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W 2016 roku parlament wyprodukował
31 906 stron ustaw – wylicza w swoim
raporcie firma doradcza Grand Thornton.
To najwięcej od 1989 roku. I to nie jest
ostatnie słowo Sejmu, bo w I półroczu
2017 przyjęto już 17 440 stron ustaw, co
stanowi wzrost o 36 proc. w stosunku do
I półrocza ubiegłego roku. Jeśli ta ten-
dencja się utrzyma, w tym roku pobity
zostanie kolejny rekord. Zresztą, obecny
Sejm i Senat są rekordzistami nie tylko
w dziedzinie objętości uchwalanego prawa.
W ubiegłym roku przyjęcie ustawy – od
wpłynięcia projektu do laski marszałkow-
skiej po podpis prezydenta – trwało śred-
nio 77 dni. To najmniej od 2000 roku.
Prawie połowa (46 proc.) ustaw przyj-
mowana jest bez prac w komisjach, lub
po przyjęciu sprawozdania z prac już
pierwszego dnia (w praktyce oznacza to
z reguły przyklepanie projektu). W 2010
roku była to co dziewiąta ustawa. Senat
nie zgłosił poprawek do ustaw w 67 proc.
przypadków, w 2005 roku było to 42
proc. Coraz więcej ustaw trafia do laski
marszałkowskiej jako projekty poselskie.

Dzieje się to często po to, by ominąć dłuż-
szą rządową ścieżkę legislacyjną.

Dziurawe prawo

W efekcie prawo stanowione przez naszych
parlamentarzystów jest coraz bardziej
dziurawe. Jak w starym powiedzonku zło-
tych rączek od remontów: każdy chciałby,
by było zrobione dobrze, szybko i tanio.
Niestety, w pakiecie można dostać naj-
wyżej dwie z tych cech wykonanej usługi.
Tak jest też z wieloma ustawami uchwa-
lonymi przez PiS-owską większość w par-
lamencie. Politycy tej partii chcą mieć
ustawę tanio (po co zlecać jej opracowanie
i zbadanie skutków komuś kompetentne-
mu?) i szybko (nie ma sensu żmudnie
konsultować tych projektów w rządzie
i w komisjach, trzeba je uchwalić bez
zwłoki). W efekcie dostajemy akt norma-
tywny, o którego niekonstytucyjności wie
nawet wnuczka senatora Bobki. Oczywiście
żadna wnuczka nie będzie nam mówiła,
że białe jest białe, a czarne – czarne, i nie
zrobi tego nawet Trybunał Konstytucyjny,

Stefan SękowSki
Zastępca redaktora naczelnego „Nowej Konfederacji”
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w którego skład wchodzą obecnie głównie
reprezentanci rządu. Musi to zrobić do-
piero prezydent, za namową osób mniej
zacietrzewionych, jeśli chodzi o partyjny
spór, żeby nie dopuścić do uchwalenia
kolejnego bubla. Ale przecież nie może
robić tego za każdym razem – i tak musimy
żyć z prawem uchwalanym w skandalicz-
nych okolicznościach, czy to będzie kolejna
nowela ustawy o TK, czy zmiana wysokości
kwoty wolnej od podatku (najszybciej
uchwalona ustawa w historii) będąca de
facto nieprawidłowo wprowadzoną w se-
nacie poprawką.

A przecież nie jest tak, że to za czasów
PiS stanowienie prawa stało się patolo-
gicznie niechlujne. Inflacja prawa przy-
spieszyła po 2000 roku. Jest to o tyle
zrozumiałe, że był to czas przystosowy-
wania polskiego prawa do prawa Unii
Europejskiej, choć i to mogło wyglądać
lepiej. „Biegunka legislacyjna” wyhamo-
wała w 2004 roku, by od 2011 roku nie-
przerwanie nabierać tempa.

Na to, jak wyglądało stanowienie
prawa w poprzedniej kadencji, wnikliwie
rzuciła okiem Agnieszka Dudzińska
w książce „System zamknięty”, opartej
na analizach zarówno posiedzeń prac
 Sejmu i Senatu, jak i dwóch komisji sej-
mowych i dwóch senackich w latach
2012–2014. Jako że recenzowaliśmy już
książkę na naszych łamach, przytoczę
tylko najważniejsze tezy. Już dawno nie
mamy do czynienia z trójpodziałem wła-
dzy, a z „funkcjonalną jednością systemu
zarządzającego, a więc jednością władzy
wykonawczej i ustawodawczej pomimo
konstytucyjnego ich rozdzielenia”. Du-
dzińska zauważyła nasilającą się tendencję
do „by-passowania projektów rządo-
wych”, czyli przedstawiania przez posłów
pomysłów władzy wykonawczej jako włas-
nych. Debaty parlamentarne już wtedy

były mocno zrytualizowane i nie służyły
wymianie zdań, tylko głoszeniu monolo-
gów. Także prace w komisjach, gdzie po-
słowie-eksperci (często z tylnych ław i nie-
widoczni w telewizyjnych przepychankach)
w teorii powinni poddawać rewizji szla-
chetne założenia rządzących, miały bardzo
często doprowadzić do przepchnięcia ich
planów. Obecność przedstawicieli zain-
teresowanych ministerstw na posiedze-
niach prowadziła do tego, że propozycje
poprawek przyjmowano – bądź nie –
przede wszystkim za ich zgodą.

Można zadać pytanie: skąd my to
znamy? Te podobieństwa wynikają z tego,
że obie strony sporu traktują legislację
w taki sam sposób. Wierząc w swoją
sprawczość, widzą w niej środek do zmie-
niania świata lub, parafrazując laburzys-
towskiego ideologa Anthony’ego Croslan-
da, usuwania wszystkich źródeł niezado-
wolenia. Gdy pojawia się jakiś problem,
natychmiast potrzebujemy ustawy, która
go rozwiąże. I samo uchwalenie danej
ustawy ma być remedium na bolączki,
jej obowiązywanie to już odmienna kwes-
tia. Stąd bierze się nieznośne „pokazaliśmy,
że się da” Beaty Szydło, przedstawianie
przyjęcia jakichś rozwiązań (bez czekania
na ich efekty) jako sukcesów w serii me-
mów pod wspólnym tytułem „Podobno
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niemożliwe” Partii Razem, czy – w kom-
pletnie już karykaturalnej formie – wez-
wanie Piotra Szumlewicza, by „uchwalić
ustawę, która zniesie ubóstwo”. Takie na
wskroś konstruktywistyczne podejście to-
warzyszy nam od zarania III RP, gdy
pakiet 10 ustaw składających się na plan
Balcerowicza przyjęto w… 11 dni. Historia
pokazała, że obok dobrych rozwiązań
w planie Balcerowicza znalazły się i kosz-
marki, które doprowadziły m.in. do wzros-
tu zadłużenia polskich rolników czy wy-
prowadzania z Polski środków dzięki
wprowadzeniu sztywnego kursu dolara.
Być może dałoby się ich uniknąć, gdyby
nad tymi ustawami nieco dłużej popra-
cować. Ten pośpiech tłumaczono nad-
zwyczajną sytuacją, zapaścią gospodarki
i koniecznością szybkiego odejścia od za-
łożeń prawnych realnego socjalizmu. Jed-
nak nawet jeśli wziąć te twierdzenia za
dobrą monetę, to nie żyjemy w nieustan-
nym stanie nadzwyczajnym, a przecież
tego typu działania (zgoda, że nie wobec
wszystkich ustaw) są w polskim parla-
mentaryzmie na porządku dziennym.

Co było pierwsze?

Politycy traktują stanowienie prawa jako
narzędzie zmieniania rzeczywistości. Do
lamusa odeszły koncepcje widzące w pra-
wie stanowionym konkretyzację prawa
naturalnego. Taki punkt widzenia obecny
był zarówno w klasycznej filozofii (Arys-
toteles, Cyceron), jak i tradycyjnej filozofii
chrześcijańskiej (św. Tomasz z Akwinu).
Prawodawca miał odkrywać prawo, nie
je tworzyć. Bardziej współcześnie Fryderyk
August von Hayek wskazywał w „Law,
Legislation and Liberty”, że prawo jest
starsze od prawodawstwa. Tymczasem
„dla człowieka współczesnego pogląd, że
wszelkie prawo rządzące ludzkim działa-

niem jest produktem legislacji jest tak
oczywisty, że twierdzenie, iż prawo jest
starsze niż prawodawstwo brzmi para-
doksalnie”. Zostawiając na boku spór na
temat tego, czy istnieje coś takiego, jak
prawo naturalne, wiara w jego istnienie
miała bardzo dużą zaletę praktyczną. Na-
pełniała ludzi pokorą przy stanowieniu
prawa, wskazując, że istnieje coś ponad
naszą wolą, czemu nasze decyzje powinny
być podległe.

Współczesna praktyka polityczna jest
pozbawiona tej pokory. W tym miejscu
paradoksalnie spotyka się pozytywizm
prawniczy ze zsekularyzowaną wersją de-
cyzjonizmu (ten mający bardziej metafi-
zyczne podłoże stawia przed nami pułapki
innego rodzaju, ale to temat na inną dys-
kusję). W obu przypadkach to, jakie prawo
obowiązuje, ma być zależne od woli pra-
wodawcy. W przypadku zsekularyzowa-
nego decyzjonizmu, którego odbicie widać
w działaniach obecnie rządzących, kieru-
nek stanowienia prawa ma wskazywać
subiektywnie interpretowana „wola ludu”,
która – zdaniem prawodawców – raz wy-
rażona w akcie wyborczym jest wekslem
in blanco na wszelkie formy realizacji na-
wet mgliście zakreślonych w kampanii
wyborczej postulatów. W tym ujęciu nie
ma norm wyższego rzędu, z którymi zgod-
ne muszą być nowo uchwalane ustawy,
a w konsekwencji nie ma też i arbitra,
który oceniałby tę zgodność. Zdaniem ra-
dykalnych wyznawców tego ujęcia nie jest
nim nawet prezydent, dysponujący prze-
cież znacznie silniejszym mandatem od
wyborców niż rządząca partia.

Obok tego występuje jeszcze inne
zjawisko – konstruktywizm. Dla prawo-
dawców uchwalanie ustaw nie jest two-
rzeniem ram dla życia społecznego, tylko
lepieniem rzeczywistości z aktów praw-
nych. Tego konstruktywizmu nie są po-
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zbawieni także politycy mniejszych ugru-
powań, potrafiący licytować się, ile kto
zgłosił nowych projektów. Oczywiście nie
da się na raz zamknąć legislacyjnego skle-
piku, nawet uchylenie ustawy odbywa się
za pomocą uchwalenia nowej, jednak tak
się utarło, że gdy tylko pojawi się jakiś
palący społecznie problem, pierwsze, co
wielu przychodzi na myśl, jest to, że rzą-
dzący powinni z tym „coś” zrobić. To
„coś” to z reguły przepchnięcie w ekspre-
sowym tempie jakiejś ustawy przez par-
lament, choćby już istniały ramy prawne,
w których można skutecznie walczyć z pro-
blemem. Dziś, gdy prawo obejmuje wła-
ściwie wszystkie możliwe sfery naszego
życia, trudno się dziwić, że politycy uchwa-
lają tyle nierzadko wadliwego prawa.

Tylko pokora nas uratuje

Jakie może być remedium na ten stan
rzeczy? Przede wszystkim powrót do
uświadomienia sobie niedoskonałości
świata i ludzkiej natury: nie będziemy
w stanie usunąć „wszystkich źródeł nie-
zadowolenia”. Ubogich zawsze mieć bę-
dziemy u siebie, nigdy wszystkie rodziny
nie będą w pełni harmonijne, zawsze będą
pojawiać się nowe, nieznane dotychczas
środki odurzające czy nowoczesne formy
stosunków wymiany rynkowej, wyprze-
dzające obowiązujące regulacje prawne.
Często szybciej na problemy – które swoją
drogą są często bardzo złożone i nie da
się na nie odpowiedzieć punktowo – od-
powiada społeczeństwo, które potrafi się
elastyczniej dostosować do zmieniającej
się rzeczywistości i państwo w tym zakresie
może co najwyżej kreślić ramy prawne
dla jego funkcjonowania. To, że dziś często
tego nie potrafi, wynika z lat życia w real-
nym socjalizmie, które nauczyły nas, że
to na państwie mamy w pierwszej kolej-

ności polegać, a inne formy relacji mię-
dzyludzkich są z gruntu podejrzane i wy-
magają kontroli państwowej.

Po drugie – uznać niedoskonałość
własnego umysłu i zauważyć korzyści,
jakie płyną z pluralizmu występującego
w parlamencie. Naprawdę po wszystkich
stronach politycznych barykad można
znaleźć ludzi, którym zależy na dobru
Polski, a jednocześnie różniących się mię-
dzy sobą sposobem patrzenia na rzeczy-
wistość, wiedzą w różnych dziedzinach

nauki, doświadczeniem praktycznym na
różnych niwach działania, pochodzeniem
z różnych środowisk, znajomością pro-
blemów różnych grup społecznych czy
zapleczem polityczno-eksperckim. Zacho-
wując trzeźwą świadomość, że w ramach
systemu parlamentarno-gabinetowego
i tak prymat będzie miał kierunek obrany
przez aktualną większość, można taką
mozaikę wykorzystać do opracowywania
dobrych aktów prawnych. Wymaga to
jednak uznania, że własna formacja nie
pozjadała wszystkich rozumów; wymaga
także realnego dowartościowania środo-
wisk eksperckich (co wiąże się ze wzmoc-
nieniem ich roli nie jako „przytakiwaczy”
wobec pomysłów polityków) i otwarcia
na konstruktywne konsultacje społeczne.
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Także Biuro Analiz Sejmowych musi być
traktowane jako ośrodek, od którego warto
usłyszeć nieraz druzgocące opinie, nie zaś
jako kolejny łup w walce partyjnej, pro-
dukujący podkładki pod szykowane przez
rząd zmiany, co niestety obecnie ma miejsce. 

Naiwne? Być może. Ale konieczne.
Do czasów, gdy w polskim parlamenta-

ryzmie królowała zasada „zgody powszech-
nej” nie ma powrotu, współpracę można
jednak budować także wtedy, gdy osta-
tecznie o przyjęciu (bądź nie) danej ustawy
decyduje się większością głosów. Do tego
jednak potrzeba decydentów obdarzonych
cnotą pokory – a z tym jest obecnie
krucho. 
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Jesteśmy silnie ukształtowani przez kul-
turę, historię i tradycje naszej wspólnoty.
Często nawet nie zdajemy sobie sprawy
z tego, ile naszych postaw jest odmiennych
od zachowań innych narodów, a zarazem –
ile posiadamy takich, które są bardzo pol-
skie, unikalne. Jedni mogą ten fenomen
uważać za wielki minus, inni za plus.
Faktem jest jednak to, że od naszej „pol-
skości” nie uciekniemy. Dlatego też trzeba
ją wykorzystać do poprawiania tego, co
w naszej rzeczywistości szwankuje, jeśli
tylko się da. A jedno jest pewne: konsensus
był i może z powrotem być cechą arcy-
polską.

Potrzeba nam liberum veto!

Praktycznie każdy Polak słysząc zbitkę
dwóch łacińskich słów: „liberum veto”,
instynktownie wie, że to coś złego. Te
słowa są symbolem upadku Rzeczypo-
spolitej. I jest to prawda. Jednak zasada
jednomyślności braci szlacheckiej na sej-
mie, jaką my znamy pod złowieszczym
określeniem liberum veto, jest wykośla-

wioną ideą konsensusu, jedną z najważ-
niejszych zasad doby złotego wieku Rze-
czypospolitej, której kształt krystalizował
się od końca XIV w. aż do początku XVI w. 

Poczynając od 1370 r., to jest od
śmierci ostatniego Piasta, Kazimierza
Wielkiego, rycerstwo (a nie tylko możno-
władcy) zaczęło się organizować, by uzys-
kać przywileje od nowych władców wy-
bieranych na tron Polski. Najpierw od
Ludwika Węgierskiego, który chciał za-
pewnić wybór na tron Królestwa Polskiego
którejś ze swych córek (przywilej koszycki,
17 września 1374 r.), a następnie od Wła-
dysława Jagiełły, który również zabiegał
o sukcesję dla swego potomka. Następne
przywileje uzyskiwano od Kazimierza Ja-
giellończyka i jego synów. W latach 1382-
1384 pojawił się nowy typ zgromadzenia –
sejm walny, który wszedł na trwałe do
polskiej kultury politycznej. Powoli, przez
cały XV w., postępowała formalizacja jego
kształtu i wytworzenie się obok senatu
koła poselskiego – reprezentantów sej-
mików ziemskich, czyli drugiej izby sejmu.
Pierwszy taki sejm, z dwiema izbami sej-

aDam miChalak
Historyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego

Istnieje szansa na stworzenie systemu politycznego opartego na konsen-
susie. Wymaga to jednak intensywnego zaangażowania w życie społeczne
obywateli oraz podjęcia próby wzmocnienia kontroli polityków

konsensus cechą arcypolską?



mującymi i królem, odbył się najpraw-
dopodobniej już w 1468 r. Również w tym
czasie, na terenie Wielkopolski i Mało-
polski, rozwijał się i na trwałe zakorzeniał
system sejmików ziemskich. 

