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„Kupuj, gdy leje się krew!” – zwykł mawiać
baron Rotszyld. Wiele wskazuje na to, że
podobnie sprawy się mają w kwestiach
politycznych. Tak twierdzą Richard Doner,
Bryan Ritchie i Dan Slater w artykule
opublikowanym na łamach periodyku
„International Organization”.

Błyskawiczny i wszechstronny rozwój
niektórych krajów Dalekiego Wschodu
podczas zimnej wojny dał swego czasu
powody do nazwania ich „tygrysami” lub
państwami rozwojowymi (developmental

state). Autorzy przywołanego tekstu sta-
wiają tezę, że państwo takie rodzi się nie
wtedy, kiedy sytuacja danego kraju jest
pomyślna, lecz właśnie wtedy, gdy z pozoru
wszystko się wali. Definiują oni „tygrysa”
jako kraj, w którym „sprawna i profesjo-
nalna biurokracja współpracuje z zorga-
nizowanym sektorem prywatnym, napę-
dzając tym samym transformację kraju”,
i twierdzą, że powstaje on tylko wówczas,
kiedy ich elity polityczne i gospodarcze
nie mogą nie poprzeć takiego rozwoju

Michał Kuź

Redaktor „Nowej Konfederacji”

Nasz kraj jest w najgorszej sytuacji od lat, pod prawie każdym względem.
Jeśli jednak wierzyć teorii amerykańskich badaczy, może to oznaczać
otwarcie się możliwości niebywałego rozwoju.
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z braku alternatywy. Brak alternatywy
powstaje zaś, gdy system, w którym elity
operują, jest wyjątkowo podatny na poli-
tyczne załamanie. Opisując warunki po-
wstania takiej sytuacji, badacze wymieniają
trzy czynniki, które muszą wystąpić
 łącznie. Warunki owe są następujące: po
pierwsze, „uzasadniona obawa”, że po-
gorszenie się warunków życia może wy-
wołać falę społecznego niezadowolenia;
po drugie, zewnętrzne zagrożenie zwięk-
szające presję na rozbudowę armii i import
technologii wojskowych; i po trzecie, brak
łatwo dostępnych źródeł dochodu takich
jak proste w wydobyciu surowce naturalne.

Doner, Ritchie i Slater głoszą, że jeśli
te trzy czynniki wystąpią równocześnie
i żaden z nich natychmiast nie doprowadzi
do zupełnego wymazania kraju z mapy
świata, to kraj ten będzie się gwałtownie
rozwijał w oparciu o zaawansowane tech-
nologie i rygorystyczny system edukacji.
Jako typowe przykłady badacze wymie-
niają Singapur, Tajwan oraz Koreę Połu-
dniową. Wszystkie te kraje w połowie XX w.
znalazły się w sytuacji, w której ich sąsia-
dami były wrogie potęgi, brak im było
surowców naturalnych, zaś etniczne,
 polityczne i gospodarcze napięcia groziły
wybuchem masowego niezadowolenia.
Na ich terenach aktywna była np. rady-
kalna lewica lub inne frakcje działające
wewnątrz państwa jako piąte kolumny.
Oznaczało to, że kraje te musiały z niczego
wyczarować rozwój technologiczny, który
uzbroiłby armię i napędził przemysł; tym
samym zmniejszając poziom społecznego
niezadowolenia.

W Europie klasycznym przykładem
„tygrysa” w mojej ocenie jest Finlandia,
która wobec niepewnej sytuacji politycznej,
presji ze wschodu i braku surowców mu-
siała rozwijać się w sposób bardzo podobny
do azjatyckich tygrysów. Warto tu dodać,

że prężnie rozwijająca się myśl techniczna
II Rzeczypospolitej była na najlepszej
drodze, by uczynić z nas drugą Finlandię.
Niestety polskie „okno możliwości” zbyt
krótko pozostało otwarte.

Luki w modelu

Dochodzimy w tym miejscu do dwóch is-
totnych luk w przedstawionym modelu.
Nie każdy mało zasobny w surowce, nie-
stabilny i zagrożony ze strony sąsiadów
kraj staje się bowiem „tygrysem”. Od
czego zależy to, czy tak się stanie? Po
pierwsze, elity muszą dostrzegać zagro-
żenie, ale jednocześnie nie zostać przez
nie unicestwione, nim będą miały czas
na reakcję. Sąsiedzi potencjalnych „ty-
grysów” wszak nie śpią. Przy pierwszych
oznakach reform mogą niepokorny kraj
podbić, a elitę wyniszczyć lub zmusić do
emigracji. Okna reformatorskie otwierają
się więc bardzo rzadko, a w Azji bez wąt-
pienia pomogła militarna protekcja USA.
Była ona bowiem na tyle słaba, by dać
odczuć zagrożenie i pozwolić na samo-
dzielny rozwój, a jednocześnie na tyle
silna, by czerwona fala nie zatopiła po-
wstających wysepek dobrobytu. Polska
w Jałcie miała niestety mniej szczęścia,
a i obecnie nie odgrywa raczej istotnej
roli w polityce zagranicznej Waszyngtonu.

Drugą ważną luką w amerykańskim
modelu jest brak omówienia zagadnienia
samodzielności systemu politycznego. Pa-
rametr ten opisuje, jak bardzo dany system
może być zmieniony przez już istniejące
i działające według określonych schema-
tów elity. Dopiero dzięki niemu zrozumieć
można, dlaczego byłym koloniom tak
trudno jest się reformować. Dzieje się
tak, zwłaszcza jeśli, tak jak w przypadku
kolonii hiszpańskich, francuskich i ho-
lenderskich oraz terytoriów zależnych od
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Kremla, były one centralnie administro-
wane przez metropolie za pomocą sztywnej
machiny biurokratycznej. Dla porównania,
kolonie brytyjskie były znacznie bardziej
przychylne samorządom samych kolonis-
tów lub kooptacji tubylców. Należy też
zaznaczyć, że choć w pełni samodzielny
układ władzy jest z natury bardzo zacho-
wawczy, to tylko samodzielność elit gwa-
rantuje, iż kiedy mimo wszystko zdecydują
się one na reformy, to ich beneficjentem
będzie przede wszystkim to ciało poli-
tyczne, które owe elity reprezentują.

