoju jest niższe od średniej 
światowej. Od czasów rządu premiera 
Donalda Tuska polski udział w produk-
cji światowej spadł, a nie wzrósł, mimo 
haseł o zielonej wyspie. Stało się tak nie 
ze względu na kryzys, ale przez błędy 
i zaniechania w polityce gospodarczej. 

Polsce brakuje dalekosiężnej, pokole-
niowej wizji rozwoju i działania w wielu 
wymiarach: politycznym, kulturowym 
i  ekonomicznym. Nie tylko wizji gos- 
podarczej, ale wizji łączącej wszystkie 
polskie przewagi konkurencyjne. Za nią 
powinna pójść profesjonalna strategia 

by obejrzeć wodospad Salyo Angel, był 
to stary AN-24. W latach 70. potra+liśmy 
sprzedawać własne samoloty i samochody. 
Budowaliśmy drogi na południu Afryki, 
a teraz ściągamy +rmy chińskie i tureckie, 
by budować polskie autostrady. Oddaliśmy 
pewne przyczółki, które mieliśmy w róż-
nych częściach świata – wówczas mniej 
i inaczej współzależnego. To był wielki błąd.

 _ Co dziś robić, żeby otwierających się 
globalnych szans nie przespać?

:: Globalizacją trzeba sterować, nie 
powinno się jej zostawiać samej so-
bie. Polska ma potencjał, by rozwijać 
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Podróżując, szukam także odpowie-
dzi na pytanie, dlaczego w  niektórych 
wielokulturowych społecznościach lu-
dzie mogą żyć zgodnie, a w innych nie, 
dlaczego raz wielokulturowość jest czyn-
nikiem rozwoju, a innym razem przeszko-
dą. Odpowiedź brzmi: wiele rzeczy dzieje 
się naraz. Sam ten fakt nie przesądza 
o tym, że jest tak czy inaczej. Dużo za-
leży od działań intelektualistów, mężów 
stanu, polityków, jakości myślenia o tych 
wyzwaniach i proponowanych rozwiązań.

 _ Po jakie narzędzia diagnozy intelek-
tualnej jednak sięgać, tworząc strategię 
polskiej obecności w globalnym świecie? 
Dowodzi pan, że świat byłby bardziej 
zrównoważony, gdyby nie marna spuści-
zna neoliberalizmu i triumf tej koncepcji 
na początku lat 90. XX w. Ale w podobną 
pułapkę jedynie słusznej doktryny glo-
balnej można wpaść też i teraz.

:: Jeśli chodzi o dobór narzędzi, opowia-
dam się za nowym pragmatyzmem. Nad-
mierne zaufanie ideom neoliberalizmu 
doprowadziło do złych skutków, które 
dzisiaj dostrzegamy, choć trzeba też tę 
świadomość wspierać. Błędne podejście 
często polega na tworzeniu fałszywej al-
ternatywy, przekonaniu, że nie ma innych 
dróg, a decyzje trzeba podjąć szybko. To 
połączenie dogmatyzmu i poczucia naglą-
cej potrzeby prowadzi na manowce. 

Potrzebujemy na pewno nowego 
paradygmatu rozwoju społeczno-eko-
nomicznego. Nazywam to nowym prag-
matyzmem, a jego założenia formułuję 
w postaci tzw. koincydencji teorii rozwo-
ju. Pozwala ona właściwie wyjaśnić, od 
czego zależy wzrost produkcji i rozwój gos- 
podarczy. Uważam, że nadmiernie kon-
centrujemy się na czynnikach wzrostu,  

poszukując siły sprawczej, a za mało na 
ich współzależnościach. Dziś zależności 
w globalnej ekonomii nie da się opisać 
prostymi modelami. Jest zbyt wiele czyn-
ników. Koincydencja okoliczności różne-
go typu stwarza masę krytyczną zbiegu 
rozmaitych determinant, które urucha-
miają jakiś proces czy zjawisko.

W spojrzeniu na globalne wyzwania 
rozwojowe potrzebne jest więc hetero-
geniczne podejście, które łączy pewne 
elementy znanych teorii, takich jak key-
nesizm, monetaryzm, neoinstytucjona-
lizm, funkcjonalizm, ekonomia rozwoju. 
Ekonomia rozwoju powinna w większym 
stopniu koncentrować się nie na czynni-
kach wzrostu, ale na zbiegu czynników. 
W tym podejściu jest także wiele miejsca 
na re-eksję o wielokulturowości, którą 
uważam za kluczową kategorię do zro-
zumienia współczesnego świata.

 _ Jednym z elementów problemu, który 
THINKTANK dostrzega w Polsce, jest 
rozproszenie lobby prowzrostowego 
i modernizacyjnego. Takie środowisko 
istnieje i jest silne, ale jego głos się słabo 
przebija do opinii publicznej. Jednocześ- 
nie w elitach, mamy do czynienia z ogra-
niczonym horyzontem myślenia o świe-
cie. Politycy mało interesują się tym, co 
poza Polską. 

