
merykański The Institute 
for the Study of War, po-
wołując się na informacje 
wywiadu ukraińskiego, prze-

kazał 12 czerwca, że „siły rosyjskie 
przedłużyły plany swoich działań wo-
jennych na Ukrainie o kolejne 120 dni, 
aż do października 2022 r.”. Czy zatem 
czeka nas długa wojna, liczona nawet 
w latach? Jak na tym konflikcie zyska 
Big Tech, czyli międzynarodowi giganci 
techniki już dziś mający w świecie 
ogromne strefy wpływów?

   Kulisy konfliktu 
– źródła kryzysu

Tak naprawdę konflikt zbrojny po-
między Rosją i Ukrainą trwa już 8 lat, 
od kwietnia 2014 r., i nie powodował 
on przez większość czasu bardzo po-
ważnych reakcji i napięć na arenie 
międzynarodowej. Rosja przez wiele 
lat czuła się wręcz bezkarna. W tym 
roku zmieniła się skala konfliktu oraz 
ilość zaangażowanych w niego sił mi-
litarnych, ale czy jest to właściwe kry-
terium, aby określać go wojną „małą” 
albo „dużą”? W każdej z nich giną 
bezbronni cywile, kobiety i dzieci. 
Niszczone są szkoły, szpitale i domy, 
w których mieszkają ludzie. A jednak 
przez wiele lat tzw. świat zachodu Eu-
ropy nie dostrzegał poważnego pro-
blemu. Sytuacja zmieniła się dopiero 
24 lutego bieżącego roku, kiedy armia 
rosyjska zaatakowała bezpośrednio 
Kijów. Z pewnością zmieniło to na-
stawienie części opinii społecznej kra-
jów zachodniej Europy, która pozbyła 
się złudzeń co do nowego oblicza 
Rosji, z którą można robić miliardowe 
interesy i mieć nadzieję, że zdemo-
kratyzuje się ona i ucywilizuje sama 
pod przywództwem swoich władz.

Jeśli przewidywania amerykańskich 
analityków się sprawdzą, a do tej pory 
ich analizy były bardzo trafne, to musimy 
dokładniej przyjrzeć się długotrwałym 
skutkom wojny. A dostrzegają je nawet 
osoby nieinteresujące się polityką mię-
dzynarodową. Najwyraźniej widać je 
oczywiście na stacjach paliw. Coraz bar-
dziej postępuje destabilizacja rynku gazu 
i ropy naftowej, co powoduje nie tylko 
wzrost cen węglowodorów, ale również 
zakłócenia w transporcie i ich dostępności 
w różnych państwach świata. 

Coraz bardziej widoczny jest też w 
krótkim horyzoncie czasowym kryzys 
żywnościowy, który dotknie szczególnie 
biedne kraje afrykańskie, ponieważ 
to właśnie one były do tej pory głów-

nym odbiorcą ukraińskiego zboża. W 
Afryce pojawi się zatem wkrótce głód 
i zapewne związane z nim niepokoje 
społeczne, a w konsekwencji ogromna 
fala migracji, która podąży sprawdzo-
nymi już szlakami do Europy. Zatem 
najbliższe miesiące będą dla naszego 
kontynentu raczej czasem coraz po-
ważniejszego kryzysu niż łagodzenia 
skutków dotychczasowych problemów. 
Te zjawiska spotęgują jeszcze i tak 
wysoką już inflację, co z kolei dopro-
wadzi do zubożenia dużej części spo-
łeczeństw europejskich, w których 
klasa średnia została już częściowo 
poważnie spauperyzowana. 

Rosną globalne
strefy wpływów

Globalne kryzysy są doskonałą okazją 
do realizacji interesów przez różne 
grupy polityczno-finansowe, wśród któ-
rych najważniejsze są zazwyczaj duże 
ponadnarodowe korporacje dysponu-
jące odpowiednim kapitałem i wpły-
wami politycznymi. Podczas pandemii 
COVID-19 bardzo wzrosła rola Big 
Techu, który osiągnął nie tylko astro-
nomiczne zyski finansowe, ale uzyskał 
globalne możliwości wpływu na społe-
czeństwa całego świata. Apele o prze-
strzeganie wolności słowa w internecie 
czy też tworzenie „stref wolnej wymiany 
myśli” pozostały jedynie „głosem wo-
łającego na pustyni”. 