Innym dość oczywistym założeniem,
o którym nie wspominają amerykańscy
politolodzy, jest to, że elity polityczne
państwa muszą swoje ambicje wiązać
tylko z jednym konkretnym ludem poli-
tycznym, któremu przewodzą, uznając
przy tym, iż nigdzie indziej nie będą miały
szans na osiągnięcie porównywalnych po-
zycji. Jest to cecha, którą inny badacz az-
jatyckiego cudu, Peter Evans, określa jako
„społecznie zakorzenioną autonomię” (em-
bedded autonomy) elit i uznaje ją za wa-
runek konieczny dla szybkiego rozwoju. 

Nie dość źle?

Przyrównując sytuację naszego kraju do
teorii Donera, Ritchiego i Slatera, łatwo
dostrzec, że w myśl wyznaczonych przez
naukowców warunków początkowych po-
wstania „tygrysa” stan, w jakim znajduje
się Polska, jest jeszcze „nie dość zły”.
Nasze elity i społeczeństwo jeszcze nie
czują się bowiem wystarczająco zagrożone. 

Coś zaczyna już pękać, coś się zmie-
nia. Nim jednak poprzednio mobilizowani
przez Platformę Obywatelską „młodzi,
wykształceni z wielkich miast” zmienią
kurs o 180 stopni, zatrzymają się w miejscu
i na jakiś czas popadną w polityczną bier-
ność. W najbliższych wyborach mogą np.

zwyczajnie do urn nie pójść, co zapewne
da słabe, pyrrusowe zwycięstwo partii Ja-
rosława Kaczyńskiego, doprowadzając
w efekcie do patowej sytuacji na scenie
politycznej. Społeczne napięcia zdolne
wymusić drastyczne reformy, inwestycje
w edukację oraz budowanie opartego na
nowoczesnych technologiach przemysłu
dopiero zaczynają powstawać i za pewne
nie będą jeszcze w pełni widoczne podczas
najbliższych wyborów parlamentarnych. 

Co do zagrożeń zewnętrznych, to ich
również polskie elity zdają się na razie
nie dostrzegać dość wyraźnie. Są wszak
już widoczne pewne sygnały zmiany tej
postawy, choć nie do końca takie, na
jakich powinno nam zależeć. Jacek Ros-
towski wspominał np. swego czasu o pre-
zesie dużego banku, który wobec kryzysu
w Europie poważnie zastanawia się nad
tym, by uzyskać dla swoich dzieci zielone
karty.

W podgrzaniu atmosfery zagrożenia
możemy jednak liczyć na nieocenioną po-
moc ze strony Władimira Władimirowicza
Putina, który wprost uwielbia swoich są-
siadów straszyć i poniżać, po to aby w swo-
im kraju uchodzić za politycznego macho.
Jeszcze lepszą – w wyżej nakreślonym
kontekście – wiadomością jest to, że choć
Putin jest świetny w wywoływaniu psy-
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chozy, to prawdziwa „Machtpolitik” wy-
chodzi mu średnio. Jego kraj dawno już
utracił status supermocarstwa i obecnie
nawet opanowanie stosunkowo peryfe-
ryjnych kwestii kaukaskich zdaje się dla
niego trudnym i męczącym przedsięw-
zięciem. Tak więc choć Rosja nie omieszka
nas przy różnych okazjach drażnić, to na
razie brak jej militarnych i politycznych
sił, by Polskę zwasalizować, nawet jeśli
założymy daleko posuniętą bierność pol-
skich elit. O ile zaś Kremlowi brakuje siły
na naprawdę agresywne posunięcia poli-
tyczne wobec Warszawy, o tyle naszemu
drugiemu wielkiemu sąsiadowi brak, na
razie, ku temu politycznej woli. Niemcy
odrobiły lekcje z historii i nie załatwiają
już swoich geopolitycznych interesów tak
brutalnie, jak to w przeszłości bywało.
Preferują dziś nieco powolniejszą i mniej
drastyczną presję instytucjonalno-finan-
sową. Nie oznacza to oczywiście, że ich
polityka nie jest niebezpieczna, jest jednak
mniej gwałtowna, przez co daje ich part-
nerom lub też ofiarom (patrz Grecja i Hisz-
pania) czas na reakcję. Pomimo pewnego
szczęścia w nieszczęściu, jak słusznie do-
wodzi George Friedman, obaj nasi silniejsi
sąsiedzi będą jednak raczej zwiększać
presję wywieraną na Polskę. Jest spora
szansa, iż w dającej się przewidzieć przy-
szłości nie dojdzie do żadnego gwałtow-
nego uderzenia. Co oznaczałoby, że okno
geopolitycznej szansy zupełnie się nie za-
mknie.

Znacznie większym problemem dla
Polski jest brak pełnej samodzielności
elit politycznych. Żaden układ polityczny
oczywiście nie jest nigdy w pełni samo-
dzielny. Nasz kraj ma jednak za sobą
okres kolonialny, a do NATO i UE dołączył
stosunkowo niedawno. Stąd jego elity na-
dal mogą sądzić, że na Zachodzie czeka
na nie „prawdziwa” kariera, a tu u nas

„pospolitość skrzeczy”. Co do zagrożenia
wschodniego, na razie, szczęśliwie nie
potwierdzają się spiskowe teorie o agen-
turalności polskiego establishmentu. Nasi
byli przywódcy jeszcze nie są na razie
oficjalnie zatrudniani przez Gazprom, jak
były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder.
Można się jednak obawiać, że polskie
elity nadal zbyt bardzo wierzą w stabilność
struktur takich jak Pakt Północnoatlan-
tycki i Unia Europejska. Po części to zro-
zumiałe: tak niedawno dołączyliśmy do
tych organizacji, a już musimy zmierzyć
się z widmem ich upadku w dotychcza-
sowej formie. Radosław Sikorski zaledwie
cztery lata temu ubiegał się przecież o fotel
szefa NATO. W strukturach europejskich
odnalazł się natomiast były premier Jerzy
Buzek.