System parlamentarny I RP, kształ-
tujący się przez XV wiek, osiągnął swoją
pełnię w pierwszej połowie XVI w., po-
czynając od konstytucji Nihil novi, usta-
nowionej na sejmie w Radomiu w 1505 r.
To ona położyła formalny fundament pod
demokrację szlachecką i sprawiła, że
Rzeczpospolita z monarchii arystokra-
tycznej przekształciła się w monarchię
parlamentarną, która trwała aż do 1795 r.,

będąc – niestety – u swego końca raczej
karykaturą swej pierwotnej postaci,
ukształtowanej na początku XVI wieku.
Ugruntował się wówczas pogląd, że sejm
walny, gdzie stanowione są nowe prawa,
tworzą trzy stany sejmujące: król, senat
i izba poselska, i jedynie poprzez współ-
pracę oraz zgodę wszystkich stanów mogło
być uchwalone prawo. Od tego momentu,
przez cały XVI wiek, uznano na poziomie
instytucjonalnym (ale co ważniejsze – na
poziomie ideowym i społecznym), że pod-

stawą uchwalania prawa jest consensus,
czyli poszanowanie praw wszystkich człon-
ków wspólnoty, a nie jednomyślność. Za-
szczepienie się tego poglądu było w dużej
części zasługą ruchu egzekucyjnego. Bez-
pardonowa dominacja większości nad
mniejszością w ogóle nie wchodziła w grę.
W czasie debat sejmowych należało prze-
konać swych współbraci do przedstawionej
propozycji lub tak długo „ucierać” stano-
wiska, aż decyzja będzie akceptowalna
dla obu stron. Nie chodziło o to, by prze-
konać do swojego pomysłu wszystkich,
co – jak zdawano sobie sprawę – było
często niemożliwe, ale by mniejszość nie
podnosiła protestów. Celem było utwier-
dzenie mniejszości w przekonaniu, że
nowo wprowadzane prawo, mimo że nie
po ich myśli, nie łamie jej praw i tych,
których reprezentowali, ale – w dodatku –
będzie dobre dla kraju. Brak sformalizo-
wanego regulaminu obrad pozwalał na
długą, swobodną debatę, wielodniowe ne-
gocjacje i – w końcu – wypracowanie
rozwiązań. Normalną rzeczą były obrady
trwające do trzeciej w nocy. Taki system
umożliwił wykształcenie się sztuki ora-
torstwa politycznego i parlamentarnej re-
toryki na wysokim poziomie. Chyba jed-
nym z najbardziej doniosłych, ale też nie-
typowych przykładów tego ucierania się
poglądów szlachty, możnych i króla były
obrady sejmu 1569 r., dotyczące kształtu
unii pomiędzy Koroną a Litwą. Obrady
rozpoczęte w styczniu, przerwane pota-
jemnym opuszczeniem obrad przez Lit-
winów w marcu, wznowione zostały
w czerwcu. Były pełne nagłych i drama-
tycznych zwrotów akcji, wybitnych popi-
sów oratorskich (m.in. znakomitego praw-
nika, biskupa krakowskiego Filipa Pad-
niewskiego), ucierania poglądów do mo-
mentu, gdy wszystkie strony ostatecznie
mogły zgodzić się na składaną propozycję.
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Sprawne zębatki

szlacheckiego systemu

politycznego były oliwione

jednym wyjątkowym

smarem: cnotami

obywatelskimi;

samokontrolą, dbałością

o interes ogółu, strzeżeniem

zasady konsensusu



I ostateczny wynik – wybitny i chyba je-
dyny tego typu w Europie, jeśli nie na
świecie: zawiązanie, bez wojny, realnej
unii pomiędzy dwoma równoprawnymi
państwami, która to unia przetrwała
226 lat. 

W czasach bezpardonowej walki
stronnictw i opisywania polityki jako gry
jedynie makiawelicznej powyższy opis
praktyk z przeszłości może się nam wy-
dawać jakąś bajką albo teoretycznym idea-
łem działalności parlamentu, jednakże
dokumenty i wspomnienia świadczą
o czymś innym. Taka była rzeczywistość.
Rzeczpospolita w swym najwspanialszym
okresie była rządzona nie dzięki sile ab-
solutystycznego władcy czy zamordystycz-
nej administracji lub też zawłaszczaniu
państwa przez większościowe stronnictwo,
ale dzięki woli wolnych obywateli i ich
dbałości o prawa wspólnoty, interes oj-
czyzny i prawa mniejszości.

Co dał szlachcie konsensus?

Oczywiście zdarzały się konflikty, kłótnie,
walki. Bywały sytuacje, że wypracowanie
konsensusu było niemożliwe. Niektóre
sejmy kończyły się bez uchwalenia kon-
stytucji, czyli praw. Ale taki „niedoszły”
sejm nie był bezwartościowy. W jego trak-
cie pojawiały się interesujące pomysły,
czasami rewolucyjne, na które posłowie
nie mogli się jednak zgodzić bez decyzji
sejmików ziemskich. Jednak po zakoń-
czeniu sejmu pomysły te, poprzez spra-
wozdających przebieg sejmu posłów, tra-
fiały na sejmikach relacyjnych do ogółu
szlachty. Były dyskutowane, oceniane,
przygotowywano na nie odpowiedzi, z któ-
rymi posłowie danej ziemi mieli trafić na
następny sejm. Dzięki temu procesowi
ustalały się ogólnoszlacheckie poglądy na
najważniejsze kwestie państwa. Budowała

się powoli wspólnota interesów ogółu na-
rodu szlacheckiego, a co za tym idzie –
świadomość wspólnej odpowiedzialności
za państwo, która przezwyciężyła party-
kularne interesy poszczególnych dzielnic,
ziem i jednostek. Takie ustalanie prawa,
przy strzeżeniu zasady konsensusu, po-
zwoliło na ukształtowanie się najważniej-
szych cech kultury politycznej doby złotego
wieku, takich jak niechęć do rozwiązań
ekstremalnych, poczucie odpowiedzial-
ności za wspólnotę czy uznanie dla nad-
rzędności i suwerenności prawa w życiu
publicznym. 

Pokazem dojrzałości, umiejętności
samoorganizacji i pełnego uformowania
się szlacheckiej świadomości obywatelskiej,
przejawiającej się w poszanowaniu prawa
wszystkich obywateli, był okres bezkró-
lewia w latach 1572-1574. Państwo nie
było przygotowane na tę sytuację. Nie
było regulaminu elekcji. Nie było kandy-
datów z tradycyjnie branych pod uwagę
dynastii: Piastów i Jagiellonów. Nie było
instytucji, które miały w tym czasie za-
pewnić spokój w państwie. Trzy lata wcześ-
niej (1569) Wielkie Księstwo Litewskie,
poprzez Unię Lubelską, stało się państwem
elekcyjnym – szlachta obu krajów miała
razem wybrać króla. Był to zwyczaj poli-
tyczny, którego panowie litewscy musieli
się dopiero nauczyć. Sami Litwini liczyli
jeszcze na zmianę kształtu Unii. Do tego
tlił się cały czas konflikt szlachty protes-
tanckiej z katolicką. Przy próbie wybrania
nowego władcy, nie tylko Unia, ale też
sama Korona mogła zostać rozdarta. Stało
się odwrotnie. Szlachta szkoląca się w za-
sadzie konsensusu i wyższości interesu
publicznego nad prywatnym zorganizo-
wała się sama. Powołano sądy kapturowe
(normalne przestały działać, bo sądziły
w imieniu króla), wezwano pospolite ru-
szenie do strzeżenia porządku publicznego,
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ustalono i zorganizowano elekcję. Szczy-
tem szlacheckiego konsensusu była jednak
powołana w 1573 r. Konfederacja War-
szawska, która zapewniła równoupraw-
nienie katolików z innowiercami. Posta-
nowienie to było rewolucyjne jak na tam-
ten moment dziejów, szczególnie gdy weź-
miemy pod uwagę, że było ono wynikiem
debat i obserwacji sytuacji międzynaro-
dowej, a nie efektem wojny. Rzeczpospolita
nie rozpadała się. Osiągnęła swój pełen
rozkwit. Trzydzieści sześć lat później woj-
ska Rzeczypospolitej weszły na Kreml.

Wola wolnych obywateli – sejmiki

Jednak wola i upór samych posłów na
sejm, współpracujących z senatem i kró-
lem, z pewnością nie wytrzymałyby tak
długiej próby czasu: nie stworzyłyby ponad
stu lat najlepszego okresu Rzeczypospo-
litej. Potrzebna była kontrola poczynań
trzech stanów sejmowych i samych re-
prezentantów braci szlacheckiej, którą
stanowiły sejmiki. Było to miejsce, w któ-
rym wolni obywatele, również ucierając
między sobą poglądy na zasadzie kon-
sensusu, postanawiali, co dla ich ziemi
i samej ojczyzny będzie najlepsze. Bez
instytucji sejmików system polityczny wy-
wróciłby się dużo szybciej. Decyzje
w postaci instrukcji przekazywano wy-
branym reprezentantom, których wysyłano
na sejm i których z wypełnienia instrukcji
rozliczano. Poprzez sejmiki większość
obywateli I RP brała udział w życiu poli-
tycznym i realnie wpływała na kształt
ustroju państwa. Na przykład w roku
1629 na sejmiku proszowickim przeciw-
stawiono się przygotowaniom wojennym
Zygmunta III Wazy i nie zgodzono się na
uchwalenie podatków na wojska zaciężne,
które zostały sprowadzone bez zgody sej-
mu. Zakres spraw, które poruszano był

ogromny: zajmowano się sprawami sa-
morządu ziemskiego, polityką zagraniczną,
polityką dworską, zbieraniem podatków,
zapewnianiem porządku wewnątrz pań-
stwa, wspieraniem finansowym szkół
i fundacji dla ubogich, stanem dróg i mos-
tów, sprawami sanitarnymi, archiwami
grodzkimi. Przedstawiano królowi po czte-
rech kandydatów na takie urzędy ziemskie

jak: podkomorzy, sędzia ziemski, podsę-
dek, pisarz ziemski. Na samych sejmikach
wybierano przedstawicieli do trybunału
skarbowego w Radomiu lub deputatów
do trybunałów koronnego lub litewskiego.
Były to kuźnie mężów stanu, jednak przede
wszystkim – instytucje nacisku na posłów
wysyłanych na sejm. Posłowie obawiali
się sprzeniewierzenia instrukcjom posel-
skim. Często też postanowienia sejmu
przyjmowano warunkowo, to znaczy poseł
zgadzał się zaakceptować nowe prawo,
ale tylko pod warunkiem, że szlachta na
jego sejmiku również zgodzi się na to
prawo. 

Ktoś mógłby pomyśleć, że obawa
przez surową oceną posła przez współbraci
na sejmiku relacyjnym mogła zachęcać
do częstego zrywania sejmów, gdy tylko
postanowienia nie zgadzały się z instruk-
cjami poselskimi. Nic jednak podobnego.
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kiedyś szlachcic nie

odważyłby się zerwać

sejmu – to byłby jego koniec

w społeczeństwie. Jednak

później liczył się już tylko

interes prywatny, interes

patrona



Po pierwsze: każdy sejm rozpoczynał się
mszą świętą. Była to ważna kwestia psy-
chologiczna: osoba zrywająca sejm nara-
żała się na sankcję niebieską. Ponadto
poseł, który zerwał sejm, a ogół widział,
że uczynił to z pobudek osobistych, narażał
się na opinię gwałtownika i ogólnokrajowe
wykluczenie z życia społecznego. 

Dlaczego się popsuło, skoro tak
dobrze działało?

Jest wiele opracowań opisujących powody
upadku I RP i kryzysu jej systemu poli-
tycznego, który rozpoczął się od II połowy
XVII w. Były to wojny, słabość ekono-
miczna, zubożenie szlachty, powstanie
pionowych zależności ekonomicznych,
wytworzenie się systemu klientelistycz-
nego, podejmowanie kluczowych decyzji
dla państwa poza sejmem i sejmikami
w nieoficjalnych gronach. Uważam jednak,
że wyżej wymienione czynniki są następ-
stwem lub wpływały równolegle z fakto-
rem, który w największym stopniu znisz-
czył Rzeczpospolitą. W jego opisaniu po-
może nam… husaria.

Ta chyba najlepsza na świecie jed-
nostka kawaleryjska, chluba naszych
przodków, po odsieczy wiedeńskiej i bi-
twom pod Parkanami (1683) oraz Hodo-
wem (1694) przestała odnosić zwycięstwa.
Kiedyś uważano, że był to wynik zmian
w technice wojennej. Jednak najnowsze
ustalenia wskazują, że na przełomie XVII
i XVIII wieku nie wprowadzono nowych
rozwiązań, które uniemożliwiłyby wygry-
wanie bitew przez husarię. Natomiast po-
wód kolejnych porażek tej jednostki był
tylko jeden: brak rekrutów. Brak chętnej
szlachty, która gotowa byłaby poświęcić
życie dla trudnego szkolenia i obrony oj-
czyzny. Zabrakło odwagi i chęci. Zabrakło
cnót. Obywatele zmarnieli. Sprawne zę-

batki szlacheckiego systemu politycznego
były oliwione jednym wyjątkowym sma-
rem: cnotami obywatelskimi; samokon-
trolą, dbałością o interes ogółu, strzeże-
niem zasady konsensusu. Wytracenie się
ich, spotęgowane wojnami, biedą, po-
wstaniem systemu klientelistycznego,
przyniosło upadek. Kiedyś szlachcic nie
odważyłby się zerwać sejmu – to byłby
jego koniec w społeczeństwie. Jednak
później liczył się już tylko interes prywatny,
interes patrona. A skoro większość przyjęła
taką postawę, to nie było kogo się wstydzić
i czyjej opinii się obawiać.

Jaka płynie dla nas współczesnych
z tego nauka? Istnieje szansa na zbudo-
wanie sprawnej, zdrowej demokracji. Ist-
nieje szansa na stworzenie systemu poli-
tycznego opartego na konsensusie. Wy-
maga to jednak intensywnego zaangażo-
wania w życie społeczne obywateli oraz
podjęcia próby zintensyfikowania kontroli
polityków. Na pytanie: „Jak zmienić ten
system? To partie wodzowskie. Nie mamy
na nie żadnego wpływu” można odpo-
wiedzieć: „A kiedy ostatni raz byłeś u swo-
jego posła? Jak często pytasz o wypełnienie
obietnic wyborczych? Czy próbujesz coś
sam zrobić? Zebrać innych i coś zapro-
ponować?”. To trudne, szczególnie przy
małej zamożności Polaków, ale od czegoś
trzeba zacząć. Niczego jednak nie doko-
namy bez najważniejszego: cnót. Bez
wdrukowania nam, wręcz na poziomie
podświadomości, chęci do działania na
rzecz wspólnoty. Współcześnie cnoty mogą
zacząć realnie wpływać na nasze życie –
formować nas, ale musimy zacząć o nich
mówić. Zacząć na nowo się ich uczyć. Na
nowo nimi żyć. Bez nich będziemy tylko
masą samotnych jednostek, których współ-
cześni magnaci będą używać, jak chcą.
Tak jak u kresu Rzeczypospolitej Szla-
checkiej. 
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W październiku wchodzą w życie zmiany
w systemie emerytalnym. Obniżenie wieku
emerytalnego czy świadczeń dla byłych
funkcjonariuszy peerelowskich służb to
prawdopodobnie dopiero przedsmak przed
całkowitym rozmontowaniem systemu
wprowadzonego w Polsce w latach 90-
tych XX wieku. Już rząd PO-PSL podgryzł
Otwarte Fundusze Emerytalne, jednak
rząd Zjednoczonej Prawicy chce ostatecz-
nie zakończyć ich istnienie. W jego łonie
ścierają się dwie wizje odejścia od OFE,
reprezentowane przez ministra rozwoju
i finansów Mateusza Morawieckiego oraz
minister rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej – Elżbietę Rafalską. Zanim się
zastanowimy, jaka wizja byłaby lepsza,
warto podsumować system, z którym się
żegnamy.

Wbrew temu, co twierdzą zwolennicy
Otwartych Funduszy Emerytalnych, nie
mamy czego żałować. Zachowują się oni
jak ofiary syndromu sztokholmskiego.
OFE bez problemu wzięły część z nich
w jasyr, sięgnęły sobie gładko do ich sa-
kiewki, po czym zabawiały się bezwstydnie

ich pieniędzmi, inwestując sobie to tu, to
tam, każąc na dodatek jeszcze płacić sobie
za zarządzanie nieswoimi pieniędzmi, i to
niezależnie od owoców. Mimo to orędow-
nicy OFE nie skorzystali ze sposobności,
by siedzieć cicho, lecz dalej kreślą namiętne
strofy na rzecz utrzymania tej instytucji,
powiadając, że to organizm z ducha libe-
ralny, co jest całkowitym bajdurzeniem.
Dlaczego? Ano dlatego, że gdyby OFE
rzeczywiście było pacholęciem z liberal-
nego łoża, to – po pierwsze – nie zacho-
dziłaby (początkowo i przez lata) koniecz-
ność przymusowego należenia doń, która
objęła wiele osób, po wtóre zaś – grałyby
wedle mechanizmów wolnorynkowych,
czyli otrzymywałyby wynagrodzenie za
wyniki, a nie za sam fakt istnienia.

Neoliberał walczy o błękitną krew 

OFE powszechnie zwykło się określać
mianem rozwiązania „liberalnego”, gdyż
pojęcie „liberalny” stało się semantyczną
studnią bez dna. Tymczasem wnikliwe
badania DNA Otwartych Funduszy Eme-

Damian maziarz
Doktorant Katedry Etyki Szczegółowej na Wydziale Filozofii KUL 

Otwarte Fundusze Emerytalne są owocem neoliberalizmu, dążącego do
„ufinansowienia” gospodarki. Czy pomysły na ich zamknięcie rzeczywi-
ście wychodzą poza tę logikę?

nie płakałem po ofe



rytalnych (nie tylko w Polsce) wiodą do
innych źródeł: założycielami prywatnych
funduszy emerytalnych nie byli poczciwi
(acz nie bez skazy pierworodnej poczęci)
liberałowie, lecz rodzice wiodący nad
wyraz patologiczny żywot – neoliberałowie.
To problematyczne określenie. Pierwotnie
użyte przez przedstawiciela ordolibera-
lizmu Alexandra Rüstowa dla opisu „od-
rodzonego liberalizmu”, odległego od XIX-
wiecznego leseferyzmu, jest wykorzysty-
wane często przez lewicę jako pojemny
worek dla wszystkich zwolenników wolnej
gospodarki. Mało kto sam określa się
mianem „neoliberała”, jednak pojęcie to
funkcjonuje w obiegu na tyle długo, że
można wskazać cechy niewątpliwie ist-
niejącego zjawiska. Ideę neoliberalną na-
leżałoby poczytać za zdegenerowaną formę
liberalizmu, albowiem – w przeciwieństwie
do przedstawicieli klasycznego liberaliz-
mu – neoliberałowie cechują się, po pierw-
sze, skromnym korpusem filozoficznym,
po wtóre zaś – przedsięwzięte przez nich
działania zmierzają w stronę wynaturzenia
wolnego rynku. A OFE są owocem ich
sposobu myślenia. Ludzie, którzy wymyślili
plan o kryptonimie „OFE”, uznają rynek
za główne środowisko bytowania czło-
wieka, ekonomię – za światopogląd i na-
czelną filozofię moralną, nawet za świecką
religię. Neoliberałowie dokonali odłączenia
ekonomii od prądów intelektualnych,
z którymi przez wieki pozostawała spo-
winowacona. Neoliberalizm abstrahuje
od – posiadającej wszak historyczne źród-
ła – konstatacji, iż ekonomia jawi się jako
dziedzina posiadająca bardzo małą filo-
zoficzną autonomię, charakteryzująca się
dużym stopniem przygodności. Zapomi-
nają, że przykładowo jeden z ojców kla-
sycznego liberalizmu, Adam Smith, uważał
ekonomię za dziedzinę filozofii moralnej.
Tym niemniej neoliberałowie z dezyn-

wolturą pretendują do tego, by ekonomia
stała się „filozofią pierwszą” – instancją
formułującą obligatoryjne kategorie an-
tropologiczne, organizującą ustawodaw-
stwo i kształt życia społeczno-państwo-
wego. Ekonomizm wykazuje tym samym
tendencje maksymalistyczne, starając się
uczynić zadość aspiracjom objęcia wpły-
wem każdego obszaru rzeczywistości, po-
zycjonując filozofię i politykę jako swoje
służebnice. Neoliberalizmowi powiodła

się sztuka strategicznego zarządzania per-
cepcją społeczną, dzięki czemu zdołał
ugruntować na długie lata przekonanie,
iż ekonomia jawi się wyłącznie jako nauka
ścisła, nie zaś polityczno-społeczna, rynek
zaś jest najefektywniejszym weryfikatorem
oceny umiejętności, talentów, dóbr i usług.
W ostatnich latach ortodoksja ta jest jed-
nak coraz częściej kontestowana. Nie tylko
ze strony reprezentantów innych niż li-
beralizm nurtów intelektualnych – sami
(różnej denominacji) liberałowie zdają
się niekiedy dostrzegać, że pozwolili na
społeczno-ekonomiczną monopolizację
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doktryny i nie muszą już przyjmować czo-
łobitnej postawy wobec neoliberałów.
Choć sami neoliberałowie z trudem przyj-
mują do wiadomości, że ich wersja libe-
ralizmu nie musi na wieki wieków być
hegemonistyczna. 