Nie wypracowano żadnych skutecz-
nych mechanizmów ograniczenia mo-
nopolu Big Techu na zarządzanie prze-
kazem informacji, ani prawnych, ani 
technologicznych. Większość sensow-
nych koncepcji pozostała w sferze pro-
jektów, a władza Big Techu dalej rośnie 
i nic nie wskazuje na to, aby ktokolwiek 
mógł ograniczyć jej monopol. Pandemia 
spowodowała również, że nie możemy 
się wręcz obyć bez pośrednictwa usług 
oferowanych przez koncerny informa-
tyczne ani w edukacji zdalnej, ani tym 
bardziej w sferze handlu internetowego, 
bankowości elektronicznej czy też po-
szukiwania informacji. 

Najgroźniejsze pozostają jednak w 
dalszym ciągu możliwości portali spo-
łecznościowych, które przejęły olbrzymią 
część dyskursu społecznego, odpowied-
nio profilując swoich użytkowników za 
pomocą zaawansowanych technologii. 
Telefon komórkowy staje się „cyfrowym 
bliźniakiem” każdego człowieka i jest 
on w stanie kreować nie tylko osobiste 
opinie użytkownika, ale również jego 
przekonania polityczne. Mniej ważne 

jest to, za pomocą jakich algorytmów 
realizowane są te cele – czy są to kłam-
stwa i manipulacje zwane fake newsami, 
czy też zaawansowane algorytmy pro-
filowania psychograficznego poszcze-
gólnych osób. 

Najważniejsze jest to, że są to na-
rzędzia skutecznie i mocno oddziałujące 
na wszystkich użytkowników internetu. 
Widzowie telewizji również są podda-
wani odpowiedniej indoktrynacji, coraz 
częściej rezygnują oni z dostępu do 
klasycznej telewizji, wybierając usługi 
streamingowe. Dzisiaj już coraz mniej 
osób ogląda telewizję zgodnie z zapla-
nowaną ramówką programową – do-
minuje streaming, który również, razem 
z całym dziedzictwem kulturowym ze-
branym przez dekady przez wytwórnie 
filmowe i telewizyjne, staje się własno-
ścią Big Techu. Dokonał on już bardzo 
potężnych inwestycji np. w sektorze 
filmowym. Już tylko krok dzieli nas od 
utopii Orwella, kiedy to specjaliści z 
„Ministerstwa Prawdy” będą zmieniali 
źródłowe programy audiowizualne, his-
toryczne programy publicystyczne czy 
nawet filmy fabularne zgodnie z obo-
wiązującą aktualnie „mądrością etapu” 
wyznaczaną przez globalnych właścicieli 
Big Techu. 

Kto i w jaki sposób sprawdzi wtedy 
wiarygodność zmienionego przekazu 
wizualnego z oryginałem, jeśli w sieci 
transmitowane będą tylko odpowiednio 
zmodyfikowane materiały? Przecież 
już dzisiaj rewolucja cyfrowa podzieliła 
świat na nieliczną grupę tych, którzy 
mają kontrolę nad siecią internetową, 
oraz potężną większość biernych kon-
sumentów „cyfrowej papki”. Typowym 
przykładem takiej dominacji środowisk 
lewicowych w świecie medialnym jest 
obecny lider światowych mediów, serwis 
streamingowy Netflix. Próżno na nim 
szukać wartościowych produkcji me-
dialnych, królują materiały tworzone 
przez lewicowych ideologów, którzy 
nie ukrywają nawet chęci zbudowania 
nowego porządku światowego. 

   Kryzys energetyczny 
a międzynarodowi
giganci 

Czego zatem możemy oczekiwać po 
Big Techu w obliczu przedłużającej się 
wojny Rosji z Ukrainą? Czy wykorzysta 
on swoją pozycję, aby stanąć jedno-
znacznie przeciwko agresji rosyjskiej i 
będzie pomagał w rozwiązywaniu nad-
chodzących kolejnych kryzysów, czy 
też wykorzysta tę krytyczną sytuację 
do swoich prywatnych celów? 

