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Zaczynający się polityczny sezon nie będzie
okresem rozstrzygających wyborów – par-
lamentarnych, prezydenckich czy choćby
samorządowych. Mimo to może przynieść
istotne w dłuższej perspektywie zmiany
na scenie politycznej. W najbliższych ty-
godniach przekonamy się, jak silna będzie
dekompozycja obozu rządzącego, a także
jaka będzie dynamika zmian w opozycji,
wywołana lekcją lipcowych protestów. Je-
żeli zarysowane latem zmiany nabiorą
cech tendencji, mogą w istotny sposób
wpłynąć także na wynik kluczowego sporu
między PiS a resztą politycznego świata. 

Już dziś wiadomo, że rządy Prawa
i Sprawiedliwości przyniosą trudne do
odwrócenia pogłębienie się podziałów po-
litycznych i społecznych. Zaowocują też
na przyszłość wyraźnym zwiększeniem
renty dla zwycięzców kolejnych wyborów.
Będą oni mogli – w świetle reguł (nie
tylko formalnych!) ustanowionych przez
PiS – przejmować instytucje władzy, spółki,
media, instytucje wymiaru sprawiedliwości.
Wywracać do góry nogami wprowadzone
przez polityków „dobrej zmiany” porządki. 

Emocjonalne „credo” PiS

Sposób, w jaki PiS sprawuje władzę, ma
też inne długofalowe konsekwencje. Naj-
poważniejszą z nich jest ograniczenie
przestrzeni publicznej nieobjętej rywali-
zacją partii. Obecna sytuacja wymusza
bowiem opowiedzenie się po jednej ze
stron w stopniu, z jakim nie mieliśmy do
czynienia po 1989 r. Kryzys lipcowy tylko
tę sytuację zaostrzył, choć zarazem roz-
szerzył polityczną i ideową formułę „anty-
PiS”, której nie sposób zredukować do
partii opozycji parlamentarnej i KOD.
Skutkiem manifestacji jest nie tylko pre-
zydenckie weto do dwóch ustaw, ale także
zmiana charakteru społecznego sprzeciwu,
jego poszerzenie i odmłodzenie. 

Efekt lipcowej zmiany politycznych
trendów – związanych przede wszystkim
z decyzją prezydenta Dudy – został wzmoc-
niony przez trudny do zaakceptowania
atak, jaki Jarosław Kaczyński przypuścił
na polityków opozycji, w kilku krótkich
zdaniach wygłoszonych z trybuny sejmo-
wej „bez żadnego trybu”. To ważny mo-

Rafał Matyja
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Sposób, w jaki PiS sprawuje władzę, wymusza opowiedzenie się po jednej
ze stron w stopniu, z jakim nie mieliśmy do czynienia po 1989 r. Do czego
ta sytuacja prowadzi?
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ment, bowiem brak reakcji wewnątrz obo-
zu rządzącego pozwala stwierdzić, iż struk-
tury państwa znalazły się we władzy osób,
które nawet jeżeli nie myślą tak jak lider
większości, to przynajmniej takie myślenie
akceptują.

Co więcej, dla których słowa o „zdra-
dzieckich mordach” są zapewne emocjo-
nalnym „credo”. Dotyczy to także znaczącej
grupy wyborców, którzy nie będą tak pla-
styczni w swoich zachowaniach jak po-
słowie PiS. Nie zechcą zmienić zdania na
podstawie kolejnego przekazu dnia i za-
pewne będą oczekiwali „uderzenia” w opo-
zycję. Wyborców, którzy pod presją ofi-
cjalnej propagandy uwierzyli, że rywali-
zacja partyjna zmieniła się w wojnę z ob-
cymi. Którzy już dziś rozumieją patriotyzm
jako najważniejsze narzędzie walki we-
wnętrznej, której celem ma być eliminacja
drugiej strony. Drugiej strony, która nie
jest wyłącznie jakimś klubem parlamen-
tarnym, ale porównywalną grupą aktyw-
nych politycznie obywateli. 

Niewolnicy własnych decyzji

Ten retoryczny „stan wojenny” jest wy-
godny dla rządzących, bo zwalnia ich
z merytorycznych zobowiązań wobec wy-
borców i usuwa jakiekolwiek bariery włas-
nych działań. Na tej retorycznej wojnie –
inaczej niż w stanie demokratycznej ry-
walizacji – nie obowiązują żadne kryteria
przyzwoitości, uczciwości, żadne formalne
prawa. Dlatego retoryka, po którą sięgnięto
w czasie lipcowego kryzysu, wskazująca
na zewnętrzne inspiracje i wsparcie dla
manifestacji, jest retoryką czasu, w którym
przeciwko inaczej myślącym sięgano po
przemoc. Nawet jeżeli dziś większość po-
lityków PiS taką możliwość wyklucza, to
warto twardo powiedzieć, że zachowania
struktur państwa i procesy społeczne mają

też własną, niezależną od intencji rzą-
dzących logikę. 

Prawo i Sprawiedliwość już dziś jest
w sytuacji, w której nie może uwolnić się
jakimś sprytnym ruchem od skutków
własnych decyzji. Przeciwnie. Lokalny ka-
taklizm pogodowy, do jakiego doszło w po-
łowie sierpnia, obnażył słabość rządu
w sytuacji, w której należało zareagować
na znane przecież z poprzednich lat zda-
rzenie. Za chwilę trzeba będzie rozwiązy-
wać napięcia związane z likwidacją gim-
nazjów i zmianami w funkcjonowaniu
szpitali. Trzeba będzie zbudować sensowny
budżet i podjąć decyzje w sprawie nie-
spełnionych obietnic wyborczych (np.
kwoty wolnej). 

Jednak największym problemem jest
paradoksalnie kwestia, którą PiS traktuje
jako swój najpotężniejszy kapitał – poziom
emocjonalnego konfliktu. Partia Kaczyń-
skiego surfuje na emocjach, które sama
wznieca. Na pogardzie dla „gorszego sor-
tu”, na lęku przed uchodźcami, na emo-
cjach antyniemieckich i antyunijnych. Na
walce z „lewactwem” (co ciekawe, mało
kto pamięta, że słowo „lewacki” było ulu-
bionym epitetem propagandy komunis-
tycznej w latach 80.), które obejmuje
w zasadzie wszystko co niepisowskie. Jed-
nak oprócz ludzi, których utwierdza to
w politycznym akcesie do „prawicowego”,
„katolickiego” i „patriotycznego” obozu
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dobrej zmiany, retoryka ta wpływa także
na postawy przeciwne. Już dziś PiS ma
przeciwko sobie różne silnie zbudowane
emocjonalnie i ideowo mniejszości, nie-
pokrywające się z partiami politycznymi
opozycji. Lewicowi symetryści, krytykujący
z rozmachem polską transformację w me-
diach głównego nurtu, autorzy listu „Że-
gnaj III RP” czy coraz bardziej wyrazisty
krąg „Kultury Liberalnej” to tylko te naj-
mocniej wyartykułowane postawy. Te
mniejszości nie miałyby tak silnej moty-
wacji do działania i występowania z krytyką
PiS, gdyby nie obraźliwa i agresywna pro-
paganda obozu władzy. 

Jeżeli prawdą jest – w co wierzą sami
politycy PiS – że konsolidację zwolenników
tej partii ułatwiało nastawienie mediów
głównego nurtu, z pogardą odnoszących
się do przekonań im przeciwnych, to po-
dobny efekt wystąpi także tym razem.
Tyle, że ze znacznie większą siłą. Dwa
lata rządów wychowały – bo trudno użyć
bardziej precyzyjnego terminu – PiS-owi
nowych wrogów. Nie spośród beneficjen-
tów władzy PO-PSL, byłych ubeków czy
postkomunistów. Wychowały w ten sposób
ludzi, którzy są zdeterminowani bardziej
niż politycy, gotowi ruszyć się z miejsca
tylko wtedy, gdy wskazuje na to polityczna
kalkulacja. Dla PiS najwygodniej byłoby
mieć za przeciwnika zawsze tylko „partię
tłustych kotów”, rozleniwioną ośmioma

latami rządzenia i pewną siebie Platformę
Obywatelską. Ale ten scenariusz wziął
w łeb. Pierwszy raz mogliśmy to zobaczyć
w lipcu na ulicach największych miast,
kiedy w miejsce „demonstracji autokaro-
wych” pojawiły się spontaniczne, złożone
z nowych przeciwników władzy. 

Symbole zmiany

Prawo i Sprawiedliwość uznaje zapewne,
że ma do czynienia z niezwykle elastycz-
nym i nastawionym konformistycznie
społeczeństwem. Do pewnego stopnia tak
jest i korzystała z tego poprzednia koalicja
rządząca. Ale w momencie, kiedy okazało
się, że społeczne emocje zwróciły się prze-
ciwko niej – na zmianę kursu było za
późno. Prawdopodobnie w przypadku PiS
taka zmiana jest w ogóle niemożliwa.
Ramy strategiczne nowego sezonu poli-
tycznego określone zostały przez cztery
symboliczne fakty, o których wspomniałem
już wcześniej. Warto te wątki rozwinąć. 

Pierwszy i najważniejszy to weto pre-
zydenta Dudy. Nawet jeżeli nie daje ono
nadziei na zasadniczo lepsze uregulowanie
ustroju sądownictwa (ze względu na więk-
szość sejmową kontrolowaną przez Jaro-
sława Kaczyńskiego), to stanowi zasad-
niczą korektę modelu rządów sprawowa-
nych od jesieni 2015 r. Wytwarza bowiem
przestrzeń niepewności w obrębie samego
obozu władzy, a ponadto uprawomocnia
uliczny sprzeciw z lipca. Demonstracje
organizowane w warunkach pogłębiającej
się bezradności to coś zupełnie innego
niż demonstracje zakończone sukcesem. 

Drugi symboliczny fakt to słowa
o „zdradzieckich mordach” wykrzyczane
przez lidera większości parlamentarnej.
Słowa, po których nie padło żadne zdaw-
kowe przepraszam, bo paść nie mogło.
Jarosław Kaczyński wyraził w nich samą
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istotę rządów PiS i – jak wspomniałem –
emocjonalne credo obecnej polskiej pra-
wicy. Ci, którzy sądzili, że istnieje jakiś
pozytywny plan tworzenia nowych elit,
zostali ośmieszeni. Istnieje tylko rewolu-
cyjny plan zniszczenia starych. A realizu-
jące go oddziały mają w tym planie do
odegrania rolę „mięsa armatniego”, a nie
nowej czerwonej burżuazji. Inteligentniejsi
zrozumieli to jeszcze tego samego wie-
czora, mniej bystrzy potrzebują zapewne
tygodni. 

Trzeci symbol to działania rządu
Beaty Szydło w sprawie pomocy dla miesz-
kańców wsi zniszczonych podczas sierp-
niowych nawałnic. Błędy w takich sytua-
cjach zdarzają się wszystkim. Zarówno
w wymiarze realnej pomocy, jak i działań
spektakularnych, wyrażających troskę rzą-
dzących o obywateli. Ale w tym wypadku
odsłonięta została natura rządów, spraw-
nych w walce z opozycją i przejmowaniu
stanowisk, bezradnych i pozorujących
działania w kwestiach, w których wystar-
czyłoby połączenie rutyny i dobrej woli. 

Czwartym symbolem jest widok
ogromnych demonstracji ze świecami, ja-
kie poprzedziły prezydenckie weto. Wielu
komentatorów zwracało uwagę na – po-
mijaną wcześniej przez opozycję parla-
mentarną i KOD – estetykę protestów,
ściśle przecież związaną ze sferą emocji
i zdolnością mobilizacji. 

Nowe otwarcie?

Czy te symbole zwiastują otwarcie – wraz
z nowym politycznym sezonem – nowego
układu sił politycznych, czy też możliwe
jest jeszcze utrzymanie się tego, z czym
mieliśmy do czynienia w ostatnich dwóch
latach? Sądzę, że zmiana, do jakiej doszło
w lipcu 2017 r., ma konsekwencje po-
ważnie wykraczające poza sferę rywalizacji

politycznej i szans poszczególnych ugru-
powań. 

Po pierwsze, Jarosławowi Kaczyń-
skiemu udało się doprowadzić do trwałego,
nieodwracalnego pęknięcia wspólnoty po-
litycznej. Pęknięcia, które zostanie wzmoc-
nione próbą propagandowego obciążenia
przeciwników zarzutem zdrady narodowej
i działania w obcym interesie. Takie pęk-
nięcie nie jest jednak – na co być może
liczy Kaczyński – pogrążeniem jego prze-
ciwników, ale niszczy wszystkie strony. 

Po drugie, rządzącym udało się do-
prowadzić do sytuacji, w której ostry kon-
flikt przebiega między PiS a anty-PiS, co
nie oznacza, że istnieją tylko dwie tożsa-
mości. Po stronie sprzeciwu wobec rzą-
dzących istnieje kilka zyskujących wyra-
zistość tożsamości, które mogą ukształ-
tować własne polityczne mniejszości, od-
rębne od dominującej Platformy Obywa-
telskiej. Co więcej, po stronie prawicowej
wraz z wetem prezydenta i wyraźnie za-
znaczoną odrębnością klubu Kukiz’15
kształtować się może też drugi biegun
opinii prawicowej, niekoniecznie mający
charakter spójnego ugrupowania, ale re-
torycznie odmienny od PiS.

Warto śledzić mikropolitykę

Oczywiście „mniejszości retoryczne”,
w tym stanie, w którym je dziś widzimy,
stanowią zaledwie „wiązki opinii i postaw”,
tworzą raczej pewne możliwości działania
niż twarde fakty społeczne. O ich tożsa-
mości decyduje zawsze zdolność artyku-
lacji. Ta zaś zależy od okazji, silnych oso-
bowości, zasobów materialnych itp. Naj-
bardziej spektakularnym przykładem pro-
blemów z zagospodarowywaniem takich
„mniejszości” może być niepowodzenie
ZChN czy LPR w tworzeniu tożsamości,
którą wyartykułowało Radio Maryja. 
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Podobnie zresztą działo się na lewicy,
gdzie SdRP i SLD udało się przechwycenie
większości środowisk należących do tej
formacji i zablokowanie „innej lewicy”,
przede wszystkim solidarnościowej. Nie
sięgając tak daleko w przyszłość, możemy
też podać przykład Razem, które wyarty-
kułowało nową formułę radykalnej lewi-
cowości, pozostawiającej jednak – jak się
wydaje – przestrzeń dla formacji socjal-
demokratycznej czy nawet socjalliberalnej. 

Oprócz nowych frontów wojny PiS
i „antyPiS” jesień może przynieść nie
mniej ciekawe przekształcenia wewnętrz-

ne. Stan pewnego powyborczego zamro-
żenia postaw, z jakim mieliśmy do czy-
nienia przez ostatnie dwa lata, ustąpi
pierwszej próbie rekonfiguracji. Dokonu-
jącej się – dodajmy to – na poziomie elit
politycznych i środowisk opiniotwórczych,
a nie wyborców. Choć nic tak nie dodaje
dynamiki zmianom jak drobne nawet
wahnięcia sondażowe. Ale w najbliższych
miesiącach warto śledzić przede wszystkim
zdarzenia mikropolityczne, korekty sta-
nowisk, nowe diagnozy i pomysły reto-
ryczne. To one bowiem stworzą grunt
pod okres wyborczy 2018–2020.
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Dawno nie mieliśmy tak gorącego po-
litycznego lata. Czy zawetowanie przez
prezydenta Andrzeja Dudę dwóch
ustaw dotyczących zmian w funkcjo-
nowaniu Sądu Najwyższego i Krajowej
Rady Sądownictwa obniży temperaturę
sporów?

To dopiero początek sporu. Nikt nie wie,
do czego dąży prezydent Duda, czy odważy
się na budowę alternatywnego wobec PiS
projektu politycznego. Ale PiS już dziś
musi pokazać swoim wyborcom, a przede
wszystkim działaczom, że nie ma alter-
natywy wobec drogi, którą obrała ta partia.
Jeżeli prezydent Duda ośmiela się zadawać
pytania w tym zakresie, to najprostszym
sposobem konsolidacji własnych działaczy
jest pokazywanie, jak straszna i zdra-
dziecka jest opozycja. Myślenie, że kto-
kolwiek inny niż Jarosław Kaczyński, na-
wet Andrzej Duda, może być zbawcą na-
rodu, to obiektywne przejście do obozu

wroga. Przewiduję więc raczej eskalację
tego typu retoryki.

Z sondażu przeprowadzonego przez
IPSOS dla „Rzeczpospolitej” wynikało,
że nie tylko 78 proc. Polaków poparło
weta prezydenta, ale także 50 proc.
wyborców PiS. To powoduje, że pójście
na wojenną ścieżkę z prezydentem nie
musi być PiS-owi na rękę.

Ten sondaż pokazuje, że Andrzej Duda
jest realnym zagrożeniem dla Jarosława
Kaczyńskiego i albo wróci do roli „Adria-
na”, o co będzie trudno, albo musi zostać
zniszczony. Do tej pory Kaczyński nie
przewidywał udziału innych polityków
w podejmowaniu najważniejszych decyzji
w partii i państwie. Wszelkie ośrodki pró-
bujące podważyć hegemoniczną pozycję
Kaczyńskiego w partii i państwie były
prędzej czy później niszczone, od środo-
wiska Marka Jurka przez Ludwika Dorna

aRtuR WołeK
Politolog, autor książki „Słabe państwo”

Podział na postsolidarność i postkomunizm zmuszał obie strony do two-
rzenia projektów propaństwowych. O sztucznym podziale na PO i PiS tego
nie można powiedzieć

Polska w drodze do Grecji

Z prof. arturem Wołkiem 
rozmawia Stefan Sękowski



i Kazimierza Ujazdowskiego, po Zbigniewa
Ziobrę i „muzealników”.

Ale żaden z tych ośrodków nie miał
umocowania w Pałacu Prezydenckim.

Tak naprawdę nie wiemy, czy prezydent
Duda w ogóle chce stworzyć alternatywny
ośrodek, czy tylko walczy o minimum
godności w ramach PiS. Na razie mieliśmy
jednorazową akcję polegającą na pod-
szczypywaniu nawet nie samego prezesa,
co jego totumfackich. Obie strony czekają,
co się będzie działo. Poczekajmy z pro-
gnozami.

Trochę jednak pogdybajmy. Obecna
Konstytucja nie tworzy ani malowanej
prezydentury, jak w Niemczech, ani
systemu prezydenckiego, jak w USA.
Może prezydent Duda dąży do jej
wzmocnienia?

Znów tego nie wiemy. Gdyby prezydent
Duda chciał przeszkadzać, to ma ku temu
liczne narzędzia, od weta po nominacje

na różne funkcje i urzędy. Nie jestem pe-
wien, czy to jest dobra strategia na two-
rzenie własnego obozu, ale pokazanie PiS-
owi, że jest całkowicie zależny od prezy-
denta, bo przy obecnej konstelacji parla-
mentarnej jego weto jest właściwie osta-
teczne, może spowodować przechodzenie
niektórych posłów na stronę Dudy. Pre-
zydent Duda liczy na drugą kadencję,
która z przyczyn biologicznych mogłaby
być dobrym punktem wyjścia do objęcia
schedy po Kaczyńskim, pozycji natural-
nego lidera prawej strony sceny politycz-
nej. Ale to jest właśnie gdybanie – klu-
czowe jest to, czego chce prezydent, a nie
wiadomo, czy on sam wie, czego chce.

Na przykład odgrywać rolę ustrojo-
twórczą, proponując referendum kon-
stytucyjne?

Nie jestem co do tego przekonany. Ustro-
jowe wypowiedzi prezydenta pojawiają
się tak sporadycznie i zawsze w kontekście
aktualnych wydarzeń, że trudno powie-
dzieć, by ktoś w Pałacu Prezydenckim
myślał o realnym wzmocnieniu prezy-
dentury jako instytucji. To raczej gra
z prezesem. Najpierw „na miękko” – pre-
zydent pokazuje, że może mieć własną
inicjatywę, dość niegroźną, bo odległą
w czasie; później weto – twardsza kon-
frontacja. To jednak czysto instrumentalne
działanie, a nie strategia wzmacniania
prezydentury. Podobnie zresztą jak w ca-
łym obozie PiS, który kiedyś optował za
mocną prezydenturą, a gdy trzeba było,
to schował swój projekt Konstytucji i dziś
nikt o tym nie wspomina.

Poza opozycją – a to ona jest głównym
przeciwnikiem PiS. Obecna polaryzacja
zastąpiła w 2005 roku podział na post-
solidarność i postkomunę. Jakie wpły-
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wy miały jeden i drugi konflikt na bu-
dowanie czy reformowanie państwa?

Stanowczo się nie zgadzam z porówny-
waniem tych osi podziału. One mają zu-
pełnie różne korzenie społeczne i inny
wymiar instytucjonalny. Rozmowę o pol-
skiej polityce dziś trzeba zaczynać od
2005 roku, kiedy PiS postanowił zaata-
kować PO z lewej strony i uczynił to
z wielkim sukcesem, realnie przestając
być partią konserwatywną i stając się
partią populistyczną. Postkomunizm został
wówczas całkowicie przeformułowany.
Takie nazwiska, jak Piotrowicz czy wcześ-
niej Kryże, bardzo dobrze pokazują, że
mamy dziś kompletnie inną sytuację.

To prawda, ale podobieństwo polega
na tym, że i przed, i po 2005 roku mie-
liśmy starcie dwóch zwalczających się
mocno obozów.

Te spory miały inną temperaturę…

…rzucanie jajkami w prezydenta Kwaś-
niewskiego przez Ligę Republikańską
to była inna temperatura?

Uczestniczyłem w tym sporze, może nie
w rzucaniu jajkami (śmiech), ale to był
w dużej mierze spór mieszczący się w gra-
nicach parlamentaryzmu. O co zresztą
dbały obie strony. Liga Republikańska to
było może ze sto osób w całej Polsce, tego
zjawiska nie da się porównać do Komitetu
Obrony Demokracji z jednej czy Klubów
Gazety Polskiej z drugiej strony. W lipcu
na ulicę wyszły pewnie setki tysięcy osób.
To coś obcego naszej kulturze politycznej,
dotychczas takie tłumy przychodziły w Pol-
sce tylko na pielgrzymki papieskie. Jeśli
chodzi o temperaturę sporu politycznego,
to jesteśmy dziś bliżej Węgier niż Polski

lat 90. Tamten spór był budujący, bo wy-
muszał na obu stronach tworzenie pro-
jektów propaństwowych.