Ile żetonów pan stawia? 

Perspektywa neoliberalna sprzyja proce-
sowi „ufinansowienia” gospodarki. W neo-
liberalnym paradygmacie wyżej usytuo-
wani są inwestorzy-spekulanci niż przed-
siębiorcy-kapitaliści, natomiast sam rynek,
mający wszak być przedmiotem racjonal-
nej działalności jednostek (która to ra-
cjonalność jest sama w sobie rzeczą wąt-
pliwą), przechodzi transformację w gos-
podarkę-kasyno, gdzie o sukcesie danego
podmiotu decyduje często spekulacja po-
przez obrót niekontrolowanymi instru-
mentami finansowymi. Neoliberalizm nie
premiuje bogacenia się za sprawą pracy
czy przedsiębiorczości – na kanwie neo-
liberalizmu godziwe staje się maksyma-
lizowanie zysków w oparciu o wykorzy-
stywanie wątpliwych etycznie operacji
i enigmatycznych transakcji. W 2015 roku
tego rodzaju spekulacje osiągnęły astro-
nomiczny pułap 600 bilionów dolarów,
co stanowi ośmiokrotność światowego
PKB. Owe działania finansowe rzutują
m.in. na handel zbożami, minerałami
i zasobami energetycznymi. Ogromne ro-
tacje cen, choćby ropy naftowej, nie są
bowiem pochodną produkcji i konsumpcji,
ponieważ owe czynniki charakteryzują
się – w skali światowej – znaczną stabil-
nością. Cena w tym przypadku jest wy-
padkową procesów spekulacyjnych okre-
ślonych podmiotów finansowych. 

W myśl neoliberalnego paradygmatu,
nakazującego deregulować każdą sferę
ekonomiczną, wprowadzono nieograni-

czone możliwości w handlu derywatami,
ryzykownymi instrumentami pochodnymi
(pozagiełdowymi), swapami i kontraktami
terminowymi. Dało to asumpt ku temu,
by działalność spekulacyjna podmiotów
finansowych odbywała się bez żadnych
obostrzeń. Oznaczało to dekompozycję
ekonomii – amorficzne rynki finansowe
uzyskały przewagę nad gospodarką realną,
odciskając na niej ogromne piętno. W la-
tach 80. operacje o charakterze spekula-
cyjnym wynosiły 15%, dziś natomiast
w wielu obszarach uzyskały pozycję do-
minującą. Zresztą samo słowo „deregu-
lacja” w odniesieniu do sektora finanso-
wego jawi się jako nietrafione – adek-
watnej byłoby posługiwać się określeniem
„samoregulacja”, albowiem owe podmioty
regulują dziedziny, którymi są zaintere-
sowane, na własną modłę. 

Między Scyllą a Charybdą

Orędownicy OFE, z lubością odwołujący
się do liberalnych (wolnościowych) kate-
gorii, dokonują gwałtu na wolnościowych
pryncypiach. Są pierwsi, jeśli idzie o sma-
ganie państwa za to, że przymusza oby-
wateli do przynależności w I filarze. Zawsze
też można na nich liczyć, kiedy trzeba
pomstować, że państwo pobiera za duże
składki, nie oferując w zamian adekwat-
nych korzyści. Ale w przypadku OFE neo-
liberałowie dokonują nie lada wolty. Tego,
że państwo przymusza część obywateli
do zapisania się do OFE, nie interpretują
jako zamachu na możność samostano-
wienia jednostki i zarządzania własnym
kapitałem. O nie – zwolennicy prywatnego
emerytalnego filara kapitałowego, na co
dzień gardłujący, iż państwo powinno
trzymać się z dala od kieszeni obywateli,
w tym przypadku gorliwie zabiegali, by
państwo dało wyraz swym ekspansjonis-
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tycznym dążeniom i zobligowało część
społeczeństwa do odkładania środków
w OFE. Zakrawa to na totalną aberrację.
Gdzie miejsce na manifestację liberalnej
możności wyboru? Liberał z krwi i kości,
widząc takie postępowanie swych (rze-
komych) sukcesorów, niechybnie doko-
nałby aktu wydziedziczenia swych przy-
branych synów za „niewolnościowe” po-
stępowanie. 

W konfuzję wprawia również druga,
wielce charakterystyczna, kwestia związana
z OFE. Neoliberałowie zwykli podkreślać,
że rynek jawi się jako doskonały probierz
przydatności danego przedmiotu lub usług.
Innymi słowy: jeśli coś działa sprawnie
i radzi sobie w ramach konkurencji, pro-
speruje dobrze, bo ludzie chętnie łożą na
takie dzieła. Jeśli zaś nie daje rady w wol-
norynkowych realiach, obywatele (kon-
sumenci) zagłosują portfelami i dane
przedsiębiorstwo przepadnie z kretesem.
OFE na tym tyle bardzo się wyróżniały.
Oto bowiem obywatel był zobligowany
do ofiarowywania hojnej składki na rzecz
OFE (od 1999 roku do 2010 roku – 10,7%,
od 2010 roku – 3,5%), bez względu na to,
jak fundusze zarządzały jego środkami.
Mechanizm wolnorynkowy był więc bardzo
wątpliwy – składka nie była bowiem uza-
leżniona od efektów działania OFE. Nie
dość więc, że OFE miały zapewnioną pań-
stwową kuratelę w postaci cyklicznego

dostarczania nowych klientów, to ponadto
nie musiały się zbytnio troskać o wyniki
swoich inwestycji, bo choć klientela mogła
kręcić nosem na mizerne wyniki funduszy,
to i tak musiała słono płacić za usługi
lichej jakości. 

Jednak nie mąciło to szampańskiego
nastroju neoliberałów, którzy wciąż pra-
wili, że OFE to emanacja wolnorynkowych
realiów i przeciwwaga dla państwowego
ZUS-u. W amoku tym neoliberałowie nie
zdołali dostrzec, że obywatel, stanąwszy
pomiędzy OFE a ZUS-em, znalazł się mię-
dzy Scyllą a Charybdą. 

Daleki powrót do emerytalnej Itaki 

Dziś na powrót w debacie publicznej po-
jawia się kwestia OFE, ściślej zaś rzecz
ujmując – sprawa rozparcelowania środ-
ków jeszcze w nich zgromadzonych. Od
kilku miesięcy w łonie rządu trwa spór
o to, co uczynić z pozostałymi w fundu-
szach emerytalnych pieniędzmi. Główna
oś sporu przebiega pomiędzy ministrem
Mateuszem Morawieckim a minister Elż-
bietą Rafalską. Ministerstwo nadzorowane
przez Rafalską zabiegało o to, żeby wszyst-
kie oszczędności zapisane na OFE zostały
przetransferowane na Fundusz Rezerwy
Demograficznej i „zaksięgowane” na in-
dywidualnych kontach ZUS. Krytycy tego
rozwiązania wskazywali, że wywoła to ne-
gatywne reperkusje na giełdzie, nadwątli
zaufanie zagranicznych inwestorów
i przedsiębiorców do naszego rynku ka-
pitałowego i wpłynie negatywnie na dostęp
do kapitału dla polskich firm. Nadto zaś
wskazywano, iż rodziłoby to perspektywę
nacjonalizacji dużej części polskiej gos-
podarki. Z kolei środowisko skupione wo-
kół Morawieckiego skłania się ku kon-
cepcji, by do Funduszu Rezerwy Demo-
graficznej posłać jedynie 25% środków
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z OFE, reszta zaś miałby trafić na indy-
widualne konta emerytalne, przysługując
się w zamierzeniu budowaniu III filara
emerytalnego, zainteresowanie którym
jest prawie żadne. Gra jest warta świeczki,
bo rzecz idzie o 150 miliardów złotych
pozostałych w OFE. Niewątpliwie rząd
prowadzi interesującą rozgrywkę, gdyż
pierwotnie nie był skory dementować po-
jawiających się tu i ówdzie zapowiedzi
o tym, że cała pula trafi do ZUS-u. Wtem
obwieszczono – ku akompaniamencie
umiarkowanej aprobaty tzw. rynków –
że OFE prawdopodobnie przekształcą się
w OFI (Otwarte Fundusze Inwestycyjne),
co oznacza, że część akcyjna OFE prze-
kierowana zostanie na indywidualne konta
emerytalne, choć – między Bogiem a praw-
dą – trzeba dodać, że to, jaką formułę
mają przybrać i OFI, i owe indywidualne
konta emerytalne, pozostaje jeszcze dość
enigmatyczną kwestią. Na czym zasadzi
się istotowa różnica pomiędzy OFE a OFI,
jakie dokładnie korzyści popłyną do oby-
wateli z tego rozwiązania, czy stanie się
to choć częściowym remedium na bolączki
systemu emerytalnego – te pytania po-
zostają na razie bez odpowiedzi, ponieważ
ustawy wciąż brak, są jedynie jej nie-
skonkretyzowane zapowiedzi. Wiele wska-
zuje na to, że zasadniczo OFI nie będą się
różniły od OFE, z tą różnicą, że przynaj-

mniej w okresie przejściowym składki
będą przeznaczane na inwestycje zgodne
ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju ministra Morawieckiego. W ten
sposób nie wyszlibyśmy poza logikę funk-
cjonowania OFE, a jedynie wprzęgali ją
w usługi rządowego planu. Biorąc zaś pod
uwagę, że Morawiecki z Rafalską wciąż
kruszą kopie o to, co uczynić ze środkami
zgromadzonymi w OFE, finalnie może
się okazać, iż pojawi się jeszcze inny po-
mysł na transfer 150 miliardów. Można
jednak domniemywać, że zwycięską ręką
z tej rywalizacji wyjdzie Morawiecki, po-
nieważ jawi się on jako osoba, która może
liczyć na szczególne błogosławieństwa ze
strony Jarosława Kaczyńskiego. Na ostat-
nim (lipcowym) kongresie PiS-u Kaczyński
ponownie dał wyraz temu, że pozycja Mo-
rawieckiego w rządzie jest niebagatelna,
w zasadzie – wiodąca. Ze słów prezesa
PiS pobrzmiewało przekonanie, że Mo-
rawieckiemu powinno się powierzyć jesz-
cze większe kompetencje w kwestii wy-
znaczania ekonomicznych kierunków roz-
woju państwa. Pozostając na gruncie neo-
liberalnej optyki – w tej rozgrywce żetony
trzeba postawić na wygraną Morawiec-
kiego. Jakkolwiek jednak będzie, nie
będzie to oznaczało wyjścia poza logikę
stojącą za naszym systemem emerytalnym,
opartym na opodatkowaniu pracy.
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Pisząc o merytorycznym wymiarze pro-
ponowanych zmian w systemie szkolnict-
wa wyższego nie sposób uciec od poli-
tycznego kontekstu prac nad ustawą. Dys-
ponująca dziewięcioma posłami Polska
Razem Jarosława Gowina jest z jednej
strony kluczowa dla utrzymania większości
parlamentarnej, z drugiej rosnąca samo-
dzielność wicepremiera, wyrażająca się
medialnym poparciem dla niedawnych
wet prezydenckich, nie podoba się kie-
rownictwu Prawa i Sprawiedliwości. W tle
jest również kwestia zbliżających się wy-
borów samorządowych. „Reforma Gowi-
na”, jak również określa się projektowane
zmiany, była bowiem wykuwana podczas
odbywających się w całym kraju siedmiu
bardzo dużych konferencji programowych
z niedawnym finałem w Krakowie, ma-
teczniku wicepremiera, co na pewno nie
uszło uwadze polityków PiS. Ponadto blis-
ka współpraca z wicepremierem Mora-
wieckim i brak jakichkolwiek medialnych
informacji o współpracy z minister Anną
Zalewską można odczytywać jako pod-
powiedź na temat tego, jak przebiega linia
podziałów wewnątrz obozu rządowego.

Otwartym pytaniem, jest czy Jarosław
Kaczyński, sam doktor nauk prawnych,
da się przekonać wicepremierowi Gowi-
nowi, czy jednak weźmie stronę poglądów
środowiska własnej partii, w tym przy-
padku reprezentowanej przez grupę po-
słów-profesorów. Generalnie PiS-owi bliż-
sza jest wizja równomiernego, wyspowego
i silnie lokalnego rozwoju kraju, a nie
tzw. wizja dyfuzyjna, zakładająca kon-
centrację środków publicznych na naj-
większych ośrodkach miejskich (i akade-
mickich zarazem). A bez wątpienia skut-
kiem reformy będzie redukcja ilości uczel-
ni, częściej przez ich likwidację niż przez
federalizację i tworzenie większych orga-
nizmów. Wiadomo, że los mniejszych
państwowych uczelni leży w szczególności
na sercu politykom PiS, zwłaszcza że mają
w pamięci batalię, jaką stoczyli kilka lat
temu z Jarosławem Gowinem o zacho-
wanie funkcji prezesów sądów rejonowych,
wówczas ministrem sprawiedliwości w rzą-
dzie PO. W projekcie ustawy minister
dysponuje narzędziem mogącym służyć
do ograniczania uczelni – prawem do za-
mykania wskazanych przez siebie kierun-

BłażeJ SaJDUk
Politolog i historyk myśli politycznej, 
adiunkt w Zakładzie Myśli Politycznej na Wydziale Studiów
Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ustawa 2.0 jest milowym krokiem w dobrą stronę. Proponowane rozwią-
zania mają uczynić z polskiej nauki partnera dla biznesu i koło zamachowe
gospodarki

reforma Gowina. 
Czy środowisko podejmie inicjatywę?



ków studiów, które nie korespondują
z realiami rynkowymi, co najczęściej ma
miejsce właśnie w uczelniach w mniejszych
ośrodkach. 

Ustawa 2.0

Nazwa, jaką określa się ogłoszony pub-
licznie przez wicepremiera i ministra
nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława
Gowina projekt ustawy Prawo o szkol-
nictwie wyższym mówi wiele o roli tego
dokumentu. Nazywa się go bowiem „Kon-
stytucją dla nauki” oraz „Ustawą 2.0”.
Innymi słowy, chodzi o całościową prze-
budowę systemu szkolnictwa wyższego
w naszym kraju, ale także zbudowanie
fundamentu dla powodzenia strategii pre-
miera Morawieckiego. Bez skokowego
wzrostu efektywności polskiej nauki nie-
możliwe będzie wyrwanie się z pułapki
średniego dochodu w najbliższej dekadzie.
Stąd wyraźnie słyszalna jest w wypowie-
dziach przedstawicieli ministerstwa de-
klaracja, iż twórcy projektu „Konstytucji
dla nauki” świadomi są swojej odpowie-
dzialności przed podatnikiem za to, na
co mają być wydawane publiczne pienią-
dze, a także tego, że obok doskonałości
naukowej i kształcenia młodego pokolenia
misją uniwersytetu jest również wspieranie
rozwoju gospodarczego kraju.

Ustawa 2.0 od początku powstawała
w duchu dialogu ze środowiskiem aka-
demickim, choć z propozycji, zgłoszonych
przez trzy zespoły wyłonione przez
MNiSW, w finalnym projekcie wiele nie
pozostało. Pomimo to warto odnotować
dobre rozwiązanie, jakim będzie integracja
w jednym dokumencie zapisów w sumie
czterech innych ustaw i blisko osiemdzie-
sięciu rozporządzeń, regulujących zasady
funkcjonowania uczelni wyższych. Po-
dobnie pozytywnie należy przyjąć inte-

grację licznych strumieni finansowania
płynących do uczelni oraz projakościowe
konkursy, wzmacniające ośrodki badawcze
i regionalne ośrodki akademickie. Szkoda
tylko, że w Polsce utrwaliła się już tradycja
„silosowego” traktowania systemu edu-
kacji, czego wyrazem jest podział tej ma-
terii między Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wy-
ższego, i niewykorzystana szansa na na-
prawdę głęboką reformę całego systemu
kształcenia w naszym kraju.

Cel reformy to transformacja systemu
szkolnictwa wyższego m.in. poprzez wspie-
ranie i finansowe premiowanie za wyniki
badań naukowych. Wysokość dotacji ma
być uzależniona już nie od ilości tytułów
naukowych pracowników, ale od jakości
prowadzonych badań. Warto odnotować
w tym kontekście, że równolegle do dys-
kusji na temat samej Ustawy 2.0 toczy
się nie mniej ważna debata o sposobie
prowadzenia oceny jakości wyników badań
naukowych, w tym o reformie listy cza-
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sopism punktowanych i listy uznanych
wydawnictw.

Największe zagrożenie dla reformy

„Konstytucja dla nauki” zdecydowanie
wzmacnia pozycję rektora oraz generalnie
powiększa autonomię uczelni. Należy
także odnotować, że władza rektora będzie
nadzorowana przez nowe ciało, jakim jest
rada uczelni, choć na razie trudno określić
na czym dokładnie miałyby polegać jej
uprawnienia nadzorcze. Największe jednak
wyzwanie dla reformy stanowi konsek-
wencja cedowania przez ministerstwo na
poziom uczelni wielu decyzji, w tym o spo-
sobie organizacji wewnętrznej struktury.
Z jednej strony jest to wyraz dużego za-
ufania do środowiska akademickiego, ale
może to też wykrzywić całą reformę. Przy-
kład wdrażania Krajowych Ram Kwalifi-
kacji na polskich uczelniach powinien
stanowić przestrogę dla ustawodawcy.
Uczelnie bowiem bardzo często w działanie
wdrożyły słowa Giuseppe T. di Lampedusy:
„zmienić wszystko, by wszystko mogło
pozostać bez zmiany”.