Gdy patriotyzm zaczyna się opłacać

Polityków należy jednak traktować jak
racjonalnych graczy bez przypisywania
im zbyt dużej dozy złej woli. Fakty są zaś
nieubłagane. Coraz częściej słychać po-
ważne głosy, że drogą wyjścia z obecnego
europejskiego pata jest albo likwidacja
wspólnej waluty, albo pogodzenie się
z ostatecznym krachem UE. Należy się
więc spodziewać, że już wkrótce większość
uczestników polskiego życia publicznego
stanie się bardziej patriotyczna i geopoli-
tycznie zorientowana na mniejszy region
środkowoeuropejski. Nie będzie to, oczy-
wiście, wypływało z jakiejś nagłej duchowej
przemiany, tylko ze zwykłej konstatacji,
iż europejski kosmopolityzm przestaje się
opłacać.

Polska ma więc realną szansę, by
dzięki kryzysowi i wewnętrznej dynamice
zmian zamienić się w prawdziwego euro-
pejskiego tygrysa. Pod warunkiem oczy-
wiście, że nasze elity zdobędą się na więk-
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szą samodzielność. Logika presji, która
wymusza rozwój, wydaje się przewrotna.
Żadnej szansy nie należy jednak nie do-
ceniać.
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Referendum warszawskie nie odegra de-
cydującej roli w wojnie między Jarosławem
Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem. Jednak
to dzięki tej wojnie warszawski Blok Status
Quo skupiony wokół Hanny Gronkiewicz-
Waltz utrzyma władzę w mieście. Uważam,
że szalę zwycięstwa przechylił na stronę
prezydent stolicy lęk przed „zwycięstwem
PiS”.

Samo referendum było jednak przede
wszystkim ważną grą miejską, zręcznie
przejętą przez dwie wielkie partie i zde-

formowaną przez wielkie media. Grą,
w której Blok Status Quo musiał dokonać
zasadniczych korekt swojej pełnej aro-
gancji i technokratycznej wyniosłości po-
lityki. Przez następne dwanaście miesięcy
będzie musiał zachować daleko posuniętą
ostrożność, formułując cele polityki miej-
skiej bliżej najbardziej oczywistych ocze-
kiwań mieszkańców, związanych ze spraw-
nością miejskich instytucji i cenami miej-
skich usług oraz terminami oddawania
istotnych inwestycji.

Rafał MaTyja

Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Istotna polemika toczy się między tymi, którzy miasto chcieliby uczynić
wspólnotą podatników, a tymi, którzy są rzecznikami szerokiego prawa
do miasta.

Miejski wymiar warszawskiego referendum



Jednak nie ustępstwa władz War-
szawy były stawką w tej grze. Inicjatywa
burmistrza Piotra Guziała dawała szansę
na spektakularne – bo mające miejsce
w największym i uważnie obserwowanym
mieście – sformułowanie innego pomysłu
na politykę miejską. Niestety, to prze-
ciwnikom Gronkiewicz-Waltz się nie udało.
Nie tylko za sprawą niemądrej kampanii
PiS. Inicjatorzy referendum nie potrafili
pokazać, że mają lepsze pomysły, potrafią
organizować debatę o mieście, posiadają
alternatywne i atrakcyjne dla warszawia-
ków symbole.

Mimo to kampania referendalna była
„grą miejską” uruchamiającą ważne kon-
teksty kulturowe i społeczne. Zarówno
pomysł Karty Warszawiaka, jak i medialne
oraz internetowe spory na temat „słoików”
czy prawa do dopisywania się do listy
otworzyły pole ważnego sporu o to, kto
„jest z miasta”. Poglądy pani prezydent
są w tej sprawie jasne. Przynajmniej od
kiedy wyraziła przekonanie, że to nie war-
szawiacy są sygnatariuszami wniosku re-
ferendalnego. I jakkolwiek by to parado-
ksalnie brzmiało w świetle pełnionej przez
nią funkcję – są mało istotne. Komunikuje
ona bowiem całkiem anachroniczną „linię
miejskiej biurokracji”, w myśl której wła-
dza oczekuje od obywateli przede wszyst-
kim tego, by nie przeszkadzali w rządzeniu. 

Istotna polemika toczy się między
tymi, którzy miasto chcieliby uczynić
wspólnotą podatników, najlepiej zamel-
dowanych na pobyt stały we własnych
mieszkaniach, a tymi, którzy są rzeczni-
kami szerokiego prawa do miasta. Zwłasz-
cza jeżeli jest ono stolicą. Oznacza to bo-
wiem, że zawdzięcza sporo miejsc pracy
urzędom i instytucjom centralnym funk-
cjonującym dzięki podatkom zbieranym
w całym kraju.

Przez wiele lat Warszawa była znana
ze swojej otwartości. Karta Warszawiaka,
wykpiwanie „słoików”, czynienie z nich
politycznego przeciwnika, pokazują, że
coś się zmieniło. Pokazują, że jakaś nowa
stołeczna elita lub jej część próbuje „za-
mknąć miasto”, ekonomicznie i kulturowo.
Nie jest ani z PO, ani z PiS. Nie siedzi
w tej czy innej redakcji. Ale jeżeli jej –
nie zawsze wypowiadane wprost – kse-
nofobiczne przekonania zdobędą przewagę,
to miasto straci wiele ze swego uroku.

Realne podziały miejskie dotyczą dziś
bowiem nie przekonań światopoglądowych
czy miłości lub wstrętu do partyjnych li-
derów. Ich istotą są prawa dostępu do
różnych funkcji miasta, sposób trakto-
wania całych grup społecznych przez in-
stytucje publiczne (miejskie i krajowe),
a także – last but not least – szacunek,
jaki okazują władze i media tym grupom.
Różnice są czymś realnym. Sposób wy-
korzystywania ich w polityce, gra na ob-
niżenie lub wzmocnienie konfliktu – pod-
stawą do ocen wyrażanych choćby w wy-
borach.