Obu stronach?

Sojusz Lewicy Demokratycznej, który
wówczas mocno krytykowaliśmy, oprócz
tego, że opierał się w dużej mierze na ko-
rupcji o postkomunistycznych korzeniach,
był od czasu do czasu partią propaństwo-
wą. Tu można wymienić choćby Jerzego
Hausnera, który na pewien czas uporząd-
kował finanse publiczne i rozpoczął re-
formę rynku pracy, czy negocjacje doty-
czące wejścia Polski do Unii Europejskiej,
które nie były pewnie idealne, ale dzięki
Millerowi nie wypadliśmy z pierwszej
grupy państw, o które UE miała się roz-
szerzyć.

Jak ten spór wpłynął na rządy obozu
postsolidarnościowego?

Obóz prawicy lat 90. po „Solidarności”
odziedziczył gen reformowania, budowania
czegoś nowego, ale konfrontacja z post-
komunistami nadawała temu odruchowi
specyficzny posmak. Gdyby nie oglądanie
na co dzień dawnych naczelników gmin,
którzy zawłaszczają je dzień po dniu, nie
byłoby tak wielkiego poparcia dla głębokiej
decentralizacji, która zaszła w Polsce. Ona
jest od 2005 roku systematycznie pod-
ważana, ale ostatnie kataklizmy na północy
Polski pokazują, że bez decentralizacji
prawdopodobnie niewiele segmentów
państwa by w Polsce przyzwoicie działało.
500+ udało się temu rządowi nie tylko
dlatego, że banki postanowiły wziąć na
siebie przyjmowanie dużej części wnio-
sków, ale także dlatego, że operatorem
programu są gminy. Innym osiągnięciem
postsolidarnościowej prawicy było także
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zbudowanie sporej części instytucjonalnej
oprawy kapitalizmu. Ma ona wady, post-
komuniści mogli ją wykorzystać dla swoich
korzyści, ale przez długi czas mieliśmy
naprawdę dobrze funkcjonującą Giełdę
Papierów Wartościowych, prawo spółek
i tysiące rozwiązań, które sprzyjały twór-
czości polskich przedsiębiorców. Cieka-
wym przykładem sukcesu jest forma, jaką
przyjął Trybunał Konstytucyjny. Pół życia
zawodowego spędziłem na jego krytyce,
ale ta instytucja przy wszystkich swoich
wadach, które można było łatwo zmienić,
funkcjonowała sprawnie i z pożytkiem
dla polskiej demokracji. TK można nazwać
wspólnym sukcesem postkomunistów
i postsolidarnościowców, który za ojców
ma, powiedzmy umownie, Andrzeja Zolla
i Kazimierza Działochę, który to po skoń-
czeniu kadencji sędziowskiej był senatorem
i posłem SLD.

Czyli PiS ma rację – TK to twór post-
komunistyczny?

W takim samym stopniu jak postkomu-
nistyczne są wszystkie instytucje tworzone
przez kolejne rządy, postsolidarnościowe
i postkomunistyczne, w latach 90. Przy
czym PiS krytykował Trybunał tylko wtedy,
gdy obalał PiS-owskie ustawy, ale poza
tym sędziowie wybierani przez PiS czy
LPR nie głosowali szczególnie inaczej, niż
pozostali. To, co teraz zrobił PiS w sprawie
TK, w ogóle nie było myśleniem ustrojo-
wym, ale czysto instrumentalnym.

To jednak nie znaczy, że należy trakto-
wać jego funkcjonowanie jako sukces. 

Warto pamiętać, że TK wyznaczył kilka
latarni dla państwa, dzięki którym to Pol-
ska była dawana jako przykład success
story i to przez bardzo różne środowiska.

Z jednej strony to ograniczenie aborcji
i gwarancje poszanowania tzw. wartości
chrześcijańskich, z drugiej choćby często
przywoływane zasady prawidłowej legi-
slacji. One rzeczywiście budują państwo.
Jeśli Trybunał przez długi czas unieważnia
ustawy pisane na kolanie, to w pewnym
momencie dowolna większość zaczyna
się bardziej starać przy ich uchwalaniu.
Z punktu widzenia siły państwa posiadanie
instytucji mówiącej, że nie wolno pisać
ustawy w 24 godziny, bez względu na to,

jak słuszne są jej założenia, jest wzmoc-
nieniem, a nie osłabieniem. Oczywiście
można powiedzieć, że skoro możliwy był
skok na Trybunał wykonany przez Plat-
formę Obywatelską przy współpracy An-
drzeja Rzeplińskiego, to znaczy, że wcale
nie była to taka dobra instytucja, ale to
nie przekreśla dotychczasowego dorobku
TK. 

Jakie pozytywne strony ma obecny
spór?
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Trudno mi jakieś znaleźć. On jest kom-
pletnie irracjonalny. Nikt nawet nie wierzy
w podnoszone w nim argumenty i nikt
nie zastanawia się, dokąd on prowadzi,
co działania polityków będą oznaczały po
następnych wyborach. To rodzaj działania
pozbawionego zmysłu państwowego, świa-
domości, że państwo po wyborach też bę-
dzie trwało i jeśli przegramy te wybory to
nasze dzisiejsze decyzje osłabią państwo,
a nie tylko konkurentów. Nastąpi odwet
ze strony kolejnych zwycięzców i w ruch
pójdzie miotła we wszystkich służbach
i instytucjach państwowych. Nikt nie
myśli, co się stanie, gdy np. za 8 lat
wybory wygra ktoś w rodzaju Adriana
Zandberga.

To akurat mało prawdopodobne.

Jeżeli w Hiszpanii do władzy mógł dojść
Zapatero, to i w Polsce nowa odrodzona
lewica może mieć skrajne oblicze. Spór
polityczny w Hiszpanii lat 90. miał dużo
bardziej łagodny przebieg niż w Polsce
dziś, a po dwóch kadencjach rządów mięk-
kiej prawicy przyszła radykalna lewica,
która gruntownie przeorała to, co wyda-
wało się trwałym osiągnięciem. Dziś widać,
że to nie wzmocniło Hiszpanii, nie roz-
wiązało jej prawdziwych problemów.

Czy na naszej scenie politycznej widzi
Pan jakiegoś „jednookiego króla”?

Nie jestem zwolennikiem symetryzmu,
to rządzący odpowiadają za stan państwa,
ale dzisiejsza opozycja wyraźnie nie uważa,
że troska o stan instytucji państwowych
powinna być częścią każdej odpowiedzial-
nej strategii politycznej. Strategia PO
w dużej mierze opiera się na podtrzymy-
waniu wizji polityki jako walki dwóch
plemion. Ludziom w różnych miejscach

sceny politycznej i w różnych momentach
przypomina się, że polityka może wyglądać
inaczej. Z jednej strony to Partia Razem,
z drugiej Marek Jurek czy Kazimierz Mi-
chał Ujazdowski. Nie spisywałbym też na
stratę wszystkich młodych posłanek No-
woczesnej, które nie są jeszcze zepsute
współczesnym sposobem uprawiania po-
lityki. Myślenie o innej polityce widać
dobrze przy okazji różnych pomysłów
jednoczących, a nie konfliktujących.

Trudno mi sobie przypomnieć takie
kwestie.

Choćby walka z aferą reprywatyzacyjną
w Warszawie. Warto pamiętać, że ta przy-
schnięta sprawa wróciła do obiegu dzięki
„Gazecie Wyborczej”. Oczywiście na po-
czątku mówiły o niej ruchy miejskie, ale
zapanowało dość powszechne przekonanie,
że tak dalej być nie może. Poza Hanną
Gronkiewicz-Waltz nie ma nikogo, kto
by uważał, że nic wielkiego się nie stało.
Niestety PiS zwędził tę kwestię, co zresztą
powinno być przestrogą dla ludzi myślą-
cych propaństwowo, że każdą sensowną
sprawę można uczynić częścią teatralnej
walki między PiS a obecną opozycją.

Jeśli chodzi o „miotłę” – wybory ozna-
czają wymiany kadr w instytucjach
także w innych krajach.

Nie zgadzam się – nigdzie miotła nie
sięga tak głęboko jak w Polsce, może poza
Grecją. Tam od końca lat 70. socjaliści
i prawicowcy za każdym razem wymiatają
poprzedników z administracji. Jeszcze do
niedawna nie dało się tam zdobyć pracy
w szeroku rozumianym sektorze publicz-
nym bez bycia podczepionym pod któryś
z układów. Czym innym jest wymiana
kadr kierowniczych, a czym innym wy-
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miana dyrektorów szkół. Kompetencje,
jakie PiS dał kuratorom, powodują, że
jeżeli jakiemuś burmistrzowi czy prezy-
dentowi mniej zależy na niezależności,
a bardziej na dobrych relacjach z rządem,
to zgodzi się na wskazywanie nowych dy-
rektorów przez nowych kuratorów, a to
są kadry partyjne. W Krakowie Jacek
Majchrowski ma koalicję z PO, ale w spra-
wach edukacji właściwie abdykował na
rzecz bardzo mocnej kurator, która była
wcześniej radną PiS. Trudno jej odmówić
kompetencji, ale w konkursach, które
były teraz przeprowadzane, miała de facto
decydujący głos. To ma wpływ na kulturę
urzędów, bo ludzi kompetentnych jest
w obozie władzy zatrważająco mało i regułą
jest raczej Bartłomiej Misiewicz, nie wice-
minister finansów Leszek Skiba. Trudno
oczekiwać, że po przejęciu władzy przez
PO będzie inaczej, choć różnica może po-
legać na tym, że dla wielu ludzi Platformy
praca w administracji publicznej nie jest
pracą pierwszego wyboru.

Widzi Pan jakieś światełko w tunelu?

Nie, raczej jesteśmy na drodze do Grecji
przy dużo gorszej pogodzie i mniejszych

obrotach z przemysłu turystycznego. Ale
jeśli miałbym szukać jakiegoś promyczka
nadziei, to samo to, że prezydent próbuje
walczyć o swoją pozycję, już może, choć
nie musi, mieć miarkujący wpływ na spór.
Te wszystkie argumenty – „zdrada”, „dyk-
tatura” – będę miały dużo mniejszą legi-
tymizację, jeśli Duda zaistnieje. Dużo
trudniej ogłosić Andrzeja Dudę mianem
„zdrajcy”. To też spowoduje, że opozycja
będzie musiała grać inaczej. Poza tym
w obozie PiS jest trochę rozsądnych ludzi,
którzy w ostatnich dwóch latach się skom-
promitowali, nie jako ludzie nierozsądni,
tylko jako tchórze. Ci ludzie po wetach
też zaczęli zachowywać się odważniej. Pe-
wien potencjał tkwi też w obywatelach,
którzy wychodzili na ulicę przeciw usta-
wom o SN. Oni są w stanie poprzeć coś
nowego (nawet jeśli byłoby to coś starego
w nowym opakowaniu), bo odrzucają nie
tylko rządzącą opcję, ale także obecną
opozycję. Nie wiem, kto będzie chciał za-
spokoić ten popyt, czy on ma potencjał
na 5 czy 15 proc. głosów, a także czy
takich propozycji będzie więcej niż jedna
(np. jedna bardziej prawicowa i jedna
bardziej lewicowa), ale gdy jest popyt, to
z czasem pojawi się też podaż.
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Pod koniec lipca skończył się w Polsce
antykomunizm. Przynajmniej w dotych-
czasowej formie. I to nie dlatego, że teraz
nagle w Polsce nie będzie antykomunistów
czy ludzi za takich się uważających –
wręcz przeciwnie. On nadal będzie funk-
cjonował, często jako uzasadnienie czy
to własnej wyższości nad przeciwnikami
politycznymi, czy to kolejnych zmian
w prawie. Jednak ta forma została zdele-
gitymizowana w momencie, w którym
ustawa o Sądzie Najwyższym (a także
o Krajowej Radzie Sądownictwa) forso-
wana jako rzekoma próba oczyszczenia
SN z postkomunistycznych złogów została
zawetowana przez Andrzeja Dudę powo-
łującego się na autorytet Zofii Romaszew-
skiej, która to stwierdziła że „żyła już
w kraju, w którym prokurator generalny
miał pełną władzę nad sądami i nie ma
ochoty żyć w nim ponownie”. Ustawę
dobił osikowym kołkiem Jan Olszewski,
który już po jej zawetowaniu określił ją
mianem „bubla”.

Stało się to pod koniec bezprzykładnej
fali hejtu, w wymowie antykomunistycz-
nego, w obronie nowo uchwalonych przez

Sejm ustaw. „Pasek grozy” TVP Info roz-
grzany był do czerwoności od haseł typu
„koniec postkomunizmu w Polsce”, w stro-
nę przeciwników zmian padały liczne in-
wektywy, takiej jak osławione „ubeckie
wdowy” czy „bolszewickie upiory”, które
„stoją tam, gdzie stało ZOMO”. A tu nagle,
zupełnie nie przejmując się tą frazeologią,
wdowa wcale nie ubecka (i nie będąca je-
dynie wdową, bo mająca ogromny dorobek
w działalności na rzecz praw człowieka)
porównuje rozwiązania przyjęte przez PiS
i jego sojuszników do tych obowiązujących
za komuny.

Lustrzane odbicie antyfaszyzmu

W tym wydarzeniu widzę też symboliczny
sąd nad obowiązującym w Polsce mode-
lem politycznego anty(post)komunizmu.
Zjawiska, które podzieliło los swojego
bliźniaczego brata – antyfaszyzmu.
Postawy co do zasady słusznej, która jed-
nak z biegiem lat stała się niemal wy-
łącznie poręczną pałką do okładania prze-
ciwników po głowach, wypłukanym z tre-
ści przejawem resentymentu, przejmu-

StefaN SęKoWSKi
Zastępca redaktora naczelnego „Nowej Konfederacji”

Współczesny antykomunizm nie ma już nic wspólnego z odpowiedzią na
rzeczywiste problemy, jakie nas dotykają

antykomunizm odtwórczy. 
Sztandar wyprowadzić



jącym sposób myślenia i metody zniena-
widzonego wroga. 

Współczesny antykomunizm nie ma
już nic wspólnego z odpowiedzią na rze-
czywiste problemy, jakie nas dotykają.
Opozycja wobec rządu to nie żadni post-
komuniści – Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej jest obecnie poza parlamentem,
Platforma Obywatelska to ugrupowanie,
podobnie jak Prawo i Sprawiedliwość,
postsolidarnościowe, w którego szeregach
można znaleźć wielu zasłużonych działaczy
opozycji demokratycznej. Cokolwiek by
sądzić o Komitecie Obrony Demokracji,
jej liderem jest obecnie więziony w stanie
wojennym Krzysztof Łoziński i obok „maz-
gułów” (licentia poetica Krystyny Pawło-
wicz) można na jego manifestacjach spot-
kać także licznych działaczy „Solidarności”
z lat 80. Politycy PO i PiS wspólnie no-
welizowali ustawę lustracyjną i to PO jako
pierwsza obniżyła esbeckie emerytury.
Także w sferze symbolicznej antykomu-
nizm PO ma tylko lżejszy kaliber niż po-
dejście PiS, czego przykładem jest choćby
podtrzymanie pomysłu Lecha Kaczyń-
skiego ustanowienia Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych przez Bro-
nisława Komorowskiego. 

Także wymiana sędziów w SN nie
ma nic wspólnego z jego dekomunizacją.
Już w 1990 r. wygaszono – na mocy
ustawy uchwalonej przez kontraktowy
parlament – kadencje jego członków,
a jego I prezesem został prof. Adam
Strzembosz. I choć do dziś można znaleźć
wśród jego członków np. byłych członków
PZPR czy osoby orzekające w okresie
PRL, to w upadłej już noweli nie można
znaleźć żadnych mechanizmów, które
wskazywałyby na to, że akurat ten frag-
ment biografii miałby decydować o tym,
że minister sprawiedliwości właśnie im
wygasi kadencję. Także mówienie o TK

czy KRS jako o dzieciach PRL to co naj-
mniej manipulacja. Ustanowienia Trybu-
nału Konstytucyjnego domagała się
w 1981 r. m.in. „Solidarność” i jego wpro-
wadzenie w 1982 r. było wyłomem w obo-
wiązującej doktrynie „jednolitej władzy
państwowej”, podobnie jak ustanowienie
Krajowej Rady Sądownictwa w 1989 r.
jako realizacji postanowień Okrągłego
Stołu (reklamacje proszę zgłaszać do za-
siadającego przy podstoliku ds. reform
politycznych Jarosława Kaczyńskiego).

Tak można by przeglądać kolejne in-
stytucje oskarżane przez polityków i pub-
licystów związanych z PiS o bycie prze-
chowalniami dla „komunistycznych zło-
gów”. Okaże się, że w rzeczywistości takie
zjawisko jest dziś marginalne, choćby
z powodów biologicznych – osoby mogące
cokolwiek znaczyć w komunistycznej no-
menklaturze czy agenturze dobiegają obec-
nie co najmniej sześćdziesiątki.

Strachy na Lachy?

Dekomunizacji rozumianej jako oczysz-
czenie sfery publicznej z ludzi powiązanych
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z poprzednim systemem, nie tylko w po-
lityce, ale także w wymiarze sprawiedli-
wości, służbach specjalnych czy sektorze
finansowym, formalnie nie było. Tyle, że
spór o nią toczyć można było w latach
90. XX w., gdy ludzie związani z poprzed-
nim reżimem odgrywali nadal ważną rolę
w życiu publicznym. Ale nie dziś. 

Dlaczego więc, mimo upływu lat, an-
tykomunizm stanowi tak ważny element
politycznego sporu? Błędem byłoby twier-
dzenie, że dzieje się to wyłącznie z powodu
cynizmu polityków. W przypadku niektó-
rych z nich ma on z pewnością swoje zna-
czenie, jednak na nic by się zdał, gdyby
nie padał na podatny grunt. Ten z kolei
istnieje, gdyż realny socjalizm faktycznie
dał nam się we znaki, zarówno nam jako
państwu i społeczeństwu, jak i nam jako
jednostkom – jednym mniej, innym bar-
dziej. Pamiętając, na jakie przeszkody
w ciągu ostatnich ponad 30 lat natrafiała
walka z jego spuścizną – a to dążenie do
ukazania prawdy na temat komunistycz-
nych zbrodni i ukaranie odpowiedzialnych
za nie, a to lustracja, a to reforma gospo-
darki czy odbudowa podmiotowości pań-
stwa – należy mieć świadomość, że „różni
szatani byli tam czynni”. A skoro byli, to
pewnie nadal są. W ten sposób łatwo było
nie zauważyć momentu, w którym walka
z komuną się zdezaktualizowała, bo po
prostu nie było już z kim/czym walczyć.

Kiedy to nastąpiło? Na pewno nie
wraz z obradami Okrągłego Stołu, wybo-
rami czerwcowymi czy pierwszymi po-
wszechnymi wyborami Prezydenta RP,
jak chciałoby tego środowisko skupione
wokół „Gazety Wyborczej”. Potrzeba an-
tykomunizmu była wtedy realna. Istniało
zagrożenie recydywy, nie wiadomo było,
w jaki sposób na zmieniającą się rzeczy-
wistość odpowiadać będą postkomuniści.
Obawiano się, że transformacja ustrojowa

będzie tylko fasadą, za którą dojdzie do
podzielenia się odpowiedzialnością za po-
litykę z dotychczasową opozycją oraz za-
pewnienia miękkiego lądowania i przejęcia
środków dotychczasowej elicie władzy.
Istniał też lęk o to, że zakulisowo polską
polityką czy gospodarką sterować będą
ludzie związani ze służbami specjalnymi
starego porządku, a nawet, za pośrednic-
twem swoich współpracowników, siły
Wielkiego Brata. 

I nie były to obawy bez pokrycia, gdy
wspomnimy, że duża część afer gospo-
darczych z początku lat 90. (np. alkoho-
lowa, FOZZ czy rublowa) była dziełem
byłych członków PZPR lub osób powią-
zanych z komunistyczną bezpieką, zaś
partyjno-służbowe powiązania dały wielu
reprezentantom starego porządku prze-
wagę materialną nad resztą społeczeństwa
w ramach zmieniającego się systemu (w
ramach uwłaszczenia nomenklatury czy
łatwiejszego dostępu do kapitału dzięki
kontaktom z mającymi spore wpływy
w bankowości byłymi towarzyszami).
Wreszcie ludzie odczuwali także potrzebę
wymiany elit, pozbawienia władzy tych,
którzy wówczas zachowywali się niegodnie,
a także wymierzenia sprawiedliwości ka-
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tom i jej przywrócenia ofiarom poprzed-
niego reżimu.

Te lęki okazały się częściowo słuszne
i pewne zaniechania są już nie do odro-
bienia. Z drugiej strony obawa przed złow-
rogą siłą postkomunistów była jednak
przesadzona. Patrząc z perspektywy czasu,
można stwierdzić, że strach przed recy-
dywą autorytaryzmu PRL powinien ustąpić
najpóźniej w 1997 r., kiedy to sprawujący
pełnię władzy postkomuniści oddali władzę
wywodzącym się z „Solidarności” AWS
i UW. Podejrzewam, że wydarzyło się to
zresztą w dużej mierze dlatego, że dla
sporej części Polaków SLD było partią
„niewybieralną” ze względu na swoją prze-
szłość i dlatego właśnie głosowali na zlepek
centroprawicowych partii, które jeszcze
chwilę temu potykały się o własne nogi
(swoje zrobiła także „powódź stulecia”,
którą o antykomunizm trudno podejrzewać). 