W świetle obowiązującego wciąż pra-
wa to wydziały stanowią najistotniejsze
jednostki organizacyjne uczelni, natomiast
Ustawa 2.0 postuluje likwidację struktury
wydziałowej. Kluczowym podmiotem ma
być cała uczelnia. Warto w tym miejscu
dodać, że zasadą porządkującą badawczą
rzeczywistość na uczelni staną się nie po-
działy organizacyjne, a dyscypliny i dzie-
dziny naukowe. Ich liczba zostanie przy
tym dostosowana do klasyfikacji OECD,
czyli z obecnych 126 obszarów, dziedzin
i dyscyplin naukowych pozostanie ok. 40
(kwestią do rozstrzygnięcia jest jeszcze
opis związany z naukami o sztuce). Dzia-
łanie to jest jednym z elementów wzmac-
niania potencjału naukowego naszego

kraju poprzez koncentrację wysiłków nau-
kowych w bardziej pojemnych obszarach
wiedzy. Sęk jednak w tym, że decyzja na
temat kształtu struktury uczelni pozostaje
w rękach samej uczelni i ma być zapisana
w statucie (oraz innych aktach wewnętrz-
nych), tym samym rektor chcący wdrożyć
w życie zapisy ustawy skazany jest na
konflikt ze swoim środowiskiem. Zapewne
dlatego można było usłyszeć o kuluaro-
wych prośbach rektorów o to, by to mi-
nisterstwo wzięło na siebie ciężar wpro-
wadzania tych trudnych zmian struktu-
ralnych. Podobnie osłabienie roli habilitacji
jest w praktyce uzależnione od zapisów
wewnątrzuczelnianych, które obecnie zo-
bowiązują pracowników naukowych do
jej uzyskania w ciągu ośmiu lat od chwili
objęcia stanowiska adiunkta. Jednak wy-
raźnie trzeba podkreślić dowartościowanie
działalności dydaktycznej, obecnie trak-
towanej po macoszemu. Wyrazem większej
roli dydaktyki w misji uczelni, oprócz
modyfikacji roli, jaką w systemie szkol-
nictwa pełni habilitacja, jest utworzenie
nowego stanowiska profesora uczelni na-
dawanego osobie z tytułem doktora wy-
łącznie za znaczące osiągnięcia dydak-
tyczne.

Konsekwencją propozycji zgłoszonych
przez wicepremiera Jarosława Gowina
jest też to, na co słusznie zwrócił uwagę
szef klubu PiS Ryszard Terlecki – tytuły
naukowe doktora nadawałyby już nie rady
wydziałów (te miałyby zostać zlikwido-
wane) a senaty uczelni, które jak wiadomo
stanowią konglomerat osób z różnych ob-
szarów nauki i na różnym etapie rozwoju
kariery naukowej. Pewnym rozwiązaniem
mogłoby być wyprowadzenie tej procedury
poza uczelnię np. do mającej powstać
Rady Doskonałości Naukowej, pod wa-
runkiem zagwarantowania odpowiednich
środków (nawet jeśli obecnie tylko około
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połowy doktorantów broni doktorat, to
wciąż jest to kilka tysięcy dysertacji).

Kadra i studenci

Warta odnotowania jest zmiana związana
z likwidacją minimum kadrowego, czyli
ustalonej przez ministerstwo liczby za-
trudnianych w różnym wymiarze godzin
pracowników z tytułami naukowymi (oraz
tytułami zawodowymi). W to miejsce usta-
wa wprowadziła obowiązek prowadzenia
przez pracowników etatowych na kierun-
kach studiów o profilu praktycznym co
najmniej 50% godzin zajęć (i 75% godzin
na kierunkach o profilu ogólnoakademic-
kim). W praktyce ten zapis może okazać
się trudny do spełnienia przez uczelnie.
Znaczna część z nich zatrudnia wielu
praktyków z rynku na podstawie umów
cywilnoprawnych, co umożliwia elastycz-
ność obsady i utrzymanie rentowności.
W niektórych dziedzinach zachęcenie do
przejścia z rynku na uczelniany etat prak-
tyka może być bardzo trudne i kosztowne.
W efekcie spowoduje pogorszenie zaplecza
kadrowo-dydaktycznego uczelni.

Jednym z założeń deklarowanych
w „Konstytucji dla nauki” jest wielowy-
miarowe wsparcie młodego pokolenia ba-
daczy (doktorów i doktorantów). W ra-
mach tej polityki ministerstwo chce, aby
każdy doktorant na samym początku
otrzymywał wynagrodzenie w wysokości
110% płacy minimalnej (potem 170%).
Należy to ocenić jako krok w dobrą stronę,
choć nie będzie to interesująca oferta dla
absolwentów kierunków, na które jest
duże rynkowe zapotrzebowanie, np. in-
formatyki.

W kontekście studentów głośnym
echem w mediach odbiły się kwestie zwią-
zane z wydłużeniem trwania studiów za-
ocznych i wprowadzeniem egzaminów

wstępnych na studia, choć oba rozwiązania
są już możliwe w obecnym stanie prawnym
za zgodą ministra. Szczególnie ta druga
możliwość w dobie niżu demograficznego
może być atrakcyjna tylko dla nielicznych
uczelni. Ponadto Ustawa 2.0 zapowiada,
że student będzie otrzymywać przed roz-
poczęciem studiów wykaz opłat, które
może pobrać uczelnia w okresie studiów.
Wysokość tych opłat ma być stała, choć
wydaje się, że powinna jednak zostać
utrzymana możliwość korekty wysokości

opłat w uzasadnionych przypadkach (np.
o poziom inflacji czy o wzrost kosztów
pozyskania licencji na oprogramowanie
itp.). Utrzymano także zapis, który za-
brania uczelni pobierać opłatę za egzaminy
poprawkowe. Jest to rozwiązanie wątpli-
we – opłacając bowiem niezdany egzamin
student ponosiłby konsekwencje własnego
błędu i nie zmuszałby tym samym do
współfinansowania swojej edukacji tych,
którzy egzaminy zdali w pierwszym ter-
minie. Ponadto uczelnie mogą zrezygno-
wać z pisemnych prac dyplomowych na
studiach pierwszego stopnia, co w nie-
których przypadkach może być uzasad-
nione przez zastąpienie tych prac inną
formą weryfikacji wiedzy i umiejętności
(np. grą symulującą rozwiązywanie real-
nych problemów zawodowych, ang. se-
rious game).
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Bez skokowego wzrostu

efektywności polskiej nauki

niemożliwe będzie

wyrwanie się z pułapki

średniego dochodu

w najbliższej dekadzie



Jawność największym
sprzymierzeńcem reformy

Na pewno oczekiwane przez ministerstwo
realne zmiany będą wdrażane powoli,
zwłaszcza w świetle deklaracji MNiSW,
iż będzie się ono wstrzymywać przed
„ręcznym” regulowaniem wielu kwestii
(nawet w okresie przejściowym), pozos-
tawiając wiele swobody każdej z uczelni.
Z tego powodu właśnie skuteczność Usta-
wy 2.0 może zostać ograniczona przez
zapisy aktów wewnątrzuczelnianych, kon-
serwujących stare zasady. Warto jednak
wśród projektowanych rozwiązań odno-
tować wspomnianą interwencyjną władzę
Ministra, który będzie dysponować m.in.
możliwością zablokowania lub cofnięcia
zgody na prowadzenie kierunku studiów,
jeśli ten w jego ocenie nie będzie odpo-
wiadać regionalnym potrzebom społecz-
no-gospodarczym. Wydaje się, że ten prze-
pis został wymierzony w mniejsze jedno-
stki, które próbują kształcić ogólnoaka-
demicko, nie zaś zawodowo. 

Tym niemniej najlepsze wsparcie dla
zakorzeniania się proponowanych ure-
gulowań stanowi pełna jawność umożli-
wiająca nie tylko nadzór ministerstwa,
ale i kontrolę środowiska. Realnym prze-
jawem tej otwartości powinna być m.in.
powszechna dostępność prac magister-
skich, doktorskich, jak i habilitacyjnych
oraz, co równie ważne, ich recenzji oraz
opinii uzasadniających nadanie tytułu
profesora. Treść ta powinna być zamiesz-
czana na ogólnodostępnych stronach
uczelnianych, a nie być niejawna lub za-
mieszczana w wewnątrzuczelnianym in-
tranecie. Korzyścią z takiego rozwiązania
byłoby ograniczenie procederu plagiato-
wania oraz efektywne wsparcie tworzonych
z trudem rozwiązań antyplagiatowych.
Wyjątkiem byłyby jedynie te teksty, które

są objęte tajemnicą prawnie chronioną.
Ponadto w przypadku recenzji dotyczących
nadania stopnia doktora habilitowanego,
w przeciwieństwie do tego, co proponują
zapisy Ustawy 2.0, dane wszystkich re-
cenzentów powinny być publicznie znane.
Ministerstwo utajniając informacje
o dwóch z sześciu recenzentów chce osłabić
„amoralny familizm” obecny w środowisku
akademickim, jednak zdecydowanie sku-
teczniejszą receptą będzie jawność i łatwa
dostępność tych informacji.

Sukces reformy

Ustawa 2.0 jest milowym krokiem w dobrą
stronę. Jej celem jest zmiana pozycji sys-
temu szkolnictwa wyższego w relacjach
z gospodarką. Proponowane rozwiązania
mają uczynić z polskiej nauki partnera
dla biznesu i koło zamachowe gospodarki.
Należy jednak pamiętać, że gospodarka
to nie tylko „kapitalizm 4.0”, ale również
bardziej przyziemna sfera działalności
gospodarczej. Tak więc, by zmiany w sys-
temie edukacji pozytywnie wpłynęły na
polską gospodarkę, konieczne są działania
nie tylko na rzecz przełomowych techno-
logii, ale również (a może przede wszyst-
kim) na rzecz zagospodarowania młodych
ludzi, którym brakuje podstawowych kwa-
lifikacji zawodowych. W tym kontekście
szczególnie ważna jest rola szkół i uczelni
zawodowych, o których w debacie me-
dialnej często się zapomina. 

O tym, czy planowane zmiany będą
pozytywnym impulsem dla polskich uczel-
ni przekonamy się dopiero za kilka lat.
Jednak już niebawem projekt czeka pierw-
sza poważna próba, którą będą sejmowe
prace nad ustawą i walka o utrzymanie
jej spójności wewnętrznej. Oby finał prac
nie okazał się gorszy niż stan obecny. 
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Bezpartyjni kandydaci do samorządów
radzą sobie coraz lepiej. Polacy od-
chodzą od polityki centralnie stero-
wanej. Po co więc tworzą państwo
wspólny komitet?

Podczas kampanii w 2014 r., wspólnie
z osobami tworzącymi bezpartyjne bloki
w różnych województwach doszliśmy do
wniosku, że nie ma co startować pod róż-
nymi szyldami – lepiej stworzyć jeden,
wspólny. Choćby ze względu na aktualną
ordynację wyborczą i na zmiany, które
zapowiada PiS. W jedności jest siła. Dziś
mamy do czynienia z niesprawiedliwym
uprzywilejowaniem partii politycznych,
a to może się pogłębiać. Stąd pomysł
wspólnej listy na zasadzie konfederacji.

Czy nie lepiej więc, by w każdym regionie
działał osobny komitet? Każdy region
ma swoje problemy, każdy komitet ma
swoją markę, po co tworzyć nową?

Ostatnie wybory tego nie pokazały. Tylko
cztery komitety przekroczyły progi wy-
borcze, a to się przełożyło jedynie na kilka
mandatów. Będziemy mieli autonomię
na poziomie regionu, ale ze względu na
centralizację polskiej polityki tylko wspólna
lista jest w stanie pomóc osiągnąć lepszy
wynik komitetom bezpartyjnym. Rozpro-
szeni nie mamy szans z partiami, które
mają media, finansowanie z budżetu i sze-
reg przywilejów, które są zawarte w obec-
nej ordynacji.

Dlaczego ktoś, kto do tej pory głosował
na komitet regionalny czy lokalny,
miałby zagłosować na ogólnopolski
ruch?

Przede wszystkim ze względu na konkretne
osoby. Siła liderów wzmacnia komitet
ogólnopolski. A partie lokalnie tych liderów
nie mają.

Patryk hałaCzkiewiCz
Politolog publicysta, działacz społeczny i samorządowy

Samorządy rządzone przez partie są wykorzystywane do walki z rządem.
To powoduje przenoszenie konfliktów z Warszawy na poziom gmin

Polityczni bezpartyjni

z Patrykiem hałaczkiewiczem 
rozmawia Jarema Piekutowski



Czym w takim razie Bezpartyjni różnią
się od partii? Po co forma stowarzy-
szenia?

Z pewnością jesteśmy organizacją poli-
tyczną i tego nie ukrywamy. Mamy pro-
gram wyborczy, budujemy struktury, chce-
my wygrać wybory. Rzecz w tym, że dzia-
łamy inaczej niż partie polityczne. Nie
mamy ścisłego kierownictwa, każdy region
ma swoją autonomię i program. 

Mam prosty przykład: podczas ostat-
niej debaty w Radiu Wrocław, w której
uczestniczyłem, przedstawiciel PiS po-
wiedział, że jego partia wyłoni do końca
roku kandydata na prezydenta Wrocławia,
po czym te propozycje zostaną przesłane
na Nowogrodzką, i to centrala podejmie
decyzję, czy zaakceptować kandydaturę,
czy nie. U nas czegoś takiego nie będzie –
kandydat będzie wybierany w regionie.

Ale czy z tym nie wiąże się niebezpie-
czeństwo braku kontroli – np. wysta-
wienia kogoś nieprzewidywalnego jako
kandydata?

Właśnie jest ta kontrola, bo kontrolują to
nasi partnerzy w regionach. Oni pracują
na własny sukces i wiedzą, kogo wystawić. 

Czy oznacza to, że w Bezpartyjnych
nie będzie w ogóle czegoś takiego jak
dyscyplina głosowania? To grozi anar-
chią...

Co do spraw programowych – oczywiście
będziemy mieli program. Jasne, że w po-
szczególnych sejmikach są tworzone kluby,
i na pewne kwestie się umawiamy. Nato-
miast wyobrażam sobie, że w wojewódz-
twie X mamy koalicję z jednym ugrupo-
waniem, a w województwie Y z innym.
I to jest ta różnica á propos dyscypliny.

Jeśli każdy region może głosować ina-
czej, to jak w ogóle realizować pro-
gram? Chyba dobrze, by wyborca Bez-
partyjnych np. w Gdańsku i wyborca
Bezpartyjnych we Wrocławiu mógł
spodziewać się – przynajmniej w pew-
nym zakresie – realizacji tego samego
programu?

Ale właśnie chodzi o to, że możemy różnić
się w pewnych kwestiach. Takiego my-
ślenia, przyzwyczajenia do jednej linii
partyjnej, chcielibyśmy właśnie oduczyć
naszych obywateli. Program będzie różny
dla poszczególnych województw.

Jeśli nam się uda, to pomyślimy
o dalszych krokach, na przykład, czy wcho-
dzić w politykę centralną, sejmową. I tu
zgadzam się z panem – wtedy może być
trudno stworzyć wspólny, szczegółowy
program. Ale na etapie lokalnym nie widzę
sprzeczności. Głosuje się na konkretny
program, na konkretne województwo.

Czyli np. może się okazać, że kandydat
Bezpartyjnych w mieście X jest zwo-
lennikiem wysokich podatków lokal-
nych i większej ingerencji miasta w ży-
cie, a w mieście Y – odwrotnie?

Być może, aczkolwiek zespół programowy
opracuje wspólne zasady – np. jeśli chodzi
o wysokość podatku PIT i innych kwestii
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Problemu z dyscypliną

głosowania nie będzie też

dlatego, że samorząd nie

orzeka w sprawach

światopoglądowych



gospodarczych będziemy mieli wspólne
pomysły. Natomiast problemu z dyscypliną
głosowania nie będzie też dlatego, że sa-
morząd nie orzeka w sprawach świato-
poglądowych, tylko np. o budowie chod-
nika czy linii kolejowej. I to jest siłą sa-
morządu – tu się robi konkretne rzeczy.

Tu się nie zgodzę: w samorządach
rozmawia się bardzo często o sprawach
światopoglądowych. Wystarczy przy-
pomnieć, ile było kłótni o patronów
szkół, ulic czy współpracę z Kościołem. 

Mogę się z panem założyć, że większość
samorządów, w których rozmawia się
o sprawach tego typu, to samorządy,
w których rządzą partie polityczne. Wiem,
że każdy ma jakieś poglądy, ale czy takie
podejście ma być regułą w każdej gminie?
My nie będziemy dyskutować o tym, czy
patronem szkoły w Radomsku ma być
ten pan czy inny.

W deklaracji programowej wskazują
Państwo partycypację, pomocniczość,
samostanowienie i solidarność– a pod
tymi zasadami podpisałaby się chyba
każda partia w Polsce. Kim więc są
tak naprawdę Bezpartyjni, jakie są ich
wartości, co ich wyróżnia?

Przede wszystkim cenimy sobie niezależ-
ność regionów. Nasz zespół programowy
do wiosny opracuje program w trzech
trybach: centralnym, regionalnym – dla
województw i lokalnym dla poszczególnych
miast czy gmin. Od partii politycznych
różni nas przede wszystkim idea silnych
samorządów, decentralizacji państwa, tak-
że deglomeracji, a wiemy, że partie jednak
dążą do centralizacji. Na samorządy zrzuca
się co prawda kolejne zadania, ale zmniej-
sza się ich decyzyjność.

Łączymy różne organizacje, środo-
wiska. Partie tego nie potrzebują, bo
wszystko jest już poukładane, wiadomo,
kto będzie „jedynką”. 

Co ważne, jesteśmy też za wyborami
bezpośrednimi na każdym szczeblu sa-
morządu. Proporcjonalna ordynacja na-
szym zdaniem promuje partie polityczne,
co na poziomie samorządu jest kompletnie
irracjonalne. Przecież to absurd, by np.
w kilku wsiach była lista partyjna. 

Po tym, co pan powiedział, nadal nie
do końca wiem, kim są Bezpartyjni.
Gdzie można ich umiejscowić na tra-
dycyjnej mapie poglądów? Czy to ruch
konserwatywny, liberalny, lewicowy
czy prawicowy?

Ale my nie jesteśmy partią! Uważam
w ogóle, że na wzór kanadyjski w samo-
rządzie nie powinno być partii politycznych
i odwrotnie. To psuje państwo, samorządy
rządzone przez partie są wykorzystywane
do walki z rządem, vide sytuacja z uchwa-
łami w sprawie Trybunału Konstytucyj-
nego. To powoduje przenoszenie konflik-
tów z Warszawy na poziom gmin. Mamy
nawet projekt ustawy, wedle którego w sa-
morządach nie byłoby partii politycznych.

Ale jeśli już mielibyśmy się umiesz-
czać na tej mapie, to jesteśmy racjonalnym
centrum. Jesteśmy za zdrowym rozsądkiem. 

Osoby, które tworzą Bezpartyjnych
często mają za sobą wiele lat polityki
partyjnej (na przykład Janusz Kubicki –
w SLD, Piotr Krzystek – w PO, Robert
Raczyński – w AWS). Czy ci ludzie
faktycznie mogą stworzyć nową ja-
kość? 