Przegrana, jaką poniosła inicjatywa
referendalna, jest zatem podwójna: do
zbyt niskiej frekwencji dodać trzeba po-
rażkę w walce o treść sporu. Jeżeli z niej
inicjatorzy i rzecznicy referendum wy-
ciągną wnioski, wybory warszawskie
2014 r. mogą być znów ciekawe.
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Ostatnie spotkanie liderów związków za-
wodowych i ekspertów Komisji Trójstron-
nej (zostały też na nim odczytane stano-
wiska KPP „Lewiatan” i Business Centre
Club), poświęcone poszukiwaniu nowych
form dialogu społecznego, nie przebiło
się w mediach, choć było na nim wielu
dziennikarzy. A powinno – było bowiem
poruszające. Wyczułam tam atmosferę
szalenie interesującego momentu przed-
progowego, w którym skonfliktowane do
tej pory środowiska związków i praco-
dawców odnajdują płaszczyznę porozu-
mienia. A jednocześnie narasta ich wspól-
ny konflikt interesów z rządem.

I nie chodzi tylko o próbę przekształ-
cenia dotychczasowej, trójstronnej (związ-
ki–pracodawcy–rząd) formuły dialogu
w dwustronną. Ten konflikt rozgrywa się
dziś bowiem między orientacją na długo-
falowy rozwój prowadzącą do próby do-
konania korekty systemowej a coraz bar-
dziej zdemoralizowaną i krótkowzroczną
sferą polityczną.

Na spotkaniu okazało się, że nawet
duzi pracodawcy zaczynają dostrzegać,

że pogłębianie wyzysku pracowników nie
będzie im na dłuższą metę służyć. Dlaczego
nie waham się mówić o wyzysku? Bo
ogromna rozpiętość dochodów w zesta-
wieniu z osłabianiem i tak słabej pozycji
polskiego pracownika (powszechność
umów śmieciowych, łamanie kodeksu
pracy czy podniesienie wieku emerytal-
nego) – są jego znamionami. Jeśli dodać
do tego złą i źle rokującą sytuację gospo-
darczą, w tym rosnące bezrobocie i per-
spektywę kolejnej fali emigracji – tworzy
to sytuację bliską dramatycznej.

Mocne były argumenty przytaczane
przez prof. Mieczysława Kabaja. Mówił
on, że gdyby wzrost płac był przez ostatnich
20 lat powiązany ze wzrostem wydajności
pracy, średnia płaca byłaby dziś o 1 tys. zł
wyższa. A także, iż niedawna ustawa o uela-
stycznieniu czasu pracy zostawia w kie-
szeniach pracodawców aż 8 do 10 mld zł.

Na spotkaniu miałam okazję obser-
wować rzecz niezwykle rzadką: zbliżenie
stanowisk polegające na gotowości do sa-
moograniczenia się obu stron i racjonal-
nym określeniu warunków brzegowych

jadwiga STaNiSzKiS

profesor socjologii,
autorka m.in. „Postkomunizmu” i „Władzy globalizacji”

Konflikt rozgrywa się dziś między orientacją na długofalowy rozwój pro-
wadzącą do próby dokonania korekty systemowej a coraz bardziej zde-
moralizowaną i krótkowzroczną sferą polityczną.

Moment przedprogowy?



zmian. Stoi to natomiast w jaskrawej
sprzeczności z polityką rządu Donalda
Tuska. Jej cechy to: krótki horyzont my-
ślowy, stawianie na równowagę na niskim

poziomie, lekceważenie procedur, utrzy-
mywanie władzy poprzez klientelizm i za-
straszanie, wynikająca z tych ostatnich

demoralizacja. I związkowcy, i pracodawcy
mają coraz wyraźniejsze poczucie, że tak
dalej nie można.

Dramat polega jednak na tym, że
rząd, od którego uruchomienie realnych
zmian przecież zależy, jest głuchy na ich
argumenty i postulaty. I – jak pokazało
warszawskie referendum – jest jeszcze
w stanie przez jakiś czas rządzić w ten
sam sposób co do tej pory.

Systemowe zmiany zachodzą w sy-
tuacjach, w których głębokie podziały
w obrębie elit zbiegają się z siłą grup ma-
jących interes w zmianie. Tak było pod
koniec PRL. Dziś tak jeszcze nie jest.
Mamy jednak bombę z opóźnionym za-
płonem, która już tyka.
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Obecnie debata nad wyjściem z kry-
zysu euro oscyluje wokół dwóch opcji:
uratowania bądź całkowitej likwidacji
wspólnej waluty. Pan proponuje coś
zupełnie innego: guldenmarkę. Ma to
być swoisty plan B, przynajmniej dla

północnych krajów Europy. Dlaczego
kolejna wspólna waluta miałaby roz-
wiązać obecny kryzys w UE?

Musimy pozbyć się jednolitej waluty.
W tym celu nie powinniśmy się obawiać

MaRKuS c. KeRbeR

niemiecki prawnik i ekonomista,
szef think tanku EUROPOLIS

Jestem realistą i nazywam rzeczy po imieniu. Niemcy muszą mieć odwagę
podjąć odważne decyzje. Straszne decyzje, w polityce nie ma bowiem nic
gorszego niż odebranie ludziom złudzeń.

Niemcy muszą opuścić strefę euro

z prof. Markusem c. Kerberem
rozmawia aleksandra Rybińska



oryginalnych rozwiązań. To, co proponuję,
to wspólna waluta obok narodowych
walut. Dlaczego takie kraje jak Grecja,
Hiszpania czy Portugalia nie opuszczają
euro? Bo w chwili, gdy to uczynią – zban-
krutują. Grecy wrócą do drachmy, Ir-
landczycy do funta, w Portugalii wróci
escudo i od razu po tym straci na wartości
wobec euro. I tu zaczynają się schody. Bo
pożyczki zaciągnięte w euro trzeba będzie
spłacić, dysponując walutą, której wartość
wynosi, powiedzmy, ok. 80 proc. euro.
A to optymistyczny szacunek. Oczywiście
istnieje możliwość wymiany długów w euro
na np. escudo, przez co się drastycznie
zmniejszą. To byłoby jednak równoznaczne
z częściowym wywłaszczeniem. Wtedy
taka Portugalia zostanie zupełnie sama,
bez pomocy EBC, MFW i będzie musiała
szukać finansowania na rynkach. A rynki
są bezlitosne. Jeśli więc kraje te nie chcą
opuścić strefy euro, muszą to zrobić te
bogate, z północy. Nie po to, by tamte
zostawić bez opieki, lecz by ratować własną
gospodarkę i zachować wypłacalność. Je-
dyny kraj, który posiada obecnie polityczną
siłę, by zdecydować o takim kroku, to
Niemcy. Holendrzy i Finowie nie wyjdą
samodzielnie, bez wsparcia Berlina. Ani
Austria, ani Luksemburg. Wszystko zależy
od Republiki Federalnej. A Niemcy muszą
– podkreślam: muszą – opuścić euro.
Płacimy coraz więcej, a efekty są żadne.
Jest tylko coraz gorzej. Nie tędy droga.