Podsumowując, należy stwierdzić, że
na przestrzeni ostatnich 28 lat trudno
uznać by rządy, w których dominował
SLD, były co do zasady gorsze albo co do
zasady lepsze od rządów różnych ekip
postsolidarnościowych. I jedne, i drugie
miały okresy gospodarczej prosperity
(rząd Cimoszewicza i Kaczyńskiego), jak
i spektakularnych afer (końcówka rządów
Buzka, Millera i Belki). Na rządy jednych
i drugich przypadają także wydarzenia
przełomowe z ustrojowego i geopolitycz-
nego punktu widzenia (opuszczenie Polski
przez wojska rosyjskie, wejście Polski do
NATO, uchwalenie Konstytucji RP i wstą-
pienie Polski do UE), choć także trudno
powiedzieć, by miały „jednego ojca”.

Patrząc na chłodno, najpóźniej od
1997 r. powinniśmy więc – także my, sze-
roko rozumiana prawica – traktować post-
komunę jako równoprawnego konkurenta.
Nie traktowaliśmy: rany były jeszcze zbyt
świeże (uwaga osobista: mogę mówić

„my”, mimo że w omawianym okresie
miałem dopiero kilkanaście lat, ze względu
na własne rodzące się zainteresowania
sprawami społeczno-politycznymi), ale
poza tym było to wygodne, gdyż pozwalało
stygmatyzować przeciwnika, nie wchodząc
z nim w merytoryczny spór o przyszłość
Polski. Wygodne, co nie znaczy skuteczne;
wybory prezydenckie w 2000 r. pokazały,
że większość aktywnych politycznie Po-
laków nie traktuje postkomunizmu jako
przewodniego problemu naszego kraju,
co potwierdzili przy urnach rok później.
Gdy SLD w 2005 r. poniósł spektakularną
porażkę, nie stało się to dlatego, że jest
to ugrupowanie postkomunistyczne, ale
ze względu na skalę afer, w jakie zamie-
szani byli jego politycy, a także ze względu
na to, że partia ta przestała być wiarygodna
dla wyborców o poglądach lewicowych.
To moment, który można ująć jako osta-
teczną cezurę klęski obozu postkomunis-
tycznego będącego stroną politycznego
sporu. Od prawie 12 lat pełną odpowie-
dzialność za to, co się dzieje w Polsce,
ponoszą politycy wywodzący się z ugru-
powań postsolidarnościowych i to oni
meblują nasze wyobrażenia na temat ak-
tualnych obszarów konfliktu.

Cynicy i wieczni rewolucjoniści

A mimo to wciąż trwa walka z komuną.
Walczą z nią prawie wszyscy, nie tylko
szeroko rozumiana prawica. Dziś nie ma
głębszego sporu na temat tego, czym był
PRL i realny socjalizm – co najwyżej czy
był złem absolutnym, czy mniejszym
(większym byłoby np. wcielenie do ZSRS).
Dziś Jacek Kurski i działacze opozycji
śpiewają na swoich wiecach te same pieśni
Jacka Kaczmarskiego, będąc całkowicie
zgodni co do tego, że to strona przeciwna
reprezentuje wraże siły minionego ustroju.
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Współczesnych antykomunistów można
podzielić na cyników i wiecznych rewo-
lucjonistów. Obie grupy występują za-
równo po stronie rządu, jak i opozycji.
Cynicy sięgają po antykomunistyczne kli-
sze po to, by zohydzić przeciwnika. Chro-
niczną chorobą wiecznych rewolucjonistów
jest to, że zawsze muszą walczyć. Dla
wielu zasłużonych działaczy podziemia (i
ich kibiców) walka z „komuną” wcale się
nie skończyła. Wielu młodych działaczy,
którzy na opozycję demokratyczną i nie-
podległościową z różnych przyczyn załapać
się nie mogli, stara się w swym antyko-
munizmie doszlusować i brać udział w tej
wojnie. 

Na początek będzie to więc walka
z komunizmem bez komunistów; stąd tak
wielkie wzmożenie wokół pamięci o Żoł-
nierzach Wyklętych czy też, jak się coraz
częściej mówi, Niezłomnych. Wskrzeszenie
pamięci o nich i przywrócenie im spra-
wiedliwości (jako całościowemu zjawisku,
ale także tym jednostkom, które na to za-
sługują) było konieczne i pozytywne, jed-
nak od tego nie staniemy się członkami
oddziałów „Zapory”, „Ognia” czy „Łu-
paszki”. Dlatego – myśli współczesny an-
tykomunista – my także potrzebujemy
naszych ubeków i kabewiaków, w których
moglibyśmy strzelać, choćby słowem. Stąd
automatyczne oskarżanie o bycie „resor-
towym dzieckiem” przeciwnika politycz-
nego czy nieraz maniakalne wyszukiwanie
w szeregach opozycji ludzi związanych
z poprzednim reżimem.

Jest to jednak resentyment wobec
„starych, złych czasów”: mocny w formie,
ale niekoniecznie w treści. Ci sami ludzie
potrafią, w ramach swego przywiązania
do niepodległości, wygrażać pięścią Rosji,
pokazywać język Unii Europejskiej, a jed-
nocześnie być bardzo nieasertywni wobec
Stanów Zjednoczonych. Sprzeciwiając się
„komunizmowi”, potrafią być zwolenni-
kami bezprecedensowej w III RP centra-
lizacji, czy też – będąc jednocześnie zde-
klarowanymi demokratami – sprowadzać
parlament do roli maszynki do głosowania
łamiącej raz po raz zasady prawidłowej
legislacji. Krytykując „komunistyczną pro-
pagandę”, nie zauważają, że często sami
taką uprawiają. Ta postawa jest w tym
ujęciu bardziej walką z ludźmi niż z istotą
ubiegłego systemu, co polaryzująco opisał
Jerzy Szacki, krytykując „antykomunis-
tycznych krzykaczy, którzy pragnęliby,
w gruncie rzeczy, realnego socjalizmu bez
komunistów, czyli systemu różniącego
się od dawnego ustroju głównie, zmie-
nionym według tradycyjnych wzorów, wy-
strojem ideologicznym”.

Na czym polega komunizm

Tak daleko jak szacowny socjolog bym nie
szedł, jednak coś jest na rzeczy. Ta forma
antykomunizmu jest bardzo płytka. Okre-
śliłbym ją jako „antykomunizm odtwórczy”,
nie tylko dlatego, że w swym sztafażu od-
wołuje się do tradycji Żołnierzy Wyklętych
czy „Solidarności”, ale także dlatego, że
koresponduje z pokrewnym zjawiskiem,
które krytykował w latach 80. Mirosław
Dzielski, promując jako alternatywę „an-
tykomunizm twórczy”. Jego zdaniem „re-
wolucyjny antykomunizm” bierze sobie za
pierwszorzędny cel odbudowę demokracji,
co jest błędem, gdyż i ona może być anty-
wolnościowa. Ponadto „uczynienie z de-
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mokracji głównego celu walki zagraża eg-
zystencjalnym interesom władzy i wzmaga
jej opór przeciwko zmianom”. 

Tymczasem antykomunista twórczy –
wywodził Dzielski – uważa, że łatwiej bę-
dzie przekonać komunistów do przywró-
cenia wszelkich wolności (prócz politycz-
nej) niż do tego, by zrzekli się władzy.
Przede wszystkim chodziło o wolność gos-
podarczą, gdyż „socjalizm rujnuje trzy
zasady europejskiej cywilizacji, które rze-
komo wyznaje: wydajność, sprawiedliwość
i demokrację. Rujnuje je poprzez, chybioną
zresztą, próbę realizacji sprawiedliwości
społecznej. Socjalizm stwarza absurdalną
sytuację, w której aparat państwowy po-
wołany do realizacji sprawiedliwości spo-
łecznej staje się potężną, hierarchicznie
ukształtowaną, wszystko ogarniającą
i przez nikogo niekontrolowaną machiną,
której samo istnienie wyklucza realizację
celu, do jakiego rzekomo została stwo-
rzona. W socjalizmie ideologia staje się
obowiązującą normą myślenia, kłamstwo –
obyczajem, a absurd wdziera się we wszyst-
kie dziedziny życia. Tym bardziej, że i ko-
muniści mogą na kapitalizmie skorzystać.
(…) Chodzi mi o ugodę z konkretnymi
ludźmi władzy, którzy stanowią realną
siłę i z których interesami trzeba się liczyć.
Jestem natomiast zdecydowanym prze-
ciwnikiem ugody z systemem” – mówił
Dzielski w jednym z wywiadów.

Nie miejsce tu na drobiazgową dys-
kusję na temat tego, czy Dzielski miał ca-
łościowo rację, czy jednak może nie brał

pod uwagę zagrożeń, jakie dla przyszłego
kapitalizmu niesie wyposażenie byłych
komunistów w „złote spadochrony”, myśl
założyciela „Trzynastki” była zresztą już
tematem polemik na łamach „NK”. Ważne
jest, że w swej publicystyce i działalności
przywracał właściwą hierarchię wartości.
„Komunizm” był zły nie dlatego, że tak
się nazywał czy dlatego, że został nam
narzucony akurat przez Związek Sowiecki,
czy że rządzili nami ci, a nie inni ludzie.
Walczymy z nim dlatego, że nas zniewalał,
na wszelkich możliwych poziomach – po-
litycznym, społecznym i indywidualnym.

A zniewalać można, nie tylko posłu-
gując się ideologiczną podkładką mar-
ksizmu-leninizmu, ba, można to robić
też, bazując na antykomunistycznej reto-
ryce. Być może kilka lat temu mogło się
jeszcze wydawać, że należy „podnieść
sztandar antykomunizmu”, jak chciał tego
Bartłomiej Radziejewski na łamach „Nowej
Konfederacji”, choć już wtedy Rafał Matyja
wskazywał, że postkomunizm jest diagnozą
nieaktualną. Dziś argument „z postko-
muny” stanowi intelektualne paciorki, za
które, niestety, dają się kupować niektóre
prawicowe plemiona. Wyłącza krytyczne
myślenie i czyni ślepym na rozwiązania,
które zagrażają wolności, choć formalnie
z komunizmem nie mają wiele wspólnego. 

Sztandar antykomunizmu odtwór-
czego należy więc ostatecznie wyprowa-
dzić, bo ceną wolności jest wieczne czu-
wanie, a nie trzymanie się starych i zuży-
tych symboli.
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Zgoda, millenaryzm to zjawisko stare jak
świat – ale świat nasz, judeochrześcijański,
jest wychowany na Izajaszu, Ezechielu,
na Ewangeliach i Apokalipsie Janowej.
A jeśli nie wychowany, to przynajmniej
osłuchany z nimi, mający w krwiobiegu
i pamięci zbiorowej czekanie na Mesjasza,
na Niebo nowe i Ziemię nową. Indywi-
dualne akty wiary i apostazje niewielkie
mają znaczenie w tej perspektywie: liczy
się podglebie, na którym wyrastać będą
pokolenia proroków i wizjonerów. 

Nowe Królestwo Syjonu

Spór o to, kiedy nadejdzie Królestwo Boże,
jak je rozpoznać i w jaki sposób może się
ono ziścić w podksiężycowym świecie,
jest jednym z dwóch największych za-
gadnień myśli wczesnochrześcijańskiej,
obok dyskursu o naturze Chrystusa. Próby
uporania się z nieusuwalną dla rozumu
sprzecznością, z bolesnym paradoksem
Wcielenia, były i są wyzwaniem (a czasem
wręcz źródłem udręki) dla wiernych i naj-
żyźniejszą glebą dla dziesiątków herezji.
Justyn Męczennik, Laktancjusz, Ambroży,

Tertulian – można by z tego ułożyć ra-
perską wyliczankę: kto miał szczęście cho-
dzić na seminarium do profesor Ewy Wip-
szyckiej, może sięgnąć po notatki, innym
wystarczyć musi podręcznik historii Ko-
ścioła („zaiste, wcześnie byłeś gnostyk,
marcjonista / sekretny zjadacz trucizn ma-
nichejskich” – naszeptuje do ucha Miłosz). 

Truciznę jako pierwszy rozpoznał
(i próbował znaleźć na nią szczepionkę)
św. Augustyn. Dość skutecznie, skoro po
czwartym wieku gorączka trochę spada
albo przynajmniej rzadziej dotyka wielkie
umysły, zbierając za to tym większe żniwo
wśród gwałtownych i nieuczonych. Pod-
nosi się wielki niepokój roku tysięcznego,
krucjaty dziecięce idą prosto w ręce hand-
larzy niewolników, rozśpiewany i wściekły
tłum pali nadreńskie getta. A potem Joa-
chim z Fiore ze swoją wizją trzech epok:
Ojca, Syna i rozpoczynającą się wraz z jego
nauczaniem trzecią – Ducha Świętego,
paulicjanie, patareni, albigensi, fratricelli –
cały wiek XIII, a potem cała jesień śred-
niowiecza kipi od rozpaczliwej nadziei na
uzdrowienie zepsutego świata, na znik-
nięcie, jak ręką odjął, nędzy, trądu i głodu,

Wojciech StaNiSłaWSKi
Doktor historii, publicysta

Nadzieje i fantazje „ludu PiS-owskiego” wydają się chwilami niepokojąco
bliskie chiliastycznych marzeń o końcu historii

Millenaryści z Mińska Mazowieckiego



na odnalezienie na stepach Orientu ziem-
skiego raju. Pod koniec wieku XV Girola-
mo Savonarola zdołał proklamować Chrys-
tusa na Króla Florencji, z której zamierzał
uczynić Drugą Jerozolimę, zaś świt re-
formacji przyniósł nam kazania Melchiora
Hofmanna o nadejściu Królestwa Bożego
w roku 1533 i proklamowanie w rok póź-
niej w westfalskim Münsterze Nowego
Królestwa Syjonu, które zniosło własność
prywatną, narzuciło za to obowiązek pracy
fizycznej. 

Piszę o tych doświadczeniach bardzo
skrótowo, świadom, że do dziś nie mają
one lepszej monografii niż praca Normana
Cohna o „tęsknocie za millenium” („The
Pursuit of the Millennium: Revolutionary
Millenarians and Mystical Anarchists of
the Middle Ages”, 1970) i że idzie nam
nie o studium średniowiecznego czy wczes-
nonowożytnego chiliazmu, a nawet jego
barokowych mutacji (wspomnijmy tylko
o sektach iluminatów, o mistycznych od-
łamach masonerii, o fałszywych mesja-
szach od Sabbataja Zevi po Jakuba Fran-
ka), lecz o pewną dyspozycję psychiczną,
która dawała paliwo wszelkim tego rodzaju
ruchom i zachowała trwałość również
współcześnie. Składa się na nią trudność
z zaakceptowaniem immanentnej ułom-
ności świata i wyrastające z niej marzenie,
by ziściło się niemożliwe, coincidentia
oppositorum: by pełnia wcieliła się tu

i teraz, na tej ziemi. Jednym bardziej
marzy się jagnię spoczywające obok lwa,
inni nie spoczną, aż zobaczą potępieńców
spychanych do otchłani; wszystkim wspól-
ne jest marzenie o Królestwie, które prze-
mieni i uzdrowi wszelką ułomność.

Kiedy nadejdzie dzień szczęśliwości?

Oczywiście ideologii, które są niczym wię-
cej jak zsekularyzowaną wersją marzenia
o mesjaszu, znamy równie wiele co pat-
rystycznych manowców i późnośrednio-
wiecznych herezji. Parareligijność tota-
lizmów odkryto najpierw na poziomie ry-
tuałów: pisali o niej, nader ekumenicznie,
Raymond Aron i René Fülöp, ksiądz Luigi
Sturzo i Rudolf Niebuhr, rozpoznając ko-
lejno elementy kultu obrazów, spowiedzi
powszechnej, pokuty, ba – zatracenia się
jednostki w wyższej, zbiorowej woli. Naj-
pełniej opisał ją Michael Burleigh w wy-
danej również w Polsce książce „Ziemska
władza. Polityka jako religia” (2015), z cza-
sem jednak refleksja badaczy sięgnęła
znacznie głębiej. Z biegiem lat coraz bar-
dziej systematycznie zaczęto przyglądać
się samej strukturze ideologii jako swego
rodzaju kopii chrześcijańskiego opisania
porządku świata. Tu jakości broni oczy-
wiście Eric Voegelin, który ukuł termin
„immanentyzacja eschatonu", chociaż
przypomnijmy, że Leszek Kołakowski
w „Głównych nurtach marksizmu” na-
szkicował podglebie jeszcze głębiej, bo
sięgając neoplatonizmu, zaś w ostatnich
latach ze spuścizną św. Pawła podjęli dia-
log myśliciele tak różni i tak modni jak
Alain Badiou i Slavoj Žižek.

Ja wracam do myśli o dyspozycji
mentalnej, o skłonności, obecnej być może
w każdym z nas, ale mocniej objawiającej
się w niektórych czasach i nie we wszyst-
kich formacjach, do pojawienia się nadziei
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Najmocniej zmagał się chyba

jednak z problemem

fałszywych nadziei na

osiągnięcie pełni Zbigniew

herbert



na radykalne uzdrowienie rzeczywistości
społecznej. Nadziei zamykającej oczy na
rzeczywistość, w tym przede wszystkim
na ułomność ludzką i wynikającą z niej
potrzebę utrzymania systemu checks and
balances w każdej właściwie dziedzinie
życia; nadziei ufnie oddającej orbity i tory
świata w ręce Mesjasza, uzdrowiciela,
króla. 

Antologia podobnych postaw, zbu-
dowana na podobnej zasadzie co wspom-
niana monografia Cohna, byłaby wielo-
tomowa: należałoby w niej uwzględnić
marksistów i mesjanistów, świadków Je-
howy i bohaterów „Czewenguru” Andrieja
Płatonowa („Nigdzie jednak nie umiano
mu dokładnie powiedzieć, kiedy przyjdzie
dzień ziemskiej szczęśliwości!”), wyznaw-
ców Tausendjähriges Reich i Charlesa
Reicha, który w „The Greening of America”
z roku 1970 prorokował nadejście nowego
typu świadomości („Conciousness III”):
jej akuszerkami miały być meskalina, rock
i dżinsy. 

Kropla sadła, nitka mięśni

A Polacy, co z Polakami? W herezjach
nie jesteśmy zbyt mocni, ale w pięknym
wieku XIX dorobiliśmy się kilku marzeń
o końcu historii i przemienieniu świata,
począwszy od opisanego przez Martina
Bubera cadyka z Przysuchy, który w zma-
ganiach Napoleona z Aleksandrem chciał
widzieć zapasy Goga i Magoga, aż po na-
dzieje akolitów Hoene-Wrońskiego (do
którego swego czasu zwróciło się kilku
generałów z emigracji listopadowej ze
stanowczym apelem, by „napisał książkę,
która obali cara”) i Andrzeja Towiańskiego. 

Bardziej znaczący jest jednak polski
dorobek w wieku XX, nie tyle może jeśli
idzie o wiarę w przemienienie rzeczywis-
tości ziemskiej, co o demaskowanie jej
fałszywości. Najczęściej w tym kontekście
przywoływany jest „Poemat dla dorosłych”
Adama Ważyka z roku 1955: połowiczny,
skłamany w końcowej przysiędze na wier-
ność Partii, ale w kilku frazach, jak choćby
w cytowanej najczęściej, radykalnie „an-
tymillenarystyczny”: 

Marzyciel Fourier uroczo zapowiadał,
że w morzach będzie pływać lemoniada.
A czyż nie płynie?

Piją wodę morską,
wołają –
lemoniada!
Wracają do domu cichaczem
rzygać!
rzygać!

Podobnych przestróg było więcej.
Andrzej Szczypiorski w „Mszy za miasto
Arras” (1971) opisał po trosze przypadek
Münsteru, po trosze wcześniejsze o kil-
kadziesiąt lat vauderie d'Arras: falę pro-
cesów i pogromów na ziemiach Pas-de-
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Lud PiS-owski dziś

lamentuje nad „prezydencką

zdradą”, nad „siedzącymi

okrakiem symetrystami”,

ale to, co postrzega jako

odstępstwa, traktuje ciągle

jeszcze jako oczyszczanie

szeregów, jako próby, które

umocnić mają obóz

sprawiedliwych



Calais, którym towarzyszyła nadzieja na
pełne oczyszczenie miasta z grzechu, o kru-
cjacie dziecięcej pisał Andrzejewski. Naj-
mocniej zmagał się chyba jednak z pro-
blemem fałszywych nadziei na osiągnięcie
pełni Zbigniew Herbert. W „Żywocie wo-
jownika” po śmierci marszałka:

wierni żołnierze chcą, aby po drabinie
wrzawy wstąpił w niebo. Sto dzwonnic
rozkołysało miasto.
W chwili gdy znajduje się ono najbliżej
nieba, kanonierzy strzelają. Ale nie mogą
odłupać twardego lazuru na tyle, aby
marszałek zmieścił się cały ze szpadą
i trójkątnym czakiem. Teraz znów się
odkleił i spadł na twarz ziemi. 

„U wrót doliny”, u progu Sądu Osta-
tecznego:

ci którzy jak się zdaje
bez bólu poddali się rozkazom

idą spuściwszy głowy na znak pojedna-
nia
ale w zaciśniętych pięściach chowają
strzępy listów wstążki włosy ucięte
i fotografie
które jak sądzą naiwnie
nie zostaną im odebrane

Ale najcelniejsze pozostaje „Spra-
wozdanie z raju”. Przytoczmy je w całości: 

W raju tydzień pracy trwa trzydzieści
godzin
pensje są wyższe ceny stale zniżkują
praca fizyczna nie męczy (wskutek mniej-
szego przyciągania)
rabanie drzewa to tyle co pisanie na
maszynie

ustrój społeczny jest trwały a rządy ro-
zumne
naprawdę w raju jest lepiej niż w jakim-
kolwiek kraju

Na początku miało być inaczej –
świetliste kręgi chóry i stopnie abstra-
kcji
ale nie udało się oddzielić dokładnie
ciała od duszy i przychodziła tutaj
z kroplą sadła nitką mięśni
trzeba było wyciągać wnioski
zmieszać ziarno absolutu z ziarnem gli-
ny
jeszcze jedno odstępstwo od doktryny
ostatnie odstępstwo
tylko Jan to przewidział: zmartwych-
wstaniecie ciałem

Boga oglądają nieliczni
jest tylko dla tych z czystej pneumy
reszta słucha komunikatów o cudach
i potopach
z czasem wszyscy będą oglądali Boga
kiedy to nastąpi nikt nie wie

Na razie w sobotę o dwunastej w połu-
dnie
syreny ryczą słodko
i z fabryk wychodzą niebiescy proleta-
riusze
pod pachą niosą niezgrabnie swe skrzyd-
ła
jak skrzypce

Nie sposób zmieszać ziarna absolutu
z ziarnem gliny – a jeśli ktoś będzie się
przy tym upierał, stworzy chimerę, kosz-
mar znany nam z filmów i powieści SF.
Kropla sadła ciągnie w dół, próba zbudo-
wania utopii kończy się bluźnierczą gro-
teską. 
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Gorzki smak lemoniady

Frazy o kropli sadła, która nie chce się
oderwać od duszy, wracały do mnie nie
raz w ciągu ostatnich dwóch lat, rozpo-
czętych pod bliskimi mi hasłami umoc-
nienia państwa, oczyszczenia życia pub-
licznego. Nigdy jednak nie zabrzmiały
z taką mocą, jak kiedy spojrzałem na fora
internetowe, gdzie „lud PiS-owski” żywo
dyskutował widoki na sanację sądów. 