Te osoby, które pan wymienił, wybiły się
na niepodległość – z jakichś powodów
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z tych partii wystąpiły, niektórzy wiele
lat temu. Oni widzieli, jak funkcjonuje
partia polityczna - naciski na zatrudnianie
ludzi z partii i tym podobne zdarzenia. 

Czy my gwarantujemy nową jakość?
Na pewno budujemy organizację, jakiej
dotąd w Polsce nie było – konfederację,
zapewniającą autonomię. 

A może chodzi o pozostanie w radach,
jeśli PiS zdecyduje o wykluczeniu ko-
mitetów niepartyjnych?

Nie wiem, jakie są plany PiS-u, bo co
chwila pojawiają się nowe wrzutki, np.
pomysł dwukadencyjności. Teraz mówi
się o likwidacji wyborów większościowych,
co służy tylko i wyłącznie partiom poli-
tycznym. Prezes PIS powiedział, że partie
są elementem stabilizującym państwo.
Ja mam odmienne zdanie na ten temat.
Dlatego tym bardziej chcemy się jednoczyć
i przygotować na ewentualne zmiany w or-
dynacji wyborczej. 

Wchodząc do sejmików i rad będą
państwo musieli wchodzić w koalicję
z partiami, jak to się ma do deklaro-
wanej autonomii?

Zdajemy sobie sprawę, że przy obecnej
ordynacji, gdzie realny próg wyborczy
wynosi 10%, koalicje będą konieczne, ale
mam nadzieję, że będą hamowały pewne
poczynania centralizacyjne partii. Partie
oprócz dużych miast są bardzo słabo osa-
dzone w gminach czy powiatach. 

Partycypacja, pomocniczość, samo-
stanowienie, solidarność. Wszystkie
te zasady obecne są w konstytucji.
Państwa zdaniem nie są obecnie rea-
lizowane? Dlaczego?

Weźmy choćby przykład ustawy – Prawo
oświatowe. Gminy niby mają subwencje
na oświatę (skądinąd niewystarczające –
samo to, że muszą dopłacać, jest złama-
niem tych zasad). A w tym momencie
dodatkowo PiS dał władzę nad szkołami
kuratorom. Już nawet zmiana dyrektora
szkoły przez radnych i burmistrza jest
problemem bez zgody kuratora. Mówimy,
że reforma samorządowa się udała, ale
uprawnienia samorządów są powoli od-
bierane, i to jest problem, na który my
byśmy chcieli zwrócić uwagę.

Z drugiej strony trudno nie zgodzić
się z PiS, kiedy jego przedstawiciele
mówią o patologiach w samorządach,
o tym, że stały się lokalnymi kacyko-
stwami.

Ja się z tym myśleniem w ogóle nie zga-
dzam! A jak funkcjonuje partia, jaką jest
PiS? Jeśli są jakieś układy czy patologie,
to widzę je w Warszawie, w polityce cen-
tralnej. Tak się składa, że największe afery
dotyczyły samorządów rządzonych przez
partie, za SLD mieliśmy aferę staracho-
wicką, teraz mamy sytuację z Warszawy
czy Gdańska, rządzonych przez PO. Mam

26

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 10(88)/2017, 4 października–7 listopada 2017 www.nowakonfederacja.pl

największe afery dotyczyły

samorządów rządzonych

przez partie: za SlD

mieliśmy aferę

starachowicką, teraz mamy

sytuację z warszawy

czy Gdańska, rządzonych

przez Po

http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/541347,jaroslaw-kaczynski-pis-partia-wybory-samorzadowe-prawo-i-sprawiedliwosc.html
http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/541347,jaroslaw-kaczynski-pis-partia-wybory-samorzadowe-prawo-i-sprawiedliwosc.html


wrażenie, że wynikało to z poczucia bez-
karności tych partyjnych samorządowców. 

Pomysłem obecnego rządu na likwi-
dację tych nieprawidłowości była (zawe-
towana przez Prezydenta) ustawa o Re-
gionalnych Izbach Obrachunkowych. O ce-
lowości wydatków mógłby decydować
przypadkowo wybrany urzędnik zamiast
wybieranego przez mieszkańców włodarza
czy radnych. 

Oczywiście zdarzają się przypadki
patologii w gminach (choć jeżdżę po sa-
morządach jako koordynator i nie za-
uważam, by te lokalne sitwy były po-
wszechne). Zgadzamy się, że musi być
kontrola nad radami. Nie jesteśmy nawet
przeciwko dwukadencyjności, tylko nad
tym trzeba debatować, a nie wprowadzać
w ciągu roku zasady, które wywracają
cały system.

Jest pan zwolennikiem jednomanda-
towych okręgów wyborczych. 

Zdecydowanie. To rozwiązanie sprawdza-
jące się w największych demokracjach
świata. Popieramy wybory bezpośrednie
do samorządu. Nawet starostowie i wo-
jewodowie powinni być wybierani bez-
pośrednio, bo to pozwoli na ich związanie
z wyborcami, a nie z partią. Większościowa
ordynacja sprawia, że obywatele mają
większy wpływ na rządy.

A w wyborach centralnych? Np. eks-
pertyza Fundacji Batorego czy symu-
lacja „Polityki” jednak wskazują, że
JOW-y mogą zabetonować scenę po-
lityczną na PiS i PO.

Trzeba sobie zadać pytanie, kto zleca takie
badania. Gdyby tak faktycznie było, POPiS
dawno by wprowadził JOW-y. Jednak
z jakichś powodów polskie partie boją

się takiego rozwiązania jak diabeł świę-
conej wody. Na Zachodzie JOW-y funk-
cjonują dobrze w wielu krajach. Tam
partie mają zupełnie inny charakter, także
właśnie ze względu na ordynację. Jeśli
wprowadzimy ordynację większościową,
to dzisiejsze partie tego nie wytrzymają
i do polityki wejdą nowi ludzie. Ale my
nie ograniczamy się jedynie do JOW-ów;
mamy pomysły na szereg ustaw np. lik-
widujących finansowanie partii politycz-
nych z budżetu centralnego. Pieniądze
płynące z centrali dziś mogą być wyko-
rzystywane do finansowania działań par-
tyjnych na poziomie samorządu i walki
z komitetami niezależnymi. I to jest ab-
surd. 

Od lat mamy tych samych posłów.
Nie ma wymiany elit w polskiej polityce.
JOW-y na pewno spowodują, że lider
partii będzie musiał wygrać w regionie.
A w przypadku niektórych z nich nie jest
to takie oczywiste. JOW-y pozwolą skoń-
czyć z tym wodzowskim systemem za-
rządzania partiami politycznymi.

Kto przede wszystkim interesuje się
Ruchem Samorządowym Bezpartyjni?

Przede wszystkim samorządowcy, radni,
wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci,
ale też działacze społeczni, organizacje
pozarządowe. Są też przedstawiciele or-
ganizacji przedsiębiorców. Najwięcej jest
na dziś przedstawicieli gmin.

Jakie są państwa plany na przyszłość? 

Najbliższe plany to budowa sieci koordy-
natorów i programu. Zespół programowy
ruszy od października. Będzie w nim kilka
znanych nazwisk, także na poziomie ogól-
nopolskim, naukowców akademickich itp.
Planujemy też konwencje regionalne i lo-
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kalne w poszczególnych województwach,
może jeszcze w tym roku.

Nie przymierzamy się, póki co, do
budowy list, bo nie wiemy, jaka będzie
ordynacja wyborcza. Obawiamy się, że
ordynacja może być zmieniona późną
wiosną, by utrudnić przygotowania takim
komitetom jak nasz. 

A plany na dalszą przyszłość? Wejście
w politykę centralną?

To jest duży znak zapytania. Decyzje te
podejmiemy po wyborach samorządo-
wych. Ja osobiście uważam, że bez re-
prezentacji lokalnych wspólnot na pozio-
mie parlamentu będą przechodziły ustawy,
ograniczające rolę samorządu – choćby
ustawa sprzed dwóch tygodni, likwidująca
gabinety polityczne, ale tylko w samo-
rządach. Posłowie wolą zabierać samo-
rządowcom niż samym sobie. To nic nie
kosztuje. 
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Emmanuel Macron nie spuszcza z tonu
w sprawie ambitnego projektu reformy
Unii Europejskiej. To, co mówił 7 września
w Atenach, powtórzył w głównych zarysach
26 września w Paryżu. Dlaczego powtó-
rzył? Bo jest w ofensywie i chcąc osiągnąć
swoje cele. Zakłada, że nie powinien zwal-
niać tempa. Dlaczego przemówienie na
Sorbonie wygłosił właśnie teraz, pod
koniec września? Bo dwa dni wcześniej
odbyły się w Niemczech wybory, zakoń-
czone zwycięstwem CDU Angeli Merkel,
które to zwycięstwo miało być warunkiem
powodzenia planów francuskiego prezy-
denta. Otóż właśnie ten warunek wydaje
się nie być spełniony, zważywszy na rela-
tywnie słaby wynik pani kanclerz, który
zmusza ją do zawarcia egzotycznej koalicji
z Zielonymi i FDP. Koalicja jest w ogólności
egzotyczna, ale w kwestiach europejskich
to liberałowie stanowią dla Angeli Merkel
partnera trudnego, hamującego jej en-
tuzjazm dla projektów federalistycznych –
a to komplikuje także przedsięwzięcie
Emmanuela Macrona.

Proeuropejska ofensywa

Francuski prezydent zapowiadał wielką
proeuropejską ofensywę, kiedy jeszcze
był kandydatem do prezydentury. Po zwy-
cięstwie energicznie zabrał się do dzieła,
spotykając się z większością szefów państw
lub rządów 27-ki, blisko konsultując się
z potencjalnym głównym partnerem tego
przedsięwzięcia, Niemcami, i występując
publicznie, jak w Atenach i w Paryżu.

Sala amfiteatralna Sorbony nie została
wybrana przypadkowo (nota bene nic nie
jest przypadkowe w strategii komunika-
cyjnej nowego prezydenta). To tu bowiem
odbyła się w 1992 r. sławetna dyskusja
przed referendum w sprawie przyjęcia
traktatu z Maastricht pomiędzy najważ-
niejszym stronnikiem „tak”, ówczesnym
prezydentem, socjalistą, François Mitter-
randem, a najważniejszym stronnikiem
„nie”, wówczas byłym ministrem pracy,
gaullistą, Philippe’em Seguinem. Macron,
tak jak ćwierć wieku wcześniej Mitterrand,
wygłosił przed studenckim audytorium

roman GraCzyk
Dziennikarz i publicysta

W pełnym pasji przemówieniu na temat przyszłości UE prezydent Francji
pomieścił wielkie idee, ambitne projekty i rozwiązania szczegółowe. Co
z niego wynika dla Polski?

europejskie wyznanie wiary macrona



swoje wyznanie wiary w Unię Europejską.
W przypadku starego już wtedy Mitter-
randa, dobrze pamiętającego wojnę, Unia
miała być przede wszystkim zaporą przed
odrodzeniem się starych demonów, które
w czasach jego młodości pogrążyły Europę
we krwi. Wyznanie europejskiej wiary
Macrona jest inne z powodów biograficz-
nych, ale jest równie żarliwe. Dla młodego
prezydenta stawką jest w mniejszym stop-
niu strach przed odrodzeniem się w Eu-
ropie nacjonalizmów (chociaż żyjemy
w czasie ich relatywnego renesansu i Mac-
ron jest tego w pełni świadom), bardziej
zaś jest nią obawa przed marginalizacją
Europy i jej poszczególnych państw na-
rodowych w zglobalizowanej gospodarce.
W takiej gospodarce brylują już to państwa
nierespektujące norm wolnościowych,
pracowniczych czy ekologicznych, a przez
to rynkowo konkurencyjne (np. Chiny),
już to ponadnarodowe koncerny (które
też nie są bez grzechu, ale często grzeszą
inaczej niż państwa). Gdy chodzi o Unię,
przegrywa ona z tym pierwszymi, gdy nie
działa solidarnie, a z tymi drugimi – gdy
nie działa szybko.

Co słychać i czego nie słychać

To właśnie obawa przed marginalizacją,
ważna dla większości europejskich socja-
listów, zielonych, liberałów (z oryginalnym
stanowiskiem niemieckiej FPD) i chade-
ków, popycha do czynu prezydenta Mac-
rona, który nie jest ani socjalistą, ani zie-
lonym, ani liberałem, ani chadekiem (cho-
ciaż z tych czterech – jednak najbardziej
liberałem). Macron jest po prostu euro-
pejskim federalistą (chociaż unika tego
wyklętego słowa jak diabeł święconej
wody), podobnie jak spora część francu-
skiej lewicy (z wyłączeniem suwerenistów
jak Jean-Luc Mélenchon i Jean-Pierre

Chevènement) uważa, że proeuropejska
koalicja musi stawić czoła przeciwnikom
integracji europejskiej, których nigdy nie
brakowało i nie brakuje. Trzeba też lojalnie
dodać, że idee federalistyczne są mało
zrozumiałe dla zwykłych ludzi. Stąd droga
nowych traktatów, a co za tym idzie, re-
ferendów w poszczególnych państwach
członkowskich, jest wybitnie ryzykowna.
Dlatego Macron o niej nie wspomina,
wybierając drogę wykorzystania integra-
cyjnych możliwości, tkwiących w istnie-
jących traktatach. 

Co zaproponował Macron na Sorbo-
nie? W półtoragodzinnym, pełnym pasji
przemówieniu prezydent pomieścił wielkie
idee (np. Europa-mocarstwo), ambitne
projekty (np. pomoc rozwojowa dla Afryki)
i rozwiązania szczegółowe (np. rozsze-
rzenie programu Erasmus). Macron po-
wtórzył swoje główne federalistyczne pro-
pozycje, znane od dawna, i dodał parę
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nowych: oddzielny budżet strefy euro,
wspólna polityka obronna (i wspólna
doktryna obronna), wspólna ochrona gra-
nic zewnętrznych, wspólna polityka azy-
lowa, harmonizacja polityk socjalnych
i podatkowych itp. Ale – uwaga! – nie
powtórzył jednej ze swoich najważniej-
szych, ale i najbardziej kontrowersyjnych
propozycji: utworzenia oddzielnego par-
lamentu dla strefy euro. To ważne prze-
milczenie. W tym kontekście warto zwrócić
uwagę, że kilka dni po przemówieniu pre-
zydenta Francji w Atenach, gdzie była
mowa o oddzielnym parlamencie strefy,
wygłosił doroczne przemówienie o stanie
Unii przewodniczący Komisji Europejskiej
Jean-Claude Juncker. Otóż Juncker, ską-
dinąd też zwolennik przyspieszenia inte-
gracji, nie wspomniał o parlamencie strefy
euro – co było wtedy przemilczeniem wy-
mownym. A teraz z kolei Macron milczy
na ten temat przemawiając na Sorbonie. 

Macron a sprawa polska

Co z tego wynika dla Europy? Jak każda
ambitna wizja, także ta nie doczeka się
bliskiej i pełnej realizacji. Ale wydaje się,
że przyspieszenie integracji, po latach
przerwy i czekania na maruderów, jest
teraz możliwe. Wiele zależy od tego, jak
ułożą się sprawy w łonie niemieckiej koa-
licji rządzącej. W każdym razie dawno
nie było w Europie tak dogodnego klimatu
dla takich zmian. 

Co z tego wynika dla Polski? To trud-
ne pytanie dla kogoś, kto – jak niżej pod-
pisany – fundamentalnie kwestionuje kie-
runek polityki europejskiej polskiego rzą-
du. Uczciwa odpowiedź wymaga bowiem
rozróżnienia między tym, co byłoby dobre
dla Polski, gdyby nie polityka rządu Beaty
Szydło, a tym co jest jeszcze możliwe
wobec tej polityki i – szczególnie – jej

konsekwencji, które w zasadniczym stop-
niu zawężają naszą swobodę politycznego
manewru w Unii.

Moim zdaniem w interesie Polski by-
łaby stawka na pogłębioną integrację, bo
tylko wtedy szybko zmniejszałby się nasz
dystans do Zachodu, wzmacniałoby się
nasze bezpieczeństwo (niezależnie od
głównego NATO-wskiego filaru) i zwięk-
szałby się nasz wpływ na strategiczne de-
cyzje UE. Naturalnie Polska nie może za-
pisywać się do wszystkich wspólnych po-
lityk, bo w niektórych dziedzinach nasza
odmienność czyni szybkie przyjęcie wspól-
nych norm niekorzystnym. Niemniej na-
leżałoby także w tych dziedzinach wykonać
wysiłek nadrabiania zaległości po to, żeby
utrzymać jako wiarygodną perspektywę
przyłączenia się do wspólnych polityk
w przyszłości. Ta droga jest jednak za-
mknięta z powodów aż nadto dobrze zna-
nych. Najogólniej mówiąc, te powody
dzielą się na: 1) negatywną reakcję Unii
na naszą politykę wewnętrzną, łamiącą
unijne standardy; 2) niechęć polskiego
rządu do polityki pogłębionej integracji.
Inaczej mówiąc, niezależnie od tego, że
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Unia straciła do nas zaufanie i już nie
chce wypuszczać się z nami na głębokie
wody integracji – co rząd polski oprotes-
towuje – Polska zalicza się do unijnych
maruderów w integracyjnym marszu: bar-
dzo często na kolejne projekty wspólnych
polityk odpowiadamy „nie”. W tym sensie
polskie stanowisko jest schizofreniczne:
protestujemy, że Unia nas wyklucza, ale
gdy Bruksela proponuje nam jakąś kolejną
formę bliskiej współpracy, my z reguły
odmawiamy.

Porzucając więc nierealną wizję ak-
cesu Polski do ścieżki szybkiej integracji,
spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, co
wynika dla nas z planów pogłębienia Unii
w realnej sytuacji Polski w Unii dziś
i w realnej sytuacji nastawienia polskiego

rządu do Unii. Otóż Polska nie wejdzie
do znakomitej większości nowych wspól-
nych polityk, które proponują czy to Mac-
ron, czy to Juncker. Tak czy tak, przej-
dziemy do Unii wolniejszej prędkości.
Różnica między Macronem a Junckerem
jest dla nas z tej perspektywy istotna
o tyle, że linia Junckera jest relatywnie
odrobinę łatwiejsza. Mniej nas wyklucza
i daje jakieś – teoretyczne raczej – szanse
na dogonienie europejskiej czołówki kiedyś
w przyszłości. Ambitniejsza linia Macrona
jest dla nas trudniejsza. W tym więc sensie
niespodziewane kłopoty Angeli Merkel
po wyborach dają nam chwilę oddechu.