Czyli w interesie Niemiec jest rezyg-
nacja ze wspólnej waluty, a dla Francji
trzymanie się jej?

Tonący brzytwy się chwyta. Bez euro
Francja utonie. To bardzo proste i tłu-
maczy politykę prowadzoną obecnie przez
Paryż. Euro za wszelką cenę! Oni chcą

ratować własną skórę. Reszta ich nie ob-
chodzi.

Dbanie o interes narodowy to raczej
normalne zjawisko.

Zgadza się. Ja też nie mam im tego za
złe. Jestem po prostu realistą, tak jak
Kissinger, i nazywam rzeczy po imieniu.
Niemcy muszą mieć odwagę podjąć od-
ważne decyzje. Straszne decyzje, w polityce
nie ma bowiem nic gorszego niż odebranie
ludziom złudzeń. Pani Merkel uprawia
zamiast tego miękki makiawelizm. I to
wyłącznie po to, by utrzymać się u władzy.
Jak widać, z sukcesem. Tymczasem ludzie
już się zorientowali, że te wszystkie para-
sole ratunkowe tylko z trudem ukrywają

rosnącą nierównowagę między krajami
strefy euro. Wobec tego guldenmarka ma
wiele zalet. Wprowadzenie jej jako rów-
noległej waluty w krajach północy Europy:
w Niemczech, Holandii, Austrii, Luksem-
burgu i Finlandii, obok euro, jako pra-
womocnego środka płatniczego, dopro-
wadzi do reorganizacji strefy euro według
kryteriów konwergencji ekonomicznej.
Dziś euro jest dla Niemiec za tanie, a dla
Hiszpanii za drogie.
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Natychmiast po wprowadzeniu gul-
denmarka zyska na wartości wobec euro
i tym samym ułatwi spłatę długów. Oby-
watele i firmy mieliby wybór między euro
a guldenmarką i wiele przemawia za tym,
że wybraliby guldenmarkę, co pozwoliłoby
zorientowanym na stabilność krajom strefy
euro uprawiać własną politykę monetarną,
która odpowiada ich preferencjom.

Taki scenariusz nie znajduje jednak
miejsca w oficjalnych rozważaniach. Zbyt
duże są przeszkody prawne. Czy nie jest
to więc projekt, który pozostanie na pa-
pierze?

Prawnie wprowadzenie takiej rów-
noległej waluty jest możliwe. Traktaty UE
przewidują, że EBC oraz narodowe banki
emisyjne jako jedyne mają prawo wydawać
środki płatnicze. Jakie – nie jest jednak
określone. Gdyby Bundesbank usiłował
wydać guldenmarkę, spotkałoby się to
zapewne ze sprzeciwem Komisji Euro-
pejskiej, Francji etc., i Niemcy wylądo-
wałyby przed Europejskim Trybunałem
Sprawiedliwości w Luksemburgu. To jed-
nak nie powód do zmartwień. Średnio
mijają trzy lata, zanim dana skarga jest
przez ETS rozpatrywana. W tym czasie
nowa, równoległa waluta pokazałaby już
pierwsze efekty. Nie ma się więc czego
bać i mam nadzieję, że politycy i bankierzy
Bundesbanku zdobędą się w końcu na
ten krok. 

Dlaczego akurat guldenmarka, jeśli
także m.in. Finlandia, Austria czy Lu-
ksemburg mają być objęte nową wa-
lutą? 

Określenie „guldenmark” nie ma żadnej
szczególnej genezy, po prostu potrzebna
była nazwa. A najsilniejsze, najbardziej
stabilne w strefie euro gospodarki, to dziś
Niemcy i Holandia. 

Powiedział pan, że to Bundesbank po-
winien wydać guldenmarkę. Czy to nie
nazbyt zuchwały projekt: postulować
de facto powrót do marki, która nie
byłaby już jednak tylko walutą nie-
miecką, lecz europejską, choć zarzą-
dzaną z Berlina?

Guldenmarka powinna być nadzorowana
przez jeden bank centralny, który rozpo-
rządzałby także uwspólnotowioną rezerwą
walutową. To prowadzenie logistyczne
mógłby przejąć Bundesbank, ale również
każdy inny bank centralny. Decyzja o emis-
ji guldenmarki powinna zostać podjęta
wspólnie przez banki centralne krajów
północnej Europy. To wymaga jednak
taktycznej gry wstępnej. Kraje te muszą
najpierw zmienić swój sposób głosowania
w radzie EBC oraz muszą się przeciwstawić
decyzjom jego kierowniczych gremiów
w kwestii ratowania strefy euro. Oczywiście
na poziomie narodowym konieczne są
również poważne przygotowania natury
prawnej. Państwa objęte guldenmarką
będą musiały się finansować w nowej
walucie: zobowiązania w guldenmarce
muszą zostać pokryte przez dochody
w guldenmarce. Nowa, równoległa waluta
ma ustabilizować strefę euro. Dlatego
Niemcy nie mogą działać same, tylko po-
winny się skoordynować ze swoimi so-
jusznikami. Oczywiście guldenmarka
i euro nie będą istniały zbyt długo rów-
nolegle, bowiem na ogół jest tak, że sil-
niejsza waluta marginalizuje i ostatecznie
wypiera słabszą.

Jak rynki finansowe zareagują na wpro-
wadzenie guldenmarki? Nie dojdzie
do załamania indeksów giełdowych?