Lament, z którym można sympaty-
zować, niebezpodstawny, choć uogólnia-
ny – o klikach, ustawkach, układzie za-
mkniętym – po kilku zdaniach przeradzał
się w ryk: „Wyciąć do nogi! Opcja zerowa!
Wszyscy, wszyscy muszą być nasi, mia-
nowani przez nas! Bo nasi są uczciwi. Bo
są prawi”. Incorruptibles. 

Taka wizja reformy obszaru sądow-
nictwa – obszaru, w którym każdy sędzia
w oczywisty sposób znajduje się w so-
czewce sprzecznych interesów, podlega
dziesiątkom nacisków, w którym jego nie-
zależność, gwarantowana przez nieusu-
walność, jest kluczowa dla egzekwowania

przezeń sprawiedliwości – głęboko nie-
pokoi. Entuzjaści podobnych rozwiązań
stanowią w moich oczach kolejne poko-
lenie żarliwych millenarystów, spragnio-
nych oczyszczenia i przemienienia świata.
Taki wybór może z nich uczynić gorliwych
obywateli nowego Arras czy Münsteru,
którzy mogą dopuścić się niejednego w ża-
rliwym pragnieniu, by nastała ziemia
nowa. 

Martwię się o nich: dziś lamentują
nad „prezydencką zdradą”, nad „siedzą-
cymi okrakiem symetrystami”, ale to, co
postrzegają jako odstępstwa, traktują
ciągle jeszcze jako oczyszczanie szeregów,
jako próby, które umocnić mają obóz
sprawiedliwych. Któregoś dnia jednak
poczują gorzki smak lemoniady. Rozpacz,
jakiej wówczas doświadczą, która popchnie
ich albo do rezygnacji z wszelkiego udziału
w życiu publicznym, albo do innych de-
sperackich czynów, będzie uczuciem nie-
porównanie cięższym niż melancholia bę-
dąca udziałem tych, którzy (jak niżej pod-
pisany) chcą dobrych zmian, ale wiedzą,
że Królestwo nie jest z tego świata. 
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Zalanie mieszkania. Szkoda wynosi około
2000 zł. Po przesłuchaniu dziesięciu
świadków w ciągu siedmiu rozpraw, uzys-
kaniu opinii biegłego (koszt ok. 1500 zł),
już po 3 latach sąd szykuje się do wydania
wyroku w I instancji.

Sąd zleca wykonanie opinii biegłym.
Czeka półtora roku. Proces trwa już 4 lata,
bo wcześniej przesłuchano około dwu-
dziestu świadków. Niestety, opinia jest
niepełna i trzeba zamówić nową/uzupełnić
dotychczasową.

Jan Kowalski jest zdeterminowany.
Właśnie złożył trzydziesty dziewiąty po-
zew – tym razem uważa, że należy mu się
wypłata nagrody od rządu Stanów Zjed-
noczonych w wysokości 10 mln dolarów
za wskazanie w 2011 r. Amerykanom
miejsca pobytu Osamy bin Ladena. 

Sędzia ma w swoim referacie 550
spraw. Jednocześnie. Ma wyrzuty sumie-
nia, bo znowu przed rozprawą nie udało
się jej kompleksowo zaznajomić z aktami. 

Powód słucha wyroku. Niestety, nie
wie, czy przegrał czy wygrał, bo nie rozu-
mie języka prawniczego.

Tak wyglądają rzeczywiste, przykła-
dowe problemy sądownictwa w 2017 r.
Sprowadzenie kwestii jego naprawy je-
dynie do zagadnień personalnych służy
wprowadzaniu w błąd opinii publicznej.
Większość obywateli nie miała do czy-
nienia z sądownictwem. Jeżeli jednak
ktoś będzie musiał dochodzić swoich praw
przed sądem, to będzie to czynił przede
wszystkim przed sądem rejonowym, okrę-
gowym lub apelacyjnym, zaś jedynie spo-
radycznie przed Sądem Najwyższym.
Z punktu widzenia obywatela reforma
sądownictwa powszechnego jest zatem
najważniejsza i to o niej powinniśmy de-
batować.

Bolączką, w której jak w soczewce
widać liczne niedomagania systemu są-
downictwa, są ciągnące się w nieskoń-
czoność postępowania. Pozwalam sobie
na przedstawienie możliwych usprawnień
postępowań sądowych w sprawach cy-
wilnych, które obecnie – przy choćby mi-
nimalnej złej woli jednej ze stron – można
w łatwy sposób przedłużać. Usprawnienie
postępowania musi odbywać się równo-

PatRyK GoRGoL
Prawnik z doświadczeniem managerskim w branży nieruchomości

Bolączką, w której jak w soczewce widać liczne niedomagania systemu
sądownictwa, są ciągnące się w nieskończoność postępowania. Co zro-
bić, by sądy działały sprawniej?

usprawnienie sądów – 
gra na wielu fortepianach



legle z procesami modernizacyjnymi do-
tyczącymi całego państwa, ponieważ część
problemów, takich jak niedostateczna cyf-
ryzacja, niskie wynagrodzenia dla urzęd-
ników czy niewłaściwe podejście państwa
do obywatela, jest zbieżnych.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Zanim jednak dojdziemy do środków,
które miałyby naprawić funkcjonowanie
samych sądów, zacznijmy od tego, że
wiele problemów bierze się z nieznajo-
mości prawa u obywateli. Wielu sporów
sądowych dałoby się uniknąć, gdyby za-
inwestować w wiedzę społeczeństwa do-
tyczącą podstaw prawa oraz ważnych na-
wyków przy zawieraniu umów, takich jak
konieczność lektury umowy przed jej pod-
pisaniem i niepodpisywanie umów, któ-
rych się nie czytało lub nie rozumie. Dzięki
temu obywatel byłby w stanie zadbać
o swoją ochronę już na etapie przedsą-
dowym, gdyż m.in. wiedziałby, jak działa
rękojmia za wady rzeczy kupionej w sklepie
czy prawo odstąpienia od umowy, a z dru-
giej strony rozumiałby, że nie musi pod-
pisywać zaproponowanej umowy, jeżeli
mu ona nie odpowiada. Zamiast koniecz-
ność leczenia postawilibyśmy na zapo-
bieganie.

Poza oczywistą zaletą edukacji
w postaci wzmocnienia ochrony interesów
obywatela uzyskujemy szansę na mniejszy
wpływ spraw drobnych lub niezasługują-
cych na uwzględnienie, wzmocnienie al-
ternatywnych sposobów rozwiązywania
sporów (np. arbitraż, mediacja), a także
obywatela lepiej zorientowanego w kwestii
swoich uprawnień oraz obowiązków do-
tyczących m.in. stawiennictwa. Nawet
najbardziej porobywatelski sąd nie po-
może, jeżeli obywatel nie będzie wiedział,
jakie ma prawa i jak z nich korzystać (np.

z braku wiedzy nie wniesie w terminie
apelacji).

Nie znaczy to, że problem leży tylko
po stronie „zwykłego Kowalskiego”. Pisma
„wychodzące” z sądu pisane są językiem
skierowanym do prawnika, często nie-
zrozumiałym dla laika. Jeżeli jednak coś
można opisać za pomocą skomplikowa-
nych słów, to prawdopodobnie można też
spróbować zrobić to w prostszy sposób,
zwłaszcza gdy strony sądzą się bez udziału
zawodowych pełnomocników. Nie zawsze
będzie to możliwe, bo często natura sprawy
wyklucza proste i jednoznaczne uzasad-
nienia, ale trzeba uczulać sędziów na
kwestie językowe. Wydanie kilku stron
pouczeń napisanych drobnym drukiem
i sprowadzających się do zacytowania
przepisów to nie jest sposób komunikacji
przystępny dla przeciętnego obywatela.
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„Mapa drogowa” postępowania

Oczywiście lepsza edukacja nie spowoduje,
że ludzie przestaną się sądzić. Wiele pro-
blemów da się rozwiązać już na etapie
planowania postępowania. W obecnym
modelu sądownictwa sąd samodzielnie
planuje postępowanie i zachęca strony
do zawarcia ugody, ale nie może stronom
wskazywać swojego zapatrywania na spra-
wę, bo to naraziłoby sąd – słusznie czy
też nie – na zarzut braku bezstronności,
choć mogłoby wywrzeć pozytywną presje
na stronach. Nie planuje się także termi-
nów wzywania poszczególnych świadków.

To powinno się zmienić. Istnieje
spory odsetek spraw, gdzie na etapie lek-
tury wniosku/ pozwu można ocenić klu-
czowe kwestie sporne i zaplanować po-
stępowanie. Takie omówienie sprawy ze
wskazaniem przez sędziego, które kwestie
jego zdaniem wymagają postępowania
dowodowego, a które okoliczności są
jasne, nie przyspieszy wszystkich postę-
powań, ale może pomóc w niektórych
przypadkach poprzez ograniczenie po-
stępowania dowodowego, gdyż strony
wiedziałyby, co jest istotne z punktu wi-
dzenia sędziego dla wydania wyroku.

Skutkiem planowania postępowania
powinno być skondensowanie materiału
dowodowego i przeprowadzenie go na
jak najmniejszej liczbie posiedzeń odby-
wających się w jak najkrótszym czasie.
W postępowaniach sądowych sporym pro-
blemem jest niestawiennictwo świadków.
Warto zastanowić się, czy nie należałoby
rozszerzyć możliwości wzywania świadków
o wezwania elektroniczne lub telefoniczne
w sytuacjach, gdy mielibyśmy pewność,
iż pozwala to na prawidłowe zawiado-
mienie. Na pewno jednak można – i to
niewielkim kosztem – oszczędzić czas
sądu i stron poprzez weryfikację w ist-

niejącym już systemie doręczeń. W prak-
tyce oznaczałoby to, że osoba zatrudniona
w sekretariacie lub asystent sędziego przed
rozprawą dzwoniłby do świadków i po-
twierdzał ich obecność. Niektóre placówki
publicznej służby zdrowia korzystają z po-
dobnych rozwiązań z dobrymi efektami.

Planowanie rozprawy powinno wiązać
się również ze zmianami w systemie do-
ręczeń tak, aby możliwe było szybkie
i skuteczne doręczenie pisma, a także
sprawne wezwanie świadków – szczególnie
gdy stronę wspiera profesjonalny pełno-
mocnik lub stroną jest przedsiębiorca. 

Obecnie większość korespondencji
między sądem oraz stronami odbywa się
metodą tradycyjną – tj. za pośrednictwem
poczty. Wysłanie jednego pisma generuje
parudniowe opóźnienie wynikające z ko-
nieczności doręczenia pisma oraz zwrot-
nego potwierdzenia odbioru. Nie znam
adwokata ani radcy prawnego, który nie
obsługiwałby e-maila. Co więcej, sędziowie
także potrafią korzystać z poczty elektro-
nicznej. Oczywiście, nie oznacza to, że
jutro należy przyjąć ustawę, w której wy-
wrócimy całkowicie obecny system dorę-
czeń do góry nogami, ale trzeba wymagać
od profesjonalistów takich jak radcowie
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prawni czy adwokaci, a także od sędziów
i ich obsługi administracyjnej, aby ko-
munikację procesową prowadzili wyłącznie
przy pomocy oficjalnej poczty elektro-
nicznej z wykorzystaniem np. podpisu
potwierdzonego profilem zaufanym e-
PUAP. W przypadku osób działających
bez pomocy pełnomocników taka opcja –
ze względu na istniejące w społeczeństwie
wykluczenie cyfrowe – musiałaby zostać
ograniczona, ale wyobrażam sobie, iż by-
łaby dostępna dla zainteresowanych, a sam
obowiązek komunikacji w formie elek-
tronicznej można by nałożyć na przed-
siębiorców. Przy okazji doręczeń państwo
zrobiło już pewien krok do przodu, wpro-
wadzając dobrowolną możliwość doręczeń
elektronicznych – czas pójść krok dalej.

Odciążenie sędziów

Problem ze sprawnością postępowania
nierozerwalnie wiąże się także z liczbą
spraw przypadających na sędziego (w nie-
których wydziałach obciążenie wynosi na-
wet ponad 600 spraw na 1 sędziego!).
Przyczyną tego jest zalewanie sądu wnios-
kami/ pozwami przez osoby traktujące
występowanie przed sądem jako swojego
rodzaju hobby, konieczność prowadzenia
skomplikowanych postępowań w spra-
wach drobnych, nadużywanie przez strony
swoich uprawnień procesowych oraz brak
dostatecznego wsparcia administracyjnego. 

W pierwszej kolejności należy zde-
cydować, jak odciążyć sądu od pozwów
w stylu pozwu o zapłatę nagrody za wska-
zanie miejsca pobytu Osamy bin Ladena
czy pozwu o wypłatę zadośćuczynienia
przez polski Skarb Państwa za przepro-
wadzenie na powodzie badań przez kos-
mitów. W takich przypadkach trzeba stwo-
rzyć przepisy, na podstawie których sąd
mógłby, ze względu na oczywistą bezza-

sadność lub niedopuszczalność pozwu,
oddalić lub odrzucić go już na posiedzeniu
niejawnym, naturalnie ze wszelkimi moż-
liwościami odwoławczymi. Nie jest to roz-
wiązanie idealne, a wręcz jest kontrower-
syjne i wymaga obudowania rozwiązania
chroniącego obywatela, bo w skrajnych
wypadkach wyobrażam sobie nadużycie
tego uprawnienia, ale rozwiązań idealnych
w tym przypadku nie ma.

Inaczej można rozwiązać problem
z drobnymi sprawami zalewającymi sądy.
Czy do oceny odpowiedzialności cywilnej
za zniszczenie kurtki potrzeba sędziego
po studiach prawniczych, odpowiedniej
aplikacji oraz np. z pięcioletnim stażem
orzeczniczym? Lepiej się nie domyślać,
ile państwo dopłaca do takich postępowań,
biorąc pod uwagę wieloletnie inwesto-
wanie w szkolenie sędziego. Polska Kon-
stytucja co prawda nie pozwala na zasto-
sowanie instytucji sędziów pokoju dzia-
łających poza systemem sądownictwa,
lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby
stworzyć kategorię sędziów orzekających
w drobnych sprawach, wobec których
ustawodawca będzie miał znacznie mniej-
sze wymagania. Takimi sędziami mogliby
być np. absolwenci prawa, którzy zdadzą
odpowiedni egzamin. Od orzeczenia ta-
kiego sądu przysługiwałaby apelacja już
do „zwykłego” sądu. 

Najtrudniejszym zagadnieniem wpły-
wającym na obciążenie sędziów była, jest
i będzie kwestia nadużywania uprawnień
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procesowych przez strony postępowania.
Wymaga ona zwiększenia uprawnień sę-
dziów. Zmiana przepisów postępowania
poszerzająca możliwości oddalenia wnios-
ku dowodowego musi być jednak wpro-
wadzona niezwykłe ostrożnie. Im większe
uprawnienia sędziego, tym większe ryzyko
zarzutu, iż prowadząc postępowanie, swoi-
mi decyzjami sprzyjał jednej lub drugiej
stronie. Cały czas poszukujemy złotego
środka.

Oszczędności czasowe można także
znaleźć wśród innych obowiązków sę-
dziego. Jedną z najbardziej czasochłonnych
czynności wykonywanych w sądach jest
pisanie uzasadnień. W Polsce uzasadnienie
wyroku składa się z minimum paru stron
napisanych czcionka o wielkości 12, bo
sąd najpierw przedstawia nam część his-
toryczną uzasadnienia (która jest z reguły
streszczeniem akt postępowania), a na-
stępnie dopiero przyczyny, dla których
orzekł tak, a nie inaczej. Część historyczna
liczy niekiedy również co najmniej parę
stron. O ile wskazanie przyczyn, dla któ-
rych sąd np. zasądził zapłatę (a zatem
wskazanie, jakie dowody uznał za wiary-
godne i decydujące, a którym odmówił
wiarygodności), to zrozumiały obowiązek,
o tyle nie do końca widzę sens w stresz-
czaniu postępowania stronom ponad ele-
menty mające znaczenie dla treści orze-
czenia. Krótsze uzasadnienia to oszczę-
dzone godziny pracy, które można wyko-
rzystać w lepszy sposób.

Skrócenie uzasadnień odbyłoby się
z zyskiem dla czasu pracy sędziów oraz
… ich asystentów. To asystenci odciążają
sędziów od pisania uzasadnień. W praktyce
jednak zdarza się, iż jeden asystent ob-
sługuje paru sędziów. U jednego sędziego
jest w poniedziałek, u drugiego we wtorek,
a u trzeciego w środę itd. Sędziowie, otrzy-
mując wsparcie w postaci większej liczby

profesjonalnych asystentów, byliby w sta-
nie przyspieszyć, gdyż więcej czasu mogliby
przeznaczyć na merytoryczne rozstrzyganie
spraw.

Pieniactwo procesowe musi
kosztować

Zasadne wydaje się również karanie pie-
niactwa procesowego. Obecnie, gdy prze-
gramy, płacimy w sądzie za: opłatę sądową
od pozwu/wniosku, relatywnie niskie
koszty związane z uczestnictwem świad-
ków (o ile się o nie zwrócą, a zazwyczaj
tego nie robią), koszty zastępstwa proce-
sowego określonego w rozporządzeniu
(sąd ma możliwość zwiększenia tych kosz-
tów, ale rzadko z niego korzysta), inne
koszty, z których za istotniejsze należy
uznać koszty opinii biegłego, o ile była
sporządzana.

Czyli takie same koszty sądowe prze-
grywający poniesie niezależnie od tego,
czy przegra po pierwszej czy po dwunastej
rozprawie, z drobnym zastrzeżeniem, że
przedłużanie sporu kosztuje drobne nie-
wielkie koszty związane ze stawiennictwem
świadków, koszty związane z opinią bieg-
łego, jeżeli będzie sporządzona oraz – ale
to już nie są koszty sądowe – ewentualne
odsetki ustawowe za opóźnienie, jeżeli
spór dotyczy zapłaty. Po dwunastej roz-
prawie wygrywający dostaje także zwrot
kosztów zastępstwa procesowego, które
jednak niekiedy nie ma nic wspólnego
z kosztami poniesionym na wynagrodzenie
profesjonalnego pełnomocnika. 

Koszty sądowe należy urealnić tak,
by nie opłacało się sztucznie przedłużać
postępowania. Oczywiście, nie należy ich
zwiększać tam, gdzie są one bardzo wy-
sokie (np. przy sprawach dotyczących
nieruchomości), ale jest to potrzebne tam,
gdzie nakład pracy strony dochodzącej
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swoich praw oraz sądu jest na tyle duży,
że zapłacone przez stronę przegrywającą
koszty są nieproporcjonalnie niskie w sto-
sunku do wyżej wspomnianego nakładu
pracy. Powinno to działać w taki sposób,
że w sytuacji, w której jedna ze stron
chciałaby przedłużyć postępowanie po-
przez wezwanie kilkudziesięciu świadków,
sąd – nabierając wątpliwości, co do celo-
wości takiego działania i decydując się
na ich przesłuchanie – mógłby zażyczyć
sobie wpłaty zaliczki za każdą rozprawę
poświęconą przesłuchiwaniu tych świad-
ków, a całość rozliczyć na koniec procesu.
To skłoniłoby strony do refleksji nad po-
woływaniem świadków, zwłaszcza przy
niewielkich szansach na zwycięstwo.

Proponowane zmiany to w głównej
mierze próba dostosowania sądów do
realiów XXI w. Niektóre ze zgłoszonych
propozycji były już przedstawiane w ra-
mach odbywających się debat, inne jeszcze
nie – na pewno każde zmiany niosą za

sobą nie tylko nadzieje, ale również wy-
zwania i ryzyka. Sądownictwo zasługuje
na uczciwą dyskusję na temat rozwiązań
mających usprawnić postępowanie,
zwłaszcza że dyskutować należy też o kwes-
tiach nieporuszonych powyżej takich jak
wzmocnienie pozasądowych sposobów
rozwiązywania sporów czy niskie wyna-
grodzenie urzędników sądowych.

Do poprawy sytuacji w sądownictwie
nie doprowadzi naciśniecie jednego przy-
ciska enter na klawiaturze, lecz konsek-
wentna gra na wielu fortepianach. To wy-
maga pracy organicznej, ale też konsen-
susu w zakresie koniecznych zmian. Szcze-
gólna rola pozostaje do odegrania dla
społeczeństwa obywatelskiego, które po-
winno aktywnie obserwować sądownictwo,
brać udział w debacie oraz sygnalizować
wszelkie nieprawidłowości. 

Za konsultację dziękuję radcy prawnemu
Jakubowi Stempskiemu.
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Mimo że w ubiegłym roku obserwowaliś-
my wyraźne spowolnienie w gospodarce,
krytyka pod adresem rządu skupiała się
dotąd na kwestiach ustrojowych, kadro-
wych oraz symbolicznych, zaś przyczyny
zastoju doczekały się zaledwie kilku po-
głębionych analiz. Niedawne informacje
o przyspieszającym, około czteroprocen-
towym wzroście dochodu narodowego
w pierwszych kwartałach 2017 r. po-
wszechnie odczytano natomiast jako suk-
ces władzy, a przychylne jej media trium-
falistycznie i bez wdawania się w szczegóły
ogłosiły słuszność drogi obranej przez
obóz prawicy.