Ale powtórzę: z punktu widzenia
strategicznego interesu Polski to jest małe
pocieszenie.
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Zgodnie z wyborczymi zapowiedziami
jedną z pierwszych decyzji nowego pre-
zydenta było wycofanie się Stanów Zjed-
noczonych z porozumienia TPP. Ta ko-
rzystna dla Pekinu decyzja nie oznaczała
jednak dobrego otwarcia w dwustronnych
relacjach. W połowie stycznia Rex Tiller-
son, wówczas jeszcze kandydat na stano-
wisko sekretarza stanu, stwierdził, że na-
leżałoby zablokować Chinom dostęp do
sztucznych wysp, wznoszonych przez nie
na Morzu Południowochińskim. „Dziennik
Ludowy”, oficjalny organ prasowy Komu-
nistycznej Partii Chin, określił tę wypo-
wiedź jako „bomby słowne”, które po-
dobnie jak inne „prowokacje, naciski, fan-
tazje i przesądy” nie powstrzymają nor-
malnych ćwiczeń chińskiej marynarki
 wojennej. Była to aluzja do zamieszania
wywołanego miesięcznym rejsem szko-
leniowym grupy lotniskowca „Liaoning”.
W tym samym czasie ze strony samego
Donalda Trumpa padły wypowiedzi su-
gerujące możliwość odejścia od polityki
„jednych Chin”. Prezydent zaostrzył re-
torykę w sprawie Morza Południowochiń-

skiego oraz zatwierdził sprzedaż uzbrojenia
Tajwanowi za 1,4 miliarda dolarów.

Luty i marzec upłynęły nowej admi-
nistracji na zapoznawaniu się z sytuacją.
Mimo początkowo antychińskich wypo-
wiedzi, Trump przystąpił do poszukiwania
porozumienia z Pekinem. Natomiast se-
kretarz obrony Jim Mattis odwiedzał az-
jatyckich sojuszników zapewniając ich
o przywiązaniu Waszyngtonu do sojusz-
niczych zobowiązań oraz braku jakich-
kolwiek zmian w sposobie finansowania
amerykańskiej obecności wojskowej w Ja-
ponii i Korei Południowej, co w kampanii
wyborczej zapowiadał Trump. Sekretarz
obrony przedstawił nawet Japonię jako
„modelowy przykład dzielenia kosztów”.

Godzenie ognia z wodą

Była też i druga strona medalu. Stany
Zjednoczone zażądały od Kambodży spłaty
długów z okresu wojny w Indochinach.
Phnom Penh odmawia zapłaty i przypo-
mina o amerykańskich nalotach z pierw-
szej połowy lat siedemdziesiątych. Długi

Paweł BehrenDt
Publicysta, tłumacz,
szef działu aktualności portalu Konflikty.pl

Ponad pół roku prezydentury Donalda Trumpa pozwala na podsumowanie
zmian, jakie zaszły w polityce USA względem Azji. Bilans ten nie jest zbyt
korzystny dla Stanów
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Kambodży dotyczą głównie pożyczki na
dostawy żywności dla rządu generała Lon
Nola w latach 1972–1975. Amerykańska
administracja wycenia je na 274 miliony
dolarów plus mniej więcej drugie tyle od-
setek. W wypadku odmowy spłaty zobo-
wiązań Waszyngton grozi wpłynięciem
na Międzynarodowy Fundusz Walutowy,
aby ten wstrzymał pomoc dla Kambodży.
Żądania wywołały w Phnom Penh wście-
kłość. Premier Hun Sen przypomniał efek-
ty amerykańskich nalotów z czasów wojny
wietnamskiej. Według najśmielszych sza-
cunków w atakach na kambodżański od-
cinek Szlaku Ho Chi Minha śmierć mogło
ponieść nawet pół miliona cywilów. Tylko
w 1973 roku w nalotach dywanowych
prowadzonych na terytorium kraju przez
B-52 Stratofortressy spadło ponad 250
tysięcy ton bomb. Naloty znacznie przy-
czyniły się także do początkowo dużego
poparcia dla Czerwonych Khmerów. Nagłe
podniesienie kwestii długów może być
formą nacisku na bardzo prochiński rząd
Hun Sena. Przypomina to przykład są-
siedniego Wietnamu. Jednym z warunków
normalizacji stosunków ze Stanami Zjed-
noczonymi w latach 90. było przyjęcie
przez Hanoi długów pozostałych po daw-
nym rządzie Wietnamu Południowego.
Jeżeli faktycznie tak było, to rezultaty są
zupełnie odwrotne i Kambodża tylko
 mocniej zakotwiczyła w chińskiej strefie
wpływów. 

Potem było spotkanie z Xi Jinpingiem
w Mar-a-Lago i obwieszczenie na Twitterze
przez amerykańskiego prezydenta nawią-
zania „wspaniałej przyjaźni”. Różnice in-
teresów między Chinami a USA okazały
się jednak zbyt duże. Do tego doszedł
jeszcze problem Korei Północnej, który
całkowicie przesłonił inne amerykańskie
działania w Azji. Jednocześnie Donald
Trump wpadł we własne sidła – hasło

„America first”, zawsze łączące się z izo-
lacjonizmem, po raz kolejny okazało się
niemożliwe do pogodzenia z rozbudową
potencjału militarnego i utrwalaniem po-
zycji światowego hegemona. 

Korea Północna jest twardym geo-
politycznym orzechem do zgryzienia,
a Trump padł tutaj ofiarą zaniedbań się-
gających prezydentury Billa Clintona. Sy-
tuacja w skrócie przedstawia się nastę-
pująco: rozwiązanie problemu Korei Pół-
nocnej jest niemożliwe bez udziału Chin,
które otwarcie starają się podważyć pozycję
USA, póki co jedynie w Azji. Nie jest to
jedyny paradoks. Również Pekin stoi w ob-
liczu licznych dylematów. Z geostrate-
gicznego punktu widzenia Korea Północna
jest Chinom (oraz Rosji) niezbędna, jako
bufor oddzielający je od sił amerykańskich
oraz sojuszników USA w postaci Korei
Południowej i Japonii. Jednocześnie pełna
fajerwerków polityka Pjongjangu dopro-
wadziła do większego zaangażowania Sta-
nów Zjednoczonych w Azji i grozi desta-
bilizacją regionu, co nie leży w interesie
Pekinu. Warto przy tym wspomnieć, że
Korea Północna również Chinom groziła
atakiem jądrowym.

Sztuczne wyspy dzielą

Dla pozycji USA w Azji dużo ważniejsze
od Korei jest jednak Morze Południowo-
chińskie. Niezdecydowanie administracji
Obamy zostało zręcznie wykorzystane

34

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 10(88)/2017, 4 października–7 listopada 2017 www.nowakonfederacja.pl

Dla pozycji USa w azji dużo

ważniejsze od korei jest

morze Południowochińskie

https://nowakonfederacja.pl/z-duzej-chmury-maly-deszcz/
https://nowakonfederacja.pl/z-duzej-chmury-maly-deszcz/
https://nowakonfederacja.pl/z-duzej-chmury-maly-deszcz/


przez Pekin do podważenia zaufania pań-
stw regionu do Stanów Zjednoczonych.
Niestety administracja Trumpa tylko po-
gorszyła sytuację. Pierwszym błędem było
wspomniane już porzucenie TPP, układu
wymierzonego jednoznacznie w Chiny
i mającego ograniczyć siłę przyciągania
chińskiej gospodarki. Następnie było
 zawieszenie operacji swobody żeglugi
(FONOP) na Morzu Południowochińskim.
Biały Dom prawdopodobnie liczył, że tym
krokiem uda się nakłonić Chiny do za-
warcia „dealu” w sprawie Korei Północnej.
Jednak oferta ta nie była dla Pekinu w ża-
dnym stopniu atrakcyjna. Wbrew szum-
nym deklaracjom, FONOP nie stanowi
dla chińskiej obecności na spornych ar-
chipelagach żadnego zagrożenia, a okre-
sowe zniknięcie amerykańskiej bandery
zostało wykorzystane do dalszego pod-
ważania prestiżu i wiarygodności USA.

W Waszyngtonie zdano sobie sprawę
z sytuacji już w maju. Niestety poza wzno-
wieniem i intensyfikacją FONOP nie widać
jakiegokolwiek pomysłu na powstrzymanie
Chin. W chwili obecnej jedynym rozwią-
zaniem kwestii chińskich sztucznych wysp
na Morzu Południowochińskim jest ich
zajęcie, a to wymagałoby otwartej wojny.
Waszyngton nie jest gotów na tak dra-
styczne rozwiązanie, z czego ekipa Xi Jin-
pinga doskonale zdaje sobie sprawę. Po-
nadto w Pekinie utwierdza się przekonanie,
że Amerykanie niezależnie od konsek-
wencji prędzej czy później i tak ustąpią.
Co gorsza ani administracja Obamy, ani
Trumpa nie wykorzystuje w pełni propa-
gandowego sukcesu, jakim był korzystny
dla Filipin werdykt Stałego Trybunału
Arbitrażowego w Hadze z lipca 2016,
który podważył wszelkie roszczenia Chin
na spornych wodach.

Sprawa arbitrażu miała swój trochę
nieoczekiwany epizod w relacjach chiń-

sko-amerykańskich. Na początku stycznia
chińska telewizja publiczna CCTV wy-
emitowała reportaż, według którego o mało
nie doszło do wybuchu wojny między
 Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Do
katastrofy mogło dojść po ogłoszeniu
12 lipca wyroku. Na Morze Południowo-
chińskie skierowano wówczas dwa lotni-
skowce US Navy, USS „Ronald Reagan”
ze składu 7. Floty i USS „John C. Stennis”
z 3. Floty. Zdaniem CCTV miało to wywołać
w Pekinie strach, że Stany Zjednoczone
szykują się do zadania wyprzedzającego
uderzenia. W rezultacie w „Reagana” wy-
celowano „dziesiątki” przeciwokrętowych
pocisków balistycznych DF-21D. Osta-
tecznie w Pekinie miała zwyciężyć chłodna
kalkulacja i jeszcze większe obawy przed
amerykańskim uderzeniem odwetowym,
a w konsekwencji – możliwością wybuchu
trzeciej wojny światowej. Zastanawiające,
że w wyemitowanym materiale mówiono
tylko o jednym lotniskowcu, pomijając
obecność „Johna C. Stennisa”. Najpraw-
dopodobniej cały reportaż był prowokacją
obliczoną na sprawdzenie przyszłej ad-
ministracji Donalda Trumpa. Lotniskowce
wraz z okrętami eskort przeprowadziły
ćwiczenia, obejmujące również „skrajne
scenariusze”. Były to pierwsze od dwóch
lat takie manewry US Navy na zachodnim
Pacyfiku i okazję tę skrzętnie wykorzystano
do sprawdzenia zdolności operacyjnych
większych grup lotniskowców.

Jak wspomóc mniejsze państwa?

W środowisku amerykańskich think tan-
ków rozpoczęła się wreszcie szersza debata
nad tym, jak poradzić sobie z „pasywnie-
asertywną” polityką Chin na Zachodnim
Pacyfiku, a Morzu Południowochińskim
w szczególności. Jeszcze trakcie budowy
sztucznych wysp pojawiały się koncepcje
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utrudnienia chińskich działań poprzez
zachęcenie do działania organizacji eko-
logicznych. Trudno jednak sobie wyob-
razić, aby obrońcy środowiska mieli ja-
kiekolwiek szanse w konfrontacji z liczną
chińską strażą wybrzeża i jeszcze liczniej-
szymi, przeszkolonymi przez marynarkę
wojenną paramilitarnymi formacjami zło-
żonymi z rybaków. 

Najprostszym pomysłem wydaje się
szeroka pomoc militarna dla skonflikto-
wanych z Chinami państw, czyli Filipin,
Malezji, Tajwanu i Wietnamu. Miałaby
ona obejmować nie tylko szkolenia i do-
stawy broni, ale także pomoc w rozbudo-
wie istniejących instalacji wojskowych.
Sprowadza się to do budowy w archipelagu
Spratly sieci ufortyfikowanych baz po-
równywalnych z chińskimi. Rozwiązanie
takie ma tę zaletę, że pozwala niejako
stworzyć własną strefę A2/AD wewnątrz
chińskiej strefy A2/AD i tym samym po-
ważnie ograniczyć jej skuteczność. Pojawia
się tu jednak kilka problemów. Po pierw-
sze, nawet poważnie wzmocnione siły
wspomnianych państw będą nadal słabsze
od chińskich. Po drugie, rozwiązanie to
w żaden sposób nie przekłada się na po-
prawę wiarygodności Waszyngtonu. Wiet-
nam i Malezja nie są formalnie sojuszni-

kami USA, a w wypadku Tajwanu i Filipin
brakuje deklaracji, że amerykańskie gwa-
rancje obejmują także sporne wyspy.
Obecnie jedynym państwem Azji, którego
Stany Zjednoczone musiałyby bezwarun-
kowo bronić w razie konfliktu z Chinami,
jest Japonia. Po trzecie, jak zawsze od
czasów zimnej wojny, najskuteczniejszym
gwarantem spokoju byłaby obecność ame-
rykańskich wojsk. Trudno jednak sobie
wyobrazić, aby Pekin przełknął obecność
Marines dosłownie pod bokiem, a i Wa-
szyngton nie jest chętny wysyłać wojsk
w kolejne miejsce, zupełnie nieznane prze-
ciętnemu Amerykaninowi.

Chłodniej na linii z Islamabadem

Mimo kolejnych sankcji sprawa Korei
Północnej jest jak zawsze daleka od roz-
wiązania. Warto wspomnieć, że według
chińskich ośrodków badawczych ryzyko
wojny na półwyspie jest dużo mniejsze
niż np. katastrofy w północnokoreańskim
reaktorze lub załamanie się reżimu. Dużo
większe wyzwania czekają jednak w Azji
Płd. i Płd.-Wsch. Pod koniec sierpnia
Trump niespodziewanie strzelił sobie sam
w stopę. W przemówieniu w Fort Myer
zapowiedział zmianę polityki w Afganis-
tanie i bardzo ostro skrytykował Pakistan.
Relacje między Waszyngtonem a Islama-
badem od lat są coraz bardziej skompli-
kowane i zaczynają przypominać samo-
nakręcającą się spiralę braku zaufania
i wzajemnych oskarżeń. Władze Pakistanu
rzeczywiście mają olbrzymi problem
z islamskimi radykałami, jednocześnie
jednak zostawiają amerykańskim siłom
olbrzymią swobodę działania na swoim
terytorium. Feralnym przemówieniem
prezydent Trump dokonał dwóch rzeczy:
zjednoczył przeciwko USA głęboko po-
dzielone pakistańskie społeczeństwo oraz
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wepchnął Pakistan, tradycyjnego sojusz-
nika Stanów Zjednoczonych, w objęcia
Chin i Rosji. Pekin i Moskwa niemal na-
tychmiast po przemówieniu Trumpa po-
spieszyły z deklaracjami, wychwalającymi
Pakistan, i zapewnieniami o niewzruszo-
nym poparciu i współpracy z „kluczowym
graczem w regionie”. 

Mocniejsze związanie Islamabadu
zwłaszcza z Chinami może mieć poważne
konsekwencje dla równowagi sił w Azji
Płd. Motorem współpracy obu państw od
dobrego półwiecza jest rywalizacja z In-
diami. Za drugiej kadencji Obamy Wa-
szyngton zaczął wyraźnie faworyzować
New Delhi. Powodem takiej zmiany była
polityka „otaczania Chin”. Indie zaczęły
się jawić nie tylko jako przeciwwaga dla
Chin, ale także jako bardziej rzetelny part-
ner niż Pakistan. Niemniej dobre relacje
USA z oboma państwami pozwalały utrzy-
mać stabilność w regionie. Teraz doszło
do gwałtownej zmiany, którą najlepiej
skomentował szef sztabu indyjskich wojsk
lądowych generał Bipin Rawat. Na kon-
ferencji zorganizowanej przez think tank
Centre for Land Warfare Studies stwier-
dził, że Indie powinny szykować się do
walki na dwóch frontach. Odniósł się do
trwającego dziesięć tygodni chińsko-in-
dyjskiego kryzysu wokół płaskowyżu Do-
klam. Zdaniem Rawata sytuacja nadal

może ulec zaostrzeniu i wskutek efektu
„kuli śnieżnej” przerodzić się w konflikt
na pełną skalę. Jeżeli dojdzie do czegoś
takiego, sprzymierzony z Chinami Pakistan
może próbować wykorzystać okazję do
rozstrzygnięcia na swoją korzyść sporu
o Kaszmir. Dalsze spostrzeżenia generała
są jeszcze bardziej pesymistyczne. Fakt,
że wszystkie trzy państwa dysponują ar-
senałem nuklearnym, w żaden sposób
nie eliminuje ryzyka wojny.

Porażka Trumpa

Z kolei na Morzu Południowochińskim
Chiny mają tak mocną pozycję, że są już
praktycznie o krok od zwycięstwa. Filipiny
coraz mocniej wchodzą w chińską orbitę,
aczkolwiek przyszłość tego procesu zależy
od tego jak długo u władzy pozostanie
prezydent Duterte. Jedynym państwem
regionu, myślącym jeszcze o przeciwsta-
wieniu się Pekinowi, jest Wietnam. Hanoi
zdecydowało się podjąć interesująca za-
grywkę, która ma spore szanse wpłynąć
na postawę Waszyngtonu. Na początku
stycznia PetroVietnam podpisał z Exxon
Mobile wart 10 mld dolarów kontrakt na
eksploatację złóż ropy i gazu ziemnego
położonych na wysokości wybrzeża środ-
kowego Wietnamu (pole gazowe Blue
Whale). Kiedy w czerwcu eksploatację
położonych bardziej na południe złóż
w wietnamskiej wyłącznej strefie ekono-
micznej rozpoczął hiszpański Repsol,
Pekin miał zagrozić Hanoi wojną. Ciekawe,
jaka będzie reakcja Chin na działania
koncernu, z którym związany jest sekretarz
stanu Rex Tillerson, i jak wpłynie to na
politykę USA w regionie.

Bilans pierwszych siedmiu miesięcy
prezydentury Trumpa w Azji jest kiepski.
Wszystkie dywagacje prowadzą do wspól-
nego wniosku: kluczowym czynnikiem
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dla przyszłej pozycji USA w Azji jest ame-
rykańska polityka wewnętrzna. Krótko
mówiąc, administracja Trumpa musi wy-
tłumaczyć Amerykanom, dlaczego Azja
jest ważna, a następnie przekonać ich do
poparcia większego zaangażowania w re-
gionie. Jest to trudne wyzwanie, zważyw-
szy nie tylko na izolacjonistyczne nastroje
społeczeństwa, ale także przyzwyczajenia

administracji. W środowisku japońskich
think tanków krąży pesymistyczny dowcip:
W wypadku jednoczesnego kryzysu na
Bliskim i Dalekim Wschodzie, który USA
uznają za ważniejszy i dlaczego będzie to
Bliski Wschód? Zadaniem na dziś dla
amerykańskich władz jest przekonanie
własnych obywateli, że odpowiedź nie
powinna być wcale jednoznaczna.
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Dyskusja o nierównościach społeczno-
kulturowo-gospodarczych jest w Polsce
wciąż w powijakach. O ile coraz częściej
mamy do czynienia z medialną i polityczną
krytyką kapitalizmu bez społecznej od-
powiedzialności, o tyle pytania o naturę,
przyczyny, objawy, aspekty nierówności
nadal stanowią niszę w ramach debaty
publicznej. W pewnej mierze dzieje się
tak dlatego, że znacznej (nie tylko opi-
niotwórczej) części polskiego społeczeń-
stwa dyskusja o nierównościach i egali-
taryzmie kojarzy się wciąż ze słynną so-
wiecką „urawniłowką”, absurdami gos-
podarki opartej na centralnym planowaniu
oraz doktrynerskiej awersji PRL do pry-
watnej własności. Nota bene ideologiczna
awersja do prywatnej własności, w dodatku
wyznawana publicznie jako ustrojowe
credo realnego socjalizmu, nie przeszka-
dzała prywatnie bogacić się PZPR-owskiej
nomenklaturze. 