Kolejną konsekwencją przedłużającej 
się wojny jest niewątpliwie forsowana 
od wielu lat przez instytucje Unii Eu-
ropejskiej utopijna koncepcja „zielonej 
rewolucji”. Wydawać by się mogło, że 
w obliczu wojny, która jest bezpośrednią 
konsekwencją uzależnienia krajów eu-
ropejskich od „zielonego rosyjskiego 
gazu”, będzie kres tej polityki. Przecież 
jej głównym celem było w zasadzie 
uzależnienie Europy od rosyjskiego 
gazu i wyeliminowanie jednocześnie, 
jako produktu energetycznego, węgla 
oraz ropy naftowej. Jednak te oczeki-
wania mogą się okazać błędne, przecież 
główni ideolodzy Unii Europejskiej 
mogą zechcieć skorzystać z okazji i 
doprowadzić do całkowitej eliminacji 
jakichkolwiek węglowodorów z gos-
podarki, tłumacząc to oczywiście san-
kcjami nałożonymi na Rosję. „Zielony 
rosyjski gaz” może nagle przestać być 
ekologiczny, przecież to tylko ideologia 
niemająca z realnymi faktami wiele 
wspólnego. Przecież w instytucjach 
Unii Europejskiej nie zaprzestano dys-
kusji nad całkowitym zakazem produkcji 
i sprzedaży samochodów spalinowych 
na terenie Europy. A kilka dni temu 
Parlament Europejski przegłosował 
nawet stosowną ustawę. 

Skąd jednak wziąć niezbędną energię 
elektryczną dla nowych samochodów, 
już tylko elektrycznych, tego europar-
lamentarzyści na razie nie wskazują. 
Jednak znając ich „poglądy ekologicz-
ne”, ma to zapewne być energia pro-
dukowana jedynie przez wiatraki i pa-
nele słoneczne. Forsowanie „zielonej 
rewolucji” będzie miało oczywiście fa-
talne skutki ekonomiczne, cena trans-
portu wzrośnie, a bardzo wielu obywateli 
będzie musiało zrezygnować ze swoich 
samochodów i przenieść się do ściśle 
monitorowanego transportu publicz-
nego. Czy jest to tylko kontynuacja 
utopijnej koncepcji, czy też może zu-
pełnie świadome wykorzystywanie nad-
chodzącego poważnego kryzysu? 
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Nie wypracowano żadnych skutecznych mechanizmów 
ograniczenia monopolu Big Techu na zarządzanie 

przekazem informacji, ani prawnych, ani technologicznych



Inny problem wyraźnie wskazał ame-
rykański historyk Timothy Snyder, który 
stwierdził, że Rosja planuje zagłodzić 
mieszkańców Azji i Afryki, „aby wygrać 
swoją wojnę w Europie”, dodając, że 
jest to „nowy poziom kolonializmu 
i  najnowszy rozdział polityki głodu”. 
Takie postępowanie Rosji spowoduje 
zapewne olbrzymią falę migracji miesz-
kańców Afryki, i to nie tylko szukających 
lepszego życia w Europie, ale rzeczy-
wiście uciekających przed głodem. Za-
pewne o tym, że ten głód spowodowała 
błędna polityka energetyczna promo-
wana przez Niemcy i agencje Unii Eu-
ropejskiej, nikt już nie będzie wspomi-
nał, ale z pewnością uruchomione zo-
staną specjalne mechanizmy „przymu-
sowej relokacji” wspierane silnie przez 
lewicowe lobby europejskie. 

Oczywiście „opornych członków 
Unii” zdyscyplinuje zapewne groźba 
wstrzymania funduszy wspierających 
„Krajowy plan odbudowy”. A tymcza-
sem w Europie żywność będzie coraz 
droższa, ceny ropy naftowej osiągną 
zapewne maksymalne pułapy, a i ceny 
gazu ziemnego wzrosną. Nie wiadomo, 
czy jego dostawy realizowane rosyj-
sko-niemieckim rurociągiem Nord 
Stream 2 sprostają zapotrzebowaniu 
przemysłowym instalacjom Europy Za-
chodniej. Z pewnością również inflacja 
osiągnie bardzo wysoki poziom i wielu 
ludzi znajdzie się w sytuacji skrajnej 
biedy. Spowoduje to nasilenie protestów 
społecznych, zamieszek, a być może 
również wzrost zagrożenia terrorystycz-
nego wspieranego zarówno przez Rosję, 
jak i islamskie organizacje, zasilone 
kolejnymi falami emigracji. 

Big Tech stanie się niezbędnym ele-
mentem systemu zarządzania w Euro-
pie. Wzrośnie jego znaczenie zarówno 
w zakresie polityki informacyjnej, jak i 
kontrolnej, wspomagającej np. zużycie 
energii, mobilność obywateli i rejestrację 
kolejnych fal imigrantów. Społeczeństwa 
zostaną poinformowane, że administ-
racja państwowa nie jest w stanie spros-
tać skutecznemu zarządzaniu sytuacjami 
kryzysowymi i dlatego część usług kon-
troli należy przekazać sprawniejszemu 
systemowi nadzoru elektronicznego. 