Chociaż prognozy zarówno rządu,
jak i ośrodków analitycznych sektora pry-
watnego przewidują utrzymanie wysokiej
dynamiki co najmniej do końca roku,
źródłom wzrostu wciąż poświęca się nie-
wiele uwagi. Co więcej, tematu nie eks-
ploatują nawet sami rządzący, choć mo-
głoby się wydawać, że byłby wdzięcznym
pretekstem do autopromocji. Sporadyczne
komunikaty prawicy w tej sprawie są nie-
spójne: nie bardzo wiadomo, czy rządzący

posiadają wytłumaczenie zaistniałej sy-
tuacji sporządzone na własne potrzeby,
czy może poruszają się po omacku, a jeśli
rzeczywiście posiadają – to może kilka
różnych, wzajemnie sprzecznych.

Kwestia jest poważna, bo przyjęcie
przez opinię publiczną określonej wersji
wydarzeń zadecyduje o poparciu dla po-
lityki gospodarczej w przyszłości. Zwo-
lennicy dalszej rozbudowy państwa so-
cjalnego mogą utwierdzić się w przeko-
naniu, że nie szkodzi ono wydajności gos-
podarki, a wręcz przeciwnie – stymuluje
ją, generując krajowy popyt.

Popyt i zatrudnienie koniami
pociągowymi

Pewnym wytłumaczeniem dzisiejszego
stanu polskiej gospodarki byłby wpływ
impulsu popytowego, związanego z fla-
gową dla obecnej ekipy prokonsumpcyjną
polityką transferów. Oprócz wypłat z pro-
gramu „Rodzina 500 plus” należy mieć
tu na uwadze np. podniesioną emeryturę
minimalną czy dodatki dla seniorów,

KaRoL ZDybeL
Ekonomista i filozof

Nawet media opozycyjne mówią o gospodarczym sukcesie rządu PiS-u
i koalicjantów. Jednak jest on oparty na słabych podstawach i sytuacja
ekonomiczna Polski nie przedstawia się tak dobrze, jak się wydaje

Rozwój na krótkich nogach



a także obniżony od października br. wiek
emerytalny, choć ten oczywiście nie wy-
wołał jeszcze bezpośrednich skutków.
Przekazanie dodatkowych środków do
domowych budżetów w sposób naturalny
odzwierciedliło się w wydatkach na spo-
życie. Według GUS konsumpcja gospo-
darstw domowych rośnie w tempie 4,9
proc. r./r., czyli nieco szybciej niż cała
gospodarka, nieproporcjonalnie mocno
przyczyniając się do całkowitego wzrostu
(dane za 1. kwartał 2017 r.; nowsze dane
na temat konsumpcji nie były dostępne
w czasie powstawania tekstu).

Powiązanie konsumpcji ze wzrostem
ma podstawy w akademickiej ekonomii
głównego nurtu. Zwiększony strumień
wydatków – jak uważają ekonomiści o sze-
roko rozumianej orientacji popytowej –
korzystnie wpływa na opłacalność pro-
dukcji, a co za tym idzie, również na za-
potrzebowanie na produkty zajmujące

dalsze miejsca w łańcuchu dostaw. Naj-
nowsze dane potwierdzałyby tę hipotezę:
w przemyśle zamówienia w ujęciu rocznym
rosną nieprzerwanie drugi rok z rzędu,
zaś przychody zdecydowanie odbiły się
po ubiegłorocznym zastoju. W sytuacji
niepełnego zatrudnienia – a z takim mie-
liśmy w Polsce do czynienia od lat – rynek
pracy powinien zareagować uruchomie-
niem dotychczas niewykorzystywanych
mocy wytwórczych, czyli spadkiem bez-
robocia. I rzeczywiście, Polska pod tym
względem ma się najlepiej od dekad: jesz-
cze w 2. połowie 2015 r. – gdy prawica
obejmowała władzę – stopa bezrobocia
spadała poniżej wyniku dwucyfrowego,
by w ostatnich miesiącach zbliżyć się do
7 proc. (7,1 proc. w lipcu).

Z pozoru istnieje więc satysfakcjo-
nujące wyjaśnienie wysokiej dynamiki
dochodu narodowego, którą – jak mogłoby
się wydawać – śmiało zapiszemy po stronie
dokonań rządów prawicy. Można mieć
jednak wątpliwości, czy sukces jest tak
znaczący. Przede wszystkim skutki po-
dobnych impulsów popytowych są nie-
trwałe, przez co istnieje poważne ryzyko,
że przyspieszenie będzie przejściowe,
a okres prosperity zakończy się powrotem
do status quo ante. Ponadto kosztami
rozdętej konsumpcji są akurat te zjawiska,
których uniknięcie – jeśli serio traktować
rozbudowane, długookresowe plany opi-
sane w tzw. strategii Morawieckiego –
rządząca ekipa traktuje priorytetowo: ni-
skie inwestycje oraz wysokie zadłużenie
sektora publicznego.

Wciąż brakuje inwestycji

Na dochód narodowy, oprócz konsumpcji
i eksportu netto, składają się inwestycje
wzmagające wydajność ludzkiej pracy.
Firmy, a poprzez nie całe narody, odnoszą
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sukcesy, ponieważ dzięki inwestycjom –
tj. tworzeniu nowych dóbr kapitałowych –
stopniowo podnoszą produktywność po-
jedynczego pracownika. Tymczasem
wzrost oparty – jak dzisiaj w Polsce – na
zwiększaniu nakładów pracy nie przekłada
się na jej wydajność. Ponieważ Polska
zbliża się do punktu pełnego zatrudnienia,
krótkoterminowe paliwo wzrostu się wy-
czerpuje. Co prawda akumulacja kapitału
w nieskończoność niekoniecznie ma sens,
ponieważ – jak uczy się studentów co
najmniej od lat 60. XX w. – od pewnego
momentu koszty jego deprecjacji prze-
kraczają przychody z wyższej kapitało-
chłonności. Ten przypadek Polski jednakże
nie dotyczy, bo jej problemem jest niska
zasobność kapitałowa, co zgodnie diag-
nozują eksperci o rozmaitych sympatiach
politycznych.

Skoro więc nasycenie gospodarki ka-
pitałem jest tak istotne, to dzisiejsza sy-
tuacja nad Wisłą nie przedstawia się wy-
jątkowo dobrze, nawet pomimo ponad
czteroprocentowej dynamiki dochodu na-
rodowego. Wedle danych Eurostatu tylko
17,4 proc. polskiej gospodarki stanowią
wydatki na trwałe dobra kapitałowe, co
sytuuje nas w okolicach zadłużonych, nie-
konkurencyjnych krajów europejskiego
Południa, takich jak Włochy, Portugalia
lub nawet Grecja. Jednocześnie rosną
strukturalne różnice między Polską a sta-
bilnymi i produktywnymi krajami Północy,
na przykład Belgią czy Finlandią. Jeśli
trzy lub cztery lata temu polska gospodarka
utrzymywała podobną stopę inwestycji
co Francja i Niemcy, to dziś sytuacja wy-
gląda zgoła inaczej. Innymi słowy, Polska
idzie pod prąd ogólnoeuropejskich ten-
dencji: kiedy w innych krajach dynamika
inwestycji co najmniej dorównuje roz-
wojowi gospodarczemu, nad Wisłą rosną
wydatki socjalne i – w efekcie – spożycie,

zaś udział inwestycji w dochodzie naro-
dowym stale maleje. Zależność polskiego
wzrostu od konsumpcji potwierdza rów-
nież wyższa dynamika importu (12 proc.)
niż eksportu (8,9 proc.), co stoi w sprzecz-
ności z utrzymującym się od dekady tren-
dem. Warto mieć tutaj na uwadze fakt
ogólnoeuropejskiego przyspieszenia gos-
podarczego, bez którego eksport przed-
stawiałby się zapewne dużo słabiej – to
również czynnik, który sprzyja obecnym
wynikom, lecz niekoniecznie wytrzyma
próbę czasu.

Ów okres dobrej koniunktury nale-
żałoby potraktować jako szansę na upo-
ranie się z niektórymi problemami tra-
wiącymi gospodarkę, w tym na uporząd-
kowanie finansów publicznych. Spośród
28 państw Unii Europejskiej aż 19 wyko-
rzystało okres od 2015 r. do dziś na re-
dukcję względnego zadłużenia sektora
publicznego. Niektóre państwa – np. Nie-
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mcy, Dania, Szwecja czy Słowenia – od-
noszą na tym polu imponujące sukcesy.
Na drugim biegunie znajdują się m. in.
Grecja, Włochy i Cypr, ale także zwięk-
szająca wydatki Polska. Jednakże natu-
ralnym hamulcem dla postępującego za-
dłużenia jest wzrost oprocentowania pol-
skich obligacji, jaki nastąpił w połowie
ubiegłego roku (do wysokości ponad 3,8
proc.); mimo że od tamtej pory oprocen-
towanie nieco spadło, trudno oczekiwać
zejścia z obecnego poziomu 3,4 proc. do
przedwyborczych 2,8 proc. To znak nie-
ufności inwestorów wobec polskiej gos-
podarki w dłuższej perspektywie, a zara-
zem problem dla finansów publicznych.

Plany były inne

W silne fundamenty polskiego wzrostu
można wątpić również z pomniejszych
przyczyn. Wraz ze zbliżaniem się do stanu
pełnego zatrudnienia rosnący popyt kon-
sumpcyjny z coraz większą siłą przekłada
się na ceny. Inflacja od początku roku
wahała się w granicach 1,5–2,2 proc.,
czyli nieznacznie poniżej bezpośredniego
celu Narodowego Banku Polskiego (od
lat wynosi 2,5 proc.). To zaś, wraz z pro-
wadzoną na Zachodzie dyskusją na temat
zaostrzenia polityki monetarnej, upraw-
dopodabnia scenariusz podniesieniu stóp
procentowych przez Radę Polityki Pie-
niężnej, co zniechęci do konsumpcji i przy-
spieszy wygasanie efektów popytowych.
Jednak niezależnie od korekty stóp in-
westycje i zadłużenie wciąż pozostaną
wyzwaniami polskiej gospodarki.

Co ciekawe, w obozie rządzącym po-
gląd o nieodzowności inwestycji dla dłu-
goterminowego wzrostu explicite wyznaje
Mateusz Morawiecki. Wsłuchując się
uważnie w jego wypowiedzi, usłyszymy
nie tylko powtarzaną po wielokroć po-

chwałę „kapitalizmu sterowanego” – by
posłużyć się terminem zaczerpniętym od
R. Rajana – który premier zamierza bu-
dować, ale także blisko z nim związaną
krytykę konsumpcyjnego rozpasania, nie-
dostatku inwestycji i wysokiego zadłużenia.
Z iście misjonarskim zapałem wicepremier
przekonuje, że dotychczasowy model gos-
podarczy III RP był wadliwy i wpędził
Polskę w strukturalne problemy – wysoka
konsumpcja, pozbawione innowacyjnego
polotu inwestycje (głównie w infrastruk-
turę) i zadłużenie zagraniczne spowodo-
wały, że krajowe zasoby kapitałowe po
blisko trzydziestu latach kapitalizmu są
skromne, a międzynarodowa konkuren-
cyjność Polski niska. Skoro stawia się
taką diagnozę, to nic dziwnego, że jednym
z centralnych punktów tzw. strategii Mo-
rawieckiego jest podniesienie stopy in-
westycji do poziomu 25 proc. PKB. Tym
bardziej zaskakujące jest zatem zadowo-
lenie wyrażane przez wicepremiera ze
„zdolności gospodarstw domowych do
zwiększania wydatków konsumpcyjnych”,
którym skwitował informacje o wysokim
wzroście gospodarczym. Takie deklaracje
brzmią schizofrenicznie i można je przy-
pisać tylko potrzebie zachowania wize-
runkowej spójności z resztą rządzącej ekipy. 

Prawie wszystko po staremu

Oczywiście zatrudnienie, z czysto spo-
łecznego punktu widzenia, jest zjawiskiem
pożądanym. Ludzie pracujący i osiągający
dochody mogą wieść szczęśliwsze życie
ze swoimi bliskimi. Jednak w ujęciu eko-
nomicznym nie każde zatrudnienie czyn-
ników produkcji oznacza jakościową trans-
formację gospodarki. Nie sposób nie do-
strzec, że prowadzona dotąd prokonsum-
pcyjna polityka pozostawia fundamentalne
problemy krajowej gospodarki w stanie
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nienaruszonym, a niekiedy wręcz je po-
głębia i opóźnia rozwiązanie. Przede
wszystkim jednak nietrudno odnieść wra-
żenie, że – pomimo umacniania się pozycji
Mateusza Morawieckiego – dla rządu
sprawy gospodarcze znajdują się na dru-
gim planie, a priorytetem jest crème de
la crème polityki: walka partyjna, kadrowa
i wyborcza. To pozwala zrozumieć, że
podniesienie wydatków socjalnych nie
stanowiło części jakiegoś przemyślanego
planu dla gospodarki, lecz było ceną za
zdobycie głosów, której regularne i su-
mienne płacenie z chwilą wyborczego
sukcesu awansowało do rangi imponde-
rabiliów.

W teorii wyboru publicznego istnieje
nawet tzw. hipoteza cyklu wyborczego,
która głosi, że demokratyczni politycy co
pewien czas zachowują się ryzykownie lub
wręcz nieodpowiedzialnie, by uzyskać po-
parcie. Następnie zmieniają sposób postę-
powania na nieco bardziej roztropny, licząc
na krótką pamięć wyborców, by w decy-
dującym momencie na nowo uruchomić
poprzednie praktyki. Tak, w moim prze-
konaniu, należałoby tłumaczyć pierwszeń-
stwo programów socjalnych wśród posunięć
aktualnej władzy. Jeśli oprócz tego uwzględ-

nilibyśmy krótki horyzont planowania,
który w demokracji z natury rzeczy nie
sięga dalej niż dwie bądź trzy kadencje,
a w Polsce – trudno przecież nie wziąć
tego pod uwagę – może być dodatkowo
skrócony z uwagi na zaawansowany wiek
faktycznego kierownika spraw publicznych,
to być może dowiedzielibyśmy się, dlaczego
polityka konsumpcji wygrywa z polityką
inwestycji. Cele natury politycznej, możliwe
do osiągnięcia w ciągu kilku lat (tj. w czasie
życia jednego rządu), postanowiono osiąg-
nąć kosztem celów natury ekonomicznej,
oddalonych w czasie, a w percepcji prze-
ciętnego wyborcy słabiej powiązanych
z posunięciami ekip rządzących. 

Mówiąc inaczej, nawet jeżeli za nie-
dawne ożywienie rzeczywiście odpowiadają
przede wszystkim krótkookresowe efekty
popytowe uzyskane kosztem zadłużenia,
a także – w pewnej mierze – koniunktura
międzynarodowa – to musimy pamiętać,
że zarówno to ożywienie, jak i wcześniejsze
spowolnienie były zjawiskami zachodzą-
cymi niejako niezależnie od proinwesty-
cyjnej strategii rządu, która jak dotąd po-
zostaje w sferze planów. Mimo że dochód
narodowy rośnie, kluczowe niedomagania
polskiej gospodarki pozostają, jakie były.
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Swego czasu Prawo i Sprawiedliwość uży-
wało hasła „Silna Polska w silnej Europie”.
U jego podłoża leżało przekonanie, że
wprawdzie krajowi oponenci PiS-u nie
dość dbają o polskie interesy w Unii Eu-
ropejskiej, że PiS zadba o nie lepiej, ale
sam projekt europejski nie był tu – przy-
najmniej werbalnie – podważany. Dzisiaj,
poprzez politykę rządu Beaty Szydło w sto-
sunku do Unii Europejskiej, PiS działa
na rzecz słabej Unii. Wydaje się, że silna
Unia jest – w przekonaniu Jarosława Ka-
czyńskiego – przeszkodą na drodze do
silnej Polski.

Taki pogląd trafia w Polsce na po-
datny grunt. Nie tylko znaczna część opinii
publicznej go podziela, ale i polityczni
przeciwnicy PiS-u nie są od niego całko-
wicie wolni. Było to widać w czasie ośmiu
lat rządów Platformy Obywatelskiej, gdy
jej polityka europejska była pełna wahań.
Widać to szczególnie obecnie, gdy opozycja
w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości
(przede wszystkim w wykonaniu PO) nie
potrafi się zdobyć na twarde „nie” wobec
niekiedy jawnie antyunijnej polityki rządu. 

Nowa jakość

To przekonanie wywodzi się z historycz-
nych doświadczeń Polski – ofiary prze-
mocy silniejszych sąsiadów. Trudno za-
przeczyć, że taki paradygmat polityki mię-
dzynarodowej jako gry o sumie zerowej
odziedziczyła Polska w 1918 r., że to ten
paradygmat definiował ramy jej polityki
aż do tragicznych lat 1939–1945 i że nie
mogło być wtedy innej opcji. Tym niemniej
coś się w Europie Zachodniej zmieniło
po 1945 r., a tę zmianę stratedzy PiS-u
jak gdyby przeoczyli. Polska, przyłączając
się do Zachodniej Europy, najpierw
w 1989 r., a potem w sposób instytucjo-
nalny przez wstąpienie do Unii w 2004 r.,
mogłaby – gdyby chciała – być benefi-
cjentem tej zmiany. Ta zmiana jest głę-
boka. Do tego stopnia, że nawet trakto-
wanie polityki europejskiej (a więc w ra-
mach Unii Europejskiej) jako części poli-
tyki zagranicznej jest kwestionowane. Na
Zachodzie uważa się, nie bez racji, że
traktowanie Unii jako zagranicy w trady-
cyjnym rozumieniu nie ma już sensu na

RoMaN GRacZyK
Dziennikarz i publicysta

Traktowanie Unii jako zagranicy w tradycyjnym rozumieniu nie ma już
sensu na tym poziomie integracji. Jarosław Kaczyński tego nie rozumie,
co prowadzi do porażki naszej polityki europejskiej

Silna Polska w słabej europie?



tym poziomie integracji, czyli przy tej
liczbie wspólnych polityk, zarządzanych
z Brukseli, a nie ze stolic narodowych
oraz przy tym poziomie harmonizacji
wielu innych polityk. 

Już Traktaty Rzymskie w 1957 r. wy-
znaczyły tę nową perspektywę, a później
sprawy posunęły się wydatnie naprzód.
Nie popadając w naiwną ideę „końca His-
torii”, trzeba jednak dostrzec, że projekt
europejski od początku był, mimo wszyst-
ko, nową jakością. Był próbą przezwycię-
żenia fatalizmu wzajemnej wrogości Eu-
ropejczyków, który na koniec prowadzi
do wojny, i była to próba – bądź co bądź –
udana. Nie tylko dlatego, że od 1945 r. aż
do dzisiaj Europa Zachodnia żyje w pokoju
(chociaż trzeba pamiętać, że znaczny
udział w tym miał, wywiedziony ze strachu
przed Sowietami, dwubiegunowy system
bezpieczeństwa z NATO w roli głównej),
lecz także dlatego, że nieunikniona ry-
walizacja ekonomiczna pomiędzy pań-
stwami została ujęta w karby, które ją cy-
wilizują. Przede wszystkim zaś mecha-
nizmy współpracy gospodarczej czynią
z grupy państw członkowskich EWG/
Wspólnoty/ Unii Europejskiej organizm,
który wobec reszty świata ma raczej wspól-
ne niż rozbieżne interesy i często występuje
jako jeden podmiot gospodarczy w rywa-
lizacji z zewnętrznymi potęgami (Chiny,
USA, Rosja…). To wszystko tłumaczy,
dlaczego możliwe było przełamanie daw-
nego paradygmatu gry o sumie zerowej
i zastąpienie go nowym, w którym współ-
praca przynosi wszystkim korzyści – cho-
ciaż niejednakowe dla wszystkich. 

PiS chce „słabej Unii”

Tego, jak się zdaje, nie rozumie Jarosław
Kaczyński, a za nim jego partia. Dlatego
stosunek obecnego rządu polskiego do

Unii Europejskiej opiera się i na funda-
mentalnej nieufności do intencji partnerów
europejskich (państw członkowskich Unii),
i na fundamentalnej niewierze w mecha-
nizmy współpracy unijnej (wymiar wspól-
notowy Unii Europejskiej). Nie chcę przez
to bynajmniej powiedzieć, że Polska nie
ma obiektywnie żadnych sprzecznych in-
teresów w stosunku do partnerów z Unii.