Wszystko zależy od determinacji po-
litycznych graczy. Rynki potrzebują jas-
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nych danych i prognoz. Najciężej będzie
właścicielom obligacji państwowych
w euro, wydanych przez kraje wchodzące
w strefę guldenmarki. Trzeba będzie im
wytłumaczyć, że nie będzie konwersji 1:1
z euro na nową walutę. Powstała w ten
sposób frustracja może doprowadzić do

masowej sprzedaży obligacji w euro z kra-
jów północnej Europy.

To pierwsza część rozmowy z prof.
Kerberem. Druga już wkrótce na naszych
łamach.
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aLeKSaNdRa RybińSKa

Redaktor „Nowej Konfederacji”

Uniwersytet Ohio w USA jest jedynym
bodajże amerykańskim uniwersytetem,
który w swoim wydawnictwie posiada
niewielką serię polską. Jej kierownikiem
naukowym jest Gillian Berchowitz. W roku
2012 została w niej wydana książka Mi-
kołaja Stanisława Kunickiego „Between
the Brown and the Red: Nationalism, Cat-

holicism and Communism in 20th Century
Poland. The Politics of Boleslaw Piasecki”
(Pomiędzy brązem a czerwienią. Nacjo-
nalizm, katolicyzm, komunizm w Polsce
XX w. Kariera polityczna Bolesława Pia-
seckiego). Piasecki (1915–1979), aktywista
i polityk drugiego szeregu w okupowanej
przez Sowietów Polsce, znany jest głównie

ewa ThoMPSoN

Profesor literatury w Rice University,
badaczka postkolonializmu

Swoją książką o Bolesławie Piaseckim Mikołaj Kunicki dołączył do grupy
historyków tworzących narrację neokolonialną o Polsce.

jak z Polaków zrobić faszystów



jako założyciel quasi-katolickiego stowa-
rzyszenia PAX. Szyld cieszył się wyjątko-
wymi przywilejami w kraju, w którym
większość innych katolickich organizacji
była marginalizowana lub wręcz prześla-
dowana. W wywiadzie przeprowadzonym
w lutym 2013 r. pisarz Marek Nowakowski
wyraził opinię, że celem PAX była de-
strukcja Kościoła katolickiego w Polsce.

Biografia wciąż nienapisana

Kunicki rozpoczyna narrację od działal-
ności Piaseckiego przed II wojną światową.
Z jego opowieści wynika, że polityk zmie-
niał organizacje i ich nazwy w sposób
przypominający tworzenie partii kana-
powych w Polsce po 1989 r. Autor przy-
znaje, że zarówno endecja, jak i hierarchia
Kościoła katolickiego nie zwracały większej
uwagi na grupki, do których należał Pia-
secki, ale z drugiej strony obsesyjnie pre-
zentuje działacza jako wielkie niebezpie-
czeństwo dla Polski: „Jako przywódca
małej grupy faszystowskiej Piasecki kreo-
wał obraz Polski jako kraju protototali-
tarnego” (str. 3). Piasecki nie był członkiem
ani polskiej prawicy, ani lewicy – należy
pamiętać, że był więziony w Berezie Kar-
tuskiej wraz z mniejszościowymi radyka-
łami i komunistami. Terminologia, którą
amerykańscy lewicowi historycy narzucili
swoim studentom i którą powiela w swojej
książce Kunicki, po prostu nie pasuje do
polskiej historii.

Po zakończeniu II wojny światowej
Piasecki został aresztowany przez komu-
nistyczne władze. Można przypuszczać,
że wybrał kolaborację zamiast bolesnej
śmierci, która stała się udziałem tak wielu
działaczy publicznych więzionych przez
komunistów. Jego PAX znany był społe-
czeństwu jedynie dzięki swoim księgar-
niom i sklepom, w których można było

kupić książki i artykuły religijne. W miarę
upływu czasu użyteczność Piaseckiego
dla komunistów zmalała. Zmarł on jako
człowiek stojący daleko od władzy.

Z książki Kunickiego niewiele się
można dowiedzieć o biografii polityka.
Po jej przeczytaniu w dalszym ciągu nie
wiem, jakim był człowiekiem, co moty-
wowało jego posunięcia w różnych fazach
życia, dlaczego zamordowano mu syna.
Końcowa część publikacji nie jest nawet
z nim związana: są to komentarze na
temat „polskiego nacjonalizmu”. Autor
sugeruje, że jest on złowrogi i niebez-
pieczny. Nie przedstawia żadnych dowo-
dów na rzekomy związek pomiędzy Pia-
seckim a o. Tadeuszem Rydzykiem
(w przeciwieństwie do PAX i jego założy-
ciela o. Rydzyk cieszy się zaufaniem prze-
łożonych swojego zakonu), ale ten ostatni
pojawia się ni stąd, ni zowąd w końcowej
części książki. Autor twierdzi, że obaj wy-
krojeni są z tego samego sukna (str. 185). 

Marksistowskie łoże Prokrusta

Publikacja Kunickiego to próba wtłoczenia
polskiej historii XX w. w marksistowskie
łoże Prokrusta. Autor stara się nadać
przedwojennym tekstom Piaseckiego zna-
czenie niewspółmierne do ich rzeczywis-
tego zasięgu. Niewiele osób czytało tego
autora przed wojną: jego „dzieła” to kil-
kudziesięciostronicowe broszurki druko-
wane przez nieznanych wydawców, nie-
zauważone przez czasopisma o szerokim
odbiorze. 64-stronicowa broszura Piasec-
kiego „Duch czasów nowych a Ruch Mło-
dych”, wydrukowana przez niejakiego
Wilkoszewskiego, nazwana jest „wielkim
dziełem Piaseckiego (magnum opus), fun-
damentem jego ideologii” (str. 30). Ale
jednocześnie Kunicki przyznaje, że bro-
szurka jest „niejasna i pełna powtórzeń”.
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Jeżeli tak krótki tekst obfituje w powtó-
rzenia i niejasności, trudno go określić
jako wykład jakiejś spójnej ideologii. 