Z drugiej jednak strony duża część
Polek i Polaków, na co regularnie wskazują
badania opinii publicznej, jest przeciwna
wzrostowi różnic w zarobkach między

zwykłymi pracownikami a kadrą kierow-
niczą. A w debacie publicznej, także po
prawej stronie, szczególnie wśród młod-
szych pokoleń, coraz mocniejsze są głosy
krytyczne wobec rzeczywistości ekono-
miczno-kulturowej III Rzeczypospolitej.
I jeśli taka tendencja utrzyma się, to za-
gadnienia związane z nierównościami
społeczno-gospodarczymi z konieczności
zajmą w nich istotniejsze miejsce. Ale nie
będziemy już o nich rozmawiać językiem
PRL, ale – w znacznej mierze – z pomocą
terminologii, definicji, pojęć i nurtów in-
terpretacyjnych, wyznaczanych przez an-
glosaskich badaczy i badaczki, których
opisy współczesnego kapitalizmu są adek-
watne do naszych czasów i wyzwań. Rów-
nocześnie coraz trudniej będzie zdusić
taką dyskusję sloganami, że krytykom
obecnych realiów marzy się powrót do
poprzedniej epoki. Tym bardziej, że to
właśnie wzrost nierówności coraz bardziej
podminowuje demokratyczne reguły gry
w zachodnim świecie, stawiając praktycz-
nie „poza dobrem i złem” globalnych i lo-
kalnych plutokratów.

krzySztof wołoDźko
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Anthony B. Atkinson w swojej książce „Nierówności. Co da się zrobić?”
pisze, że walka z nadmiernymi nierównościami wiąże się z zapobieganiem
odczłowieczeniu relacji rynkowych i instytucjonalnych

więcej państwa! 
Jak wygrać z globalną nierównością



Potrzeba zmian systemowych

Rokrocznie przybywa na polskim rynku
wydawniczym solidnych prac dotyczących
problematyki nierówności we współczes-
nych społeczeństwach. Jedna z pionier-
skich i stanowczo zbyt mało dyskutowana
lektura to „Duch równości. Tam gdzie
panuje równość wszystkim żyje się lepiej”
Richarda Wilkinsona i Kate Pickett. Ten
przystępnie napisany, bogaty w socjolo-
giczne i gospodarcze dane tytuł pozostał
jednak w cieniu dwóch głośnych prac
Thomasa Piketty’ego: „Kapitał w XXI wie-
ku” i „Ekonomia nierówności”. W 2015
roku ukazało się z kolei polskojęzyczne
wydanie „Ceny nierówności” noblisty
w dziedzinie ekonomii, Josepha E. Stig-
litza, książki o znamiennym podtytule:
„W jaki sposób dzisiejsze podziały spo-
łeczne zagrażają naszej przyszłości?”. Na
ogół były to książki interesujące dla lewi-
cowych czytelniczek i czytelników. Jednak
coraz częściej (choć, owszem, powoli) me-
dialny mainstream otwiera się na teksty,
które w różnoraki sposób inspirowane są
choćby wspomnianymi wyżej tytułami.

Dobrych kilka miesięcy temu nakła-
dem Wydawnictwa Krytyki Politycznej
ukazał się kolejny ważny tytuł poświęcony
badaniom nierówności w świecie global-
nego kapitalizmu. Mowa o książce „Nie-
równości. Co da się zrobić?” pióra sir An-
thony’ego B. Atkinsona, profesora London
School of Economics, uznawanego za jed-
nego z pionierów badań nad ekonomicz-
nymi realiami społecznych nierówności.
Skąd krytyka nierówności? W wywiadzie,
jaki Atkinson udzielił Rafałowi Wosiowi
dla „Polityki” (18 kwietnia 2016 roku),
z ust naukowca padają znamienne słowa:
„[nierówności] wymknęły się spod kon-
troli. (…) Według Platona żaden obywatel
nie powinien być więcej niż cztery razy

bogatszy od najbiedniejszego członka spo-
łeczności. Dzisiaj żyjemy we wspólnotach
politycznych, gdzie te różnice w zamoż-
ności bywają kilkadziesiąt, a czasem nawet
kilkaset razy większe. I te różnice od kilku
dekad rosną. A wraz z nimi realne pato-
logie”. Dalej badacz podkreśla (a może
nawet uspokaja na ogół liberalnych prze-
cież czytelników „Polityki”), że nie po-
stuluje totalnej równości, lecz interesuje
go zmniejszenie nierówności dochodo-
wych, które są realnym problemem świa-
towych gospodarek.

Warto przyjrzeć się bliżej właśnie
propozycjom globalnej zmiany w tym
względzie, jakie znajdziemy na kartach
„Nierówności”. Trzyczęściowa struktura
książki („Diagnoza”, „Propozycje działań”,
„Czy da się to zrobić?”), wskazuje, że kon-
cepcyjne przygotowanie gruntu pod realne
zmiany systemowe to centralny punkt za-
interesowań autora. Jak zaznacza Atkin-
son, choć część z tych pomysłów odnosi
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się do „specyficznych rozwiązań brytyj-
skich”, to jednak pewne ogólne przyjęte
przez niego zasady mogą służyć jako in-
spiracja dla konkretnych działań w innych
częściach globu. Z pewnością propozycje
badacza wielu określi mianem wizjoner-
skich. Ale w dobrze znanej nam w Polsce
atmosferze niechęci wobec państwa (po
części wynikającej z realnych przesłanek),
większość opisze je jako niebezpieczne
mrzonki.

Inwestycje mają konsekwencje

Przyjrzyjmy się bliżej wybranym zagad-
nieniom. Autor „Nierówności” mierzy się
z takimi wyzwaniami jak kierunki zmian
technologicznych, które nieuchronnie pro-
wadzą do automatyzacji wszelkiej pracy,
zarówno produkcji, jak i usług. Jego zda-
niem, co intuicyjnie wyczuwają już dziś
pracownicy i pracownice na niższych
szczeblach drabiny społeczno-gospodar-
czej, i co chętnie podkreślają rozliczne
konfederacje pracodawców i przedsię-
biorców, zaowocuje to jeszcze większymi
wymaganiami reprezentantów kapitału
wobec ludzkiej siły roboczej. Przełoży się
także na większy wzrost nierówności do-
chodowych: wolny czas dla ludzi pozba-
wionych dochodu będzie czasem osuwania
się w dół na drabinie społecznej, a nie
czasem twórczej satysfakcji i radosnego
odpoczynku. Atkinson przypomina starą
prawdę, która w Polsce wywołuje wciąż
nierzadko nerwowe reakcje liczących się
„graczy opinii”: dla biznesu liczy się interes
udziałowców, niekoniecznie zgodny z szer-
szym interesem społecznym. O tę drugą
kwestię powinno zadbać państwo.

Państwo to podmiot inwestujący
w postęp technologiczny. Atkinson idzie
jednak dalej: zwraca uwagę, że minister-
stwa odpowiedzialne za ścieżki rozwoju

gospodarczego rzadko interesują się za-
gadnieniami związanymi ze sprawiedli-
wością społeczną. Tymczasem „rząd, który
chce zmniejszyć nierówności, musi zaan-
gażować w to zadanie wszystkie minis-
terstwa”. Niezależnie od tego, jak kon-
trowersyjna wydaje się ta myśl, zwraca
ona uwagę na poważny problem politycz-
ny, wprost związany ze złożonością współ-
czesnego świata i naukowej wiedzy o nim:
bardzo rzadko jesteśmy w stanie myśleć
o rzeczywistości holistycznie, ponieważ
przekracza to zdolności poznawcze i moż-
liwość działań zarówno jednostek, jak
rozlicznych wspólnot ludzkich, oraz –
szczególnie źle zarządzanych i nieodpo-
wiednio finansowanych – instytucji pub-
licznych.

W każdym razie nie chodzi jedynie
o to, żeby instytucje publiczne przygoto-
wały grunt pod sukces takich przedsięwzięć
jak iPhone (Atkinson chętnie cytuje głośną
książkę prof. Mariany Mazzucato „Przed-
siębiorcze państwo”, której polskie wy-
danie opatrzył wstępem wicepremier Ma-
teusz Morawiecki), ale żeby były w stanie
wziąć pod uwagę ogólnospołeczne kon-
sekwencje własnych decyzji inwestycyj-
nych. Tajemnicą poliszynela jest, że po-
mysły w rodzaju specjalnych stref eko-
nomicznych niekoniecznie muszą przy-
nosić istotne korzyści lokalnym społecz-
nościom, w których działają i niekoniecznie
muszą wpływać na wzrost innowacyjności
rodzimej gospodarki – jeżeli de facto są
udzielnymi księstwami transnarodowego
biznesu.

Zainwestujmy w państwo

Skoro technologiczny wzrost wciąż pro-
wadzi do wzrostu bogactwa (tyle że coraz
mniej równo dzielonego), należy pomyśleć,
w jaki sposób dystrybucja dochodu i in-
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nowacyjne rozwiązania mogłaby wzmocnić
pozycję szerokich rzesz na niższych szczeb-
lach drabiny społecznej. Tu pojawia się
kolejna kontrowersyjna dla wielu recepta:
należy wzmocnić znaczenie usług pub-
licznych, ponieważ to one są często wprost
inwestycjami w kapitał ludzki. Państwu
opłaca się inwestować w edukację, politykę
zdrowotną, politykę nastawioną na dobro
ogółu dzieci (i wszelkie ich możliwe po-
chodne), ponieważ pozwala to na loko-
wanie środków wśród bardzo różnych
szczebli pracownic i pracowników oraz
na różnych poziomach drabiny społecznej.
Mówiąc językiem metafory: nawet jeśli
istnieje pewne ryzyko marnotrawstwa
środków (które zdaniem Atkinsona jest
z reguły demonizowane), instytucje pub-
liczne mogą działać jak system irygacyjny.
Bogactwo nie ucieknie do najbogatszych,
jeśli państwo zagwarantuje inny przepływ
środków. 

Ale na tym nie koniec. Naukowiec
proponuje wprost znaczne doinwestowanie
administracji publicznej, tak aby poprawić
jej jakość: „Osiągnięcie sprawiedliwego
społeczeństwa zależy w istotnej mierze
właśnie od jej efektywności, a także od
polepszenia jej relacji z obywatelami”.
Dużo, a nawet bardzo dużo w tej mierze
zależy od oczekiwań i nastawienia oby-
wateli: „Uczciwe społeczeństwo musi być
pewne, że jego działania w zakresie opo-
datkowania, wydatków publicznych, re-
gulacji i ustawodawstwa są sprawiedliwe,
przejrzyste i akceptowane. To wymaga
zasobów finansowych. Ponadto bogacąc
się, społeczeństwa stają się bardziej wy-
magające”.

To interesująca kwestia, której szersze
konsekwencje można przeanalizować także
w polskich realiach. Nasze powszechne
niezadowolenie z publicznych usług zdro-
wotnych nie wynika przecież z faktu, że

są one wciąż na tym samym poziomie co
w czasach Polski Ludowej. Rzecz w tym,
że mamy dziś zdecydowanie wyższe ocze-
kiwania także wobec państwa. Tylko, że
instytucje publiczne i rynkowe niemal
jednym głosem mówią nam, iż powinniś-
my za to zapłacić z własnej kieszeni. Autor
„Nierówności” powiedziałby coś innego:

zainwestujmy w państwo, to się opłaci
dyskryminowanej dziś ekonomicznie więk-
szości! Zasługujemy na drogie i sprawne
państwo – tanie i niesprawne opłaca się
tylko oligarchii.

Jak człowiek z człowiekiem

Atkinson uważa, że walka z nadmiernymi
nierównościami wiąże się równocześnie
z zapobieganiem coraz dalej idącemu od-
człowieczeniu relacji rynkowych i insty-
tucjonalnych. To frapujące zagadnienie
antropologiczne, właściwie niedostrzegane
przez polskich konserwatystów (czy też
ludzi, którzy nagminnie korzystają z tego
określenia, nadając jego potocznemu zna-
czeniu banalnie-zniechęcający sens). Otóż
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być może coraz mniejsza liczba bezpo-
średnich relacji międzyludzkich w sferze
publicznej, zastępowanych wsobnością
usług uzyskiwanych z pomocą aplikacji,
formularzy online itp., skutkuje „wtórną
asocjalizacją” (nawiązuję do terminu
„wtórny analfabetyzm”). W czym wyra-
żałaby się tego typu „wtórna asocjalizacja”,
sprzęgnięta z coraz bardziej podzielonym
ekonomicznie i nierównym społeczeń-
stwem? Choćby w większych problemach
z relacjami interpersonalnymi, nieumie-
jętnością osiągania kompromisów, nie-
znajomością ludzi spoza własnej środo-
wiskowej bańki, zubożeniem języka, lękiem
przed kontaktami z nieznanymi osobami
nawet na neutralnym czy dość przyjaznym
gruncie.

Co więcej, zdaniem autora „Nierów-
ności” to ludzie społecznie słabsi i w więk-
szym stopniu kulturowo wykluczeni zde-
cydowanie bardziej potrzebują wszelkich
możliwych usług, na czele z publicznymi,
oferowanymi za pośrednictwem innych
żywych ludzi. A to z tej prostej przyczyny,
że komunikacja międzyludzka, szczególnie
nastawiona na faktyczną pomoc i udzie-
lenie rzeczywistego wsparcia, to o wiele
bogatsza płaszczyzna odniesień i oddzia-
ływań (od mowy ciała do wychwytywania
niuansów wypowiedzi na podstawie tonu
głosu) niźli „rozmowa” z botem czy „au-
tomatycznym doradcą klienta”. Niektóre
passusy z „Nierówności” Atkinsona, właś-
nie te, które odnoszą się do relacji między
osobami ludzkimi a problemami wyni-
kającymi z automatyzacji usług publicz-
nych, przypominają najsmutniejsze frag-
menty ostatniego filmu Kena Loacha „Ja,

Daniel Blake”, którego główny bohater
musi negocjować z infolinią publicznego
ubezpieczenia zdrowotnego swoje „być
albo nie być”. I ostatecznie przegrywa,
ponieważ znakomicie zautomatyzowana,
z pozoru całkowicie sprawna instytucja
sprzyja pogłębianiu nierówności między
bogatszymi i uboższymi. Dla tych ostatnich
kończy się to naprawdę źle.

Atkinson nie obiecuje nikomu raju
na ziemi. Właściwie każdy wątek, który
rozwija w swojej obszernej i erudycyjnej
pracy, nakłania do myślenia o coraz to
nowych wyzwaniach i aspektach naszej,
przeobrażającej się wciąż rzeczywistości,
w której dobrobyt tak mocno miesza się
z niedostatkiem, a dobrodziejstwa cywi-
lizowanego życia wiążą się nierzadko z po-
tężnym stresem wywołanym poczuciem
kruchości własnego i bliskich życiowego
statusu oraz niepewnością jutra, nawet
w relatywnie stabilnych warunkach eko-
nomicznych. Nierówności to problem fun-
damentalnie polityczny, za ich narasta-
niem nie stoi niewidzialna ręka rynku,
ale działający przez dekady konkretni lu-
dzie, instytucje publiczne, prywatne or-
ganizacje, lokalne i globalne prawo –
przekonuje Atkinson. Dlatego też jego
książka, z pozoru przeznaczona przede
wszystkim dla odbiorczyń i odbiorców
o zacięciu ekonomicznym, to książka zde-
cydowanie polityczna. I mocno rewolu-
cyjna w świecie takim jak nasz.

Anthony B. Atkinson, 
„Nierówności. Co da się zrobić?”,

Wydawnictwo Krytyki Politycznej,
Warszawa 2017
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Do publikacji wydanych przez związane
z Centrum Studiów Polska-Azja wydaw-
nictwo Asian Century dołącza pozycja po-
święcona niemieckiej obecności politycznej
na Dalekim Wschodzie przed I wojną
światową. „Korzenie niemieckich sukcesów
w Azji. Daleki Wschód w polityce kolo-
nialnej Niemiec do roku 1914” – bo taki
tytuł nosi książka Pawła Behrendta – jest
historią opisaną klasycznie (tj. chronolo-
gicznie) i, w miarę zbliżania się do końca,
coraz bardziej szczegółowo.

Czytelnik najpierw zapoznaje się
z najwcześniejszą, sięgającą XVI stulecia
historią kontaktów Niemców z Azją, by
już po raptem kilku stronach przenieść
się w wiek pary i żelaza. Tutaj opowieść
nabiera rumieńców: im bliżej finału La
Belle Époque, tym więcej uwagi poświęca
Behrendt kolejnym dziesięcioleciom i tym
dokładniej wnika w przyczyny, przebieg
i skutki wydarzeń. W ten sposób dowia-
dujemy się o ideologicznym podglebiu
kolonializmu II Rzeszy, poznajemy ma-
sowe organizacje lobbujące za ekspansją

kolonialną, a także wcale niejednoznaczny
stosunek władz politycznych do starań
o zamorskie posiadłości.

Warto zwrócić uwagę, że aspiracje
Niemiec i nastroje społecznie Niemców
nie różniły się istotnie od zjawisk obser-
wowanych w innych państwach o analo-
gicznej pozycji, przede wszystkim w Wiel-
kiej Brytanii (zresztą również w Polsce
międzywojennej – a więc mocarstwie co
najwyżej regionalnym – doszły do głosu
środowiska prokolonialne). Jeśli serio
traktować teorię Sonderwegu – osobnych
ścieżek rozwoju historycznego Niemiec
i pozostałych krajów Europy – to akurat
apetyty kolonialne i imperialny tempe-
rament z pewnością należałoby z niej wy-
łączyć. Oba czynniki, uzasadniane dodat-
kowo choćby w pisarstwie wirtember-
skiego ekonomisty-szarlatana Friedricha
Lista, doprowadziły w końcu do uzyskania
przez Niemcy osady Qingdao, której krótka
historia stanowi rdzeń, a zarazem zwień-
czenie książki. Z ostatnich jej stron do-
wiemy się potem, że niemiecki kawałek

karol zDyBel
Ekonomista i filozof

Paweł Behrendt opisuje słabo dotychczas zbadaną część historii Niemiec
i Dalekiego Wschodu. To interesująca pozycja o interesującym fragmencie
dziejów powszechnych ukazuje się pod nieoczywistym tytułem

kawałek historii azji



Azji, ten obiecujący nowy rynek zbytu
i ośrodek przemysłowy, był w rzeczywis-
tości dziurą bez dna subsydiowaną bez
ustanku z kieszeni podatnika z europejskiej
metropolii.