Owszem, ma, ale też każde inne państwo
członkowskie UE ma jakąś specyfikę i ja-
kieś odmienne interesy od reszty, naj-
większych nie wyłączając. Np. Francja od
lat przegrywa rywalizację gospodarczą
z Niemcami (ujemny dwustronny bilans
handlowy, permanentnie przekroczony
próg 3 proc. deficytu budżetowego, niższy
wzrost PKB, wyższe bezrobocie…). Od-
powiedzią na tę sytuację mogłoby być
osłabienie Unii lub wyjście z Unii. A mimo
to w niedawnych wyborach we Francji
zwyciężyła odpowiedź typu „więcej Unii”. 
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Polska odpowiedź pod rządami PiS-
u od 2015 r. to „mniej Unii”. Ta odpowiedź
przejawia się już w sposobie postrzegania
UE, w sposobie nazywania spraw unijnych,
a z tego wynikają dalsze konsekwencje.
Zauważmy, że wkrótce po objęciu władzy
przez Prawo i Sprawiedliwość rząd ogłosił
jako nową linię polityczną Polski wobec
Unii nowy system sojuszy: odtąd głównym
naszym sojusznikiem w Unii miała być
Wielka Brytania, zaś pomniejszymi so-
jusznikami państwa Grupy Wyszehradz-
kiej. Pomijając na razie – doświadczoną
później w praktyce – iluzoryczność tych
nadziei, zwracam uwagę na samą optykę
Unii w oczach strategów PiS-u: konstruk-
cja wspólnotowa UE ma dla nich drugo-
rzędne znaczenie, by nie rzec, że jest trak-
towana jako byt zastępczy, nieledwie pa-
rawan przykrywający prawdziwe interesy
żywe w Unii i prawdziwe mechanizmy
w Unii działające. Te interesy to potrzeby
poszczególnych państw, ale wzięte z osob-
na, w tym szczególnie tych najsilniejszych
jak Niemcy i Francja. Te mechanizmy zaś
to forsowanie interesów najsilniejszych
na forum instytucji unijnych – niezależnie
od ich funkcji i miejsca w strukturze.
Gdyby przyjrzeć się wypowiedziom poli-
tyków PiS-u na temat prac Komisji Eu-
ropejskiej i Parlamentu Europejskiego,
dostrzegłoby się, że te instytucje są dla
nich jedynie narzędziem interesów naro-
dowych – zaledwie zgrabnie opakowanych
w europejską, wspólnotową retorykę. Ileż
to razy słyszeliśmy np. zarzuty do polskich
komisarzy, że nie dbają o interesy Polski.
A przecież nie taka jest ich rola w Komisji,
tak jak nie jest rolą komisarza Michela
Barniera dbanie o interesy Francji, a ko-
misarza Fransa Timmermansa – o interesy
Holandii. Zadaniem Komisji, podobnie
jak Parlamentu, jest działanie w imię
wspólnego europejskiego interesu. Jakie

to trudne, dobrze wiemy, ale u samej
podstawy ustroju Unii leży zasada, że
nieuniknione starcie interesów narodo-
wych ma się dokonywać na forum Rady,
zaś na forum Komisji i Parlamentu ma
się dokonywać poszukiwanie wspólnego
interesu europejskiego, przekraczającego
interesy narodowe. Ta zasada jak gdyby
nie docierała do strategów PiS-u, a co
najmniej partia Jarosława Kaczyńskiego
i rząd Beaty Szydło zachowuje się tak,
jak gdyby ta zasada była tylko przykrywką
dla brutalnej gry sił.

Stąd w propozycjach europejskich
Prawa i Sprawiedliwości tak mało jest in-
spiracji dla prac Komisji, a tak dużo troski
o to, żeby na forum Rady skutecznie prze-
ciwstawić się Niemcom i Francji przy po-
mocy sojuszników – Wielkiej Brytanii
(do Brexitu), Węgier, Czech i Słowacji,
czasem i innych państw, zazwyczaj z grona
byłych członków Układu Warszawskiego.
Także spór o reelekcję Donalda Tuska
był ilustracją tego – skrajnie nie-wspól-
notowego – sposobu myślenia i działania
polskiego rządu. Wprawdzie Rada jest
terenem zderzenia interesów narodowych,
ale reprezentują je szefowie państw i rzą-
dów – nigdy przewodniczący Rady, mimo
że siłą rzeczy jest on obywatelem jakiegoś
państwa członkowskiego. Gdyby założyć
coś przeciwnego, państwo, z którego po-
chodzi przewodniczący, miałoby dwóch
reprezentantów w Radzie, podczas gdy
wszystkie pozostałe – po jednym. Tym-
czasem pozycja PiS-u – zarówno wówczas,
gdy Donald Tusk ubiegał się po raz pierw-
szy o to stanowisko, jak i gdy starał się
o reelekcję – niezmiennie była taka, że
Polska ma tu – lub nie, zależnie od tego,
jak Kaczyński oceniał stopień lojalności
Tuska wobec Polski – jakiś interes do
zrobienia. Ten przykład pokazuje miarę
niezrozumienia samej logiki UE, a co za
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tym idzie i zasad jej konstrukcji instytu-
cjonalnej. Jeśli Polska miała w tej sprawie
coś do ugrania, to przede wszystkim pres-
tiż: w 2014 r. mogła go zyskać, a w 2017 r.
przynajmniej go nie stracić. 

Porażka strategii „słabej UE”

Strategia „mniej Unii” implikuje pytanie,
czy w jej rezultacie Polska będzie tylko
spychana na margines, jak to się dzieje
już teraz, czy też uruchomi to logikę pro-
wadzącą do opuszczenia Unii.

Rozumienie Unii jako wyłącznie pa-
rawanu skrywającego egoistyczne interesy
silnych sprawia, że Polska pod rządami
PiS-u działa w UE tak, jak by należało
działać w jakiejś tradycyjnej organizacji
międzynarodowej (międzyrządowej). Czyli
zachowuje się wbrew logice Unii, która
nie jest tradycyjną organizacją między-
narodową. Ponieważ polski rząd myli się
co do natury Unii, nie może dziwić, że
stawia w niej fałszywe kroki, a stawiając
fałszywe kroki, często przegrywa.

Polska przegrywa, gdy swój rzeczy-
wisty problem z dużym udziałem węgla
w miksie energetycznym widzi jako ko-
nieczność obrony status quo, tę zaś obronę
przedstawia w kategoriach suwerenis-
tycznych. Piotr Naimski, pełnomocnik
rządu do spraw infrastruktury energe-
tycznej, powiedział o problemie polskiego
węgla tak: „Polskie kopalnie będą funk-
cjonowały, będą produkowały tyle węgla,
ile uznamy, że jest nam potrzebne dla
polskich elektrowni, dla polskich odbior-
ców. To jest strategia, którą realizujemy
i od której nie odstąpimy”. Skoro taka
jest strategia Polski, i to w dodatku tak
uzasadniona, to oznacza, że Polska nie
tylko musi się zderzyć z polityką Unii Eu-
ropejskiej, nastawioną na stopniową de-
karboniozację gospodarki, ale i musi na

dłuższą metę przegapić szansę dołączenia
do europejskiej czołówki w dziedzinie
energetyki, która dąży do przejścia od
„brudnych” do „czystych” ekologicznie
źródeł energii, z ewidentną korzyścią dla
ochrony środowiska, z szansą na rozwój
nowych, proekologicznych technologii
i z szansą na utworzenie tysięcy miejsc
pracy (w miejsce tych utraconych w tra-
dycyjnych branżach energetycznych).

 Tracimy więc potrójnie tylko dlatego, że
interes pewnego lobby utożsamiamy z in-
teresem narodowym. Owszem, Polska ma
pod tym względem obiektywnie trudniej-
szą sytuację, a zatem powinna zabiegać
o inne, łagodniejsze stosowanie unijnych
zaleceń. Ale stawianie się w generalnej
kontrze do polityki dekarbonizacji nie ma
sensu. Taka pozycja skazuje nas na status
państwa, które z zasady nie chce się mo-
dernizować. Francja też swego czasu miała
swoje zagłębie węglowe (w departamencie
Nord), dziś już go nie ma i nie traktuje
tej – owszem, kłopotliwej – zmiany jako
narodowej tragedii, lecz jako okazję do
modernizacji. Inne kraje z podobnym
problemem zachowały się podobnie, tylko
my uparliśmy się, że trzeba fedrować za
każdą cenę. 

Polska przegrywa, gdy swój rzeczy-
wisty priorytet bezpieczeństwa (nasta-
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i działania polskiego rządu



wienie na obronę przed atakiem Rosji)
rozumie tak, że nie należy kupować uzbro-
jenia u producentów z Europy, a przed-
stawiając swoje motywy, obraża produ-
centa (i jego kraj), który wcześniej wygrał
przetarg (sprawa Caracali). To zraża do
nas Europejczyków, pokazujemy się w ich
oczach jako partner niepoważny (rewelacja
ministra Macierewicza o rzekomym od-
sprzedaniu desantowców Mistral przez
Egipt Rosji). Polityką rozumną w tym za-
kresie byłoby delikatne manewrowanie
między Europejczykami i Amerykanami
oraz rozwijanie polskiego przemysłu
obronnego tak, żeby polska armia nie od-
czuła luki technologicznej w uzbrojeniu.
W tym wypadku sprawa miejsc pracy
w polskich zakładach zbrojeniowych –
chociaż ważna – musi zejść na dalszy
plan wobec wymogów bezpieczeństwa na-
rodowego. Koszty wiązania się tylko
z Amerykanami nie są przez rząd dosza-
cowane: płacimy nie tylko utratą zaufania
Europejczyków, ale i narażamy się na
ewentualne skutki radykalnego désinte-
réssement USA dla zaangażowania mili-
tarnego w Europie. Dobrze jest mieć so-
jusznika w postaci najsilniejszego państwa
NATO, ale po co równocześnie ostenta-
cyjnie grać na nosie naszym europejskim
sojusznikom? 

Polska przegrywa w sprawie imigran-
tów/uchodźców, gdy uzasadnioną krytykę
polityki migracyjnej Unii i jej najważ-
niejszych krajów przekłada na stanowisko:
„zero uchodźców”, które oznacza niedo-
trzymanie słowa danego przez poprzedni
rząd. Dla naszych partnerów tłumaczenie,
że to nie był rząd „dobrej zmiany”, jest
niepoważne, ponieważ w cywilizowanych
stosunkach międzynarodowych i supra-
narodowych liczy się zobowiązanie pań-
stwa jako takiego. Gdybyśmy się wywiązali
ze zobowiązania powziętego przez rząd

Ewy Kopacz w 2015 r., dziś bylibyśmy
wiarygodni w naszej krytyce polityki wie-
lokulturowości. Kiedy jednak mówimy
„zero uchodźców”, Unia słusznie zarzuca
nam fundamentalny brak solidarności,
a po cichu podejrzewa o podejście rasis-
towskie. To zaś może nas drogo kosztować,
kiedy będziemy oczekiwali solidarnego
zachowania naszych europejskich part-
nerów wobec naszych własnych kłopotów.
Czym ich przekonamy do polityki sankcji
wobec Rosji, jeśli np. Francja, Hiszpania,
Portugalia, Grecja i Włochy uznają, że
ich priorytetem jest basen Morza Śród-
ziemnego?

Wreszcie, przegrywa Polska z krete-
sem, gdy jej rząd prowadzi politykę de-
montażu instytucji państwa prawa i tym
samym wchodzi w kolizję z europejskimi
wartościami podstawowymi, a Unia
w związku z tym uruchamia stosowną
procedurę przeciwko nam. Bo o ile w po-
przednich sprawach przy dobrej woli ze
strony Unii i jej liderów można jeszcze
było wykazać pewne racje polskiego sta-
nowiska, to działania rządu w sprawie
mediów, służby cywilnej, systemu kontroli
konstytucyjności, samorządów i systemu
sądowniczego nie obronią się ani na jotę.

Bliska przyszłość

Polska, z pewnością ze względu na opóź-
nienie rozwojowe będące przede wszyst-
kim skutkiem półwiecza komunizmu, nie
może jeszcze w pełni uczestniczyć w nie-
których, szczególnie dla niej wymagają-
cych, inicjatywach integracyjnych w peł-
nym wymiarze. Ale mogłaby w nich uczest-
niczyć warunkowo, deklarując dobrą wolę
i wnioskując o wyrozumiałość (np. dłuższe
okresy przejściowe). Ale rząd PiS-u wy-
biera tu inną metodę, raczej petryfikując
stan zacofania. 
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Polska ze względu na swoją odmien-
ność kulturową mogłaby przemawiać włas-
nym głosem w sprawach obyczajowych
(aborcja, eutanazja, związki cywilne osób
tej samej płci). Ale wywodzenie, jak to
czyni polski rząd, z naszej odmienności
kulturowej postawy niesolidaryzowania
się z ogólnoeuropejskim problemem imi-
gracji stawia nas na ławie oskarżonych,
czyniąc z nas kraj, z którym należy mieć
jak najmniej do czynienia.

Jako wyjście z kryzysu, który ją drąży,
Unia najprawdopodobniej wybierze ścież-
kę szybszej integracji. Zapewne przybierze
to postać tzw. Europy wielu prędkości.
Rząd polski już protestuje, powołując się
na szczytne zasady europejskiej jedności
i solidarności. Tyle, że ten apel – w świetle
drastycznego łamania tych zasad przez
Polskę – brzmi fałszywie.

Przewiduję kłopoty.
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Bez trudu można przypomnieć sobie kilka
amerykańskich filmów, w których akcja
rozgrywa się w świecie polityki, gdzie
waży się sprawa pieniędzy i władzy kosz-
tem obywateli i zwykłych ludzi. Główne
role odgrywają w nich zwykle cyniczni
lobbyści, skorumpowani politycy i wal-
czący z nimi pełni etosu dziennikarze
albo aktywiści społeczni. Lobbing to ważna
rzeczywistość amerykańskiego systemu
politycznego – każdy, kto interesuje się
choć trochę polityką zza oceanu, słyszał
o jego wpływie na prawo i politykę nie
raz. Tymczasem w Europie lobbing, choć
powinien, nie budzi już takiego zaintere-
sowania, a działalności kancelarii i eks-
pertów zabiegających o wpływ na zmiany
prawa nie wydaje się wdzięcznym tematem
do snucia popularnych filmowych opo-
wieści. Tymczasem w Brukseli jest więcej
lobbystów niż w Waszyngtonie. Krajowe
systemy prawne podchodzą do nich różnie,
a niektóre państwa członkowskie nie po-
siadają nawet ustawy regulującej ich prace.
Reguł wpływu grup interesu na instytucje
publiczne do 2016 r. nie spisały państwa

takie jak Belgia i Finlandia, ale także
kraje naszego regionu: Węgry, Słowacja.
Za świetne przepisy i kodeks postępowania
dla lobbystów chwali się Irlandię. Polska
posiada ustawę z 2005 r. nowelizowaną
w 2011 r. Choć nie jest ona oceniana
bardzo pozytywnie przez znawców tematu,
to w Brukseli docenia się fakt, że powstała. 

Kim jest europejski lobbysta? W bru-
kselskim świecie to pojęcie pojemne. Lob-
bystą jest więc w tym języku nie tylko
przedstawiciel przedsiębiorcy albo sektora
biznesu, ale także katolicki działacz pro-
life zatrudniony przez federację ruchów
na rzecz ochrony rodziny. Konkuruje on
na brukselskim rynku z pracownikami
ngo’sów walczących o pełen dostęp do
aborcji i eutanazji. Od jego sieci kontaktów
i talentu może zależeć powodzenie nie-
których przepisów sprzyjających rodzinie
lub przynajmniej ograniczenie zapisów
idących w drugą stronę. M.in. od tego,
jakiego wsparcia udzieli chrześcijańskim
posłom, zależy także ich przygotowanie
do debat i zaplecze prawne, którym będą
dysponować w trudnym procesie legisla-

błażej DubeR
Politolog na co dzień pracujący w Parlamencie Europejskim

Uczciwy lobbing może wzmacniać siłę Unii Europejskiej i polepszyć
jakość naszej demokracji. By mógł tę funkcję wypełniać, potrzebne są jed-
nak jasne reguły gry i odwaga wielu środowisk opiniotwórczych

czy możliwy jest uczciwy lobbing w ue?



cyjnym. Lobbing ma więc w tamtym słow-
niku konotację pozytywną lub przynaj-
mniej neutralną. Wiedza, wsparcie i do-
świadczenie tych ludzi mogą być dużą
pomocą dla europosłów i urzędników
unijnych. I nie chodzi o wyręczanie poli-
tyków. Lobbyści mają wiedzę branżową
i techniczną, ale często brak im wyczulenia
na sprawy społeczne i rozumienia szer-
szego interesu narodowego. Jednak spraw-
ni politycy europejscy potrafią wykorzy-
stywać wiedzę im przekazaną i przekuć
ją we właściwe dla interesu krajowego
i europejskiego decyzje. 

Zablokowany raport

Oczywiście lobbing to nie tylko działalność
aktywistów. Bardzo bogate przedsiębior-
stwa transnarodowe mogą sobie pozwolić
na profesjonalny i rozbudowany lobbing.
Przekłada się on nie tylko na liczbę za-
trudnionych w Brukseli lobbystów, ale
także na narzędzia i pieniądze, którymi
oni dysponują a co za tym idzie – na
dostęp do ważnych dokumentów robo-
czych i wpływ na ich treść. Według ofi-
cjalnych danych firma Google wydaje
rocznie na lobbing w Brukseli między
4 a 5 mln euro i zatrudnia 14 osób. Po-
dobnie korporacja Microsoft. To jest kwo-
ta, która uwzględnia wynagrodzenie, prze-
jazdy i pracę pracowników bezpośrednich,
ale nie uwzględnia innych firm lobbingo-
wych w Brukseli, które mogą wykonywać
pracę dla tych korporacji. W przypadku
Microsoft to będzie dodatkowe 400 tys.
euro, w przypadku Google jeszcze więcej
(każda firma lobbingowa, rejestrując się,
musi wskazać swoich zleceniodawców
i przybliżone wynagrodzenie, które od
nich otrzymuje). Dla porównania polska
firma FAKRO zatrudnia do lobbingu
w Brukseli jednego pracownika w wy-

miarze 1/4 etatu (ta osoba nie pracuje na
co dzień w Brukseli) i daje zlecenie jednej
z firm, która jest tu na miejscu, płacąc za
to ok 50 tys. euro rocznie (firma ta ob-
sługuje wielu klientów równocześnie). Jej
konkurent, duńska grupa Velux, zatrudnia
5 osób i wydaje nawet do 300 tys. euro.

Zarówno aktywiści, jak i przedsta-
wiciele biznesu mogą wpływać na stano-
wienie prawa także w negatywny sposób.
O klasycznych ofertach korupcyjnych sły-
szy się dużo mniej w UE od sprawy „dy-
rektywy tytoniowej”, która bardzo zmie-
niała zasady pracy tego sektora, a z którą

koncerny tytoniowe walczyły m.in. poprzez
oferty korupcyjne (m.in. komisarz unijny
odpowiedzialny za dyrektywę stracił sta-
nowisko). Poszerza się natomiast zjawisko
„drzwi obrotowych” polegające na tym,
że lobbyści zapewniają przyszłość polity-
kom, którzy najwięcej dla nich ryzykują.
Po zakończonym mandacie praca w fir-
mach finansowych i doradczych zapewnia
ten sam lub wyższy poziom życia. Naj-
słynniejszym przykładem na to jest być
może José Manuel Barroso, były szef Ko-
misji Europejskiej, który przez 10 lat de-
cydował o polityce całej UE, a po zakoń-
czeniu swojego mandatu i odczekaniu
„okresu przejściowego” wyznaczonego
przez prawo został zatrudniony przez
bank Goldman Sachs, pełniąc tam funkcję
doradcy i jednego z dyrektorów.
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By ograniczyć nadużycia lobbystów,
potrzebne jest więc jasne prawo, spisane
reguły ich pracy i relacji z politykami.
Unijne przepisy posiadają w tym zakresie
jeszcze wiele luk. Niektóre z nich, jak np.
kwestia jawności spotkań polityków z lob-
bystami i odpowiedzialność prawna ko-
misarzy unijnych, stara się wypełnić raport
Parlamentu Europejskiego na temat „roz-
liczalności, przejrzystości i rzetelności
w instytucjach UE”, którego sprawozdawcą
jest niemiecki poseł do PE Sven Giegold
z Partii Zielonych. Prace nad tym raportem
dowodzą, jak ważny to temat. Ruszyły
jeszcze w 2015 r. Najpierw sprawozdawca
długo pracował nad własną propozycją,
potem w komisji parlamentarnej złożono
do niej 466 poprawek i rozpoczęły się
trudne negocjacje. Największe frakcje wy-
stawiły do nich swoich ważnych polityków.
Europejską Partię Ludową reprezentował
aktualny premier Chorwacji Andrej Plen-
kovic, a Socjalistów i Demokratów wpły-
wowy tam Niemiec Jo Leinen. Gdy wresz-
cie komitet negocjacyjny wyklarował w lis-
topadzie 2016 r. tekst pod głosowanie
w komisji parlamentarnej i ustalono jego
datę, na kilka godzin przed nim decyzją
najwyższych władz parlamentu głosowanie
zostało wstrzymane. Najprawdopodobniej
chodzi o ostry spór wewnątrz największych
frakcji. Wielu polityków EPL i SnD jest
zadowolonych z aktualnego status quo.
Sprawozdanie w komisji parlamentarnej
przyjęto ostatecznie w marcu 2017 r., ale
aby dokument nabrał mocy, musi go przy-
jąć cała izba na sesji plenarnej. I ta decyzja
również jest wstrzymywana od kwietnia.
Z miesiąca na miesiąc podaje się coraz to
nowe powody. Wiemy już, że najprawdo-
podobniej na sesji wrześniowej również
nie dojdzie do głosowania. Największe
frakcje obiecują wyklarować swoje sta-
nowisko do końca tego roku.

Zmiany są konieczne

Co takiego zawiera raport Giegolda, że
nie odpowiada największym frakcjom
i potężnym grupom interesów? Autor do-
kumentu próbuje m.in. walczyć ze zjawi-
skiem, w którym wąska grupa najbogat-
szych lobbystów wymienia się tajnymi
i nieformalnymi dokumentami, podczas
gdy ludzie zatrudnieni przez małe i średnie
przedsiębiorstwa muszą czekać na oficjalną
publikację. „Wszystko, co wiedzą lobbyści,
musi być jawne dla wszystkich” – głosi
proponowana zmiana zasad unijnej gry.

Inne kontrowersje budzi propozycja
„śladu legislacyjnego”. Posłowie pracujący
nad nowym prawem byliby zobowiązani
do przekazywania informacji o tym, do
jakich grup interesu i organizacji zwrócono
się o opinię lub kto jest autorem konkret-
nego rozwiązania. Właściwe aneksy byłyby
publikowane razem z projektem doku-
mentu. Raport Giegolda zakazuje spotkań
z przedstawicielami interesu, którzy nie
są zarejestrowani w „Rejestrze Przejrzys-
tości”. I rozszerza ten obowiązek nie tylko
na posłów, ale również sekretarzy gene-
ralnych i dyrektorów grup politycznych.
Oczywiście trzeba się liczyć ze zwykłym
kłamstwem, także w życiu publicznym,
ale wyraźne wskazanie takiej praktyki jako
łamanie prawa już zmienia warunki gry. 
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Z kolei Komisja Europejska, Rada
i inne instytucje oraz agencje unijne patrzą
na raport Giegolda z rezerwą, bo wzywa
on je do poszerzenie transparentności
w swoich szeregach, większego dostępu
publicznego do swoich prac i ochrony
przed konfliktem interesów własnych
urzędników poprzez przyjmowanie ich
„kodeksów postępowania”.