Wydaje się, że Kunicki stara się nadać
trzeciorzędnym przedwojennym tekstom
znamiona ważności, aby potem móc oska-
rżyć Polaków o sympatię do faszyzmu.
Próba przedstawienia Piaseckiego jako
lidera protofaszystowskiego ruchu wpisuje
się we współczesne wysiłki narzucenia
Polsce dziedzictwa nietolerancji i kseno-
fobii. Wśród winnych Kunicki umieszcza
również Kościół katolicki, bo system hie-
rarchiczny w katolicyzmie rzekomo za-
chęca Polaków do rozwijania w sobie ten-
dencji faszystowskich. Jako przykład autor
znów wymienia o. Rydzyka oraz jego radio
i telewizję (str. 186 i dalsze).

Niektóre stwierdzenia autora ocierają
się o dezinformację, np. gdy pisze o rze-
komo serdecznych stosunkach pomiędzy
Janem Pawłem II i „Tygodnikiem Po-
wszechnym”. Można tak było pisać za
czasów komunizmu, gdy wszyscy, którzy
zgłaszali jakieś zastrzeżenia w stosunku
do panującego ustroju, zwani byli hurtowo
dysydentami i przynajmniej oficjalnie na-
wzajem się wspierali. Ale po porozumie-
niach okrągłego stołu „Tygodnik” stop-

niowo dystansował się od papieża, który
w liście skierowanym do red. Jerzego Tu-
rowicza skarżył się na brak poparcia ze
strony tego pisma o katolickim podtytule.
List ten (datowany na 5 kwietnia 1995
został zamieszczony w „TP” po prawie
sześciu tygodniach, 14 maja 1995) ujawniał
różnice pomiędzy katolicką ortodoksją,
która, jak wiadomo, akceptuje hierar-
chiczny w swojej strukturze Kościół, a jego
modernistycznymi odchyleniami. Suge-
rowanie anglojęzycznemu czytelnikowi,
że pomiędzy papieżem a „Tygodnikiem
Powszechnym” panowała harmonia, fał-
szuje w sposób zasadniczy narrację o pol-
skim katolicyzmie i Janie Pawle II.

Powiew PRL

Podobnie delikatnym, ale znamiennym
przeinaczeniom ulegają i inne fakty his-
toryczne. Przykładowo na str. 83–85
mowa jest o Jerzym Borejszy, którego
Kunicki określa jako „historyka” (str. 36)
często wdającego się w dyskusje z kato-
lickimi intelektualistami. To trochę tak
jak nazywanie „historykiem” Lenina. Autor
pomija fakt, że Borejsza był panem życia
i śmierci tych intelektualistów, z którymi
prowadził dyskusje. Został wyznaczony
przez Sowietów do administrowania pol-
skim życiem kulturalnym, zaś jego brat
Różański był odpowiedzialny za więzienia
i bezpiekę. Czytelnik amerykański dowie
się z tej książki, że Borejsza był jowialnym
i ujmującym rozmówcą, ale nie dowie
się, iż był przede wszystkim zbrodniarzem
usuwającym bezwzględnie z drogi tych,
którzy nie służyli komunizmowi.

Niektóre akapity tej publikacji wydają
sie przeniesione żywcem z PRL-owskiej
wizji historii. Na str. 54 autor twierdzi,
że rząd londyński „był bardzo słabo po-
wiązany” z przedwojennym polskim rzą-
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Kunicki stara się nadać

trzeciorzędnym

przedwojennym tekstom

znamiona ważności,

aby potem móc oskarżyć

Polaków o sympatię

do faszyzmu



dem. Jeżeli tak, to w jaki sposób udało
mu się utrzymać Państwo Podziemne,
w którym aktywnie uczestniczyły setki
tysięcy Polaków i które ujawniło się m.in.
w powstaniu warszawskim? Jeszcze przed
zakończeniem wojny sowieccy komuniści
starali się zdelegitymizować rząd londyń-
ski, aby usprawiedliwić zerwanie z nim
stosunków po odkryciu przez Niemców
Katynia. Teraz Kunicki żyruje ich kłamliwą
tezę.

Tego rodzaju „cyzelowanie” wydarzeń
historycznych napotyka się w tej książce
na każdym kroku. Autor chwali Komitet
Obrony Robotników, który liczył w różnych
okresach czasu od 12 do 38 członków, ale
w ogóle nie wspomina o Ruchu Obrony
Praw Człowieka i Obywatela, którego li-
czebność dochodziła do kilkuset osób
i który zasłużył się m.in. na polu wydaw-
niczym. Trudno oprzeć się wrażeniu, iż
pominięcie ROPCiO ma korzenie ideolo-
giczne: KOR był lewicowy, ROPCiO zaś
konserwatywny.

Nierzetelność i postkolonializm

Jednak najbardziej niepokojący jest spo-
sób, w jaki Kunicki posługuje się przypi-
sami, które, jak wiadomo, mają weryfi-
kować opinie i informacje. Otóż w tej
książce zdarza się często, że w przypisie
nie ma tego, czego można się było spo-
dziewać, tzn. podania wiarygodnego źród-
ła. Na str. 86 autor oznajmia, że kard.
Hlond dał Piaseckiemu 500 dol. na zało-
żenie PAX, ale towarzyszący temu przypis
informuje o publikacji wydanej w 2008 r.,
która w dodatku temu zaprzecza (str.
208). A przecież w takich sprawach po-
trzebne jest oryginalne źródło informacji!
Kunicki sugeruje, że Piasecki flirtował ze
złowrogiej pamięci Julią Brystygier (o któ-
rej mówiono, że znęcała się nad więźniami,

miażdżąc drzwiami ich męskie narządy
płciowe), ale przypis mówi dokładnie coś
innego (str. 210). Kilka opinii jest udo-
kumentowanych przez przypis o rozmowie
autora z Andrzejem Micewskim, byłym
członkiem PAX, który zmarł w 2004 r.
Oczywiście nie można sprawdzić wiary-
godności takiej rozmowy. Tego rodzaju
pokrętne argumenty nie miałyby szansy
w sądzie i nie powinny jej mieć w pracy
naukowej.