:: Niestety, to prawda. Każdy ma taki 
świat, jaki potra+ mentalnie ogarnąć. Miej-
sce Polski w nowym ładzie będzie w pew-
nym stopniu zależało od tego, jak Polacy 
rozumieją zmieniający się świat i jakie mają 
wyobrażenie o swojej w nim roli.

W globalnych mediach wiadomości 
z  Polski pojawiają się rzadko i  raczej 
w złym kontekście. W polskim dyskur-
sie publicznym świat jest słabo obecny. 

 

Polska będzie 

w przyszłości dużo 

bardziej różnorodna.   

(...) Wielokulturowość  

nie będzie oznaczać 

utraty narodowości  

ani tożsamości.  

Na procesy zwiększania 

różnorodności jesteśmy 

mentalnie zbyt mało 

przygotowani. 
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Będąc ostatnio ponownie w  Egipcie, 
znów zacząłem zastanawiać się, jak zbu-
dowano piramidy. Nie tylko w  sensie 
technicznym. Patrząc na nie, zaczynamy 
wyobrażać sobie państwo, gospodarkę, 
instytucje społeczne. Wielkie budowle 
cywilizacji powstawały przecież w efekcie 
olbrzymich projektów publicznych, któ-
rych w naszej rzeczywistości już raczej nie 
będzie. Ostatnim był być może program 
wysłania człowieka na Księżyc, który kosz-
tował amerykańską gospodarkę rocznie 
4,5 proc. PKB. 

Podróżowanie zmienia narrację. Po-
dróże ułatwiły mi znalezienie języka, który 
pozwala precyzyjniej opisać, jak zmienia się 
świat. Pomagają też zgłębiać u źródeł róż-
ne punkty widzenia. Dlatego chętnie od-
wiedzam miejsca, gdzie nie ma turystów, 
jeżdżę lokalnym transportem. Wiem, jak 
żyją Egipcjanie na prowincji, a nie tylko 
na placu Tahrir. Dzięki podróżom mogę 
lepiej zinterpretować różnice np. między 
Chinami kontynentalnymi a Tajwanem. 

Uważam, że globalizacja jest procesem 
nieodwracalnym, a trzonem rozwoju świa-
ta będzie gospodarka i wielokulturowość. 
Powinniśmy więc w Polsce zadbać o wzrost 
otwartości i wielokulturowości. 

Polacy są wciąż nadmiernie kseno-
fobiczni, zamknięci. Może to być jedna 
z barier rozwojowych. Im lepiej będziemy 
rozumieć, jak wygląda współczesny świat, 
jego zależności i kultura, tym mocniejszą 
będziemy mieć gospodarkę i tym mocniej-
sza będzie pozycja Polski w świecie. Liczą 
się nie stereotypy, ale fakty.   

Rozmawia$: THINKTANK

 » Artyku!  R1214P14

Politycy są zajęci lokalnym „podwór-
kiem”, a media – sporami, które nie mają 
żadnego znaczenia nie tylko w wymiarze 
globalnym, europejskim, ale nawet lo-
kalnym. Tematyka międzynarodowa jest 
w polskiej przestrzeni publicznej prawie 
nieobecna. Media nie poruszają spraw, 
które są dziś istotne dla świata, są niesły-
chanie zaściankowe, i to mimo olbrzymiej 
ciekawości Polaków dotyczącej spraw 
globalnych, podsycanej podróżami. A na 
świecie dzieje się mnóstwo inspirujących 
i niezwykle ciekawych rzeczy. W efekcie 
Polacy wiedzą bardzo niewiele o Filipi-
nach czy Indonezji, a przy całym szacun-
ku dla Polski są to kraje o dużo większym 
niż Polska znaczeniu we współczesnym 
świecie. 

Narracja o świecie w porównywalnych 
do Polski krajach jest głębsza. Trzeba do-
magać się, żeby w polskiej przestrzeni pu-
blicznej dyskusja o sprawach innych na-
rodów i krajów zajmowała więcej miejsca. 

 _ Obecnie coraz więcej Polaków podró-
żuje (w 2010 r. 14 proc. populacji, ponad 
42 mln wyjazdów) i pracuje za granicą; 
mamy też do czynienia z falą ekspansji 
zagranicznej )rm. Może to doprowadzi 
do jakościowej zmiany? 

:: Myślę, że z postrzeganiem i ciekawo-
ścią świata poza elitami politycznymi nie 
jest źle. Polacy są ciekawi świata i swoje-
go miejsca w nim. 

Podróżowanie temu sprzyja, bo rozwija 
zmysł porównywania. Powoduje, że zada-
jemy sobie pytania. Zaczynamy dostrze-
gać niuanse i zróżnicowanie. 
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