To wszystko sprawia, że przyjęcie ra-
portu wymagałoby zmiany sposobu pracy
wielu unijnych polityków i lobbystów.
Dlatego szanse przyjęcia dokumentu
w wersji, w którym wyszedł z komisji
konstytucyjnej, wydają się stosunkowo
niewielkie. Można się spodziewać wielu
poprawek wniesionych na posiedzenie
plenarne, w których dwie największe frak-
cje usuną najtrudniejsze dla siebie zmiany
i raport w zmienionej wersji zostanie
przyjęty pod koniec tego roku kalenda-
rzowego.

Lobbing na rzecz Polski

Jednak dobrze rozumiany lobbing można
wykorzystać także na rzecz Polski. Silne
państwo narodowe, które chce wywierać
wpływ na środowisko międzynarodowe
poprzez UE i realizować tam własny in-
teres, powinno zdobyć umiejętności struk-
turalne tak, aby unijni legislatorzy mieli
dostęp do ważnych z punktu widzenia
Polski informacji i danych, a także działać
wielonurtowo, tworząc przestrzeń do ak-
tywności i włączając w zabiegi nad two-
rzeniem prawa swoich przedsiębiorców
i grupy obywateli. Najlepsi są w tym Nie-
mcy, ale także Włochy i Francja. Rządy
tych krajów udzielają realnego wsparcia,
a niekiedy również formalnego poparcia
dla swoich obywateli zabiegających o sta-
nowiska kierownicze w instytucjach eu-
ropejskich. Dzięki temu Francuzi zatrud-

nieni przez PE, Radę lub Komisję rozu-
mieją politykę unijną swoich krajów
i wspierają ją w znacznie większym stopniu
niż ich koledzy z Europy Wschodniej,
w tym z Polski. Ostatnia ofensywa dyplo-
matyczna prezydenta Francji jest wsparta
wieloma zabiegami francuskich pracow-
ników w unijnych gremiach. Nie zdziwił-
bym się, gdyby francuskie postulaty do-
tyczące pracowników delegowanych zos-
tały spełnione, także dzięki pracy lobbys-
tów. Informować i mobilizować, być łącz-
nikiem między rządem a polskimi pra-
cownikami instytucji – to zadanie dla
unijnej dyplomacji i naszego przedstawi-
cielstwa w UE. Silne państwa europejskie
wiedzą dobrze, o jakie portfolio w Komisji
Europejskiej zabiegać, bo będzie ono klu-
czowe dla ich interesów w najbliższych
latach.

Lobbyści nie znikną

Kuchnia polityczna i udział w niej przed-
stawicieli grup interesu budzi emocje
i uruchamia wyobraźnię. Niejasne poro-
zumienia „w zaciszu gabinetów”, które
znamy z politycznych thrillerów, nasta-
wiają nas do lobbingu negatywnie. Jednak
raport Giegolda i pozytywne podejście do
zreformowanego lobbingu w Europie wy-
chodzi z założenia, że nie można dużych
przedsiębiorstw i grup interesu po prostu
ignorować. Ich wewnętrzna energia, która
źródło ma poza polityką i narzędzia, któ-
rymi dysponują, dają nam pewność ich
aktywności, a Unia Europejska jest dla
nich atrakcyjnym polem do tej aktywności,
bo zamiast poznawać różne systemy praw-
ne, mogą wpływać i walczyć o korzystne
dla siebie rozwiązania w jednej strukturze
decyzyjnej. Czy zatem próba odwrócenia
tego zjawiska na rzecz interesu publicznego
nie jest warta naszej energii? Czy nie
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warto choćby spróbować stworzyć dla
nich jasnych reguł? I starać się wykorzystać
ich energię na rzecz dobra wspólnego?
Na tym, że to politycy tworzą reguły gry
i prawo, polega ich główna przewaga nad
wieloma grupami interesu.

Jest jednak okoliczność utrudniająca
zajęcie się tą dziedziną prawa. Jest ona
mniej rozumiana w telewizji i dużych me-
diach. Internauci wyżej cenią „zaoranie
lewaka” na sali plenarnej niż żmudną

i trudną pracę w parlamentarnych pod-
komisjach, wymagającą długich negocjacji.
Jednak walka o jawność oraz rozliczalność
instytucji unijnych i – szerzej – polityki
europejskiej ma sens. Wychodzi bowiem
z założenia, że polityka ukryta przed opinią
publiczną jest większym zagrożeniem in-
teresu publicznego i jest także mniej kom-
petentna (bo łatwiej elicie ukryć braki
kompetencyjne). A w dłuższej perspek-
tywie to się obywatelom bardzo nie opłaca. 
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Północnokoreański program jądrowy
i rakietowy od samego początku niepo-
koiły japońskich decydentów. Widać to
chociażby w aktywnym udziale w roz-
mowach prowadzonych w formacie 2+4,
czyli obu Korei, Chin, Rosji, USA i właś-
nie Japonii. Jednak oprócz działań dy-
plomatycznych Tokio zaczęło już w latach
90. czynić przygotowania na wypadek
radykalnego pogorszenia sytuacji w Ko-
rei, a nawet wybuchu wojny między Pół-
nocą a Południem. Znalazło to swój
wyraz w rewizji zasad sojuszu ze Stanami
Zjednoczonymi. W 1997 r. powołano
Mechanizm Dwustronnej Współpracy
(BCM). Pierwotnie miał on odpowiadać
za koordynację sojuszniczych działań
w wypadku ataku na Japonię lub zaist-
nienia sytuacji kryzysowej w strefie ota-
czającej Japonię (SIASJ). Oznaczało to
wówczas dramatyczny wzrost napięcia
lub wybuch wojny na Półwyspie Koreań-
skim i jednocześnie uwzględniało moż-
liwość japońskiej interwencji w takim
konflikcie.

Trudna remilitaryzacja

BCM znalazł się w Japonii na cenzuro-
wanym po trzęsieniu ziemi i tsunami
w roku 2011, kiedy pozostał faktycznie
bezczynny. Dlatego w 2015 r. dokonano
kolejnej rewizji zasad i dotychczas ist-
niejące rozwiązania zostały zastąpione
przez Mechanizm Sojuszniczej Koordynacji
(ACM). Zwalczanie skutków katastrof na-
turalnych stało się jednym z głównych
zadań stawianych przed ACM. Pozostałe
zadania są jednak dużo dalej idące i sta-
wiają szereg wyzwań przed Siłami Samo-
obrony (siły zbrojne Japonii – JSDF).
ACM ma podejmować działania w wy-
padku zbrojnego ataku na Japonię, zbroj-
nego ataku na kraje inne niż Japonia,
pojawienia się zagrożeń dla bezpieczeń-
stwa Japonii. Nowy mechanizm funkcjo-
nuje permanentnie, ponadto zniesiono
ograniczenia geograficzne (SIASJ).

Nowe rozwiązania zostały wprowa-
dzone wiosną 2015 r., a już w maju i wrześ-
niu tego samego roku japoński parlament

PaWeł behReNDt
Publicysta, tłumacz, 
szef działu aktualności portalu Konflikty.pl

Przelot północnokoreańskiego pocisku balistycznego nad Hokkaido
uświadomił Japończykom, że mogą obawiać się ataku rakietowego. Dzia-
łania komunistycznego reżimu przyspieszają remilitaryzację Japonii

japonia się zbroi



przegłosował ustawy kluczowe dla zmian
w polityce bezpieczeństwa. Pierwszy z tych
aktów prawnych pozwala Siłom Samo-
obrony na stałe zapewnianie wsparcia lo-
gistycznego misjom wojskowym pod egidą
ONZ, a drugi umożliwia Japonii udział
w wielostronnych sojuszach oraz włączenie
się do walki nawet, jeżeli sama nie zostanie
zaatakowana. Pełne wykorzystanie moż-
liwości stwarzanych przez ustawy wymaga
jednak zmian w konstytucji, albo przy-
najmniej jej interpretacji, nad czym nie-
strudzenie pracuje rząd premiera Abe.

Skomplikowane relacje z Seulem

Dążenie Japonii do wprowadzenia zasad
umożliwiających prowadzenie samoobrony
w skali globalnej zostało bardzo niechętnie
przyjęte w Chinach i Korei. Szczególnie
ciekawy jest tutaj przypadek Korei Połu-
dniowej, która już w roku 1997 protesto-
wała przeciwko włączeniu Półwyspu Ko-
reańskiego do SIASJ. Jednak administra-
cja prezydenta Obamy uznała sojusz ja-
pońsko-koreański za jeden z najważniej-
szych elementów polityki pivotu i stale
wzmagała nacisk na Seul, aby zacieśnił
współpracę wojskową z Tokio. Rezultaty
tych działań są umiarkowane, na prze-
szkodzie stoją silne w Korei antyjapońskie
resentymenty, a wizyty japońskich poli-
tyków w świątyni Yasukumi, w której
upamiętnia się wszystkich poległych kie-
dykolwiek za cesarza (w tym zbrodniarzy
wojennych), tylko komplikują sprawę.

Południowokoreańscy komentatorzy
podnoszą dwa główne problemy nowych
wytycznych. Pierwszym i nieakceptowal-
nym dla większości społeczeństwa jest
ewentualna obecność JSDF na półwyspie,
tak podczas ćwiczeń, jak i wsparcia wojsk
amerykańskich. Innym hipotetycznym
aspektem tego problemu jest możliwość

znalezienia się południowokoreańskich
jednostek pod japońskim dowództwem.
Polityków zaprząta bardziej inny problem.
Dotychczasowe umowy, zwłaszcza po
zmianie wytycznych, zdecydowanie fa-
woryzują Japonię w relacjach z USA. Zda-
niem Yang Wooka z Koreańskiego Forum
Obrony i Bezpieczeństwa w wypadku wy-
buchu konfliktu między Republiką Korei
a Japonią Stany Zjednoczone muszą się
opowiedzieć po stronie tej drugiej.

Wspomniany we wstępie test pół-
nocnokoreańskiego pocisku balistycznego
objawił inny problem, z jakim boryka się
Japonia. Jest nim niewystarczający system
obrony przeciwrakietowej. Większość ze-
stawów Patriot zgrupowano na południu
kraju, naprzeciwko Chin i Korei oraz
wokół Tokio. Pozostawiło to północne re-
jony praktycznie niebronione. Jest to
szczególnie niebezpieczne w obliczu szyb-
szego niż zakładano rozwoju północno-
koreańskich rakiet. Japoński rząd ma peł-
ną świadomość tych problemów i od
końca zeszłego roku sonduje możliwość
nabycia amerykańskiego systemu prze-
ciwrakietowego THAAD. Oprócz tego re-
sort obrony poszukuje funduszy na zakup
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systemu radarowego i dowodzenia Aegis
Ashore. Według ministerstwa w celu za-
pewnienia odpowiedniego dozoru japoń-
skiej przestrzeni powietrznej potrzebne
będą dwa lub trzy stanowiska systemu.
W planach jest także budowa systemu
radarowego nadzorującego przestrzeń
kosmiczną. Według dziennika Asahi Shim-
bun w projekcie przyszłorocznego budżetu
znalazło się 718 mln dolarów na lądową
wersję Aegis i aż 900 mln dolarów na za-
kup systemu THAAD.

Kim wywołał reakcję łańcuchową

Nie jest to jedyny wpływ na japońską po-
litykę obronną, jaki wywarła Korea Pół-
nocna. Według części polityków rządzącej
Partii Liberalno-Demokratycznej (LDP)
północnokoreański program jądrowy uza-
sadnia pozyskania przez Siły Samoobrony
zdolności ofensywnych. Pod koniec marca
bieżącego roku w liście do premiera jego
macierzysta partia wystąpiła z zaleceniem
zakupu pocisków manewrujących. Kwestia
zdolności ofensywnych JSDF należy do
najbardziej kontrowersyjnych tematów
japońskiej polityki. Aby spełnić wymogi
pacyfistycznej konstytucji, zrezygnowano
z posiadania bombowców i pocisków ma-
newrujących, a samoloty transportowe
mają ograniczony zasięg. Niemniej zmiany
w sytuacji geopolitycznej wręcz wymuszają
rewizję konstytucji i postaw.

Można powiedzieć, że postawa Korei
Północnej wyświadcza w tym kontekście
przysługę japońskim politykom dążącym
do remilitaryzacji kraju. Państwo Kimów
i jego przelatujące nad głowami Japoń-
czyków rakiety są dla społeczeństwa na-
macalnym zagrożeniem. Uzasadnienie re-
militaryzacji obroną przed ryzykiem ko-
lejnego ataku atomowego bardziej prze-
mawia do świadomości niż odległe i sto-

sunkowo abstrakcyjne dla zwykłego czło-
wieka spory z Chinami. Aby jeszcze lepiej
uświadomić Japończykom powagę sytua-
cji, rząd już w kwietniu zalecił przepro-
wadzenie ćwiczeń z obrony przed atakami
pociskami balistycznymi. Głównym za-
daniem ćwiczeń jest wpojenie ludziom
nawyków odwrotnych niż podczas trzęsień
ziemi. W tym drugim wypadku należy
unikać obszarów zabudowanych, nato-
miast w trakcie ataku rakietowego piwnice,
metro i podziemne garaże zapewniają
najlepsze schronienie. Przeciwnicy rządu
zarzucają, że zanim zostanie podniesiony
alarm, pociski balistyczne będą dolatywać
już do celu. Krytykowane jest również
nieuwzględnienie w scenariuszu ćwiczeń
ataku przy użyciu broni chemicznej. Część
scenariuszy zakłada optymistycznie, że
większość północnokoreańskich rakiet
zostanie zestrzelona przez niszczyciele
z systemem Aegis, stanowiące morski
komponent tarczy antyrakietowej.

Północnokoreański program jądrowy
ma w planach Pjongjangu zapewnić reżi-
mowi nietykalność. Ten cel udało się
osiągnąć, aczkolwiek konsekwencje chyba
przekroczyły pierwotne założenie. Jedną
z nich jest skomplikowanie i tak już za-
gmatwanych relacji z Chinami, o których
Chińczycy mówią, że nie jest to sojusz,
ale nie są to też normalne relacje między
państwami. Równie duże implikacje jak
nuklearna Korea Północna będzie mieć
w pełni zremilitaryzowana Japonia. Twier-
dzenie, że obecna sytuacja doprowadzi
do porzucenia przez japońskie społeczeń-
stwo pacyfistycznej postawy, jest przesa-
dzone, z pewnością jednak da rządowi,
nawet jeżeli nie poparcie, to przynajmniej
przyzwolenie na przeprowadzenie reform.
A zdemilitaryzowana Japonia to geopoli-
tyczne marzenie Waszyngtonu i koszmar
Pekinu. 
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Nie popełnię specjalnego nadużycia,
stwierdzając, że Jan Żaryn jest obecnie
jedną z osób mających największy wpływ
na kształtowanie polityki historycznej
w Polsce. Profesor historii, redaktor na-
czelny miesięcznika „wSieci Historii”,
działacz społeczny, wreszcie Senator RP
z ramienia Prawa i Sprawiedliwości jawi
się jako jedna z twarzy tego ugrupowania
w sprawach historii i pamięci (było to
widoczne m.in. podczas sporu o Muzeum
II Wojny Światowej w Gdańsku). Praca
„Polska pamięć. O pamięci i polityce his-
torycznej” nie jest książką naukową, lecz
stanowi zbiór artykułów publicystycznych
prof. Żaryna publikowanych na łamach
„wSieci”, „wSieci Historii”, „Niedzieli”,
„Magna Polonia” oraz w kilku innych
miejscach na przestrzeni ostatnich lat.
Taka formuła książki sprawia, że nie mówi
nam ona wiele o wydarzeniach historycz-
nych, za to jej uważna lektura pozwala
zrekonstruować wyobrażenie autora o his-
torycznej roli Polski, panteonie polskich
bohaterów oraz kierunkach polityki his-
torycznej. Ponieważ praca prof. Żaryna

była prezentowana w czołowych instytu-
cjach związanych z realizacją tego rodzaju
polityki, a więc w Instytucie Pamięci Na-
rodowej (z udziałem prezesa Jarosława
Szarka), a także w Muzeum II Wojny
Światowej (już pod nowym kierownic-
twem), można bez większej przesady
uznać, że zawarte w niej myśli stanowią
istotne źródło inspiracji dla całego obozu
rządzącej prawicy. 

Suwerenni bohaterowie

Słowem-kluczem dla zrozumienia myśli
prof. Żaryna jest suwerenność. Cechę tę
zdaniem historyka posiadali m.in. Roman
Dmowski i Józef Piłsudski, którzy: „byli
lojalni jedynie wobec Polski”, ale za to
gotowi do utylitarnego traktowania „sy-
tuacyjnych sojuszników”. Odwołując się
już we wstępie książki do pamięci o przed-
stawicielach dwóch różnych obozów ideo-
wych, historyk, co może być zaskakujące
dla jego oponentów, wykazuje pewien in-
kluzywizm w postrzeganiu polskich dzie-
jów. Pluralizm, który proponuje nam prof.

MaReK WojNaR
Współpracownik „Nowej Europy Wschodniej”

W swojej książce prof. Jan Żaryn artykułuje pamięć znacznej części pol-
skiego społeczeństwa. Nie widać jednak w tej pracy spójnego systemu
polityki historycznej, który skutecznie wyrażałby tę pamięć

Suwerenność potrzebuje konkretów

https://www.youtube.com/watch?v=PAfmkECfCkg
https://www.youtube.com/watch?v=OC-JUB8rlcw&t=235s


Żaryn, przybiera charakter w swoim kształ-
cie zbliżony do heglowskiej triady. Miłość
do Polski z jednej strony manifestuje się
w przywiązaniu do państwa i jego ustroju,
czyli w patriotyzmie republikańskim. Jego
swoistą antytezą jawi się patriotyzm in-
surekcyjny, powstańczy, w którym prze-
lana krew stanowi dowód miłości do oj-
czyzny i jest gwarancją odłożonego w czasie
zwycięstwa. Wreszcie dwa powyższe mo-
dele patriotyzmu znajdują swoją syntezę
w trzecim – narodowo-demokratycznym.
Piłsudski jawi się prof. Żarynowi jako
przedstawiciel pierwszego rodzaju pat-
riotyzmu, Żołnierze Wyklęci i powstańcy
warszawscy reprezentują drugi typ, a Ro-
man Dmowski i Stefan Wyszyński są wy-
razicielami ostatniego (jego zdaniem pat-
riotyzm narodowo-demokratyczny został
najpełniej wyrażony przez endecję, ale
nie ograniczał się do niej). W kanonie
polskich bohaterów jest miejsce dla nich
wszystkich. Podobnie jak dla przedsta-
wicieli obozu socjalistycznego: Ignacego
Daszyńskiego czy Kazimierza Pużaka. Ale
już znacznie bardziej problematyczny jest
udział w polskim panteonie osób takich
jak Tadeusz Mazowiecki, Lech Wałęsa
czy Jacek Kuroń. Prof. Żaryn jest zwo-
lennikiem tezy, iż prawdziwa polska in-
teligencja została zniszczona przez Nie-
mców i Sowietów w latach 1939–1956,
a próżnię, która pozostała po ich unice-
stwieniu, zajęła tzw. inteligencja PRL-
owska. Jej cechą charakterystyczną był
brak suwerenności i klientelizm. Te jej
cechy, zdaniem historyka, przejęte zostały
przez część współczesnych elit polskich.
Ta nowa polska inteligencja jawi się jako
niesuwerenna wobec Zachodu, podobnie
jak jej prawdziwi bądź domniemani po-
przednicy ideowi byli niesamodzielni
względem Moskwy. 

Proponowany przez prof. Żaryna pan-
teon bohaterów cechuje pewien inkluzy-
wizm, jednocześnie wszakże wydaje się
mieć on charakter wybiórczy. Tymczasem
także w ramach prawicowej narracji można
stworzyć bardziej wszechogarniającą opo-
wieść o polskiej historii. Przykładem tego
są chociażby audycje profesora Andrzeja
Nowaka dla Polskiego Radia, w których
przypomina on o ważnych postaciach

z naszych dziejów najnowszych. Obok
Anny Walenytnowicz występuje Jacek
Kuroń. Wraz z Lechem Kaczyńskim przy-
taczana jest historia życia i wyborów Ta-
deusza Mazowieckiego. Dla słuchaczy jest
jasne, że rozmówca sympatyzuje z jedną
stroną sporu o Polskę, ale nie pociąga to
za sobą stygmatyzacji ich ideowych opo-
nentów. W przypadku książki prof. Żaryna
sytuacja jest bardziej niejednoznaczna.
Niesprecyzowany wykład o niesuwerennej
inteligencji PRL-owskiej i jej następcach
pozostawia szerokie pole do interpretacji,
bo naturalnie nie jest określone, kto i w
jaki sposób miałby oceniać poziom su-
werenności odpowiedni do dobrego słu-
żenia Polsce.
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Misjonizm narodu wyjątkowego 

Zdaniem prof. Żaryna każdy naród ma
swój charakter. Elementami konstytuu-
jącymi polskość jawią się honor oraz wol-
ność ściśle zespolona z wiarą katolicką.
Te pozytywne cechy sprawiają, że Polska
wykonywała szczególną misję w przeszło-
ści, a także ma do spełnienia wielkie cele
we współczesności i przyszłości. Podczas
gdy Polska ma do zrealizowania zadania
wobec Europy, rola tej ostatniej w dziejach
naszego kraju jawi się jako znacznie mniej
istotna. Wszystko to nadaje przeszłości,
współczesności i przyszłości Polski cech
misjonistycznych (ale nie mesjanistycz-
nych) i umiarkowanie antyokcydentalis-
tycznych (w znaczeniu sprzeciwu wobec
Europy Oświecenia). 