Również wprowadzenie powszech-
nego pieniądza elektronicznego może 
stać się „niezbędną koniecznością”, gdyż 
klasyczne pieniądze zostaną zdeprecjo-
nowane przez galopującą inflację. Być 
może konieczna stanie się reglamentacja 
niektórych towarów i usług, szczególnie 
tych najbardziej energochłonnych. Uto-
pijna koncepcja wprowadzenia tzw. do-
chodu podstawowego również stanie 
się „opcją z wyboru”, ponieważ miliony 
mieszkańców Europy znajdą się w sy-
tuacji skrajnej biedy. Dochód podsta-

wowy będzie oczywiście dystrybuowany 
w systemie elektronicznym, pod kontrolą 
Big Techu, a nie banków narodowych. 
Te nowe rozwiązania społeczno-eko-
nomiczne, które jeszcze do niedawna 
były powszechnie krytykowane przez 
liczne organizacje społeczno-polityczne, 
staną się narzędziami, o które społe-
czeństwa zaczną się same upominać. 
Być może zostaną też wprowadzone 
formy zakazu posiadania metali szla-
chetnych i papierów wartościowych, w 
celu zapobiegania pogłębianiu się kryzysu 
ekonomicznego, podobne do tych, jakie 
wprowadzono w Stanach Zjednoczonych 
podczas Wielkiego Kryzysu. 

Przypomnijmy, że 5 kwietnia 1933 r. 
prezydent Franklin D. Roosevelt swoim 
rozporządzeniem wykonawczym nr 
6102 zakazał obywatelom USA „gro-
madzenia złotych monet, złotego bilonu 
oraz certyfikatów złota”. Precedens 
prawny zatem już istnieje, chociaż 
współcześnie będzie on zapewne po-
siadał inną formułę ustawodawczą. 

W sytuacji głębokiego kryzysu na-
stawienie społeczne jest zupełnie inne 
niż podczas trwającego od wielu dekad 
na zachodzie Europy wysokiego po-
ziomu dobrobytu materialnego. Trudno 
jest przecież żyć w mieszkaniach przy 
zimnych piecach i kaloryferach, kiedy 
brakuje pieniędzy na podstawowe ar-
tykuły żywnościowe, o  takich luksusach 
jak własny samochód nawet nie wspo-
minając. Niestety, opisany powyżej sce-
nariusz nie jest całkowicie fantastyczną 
opcją, ale coraz bardziej prawdopo-
dobną wizją przyszłości, pod warunkiem 
że wojna na Ukrainie będzie dalej 
trwała, a politycy europejscy nie zde-

cydują się na podjęcie skutecznych kro-
ków, aby uniemożliwić Rosji realizację 
planów „zagłodzenia świata” oraz zre-
dukować monopolu Big Techu. 

Nie zapominajmy również, że cały 
czas zagrażają nam niebezpieczne idee 
transhumanistów, którzy uważają siebie 
za przyszłą elitę światowego społeczeń-
stwa. Oni nie zamierzają odczuwać 
skutków kryzysów gospodarczych, po-
litycznych i ekonomicznych, ale za po-
mocą odpowiednich rozwiązań tech-
nologicznych pragną usprawniać za-
równo siebie, jak i systemy zarządzania 
całymi grupami społecznymi. Ponieważ 
są to technologie bardzo drogie, będą 
dostępne jedynie dla nielicznych. Nie 
od dziś wiadomo, że najlepiej zarządza 
się społeczeństwem żyjącym na granicy 
skrajnej biedy, zastraszonym zagroże-
niem terrorystycznym albo globalnym 
konfliktem nuklearnym, które przestaje 
zadawać pytania o prawdziwe przyczyny 
i ewentualne skutki działań politycznych, 
ale martwi się jedynie o to, jak w miarę 
normalnie przeżyć kolejny dzień. Miej-
my na uwadze te koncepcje, kiedy bę-
dziemy zastanawiali się nad przyczynami 
przedłużającej się wojny za naszą 
wschodnią granicą i pewnej bierności 
elit europejskich, aby tę sytuację za-
kończyć, choćby wymagało to ogromnej 
odwagi i całkowitej eliminacji impe-
rialnego zagrożenia ze strony Rosji. l

Dr Grzegorz
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