Kontekst światowy

Istnieje kilka publikacji poświęconych
zjawiskom obecnym kiedyś (lub trwającym
do dziś) w niemieckiej kulturze politycznej,
a mających swoje źródła w dziewiętnas-
towiecznej historii. I tak na przykład „Kry-
zys ideologii niemieckiej” G. Mossego

traktuje o nowoczesnym niemieckim an-
tysemityzmie, a „Prusy – kraj nieograni-
czonych możliwości” B. Engelmanna o mi-
litaryzmie. Gdyby powstawała praca po-
święcona imperializmowi i ciągotom do
Weltpolitik, to „Korzenie…” mogłyby być
jednym z rozdziałów. Charakterystyka
niemieckiej polityki w Azji jest pozbawiona
uprzedzeń i wystarczająco zniuansowana,
by stanowić dobry punkt wyjścia dla ta-
kiego studium. Nie należy przy tym za-
pominać – poucza o tym zresztą sam
Behrendt – że azjatycka impreza II Rzeszy
stanowiła jedynie peryferyjny fragment
Weltpolitik, której pozaeuropejskie cen-
trum wypadało w Afryce.

Oprócz sfery gabinetowej i wojskowej,
interesujące jest również śledzenie kul-

turowego wpływu Niemiec na ówczesne
państwa azjatyckie, w szczególności Ja-
ponię, aż do klęski z 1945 r. silnie wzoru-
jącą się na modelu ustrojowym Rzeszy
Wilhelmińskiej. Można wytropić jeszcze
kilka podobnie frapujących wątków po-
bocznych, jednak w końcu każdy z nich
pozostawi czytelnika z poczuciem niedo-
sytu, i to raczej prędzej niż później. Pub-
likacja jest krótka – liczy sobie niewiele
ponad sto stron, przez co nawet centralny
temat niemieckiej kolonizacji w Chinach
trudno uznać za potraktowany wyczer-
pująco, nie wspominając o dygresjach.

Mimo to „Korzenie…” potrafią po-
ruszyć wrażliwy nerw uważnego czytelnika
i implicite dotykają kwestii wykraczających
poza literę tekstu, a wyraźnie obecnych
w debacie historycznej. Oczywiście do-
strzeże to ten, kto zna kontekst niemiec-
kich i europejskich dziejów XIX w. –
właśnie przez swoją lakoniczność praca
stawia odbiorcy wysokie wymagania.

Niefortunny tytuł

Na tym obrazie porządnej, chociaż bardzo
krótkiej książki historycznej pojawia się
jednak jedna, aczkolwiek bardzo duża
rysa. Co dziwniejsze, jest to zresztą rysa –
jeśli wierzyć zapewnieniom autora – świa-
domie zaplanowana. Tytuł „Korzenie nie-
mieckich sukcesów w Azji” jest w końcu
obietnicą analizy przynajmniej zahacza-
jącej o współczesność. Usłyszawszy go,
przygotowujemy się mentalnie na analizę
związków przeszłości z dniem dzisiejszym:
chcielibyśmy dowiedzieć się, które ele-
menty niemieckiej spuścizny na Dalekim
Wschodzie przetrwały próbę czasu i przy-
noszą wymierne owoce, które zostały wy-
parte i dlaczego, jak do imperialistycznego
dziedzictwa II Rzeszy odnoszą się zwykli
Chińczycy oraz polityczni oficjele ChRL
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itd. Pytania można by mnożyć. Tymczasem
z książki Behrendta nie dowiemy się ani
tego, jakie sukcesy odnoszą Niemcy
w Azji – jeśli je w ogóle odnoszą, bo
i takiej konstatacji brakuje – ani jak opo-
wiedziana w niej historia łączy się z dniem
dzisiejszym. Tym bardziej nie znajdziemy
konkluzji w postaci jakiejś nauki dla
współczesnych, o morale nie wspominając:
na ostatniej stronie wywód historyczny
się kończy i jesteśmy bogatsi w wiedzę,
ale nic ponadto.

Wprawdzie sam autor podczas spot-
kań zapowiada kontynuację podjętego te-
matu w kolejnych publikacjach i w ten
sposób usprawiedliwia wybór tytułu, jed-
nak z perspektywy czytelnika intencje pi-
szącego nie grają roli. A przecież wystar-
czyło uczciwie przyznać, że przygotowuje
się pracę typowo historyczną, która nie
ma pretensji do analizy współczesnej sy-

tuacji w Azji. Sam podtytuł, wskazujący
na ramy czasowe badanych zdarzeń („do
roku 1914”), to za mało, by zatrzeć wra-
żenie niedopasowania tytułu i treści.

Kto jednak odpowiednio określi swoje
oczekiwania co do tematyki, ten po skoń-
czonej lekturze powinien odłożyć „Ko-
rzenie…” całkiem rad. Kolejna luka w pol-
skojęzycznej historiografii – tak popu-
larnej, jak i naukowej, bo książkę Beh-
rendta można umieścić w obu katego-
riach – została zapełniona treścią dobrej
jakości. Jednym słowem kaizen. Albo gut
gemacht.

Paweł Behrendt, „Korzenie
 niemieckich sukcesów w Azji. Daleki

Wschód w polityce kolonialnej Niemiec
do roku 1914”, 

Wydawnictwo Asian Century,
Warszawa 2017
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W historii kinematografii powstało wiele
filmów wojennych, które z reguły miały
pełnić funkcję propagandową. Przodowali
w tym Amerykanie i Rosjanie. Ci ostatni,
mierząc się z traumą w produkcjach
o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, nie tylko
przekonywali biedujących mieszkańców
ZSRR, że warto było walczyć, ale przede
wszystkim napawali ich poczuciem siły.
Dodatkowo wzmacniało to w narodzie
świadomość, że jak mało który swoje wy-
cierpiał. Natomiast taktyka Hollywood
miała na celu wzmocnienie patriotyzmu
obywateli USA, zbudowania poczucia
dumy oraz wielkiego szacunku dla spraw
państwa i wojska. Mimo że takie filmy
o wojnie często dobitnie przedstawiają
jej grozę, to w konsekwencji ich wymowa
daleka jest od pacyfistycznej.

Ciekawym tematem jest w tym kon-
tekście operacja w Dunkierce. Choć na-
zywano ją „zwycięstwem w porażce”, to
trudno, by podjęcie tego tematu w filmie
stało się przyczynkiem do przedstawienia

bohaterstwa i przekonania widzów, że na
polu bitwy można dokonać czynów chwa-
lebnych. Wcześniej – w 1958 r. – powstał
tylko jeden film w pełni obrazujący ewa-
kuację ponad 300 tysięcy brytyjskich
(a także francuskich i belgijskich) żołnierzy
z wybrzeża Francji. Poza tym, kilka razy
w historii kina wydarzenia spod Dunkierki
były tylko elementem innych opowieści
filmowych. Pod koniec maja 1940 roku
przez ponad tydzień żołnierze oczekiwali
na przyjście pomocy z Wysp Brytyjskich.
Czekali otoczeni przez Niemców, pod
ostrzałem Luftwaffe i w niepewności –
statki brytyjskiej floty specjalnie się nie
spieszyły. Rząd z nowo obranym szefem –
Winstonem Churchillem – wolał zachować
siły na decydującą bitwę, której rychło
się spodziewano – na bitwę o Anglię.
Władze obawiały się zatopienia transpor-
towców i niszczycieli, które przybyłyby
po żołnierzy, dlatego zdecydowały się do-
datkowo zarekwirować i wysłać do wy-
brzeża Francji łodzie cywilne.

BarBara SzewCzyk
Reżyser filmowy, absolwentka Szkoły Filmowej w Łodzi
i New York Film Academy w Nowym Jorku

W filmie „Dunkierka” Christophera Nolana żołnierze z plaż Dunkierki roz-
paczliwie walczą o życie, utracili zdolność empatii. Bohaterstwem wyka-
zują się cywile

300 tysięcy Churchilla



Sieczka żelaza i płonącej ropy

O tym traktuje też nowy film Christophera
Nolana pod oszczędnym tytułem „Dun-
kierka”. Jeśli z zachwytem oglądaliśmy
„Mrocznego Rycerza” czy „Incepcję”, bę-
dziemy oczekiwać od jego nowego dzieła
dobrego kina akcji, przyprawionego cie-
kawą filozofią. Ci, którzy spodziewają się
po „Dunkierce” show, z pewnością się nie
zawiodą. Nazwisko reżysera zobowiązuje.
A czy film poruszy w nas strunę, która nie
pozwoli o nim zapomnieć na wiele dni? 

Wojna jest w nim przedstawiona jako
sieczka żelaza, płonącej ropy i zimnych
morskich fal, w której rozpaczliwie walczą
o życie młodzi żołnierze, co chwilę wracając
do znienawidzonego miejsca, wyrzucani
przez fale, po kolejnych nieudanych pró-
bach ewakuacji. Nie ma w nich ludzkich
odruchów ani bohaterskiej postawy. Utra-
cili już zdolność empatii, nie wykazują
się szlachetnymi czynami. Każdy myśli
tylko o sobie, odpycha innego, gdy ten
staje mu na drodze. Widz nie ma tu czasu
na odpoczynek, podobnie jak żołnierze
w trakcie akcji ewakuacyjnej, którzy trwali
w ciągłym napięciu przez kilka dni. Uczucie
wręcz histerycznego strachu przed śmiercią
i zwierzęcej potrzeby przeżycia towarzyszy
widzom przez cały seans. Film dobitnie

pokazuje, że zwykły szeregowiec jest po
prostu mięsem armatnim. Na plaży Dun-
kierki tłoczyły się miliony kilogramów ta-
kiego mięsa.

Jednak obraz ten opowiada nie tylko
o walce o przetrwanie zwykłych szere-
gowców. Reżyser prezentuje trzy punkty
widzenia – z lądu, morza i powietrza.
Pierwszoplanowym bohaterem jest wpraw-
dzie młody żołnierz piechoty, ale obser-
wujemy także pilota w brytyjskim my-
śliwcu, starającego się osłaniać plażę przed
lotniczym ostrzałem niemieckim. Na mo-
rzu natomiast starszy mężczyzna wraz
synem i pomocnikiem płynie cywilnym
jachtem w stronę francuskiej plaży, by
uratować z niej żołnierzy. Taki sposób
opowiadania pozwolił na ciekawe roszady
w chronologii fabuły.

Zwyczajni bohaterowie

Szybko przekonujemy się, że Nolan po-
stawił na docenienie brytyjskich cywilów.
Pokazał ich determinację w niesieniu po-
mocy swoim żołnierzom, którzy znaleźli
się w pułapce. Cywile bynajmniej nie mają
do żołnierzy pretensji za przegraną i przy-
mus wycofania się, choć przecież oznacza
to, że wojsko nie zdołało uchronić miesz-
kańców wysp przed niebezpieczeństwem.
Paradoksalnie, cywile wykazują się większą
odwagą niż żołnierze, którzy po przeżytej
traumie myślą jedynie o ucieczce. Wyło-
wiony pilot dostaje prawie histerii na
wieść, że łódź, do której właśnie wsiadł,
płynie do znienawidzonej przezeń plaży
Dunkierki. Natomiast stojący za sterem
mężczyzna postrzega pomoc żołnierzom
jako swoją powinność, mimo iż złożył już
ofiarę w tej wojnie – jego starszy syn
zginął w jej pierwszych dniach.

Film podkreśla bohaterstwo, które
nie przynależy żołnierzom. Chłopak z jach-
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tu nie ginie w boju, a jednak tytuł lokalnej
gazety, który donosi o jego śmierci, brzmi:
„Bohater spod Dunkierki”. O taki artykuł
wystarał się syn właściciela jachtu, słysząc
ostatnie słowa chłopca, który pochodząc
z biednej rodziny i nie mając wielkich
ambicji, marzył, by kiedyś napisano o nim
w lokalnej gazecie, i by przeczytali o nim
jego nauczyciele. Zaangażowanie cywilów
nie wiąże się z wielkim triumfalizmem,
a jednak bywa kluczowe.

Łatwo jest witać zwycięzców. Ale czy
ktoś będzie wiwatował na cześć przegra-
nych? Powracający żołnierze są pewni,
że spotkają się z potępieniem. Jest jednak
odwrotnie. Są witani radośnie, nikt nie
ma do nich żalu. Cywile wspierają żołnierzy
i darzą ich szacunkiem. To pokazuje, że
silne społeczeństwo może być jednością.
Przecież niedługo wszyscy będą musieli
stanąć do walki w obronie Wysp.

Troska o każdy detal

Tych efektów nie dałoby się osiągnąć bez
środków filmowego wyrazu, którymi twór-
cy posługują się w mistrzowski sposób.
Z pewnością swoje zasługi ma tu muzyka
Hansa Zimmera, która towarzyszy nam
od pierwszych sekund, nieustająco budując
napięcie. Wykorzystuje on w kompozycji
rytmy i dźwięki z wojennego świata. Nie-
które partie skrzypiec brzmią jak silniki

nadlatujących bombowców, a ciągłe ty-
kanie zegara nadaje niespokojny rytm.

Wspaniałe wrażenie realizmu spo-
wodowane jest małą liczbą komputero-
wych efektów specjalnych. Mimo że reżyser
znany jest z filmów science fiction, które
nie mogą obejść się bez efektów, jest zwo-
lennikiem używania ich jak najrzadziej
(podobno sam na co dzień nie używa te-
lefonu komórkowego ani poczty elektro-
nicznej!). Wszystkie sceny były kręcone
na prawdziwych historycznych statkach,
w prawdziwych samolotach i na auten-
tycznej plaży Dunkierki. Zapewne histo-
rycy i miłośnicy sprzętu bojowego będą
odsądzać reżysera od czci i wiary za to,
że brytyjskiego niszczyciela zagrał statek
francuski z lat 50., a Messerschmitt miał
żółty dziób, choć w ten sposób ubarwione
niemieckie myśliwce nie latały nad Dun-
kierką. Te historyczne niezgodności nie
wynikają bynajmniej z niewiedzy twórców.
Trzeba pamiętać, że film rządzi się swoimi
prawami. Świadomie użyto jaskrawych
barw na poszyciu samolotu, by widz łatwo
je odróżnił od Spitfire’ów, tym bardziej,
że maszyny te poruszają się bardzo szybko
i w poszczególnych ujęciach występują
w ułamkach sekund. Wydano kilka mi-
lionów dolarów na kupno francuskiego
niszczyciela specjalnie na potrzeby filmu.
Odrestaurowano go i użyto do zdjęć. Naj-
wyraźniej nie było możliwości kupienia
brytyjskiego statku z czasów II wojny
światowej. Twórcy uznali, że dla przecięt-
nego widza nie będzie to miało znaczenia.
Wydaje się to niewiarygodne, ale do tego
stopnia starano się o jak największą ilość
realistycznych zdjęć, że potężną kamerę
na taśmę o szerokości 65 mm przymoco-
wano do boku Spitfire’a. Wiele ujęć lot-
niczej bitwy nakręcono autentycznie w po-
wietrzu. By to się udało, trzeba było skon-
struować specjalne obiektywy. 
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Realizacja niektórych scen była kar-
kołomna. Dlatego warto docenić pracę
autora zdjęć Hoytego van Hoytemy, który
pracował już z Nolanem przy jego ostatnim
filmie „Interstellar”, a wcześniej realizował
zdjęcia do „Spectre”, ostatniego filmu
z serii o Jamesie Bondzie. Urodzony
w Szwecji, tam van Hoytema rozpoczynał
swoją karierę operatorską. Trampoliną
do Hollywood stał się dla niego szwedzki
horror „Pozwól mi wejść”, który zdobył
ogromną popularność w świecie. Jako
Polacy możemy być dumni, bo ten szwedz-
ki operator jest absolwentem łódzkiej
szkoły filmowej, słynnego w świecie wy-
działu operatorskiego. To u nas nauczył
się swojego fachu. Od lat polska szkoła
kształci wspaniałych operatorów filmo-
wych, docenianych w świecie i pracujących
potem przy największych produkcjach.
Kariera van Hoytemy jest tego dowo-
dem. Wraz z reżyserem zdecydowali się
zrealizować film w technologii IMAX.
„Dunkierka” stała się filmem o najwyższej
rozdzielczości w historii kinematografii.
Uzyskano to, paradoksalnie, wcale nie
dzięki nowoczesnym kamerom cyfrowym,
a wysoko rozwiniętej taśmie filmowej:
cyfryzacja kina nie zwyciężyła więc całkiem
starej, dobrej taśmy. Jak już wspomniałam,
do kręcenia użyto materiału światłoczułego
o szerokości 65 mm, a nie – jak dawniej –
35 mm, przy ustawieniu kadru wzdłuż,
a nie w poprzek taśmy, jak robiło się za-
zwyczaj. Tym sposobem otrzymuje się
najwyższą możliwą rozdzielczość. Wzdłuż

dłuższej krawędzi kadru zmieści się o wiele
więcej analogowych „pikseli” niż na mat-
rycy popularnych dzisiaj kamer cyfrowych.
Dlatego „Dunkierkę” tym bardziej warto
oglądać na wielkim ekranie.

Ta fascynująca wojna

Mimo oszałamiającego widowiska, jakie
fundują nam twórcy, film nie działa na
emocje aż tak mocno. Może dlatego, że
ostatecznie nie przywiązujemy się do ża-
dnego z bohaterów. A jednak znalazło się
w tym obrazie miejsce na wzruszenie.
Poruszyć sentymentalną strunę może mo-
ment przybycia do wybrzeża cywilnych
łodzi. Silnie odczuwa się wtedy, że świat
cywilny to symbol normalnego życia. Przy-
był tu, by wyrwać chłopców z absurdu.
Gorzkie natomiast są jedne z ostatnich
słów dowódcy, który jest świadom, że
udana ewakuacja nie oznacza wcale dla
żołnierzy końca wojny. Wrócą do domu,
by móc potem walczyć w jego obronie.
„Churchill dostał swoje 300 tysięcy” –
padają z ust oficera słowa, studzące nasze
zadowolenie z udanego końca akcji.

Paradoks filmów wojennych polega
na tym, że jednocześnie odstraszają od
wojny i pozwalają się nią fascynować.
Tak właśnie działa „Dunkierka”. Nikt z nas
nie chciałby się znaleźć w położeniu żoł-
nierzy z francuskiej plaży, choć z pozycji
kinowego fotela, oszołomieni, z pewną
przyjemnością obserwujemy ich losy w sa-
mym środku wojennego widowiska.
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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!
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