We wstępie książki prof. Żaryn pre-
zentuje trzy cele, które stoją przed współ-
czesną Polską. W istocie tylko jeden z nich,
a mianowicie monitorowanie dyplomacji
amerykańskiej, aby ta nie obrała kursu
izolacjonistycznego, ma charakter stricte
polityczny. Dwa pozostałe posiadają wy-
miar głęboko historiozoficzny. Najważ-
niejszym celem Polski jest odbudowanie
chrześcijańskiej Europy. Z tym postulatem
wiąże się nawoływanie do budowy Mię-
dzymorza, które zdaniem prof. Żaryna
powinno nawiązywać nie tylko do idei
tradycji unii polsko-litewskich, lecz rów-
nież do koncepcji przedmurza chrześci-
jaństwa. Ten cywilizacyjny wątek jest dla
autora kluczowy. W jego interpretacji na-
szych dziejów eksponowane miejsce zaj-
mują dwa wydarzenia: Wiedeń 1683 oraz
Warszawa 1920. Zarówno chorągwie króla
Jana III Sobieskiego, jak i wojska odro-
dzonej Rzeczypospolitej jawią się mu jako
katoliccy bojownicy stawiający czoło nad-
ciągającej antycywilizacji. Ale polscy zbroj-
ni nie zależeli tylko od siebie. Zwyciężyć

mogli dopiero dzięki ingerencji Matki Bo-
skiej w dzieje. Również inne wydarzenia
są opisywane według tego klucza, zarówno
w książce, jak i w innych wypowiedziach
historyka. Okres II wojny światowej w du-
chu myśli endeckiej prof. Żaryn inter-
pretuje jako starcie chrześcijańskiej Europy
z siłami „pogaństwa” (autor pod tym ter-
minem rozumie systemy wartości rady-
kalnie sprzeczne z chrześcijaństwem) re-
prezentowanego przez niemiecki nazizm,
rosyjski bolszewizm i ukraiński nacjona-
lizm. W historii Polski lat 1944–1989 wi-
dzimy z kolei starcie absolutnego zła
w postaci komunizmu z Kościołem Kato-
lickim, za którego najważniejsze symbole
historyk uznaje Jana Pawła II, a zwłaszcza
Stefana Wyszyńskiego. 

Ten historiozoficzny schemat służy
prof. Żarynowi m.in. do opisania współ-
czesnej misji Polski, która polega na po-
pchnięciu Europy do oporu wobec zagro-
żenia muzułmańskiego. Współczesny kry-
zys migracyjny, zdaniem historyka, jest
procesem jednokierunkowym, gdyż „to
cywilizacja islamska zmienia i przejmuje
nasz kontynent, a nie my ją zmieniamy”.
Rola współczesnej Polski nie kończy się
jednak na chronieniu Europy przed isla-
mem. Drugim frontem walki jawi się prof.
Żarynowi obrona fundamentów Starego
Kontynentu „przed falami postmarksizmu,
zwanego dziś genderyzmem”. Myliłby się
ktoś, gdyby szukał tu wpływów pracy
amerykańskiego politologa Samuela Hun-
tingtona „Zderzenie cywilizacji i nowy
kształt ładu światowego”. Przemyślenia
prof. Żaryna są wyraźnie inspirowane
twórczością polskiego historyka Feliksa
Konecznego, który jeszcze przed II wojną
światową opisywał dzieje ludzkości przez
pryzmat konfliktów cywilizacyjnych (szcze-
gólnie pozytywnie wartościując opartą na
katolicyzmie cywilizację łacińską). Także
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inne elementy myśli prof. Żaryna nie są
niczym nowym. Rozmaite odmiany i mu-
tacje misjonizmu opowiadającego o obro-
nie Europy przed barbarzyńskim wscho-
dem są w naszej części kontynentu czymś
nieznośnie powtarzalnym. I bynajmniej
nie jest to tylko specyfika polska. W roli
obrońców „cywilizacji zachodniej” widzieli
się również Rumuni, Chorwaci, a nawet
Ukraińcy. 

Dobra polityka historyczna? 

Suwerenność oraz polski misjonizm pro-
wadzą do wysunięcia postulatu podmio-
towej polityki historycznej. Powinna ona,
zdaniem prof. Żaryna, odbywać się na
płaszczyznach: wewnętrznej i międzyna-
rodowej. Ta pierwsza w pewnym stopniu
dokonała się już dzięki IPN, którego: „co-
dzienna praca (...) przeorała już duszę
narodu”. Proces ten bliski ukończenia bę-
dzie jednak dopiero wtedy, kiedy historia
powróci do szkół w dawnym wymiarze.
Jak przekonuje prof. Żaryn, „historia to
nie jedyny wprawdzie (...), ale najdosko-
nalszy przedmiot nauczania w szkole,
dzięki któremu młody człowiek staje się
zdolny do wolności i odpowiedzialności
zarazem”. Tym samym w nauczaniu nacisk
zostaje przesunięty z aspektu poznawczego
na formujący (postulaty te współgrają
z nową podstawą programową dla nau-
czania historii w szkołach podstawowych
i średnich). 

Podmiotowa polityka historyczna
według autora jest realizowana również
w wymiarze międzynarodowym. W opinii
prof. Żaryna Niemcy, Rosjanie i Żydzi
przy pomocy znacznych środków zdołali
zuniwersalizować swoje wrażliwości, prze-
kształcając je w paneuropejskie, a nawet
światowe, podczas gdy polska opowieść
o II wojnie światowej znalazła się na mar-

ginesie. Narracja o wyjątkowości Holo-
caustu nie pozostawiała wiele miejsca na
opowieść o innych ofiarach. Przeświad-
czenie o wyzwolicielskiej roli Armii Czer-
wonej utrudniało dyskusję o zbrodniach

komunizmu. Postawienie akcentu na
zbrodniczość nazistów i ich kolaborantów
prowadziło do odnarodowienia faktycz-
nych sprawców wojny, czyli Niemców.
Wszystkie te narracje w percepcji autora
przepełnione są niedopowiedzeniem, jeżeli
nie kłamstwem. A ponieważ zdaniem prof.
Żaryna „obrona przodków rzutuje na
wzmocnienie naszego bezpieczeństwa”,
to Polska powinna prowadzić suwerenną
politykę historyczną także na arenie mię-
dzynarodowej. Rozumienie tego rodzaju
polityki przez autora zbiega się z tym, co
głosi kierownik Ukraińskiego Instytutu
Pamięci Narodowej Wołodymyr Wjatro-
wycz. Postawa ta w przypadku obydwu
intelektualistów jest odpowiedzią na fak-
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tyczne wyzwania (w przypadku Ukrainy
bardziej realne z uwagi na wojnę z Rosją),
a zarazem niesie ze sobą pokusę mani-
pulowania przeszłością dla osiągnięcia
celów doraźnych. Polityka historyczna,
zdaniem prof. Żaryna, powinna mieć
miejsce na kilku kierunkach. Umownie
można wyróżnić ukraiński, niemiecki, ro-
syjski i żydowski. Uwaga historyka jest
rozłożona bardzo nierównomiernie, co
budzi spore zdziwienie. Kwestię polityki
historycznej wobec Rosji autor praktycznie
pomija, a kwestie polsko-żydowskie za-
mykają się na znaczącym pomniejszeniu
roli Jedwabnego (zbrodnia przede wszyst-
kim niemiecka) oraz postulatach upa-
miętnienia Polaków ratujących Żydów
podczas II wojny światowej. 

Najwięcej uwagi prof. Żaryn poświęca
polityce historycznej względem Ukrainy.
Spojrzenie autora zdeterminowane jest
przez sentyment kresowy. Autor tego nie
ukrywa, pisząc: „tak naprawdę wszyscy
pochodzimy kulturowo z Kresów, bo bez
nich, bez zabytków Wilna czy Lwowa,
utworów wieszczów (...) nie jesteśmy i nie
będziemy Polakami”. Ten kresosenty-
mentalizm prowadzi go do postulatu obo-
wiązkowych wycieczek szkolnych do Wilna
i Lwowa. Ale nie tylko. Prowadzi również
do daleko posuniętego protekcjonalizmu
wobec Ukraińców. Prof. Żaryn przekonuje,
że celem polskiej racji stanu jest wymu-
szenie [podkr. M.W.] na Ukrainie, aby
ta zrezygnowała z budowania współczesnej
tożsamości na twórcach rzezi wołyńskiej.
Autor niewątpliwie ma rację w definio-
waniu strategicznego celu Polski, ale nie
zastanawia się, czy działanie oparte na
próbach wymuszenia może być w ogóle
skuteczne. Zamiast tej refleksji stwierdza
wprost: „wszystko wskazuje, że strona
polska – w imię własnego bezpieczeń-
stwa – musi nie tylko stać na straży

prawdy historycznej, ale także wziąć na
siebie rolę wychowawcy naszego wschod-
niego sąsiada”. Idąc tropem swojego po-
stulatu, historyk zastanawia się nad „wła-
ściwymi” bohaterami dla współczesnego
państwa ukraińskiego, którzy zarazem
odpowiadaliby polityce zbliżenia z Polską.
Autor zapędza się tu tak daleko, że wy-
mienia nawet Kozaków, którzy pod Zbo-
rowem zdradzili Bohdana Chmielnickiego,
przechodząc do obozu Jana Kazimierza,
czy Pawła Mironowa, Kozaka służącego
w Armii Krajowej. Paternalizm prof. Ża-
ryna jest głęboki, ale zdaje się mieć swoją
konkretną przyczynę. Historyk za płasz-
czyznę służącą polsko-ukraińskiemu zbli-
żeniu wydaje się uznawać pojęcie pol-
skości. Jak twierdzi: „wspólnotowa wizja
polsko-ukraińska jest zadaniem wystę-
pującym po obu stronach. Polacy nie po-
winni odrzucać i wykluczać z polskiej
optyki tych, którzy nie są do końca Pola-
kami, nie mają polskiej świadomości, ale
poszukują kontaktów z polską kulturą”.
W tym miejscu warto postawić pytanie,
czy również Polacy nie powinni w jakimś
stopniu szukać kontaktów z kulturą ukra-
ińską? Zresztą być może prof. Żaryn pewne
koncesje pod adresem wschodniego są-
siada czyni. Wszak potępia zbrodnię pol-
skiego podziemia w Pawłokomie i wyraźnie
sugeruje, że wojewoda bracławski Adam
Kisiel jednak miał więcej racji od Jere-
miego Wiśniowieckiego...

Duże znaczenie dla prof. Żaryna od-
grywa również polityka historyczna wobec
Niemiec, którą opisuje w sposób dość
specyficzny. Nasi zachodni sąsiedzi po-
dobnie jak Polacy posiadają ściśle okre-
ślone cechy narodowe. Podczas gdy Po-
laków konstytuują dążenie do wolności
i honor, to w niemieckim charakterze na-
rodowym spotykają się elementy impe-
rialistycznego „pogaństwa” i odpowie-
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dzialności za chrześcijańską Europę.
Współcześnie silniejszy jest pierwszy
z nich, gdyż według prof. Żaryna gabinet
kanclerz Merkel uznał struktury Unii Eu-
ropejskiej „za wyśmienity zestaw narzędzi
służący wymuszaniu na partnerach poli-
tycznych totalnej uległości”. Obecne „po-
gańskie” Niemcy prowadzić mają politykę
historyczną polegającą na przeniesieniu
odpowiedzialności za ludobójstwo na „na-
zistów” oraz narody przez nich podbite.
Niemniej historyk nie traci nadziei i czeka
na niemieckiego Kazimierza Odnowiciela,
który „odnowi oblicze pogańskiej ziemi”.
Póki to nie nastąpi, należy – twierdzi
prof. Żaryn – zawalczyć o to, aby Niemcy
stali się ambasadorami naszej historii.
Perspektywa taka, jego zdaniem. jest real-
na, gdyż posiadamy argumenty perswa-
zyjne wynikające z faktu niezapłaconych
Polsce odszkodowań. Prof. Żaryn stwier-
dza, że pieniędzy Niemcy nam nie zapłacą,
więc powinny odpłacać nam pozytywnym
PR-em o Polsce i naszej historii. 

Co z tą suwerennością?

Poglądy autora na politykę historyczną,
którą powinna prowadzić Polska względem
Ukrainy i Niemiec, na pierwszy rzut oka
sprawiają wrażenie niekonsekwentnych.
Ale w istocie jest to złudzenie. W rzeczy-
wistości łączy je wspólna perspektywa,
którą jest wypływający z pojęcia suwe-
renności skrajny polonocentryzm. Sam
prof. Żaryn zapewne wolałby określenie
uniwersalizmu polskich dziejów, do któ-
rego odwoływał się podczas sporu o Mu-
zeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Jak argumentował w czasie czerwcowej
prezentacji książki w tejże placówce, „my
jako Polacy doświadczyliśmy wszystkiego,
co było doświadczeniem II wojny świato-
wej”, tak więc nie należy wpisywać dziejów

Polski w szerszy kontekst opowieści
o ówczesnym konflikcie, lecz na odwrót –
pokazać wszystkie przykłady represji i lu-
dobójstw poprzez polskie doświadczenie
i polskie cierpienie. Stwierdzenie to pro-
wadzi do faktycznego przykrycia doświad-
czenia historycznego innych narodów
swoim własnym. 

Nie chcę się tu zastanawiać, czy taki
pomysł na politykę historyczną jest inte-
lektualnie uczciwy. Warto za to zapytać,
czy jest funkcjonalny. Zdecydowanie więk-
sze perspektywy sukcesu wydaje się mieć
na polu wewnętrznym, gdzie państwo
rządzone przez PiS dysponuje instytucjami,
które można wykorzystać w prowadzeniu
polityki historycznej (ze szkołą na czele).
Ale i tu należy pamiętać, że upowszech-
nienie się pamięci o zbrodni wołyńskiej
czy Żołnierzach Wyklętych rodziło się na
zasadzie sprzeciwu wobec dominujących
przez większość III RP wyobrażeń. Nie-
wykluczone, że ta nowa mitologia histo-
ryczna również ulegnie spowszednieniu,
jak to się stało w przypadku choćby postaci
Lecha Wałęsy. Znacznie gorzej wygląda
sprawa aktywności na polu międzynaro-
dowym. Autor pisze o konieczności „wy-
chowania” Ukraińców i „przekonania”
Niemców do stania się ambasadorami
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naszej historii, ale już nie wskazuje, w jaki
sposób to uczynić. W ogóle w książce
prof. Żaryna znajduje się wiele godno-
ściowych haseł, za to niewiele jest prak-
tycznych postulatów. Niby autor sugeruje
prowadzenie działalności promocyjnej
i tłumaczeniowej, produkcję filmów o pol-
skiej historii, ale wszystko to ma miejsce
w sferze bliżej nieokreślonej ogólności.
Trudno zauważyć też praktyczne próby
realizacji tych postulatów przez nową
ekipę rządzącą. Widać chyba to najlepiej
na przykładzie sporu o pamięć z Ukrainą.
Dużo jest pokrzykiwania „z Banderą do
Europy nie wejdziecie”, ale realnych ini-
cjatyw nakierowanych na ukraińskiego,
jak i zachodniego odbiorcę brakuje (dość
powiedzieć, że trójjęzyczna IPN-owska
strona internetowa o zbrodni wołyńskiej
jest od roku praktycznie nieaktualizowa-
na). W tym czasie książka Wołodymyra

Wjatrowycza o tzw. drugiej wojnie pol-
sko-ukraińskiej jest tłumaczona na język
angielski za pieniądze ukraińskiej diaspory. 

Suwerenność w polityce historycznej
jest postulatem ważnym. Ale aby jednak
taka polityka była skuteczna, powinien
jej towarzyszyć realizm. „Suwerenne”
działania, za którymi nie podąża racjonalna
ocena własnych możliwości, mogą być
zwyczajnie przeciwskuteczne. W swojej
książce prof. Żaryn artykułuje pamięć
znacznej części polskiego społeczeństwa,
co samo w sobie jest cenne. Nie widać
jednak w tej pracy żadnego spójnego sys-
temu polityki historycznej, który byłby
w stanie skutecznie wyrazić tę pamięć.
Pozostaje mieć nadzieję, że koncepcja
realizacji polityki historycznej w rzeczy-
wistości istnieje, lecz przedstawienie jej
w książce składającej się z tekstów publi-
cystycznych było po prostu niemożliwe. 
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„NK” w potrzebie!

„Nowa Konfederacja” znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, w związku
z utratą kilku Darczyńców.

Koszty działalności „NK” obejmują wynagrodzenia za: artykuły, redakcję,
korektę, grafikę, księgowość, obsługę informatyczną, skład.

Jeśli cenisz „NK” – wesprzyj ją! 

Podstawą istnienia miesięcznika są stałe, comiesięczne darowizny. Nawet
jeśli są niewielkie, dają poczucie stabilności i pozwalają planować aktywność. 

Darowizny prosimy kierować na rachunek bankowy wydawcy „Nowej
Konfederacji”, Fundacji Nowa Rzeczpospolita: 09 1560 0013 2376 9529 1000
0001 (Getin Bank). W tytule przelewów najlepiej wpisać: „darowizna”. Jeśli
zamierzają Państwo wspierać nas stale, bardzo prosimy o tytuł przelewu:
„stała darowizna”.

Dlaczego warto nas wesprzeć? Przynajmniej z sześciu powodów:
1. „NK” jest próbą stworzenia niskokosztowej poważnej alternatywy dla

upadających – finansowo i intelektualnie – mediów głównego nurtu. Stąd
także nowy model pozyskiwania funduszy – poprzez mecenat obywatelski. 

2. Dostajemy wiele sygnałów, że udaje nam się realizować założone
cele: poważnie debatować o państwie i polityce, transmitować do szerokiej
publiczności ważne idee naukowe i eksperckie, aktualizować polską tradycję
republikańską. Sygnały te płyną zwłaszcza od przedstawicieli inteligencji. 

3. Począwszy od października 2013 r., udaje nam się regularnie publikować
kolejne numery „NK”, poruszając tematy tyleż ważne, ile nieobecne w debacie,
jak np. neokolonizacja Polski, przebudowa globalnego ładu politycznego
czy władza sondaży. 

4. Mamy wpływ na kształtowanie opinii, zwłaszcza elit. Czyta nas 15–20
tys. osób miesięcznie, regularnie występujemy w telewizji, inspirujemy inne
media do podejmowania wprowadzanych przez nas tematów, nasze artykuły
są chętnie przedrukowywane przez popularne portale. 

5. Wsparcie „NK” to także wsparcie młodego – prawdziwie niezależnego
i mającego odwagę płynąć pod prąd – ośrodka i środowiska intelektualnego,
niepoddającego się wszechobecnemu marazmowi i starającego się powoli
budować lepszą Polskę.

6. Darowizny na rzecz fundacji są w Polsce (art. 16 ustawy o fundacjach)
zwolnione z podatku. Co więcej, podlegają odliczeniu od podatku zarówno
przez osoby fizyczne, jak i prawne, zgodnie z przepisami ustaw o podatku do-
chodowym od osób fizycznych i prawnych.
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O nas

„Nowa Konfederacja” to pierwszy w Polsce internetowy miesięcznik idei.
Koncentrujemy się na tematyce politycznej o znaczeniu strategicznym. „NK”
to medium misyjne, tworzone przez obywateli – dla obywateli. Jako pierwsi
w Polsce działamy profesjonalnie wyłącznie dzięki wsparciu Darczyńców.

Stawiamy sobie trzy cele główne.

Po pierwsze, chcemy tworzyć miejsce poważnej debaty
o państwie i polityce.
Dziś takiego miejsca w Polsce brakuje. Wskutek postępujących procesów

tabloidyzacji oraz uzależnienia mediów opiniotwórczych od partii i wielkiego
kapitału, brak ten staje się coraz bardziej dotkliwy.

Stąd, w środowisku skupionym dawniej wokół kwartalnika „Rzeczy
Wspólne” – poszerzonym po rozstaniu z Fundacją Republikańską w kwietniu
2013 o nowe osoby – powstał pomysł stworzenia internetowego tygodnika/mie-
sięcznika idei. Niekomercyjnego i niezależnego medium, wskrzeszającego
formułę głębokiej publicystyki. Mającego dostarczać zaawansowanej wiedzy
o polityce w przystępnej formie.

Nasz drugi cel to pełnienie roli pośrednika
między światem ekspercko-akademickim a medialnym.
Współczesna Polska jest intelektualną półpustynią: dominacja tematów

trzeciorzędnych sprawia, że o sprawach istotnych mówi się i dyskutuje rzadko,
a jeśli już, to zazwyczaj na niskim poziomie. Niemniej w świecie akademickim
i eksperckim rodzą się niekiedy ważne diagnozy i idee. Media głównego
nurtu przeważnie je ignorują. „Nowa Konfederacja” – ma je przybliżać.

Cel trzeci to aktualizacja polskiej tradycji republikańskiej.
Republikanizm przyniósł swego czasu Polsce rozkwit pod każdym względem.

Uważamy, że jest wciąż najlepszym sposobem myślenia o polityce – i uprawiania
jej. Co więcej, w dobie kryzysu demokracji, jawi się jako zarazem remedium
i alternatywa dla liberalizmu. Jednak polska tradycja republikańska została
w dużym stopniu zapomniana. Dążymy do jej przypomnienia i dostosowania
do wymogów współczesności.

Dlaczego konfederacja? Bo to instytucja esencjonalna dla polskiej tradycji
republikańskiej – związek obywateli dążących razem do dobra wspólnego
w sytuacji, gdy inne instytucje zawodzą. W naszej historii konfederacje bywały
chwalebne (konfederacja warszawska 1573 r., sejmy skonfederowane jako
remedium na liberum veto), bywały też zgubne (Targowica). Niemniej, zawsze
były potężnym narzędziem obywatelskiego wpływu na politykę.

Dzisiejszy upadek debaty publicznej domaga się nowej konfederacji!



„Nową Konfederację” tworzą

Stali Darczyńcy:
Paweł Gałus, Bartłomiej Kachniarz, Piotr Kubiak, Michał Macierzyński, Jerzy
Martini, „mieszkaniec Bytomia”, Jakub Stychno, Skryta Opcja Sarmacka,
Marcin Sławeta, Michał Kocur, Remigiusz Iwuć, Piotr Ogiński, Szymon Radzi-
szewicz, Krzysztof Szatan oraz Anonimowi Darczyńcy

Pozostali Darczyńcy:
Stu Osiemdziesięciu Czterech Anonimowych Darczyńców, Jacek Bartosiak,
Piotr Remiszewski, Piotr Woźny, Andrzej Dobrowolski, Krzysztof Poradzisz, Marek
Nowakowski oraz Anonimowi Darczyńcy
(Lista Darczyńców jest uaktualniana na początku każdego miesiąca)
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