Bibliografia Kunickiego zawiera wiele
pozycji autorstwa zadeklarowanych sta-
linistów, takich jak wspomniany wyżej
Borejsza czy Adam Schaff, lecz brak w niej
pozycji krytycznych w stosunku do mar-
ksizmu, autorstwa Wojciecha Roszkow-
skiego czy Marka Jana Chodakiewicza.
Wyrażając swoje opinie, autor powiela
opinie o Polsce autorstwa takich amery-
kańskich naukowców jak Norman Nai-
mark czy Brian Porter, ignorując jedno-
cześnie opinie polskich historyków takich
jak Andrzej Nowak, Jan Żaryn czy cała
plejada wybitnych badaczy związanych
z IPN.

Przypomina to syndrom postkolo-
nialny tych Hindusów, którzy zasymilowali
brytyjski punkt widzenia na Indie do tego
stopnia, że nawet po zdobyciu niepodle-
głości patrzą na swój kraj oczyma koloni-
zatora. Podobnie książka Kunickiego ig-
noruje polskie realia, powielając teorie
stworzone za granicą i oparte na prze-
słankach obcych polskiej historii i rozu-
mieniu świata.

Matriks pojęciowy

Odwołałam się na początku tej recenzji
do wyrażenia „łoże Prokrusta” i muszę
raz jeszcze je przypomnieć. Opinia Ku-
nickiego, że przedwojenna Polska była
krajem „protofaszystowskim”, jest próbą
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wtłoczenia polskiej historii w matriks po-
jęciowy sformułowany przez zachodnich
marksizujacych teoretyków. To już nawet
nie postkolonializm, ale neokolonializm,
polegający na narzucaniu krajom słabszym
retorycznie syndromu sztokholmskiego.
Książka Kunickiego reprezentuje taki sto-
sunek do historii, w którym kraje i narody
słabsze są postrzegane przez pryzmat
teorii politycznych, z którymi w ich włas-
nym poczuciu nie mają nic wspólnego.
To jest nastawienie ludzi, którzy nie znając
nawet dobrze języka polskiego, mówią
Polakom: „Nauczymy was, czym była wa-
sza historia”. Używając staroświeckiej
metafory, duch dziejów Polski był i po-
został republikański, jednak ten duch jest
bardzo obcy tym historykom, którzy z taka
pewnością siebie objaśniają Polakom, jak
ci powinni patrzeć na swoje dzieje.

Na końcu książki autor zauważa, że
„memoranda Piaseckiego były wytworem
głęboko zideologizowanego umysłu, dzia-
łającego na krawędzi obsesji”. To samo
można powiedzieć o recenzowanej pub-
likacji.

Przez Polskę od czasu do czasu prze-
lewa się fala oburzenia na uporczywe po-
jawianie się w prasie amerykańskiej czy
niemieckiej wyrażenia „polskie obozy kon-
centracyjne”. Wiosną 2013 r. oburzenie
wzbudził niemiecki serial telewizyjny „Un-
sere Väter, unsere Mutter”. Tego rodzaju
zjawiska to szczyt góry lodowej, którego
fundamentem są książki naukowe pro-
dukowane przez cieszących się poważa-
niem profesorów prestiżowych uniwer-
sytetów USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec.
Bowiem w społeczeństwach postchrze-

ścijańskich najwyższym autorytetem są
dzieła uniwersyteckich znawców.

Nowy historyk neokolonialny

W Stanach Zjednoczonych część niewiel-
kiej grupki akademickich historyków zaj-
mujących się Polską stworzyła o naszym
kraju narrację typowo neokolonialną, nar-
rację zamkniętą na perspektywy znacznej
części polskich historyków, otwartą zaś
na interesy i tradycje narodów potężniej-
szych niż Polacy i obojętnie lub niechętnie
ustosunkowanych do polskiej pamięci
historycznej. Neokolonializm XXI w. za-
czyna się od kontroli dyskursu, czyli od
dążenia do kolektywnej zgody cieszących
się największym prestiżem intelektualistów
świata (w tym historyków) na to, które
fakty należy uznać za ważne, a które
należy pominąć, wrzucając je do worka
niepamięci. Polscy naukowcy nie zdołali
jak dotychczas tego neokolonialnego dys-
kursu skorygować, bo ich głos jest słabo
słyszalny za granicą (tłumaczenia!) i nie
mają oni dostępu do prestiżowych wy-
dawnictw anglojęzycznych.

Swoją książką o Piaseckim Mikołaj
Kunicki (doktorant Normana Naimarka
zajmującego Katedrę Historii Wschodniej
Europy na Stanfordzie, tę samą katedrę,
z której Norman Davies został wyma-
newrowany w 1986 r.) dołączył do grupy
historyków tworzących narrację neoko-
lonialną o Polsce.

Angielska wersja tej recenzji została
opublikowana w „Sarmatian Review”,
t. 33, nr 3 (wrzesień 2013 r.)
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Dawno, dawno temu, z publicznej telewizji
płynęły słodko brzmiące słowa o tym, że
„jesteśmy wreszcie we własnym domu”,
a premier Mazowiecki przekonywał, że
żyjemy oto w „państwie prawa”.

W tych zamierzchłych czasach hitem
wśród moich znajomych (a byli to pełni
wiary w moc obywatelskiego społeczeń-
stwa „zieloni” ze Społecznego Instytutu
Ekologicznego, w którym dzisiejszy prof.
Piotr Gliński był prezesem, a ja, wciąż
spierającą się z nim – wice-) był Kodeks
postępowania administracyjnego. Na jego
kolejne punkty nawet nie trzeba było po-
woływać się w korespondencjach z urzę-
dami – one bowiem, przez pewien krótki
czas, traktowały KPA jak świętość. I od-
powiadały Obywatelom w terminie oraz
merytorycznie, co dziś może się wydawać
opowieścią z innego świata. Fakt, że Ja-
rema Dubiel, niby-spadkobierca nieznoś-
nie upartych konfederatów z Baru, co
jakiś czas musiał stawać na beczce pod
urzędem miasta i wołać coś gromko przez
tubę, ale jednak komunikacja urząd–Oby-
watel działała.

Lata mijały, porozumienia magda-
lenkowe odkryły swoją prawdziwą treść
i mówienie dziś o „państwie prawa” wydaje

się wielu młodym niepotrzebnie nierze-
czywiste. Tylko Starcy coś tam pamiętają
i smędzą o pierwszych dniach tej niby-
wolnej Polski. I czytają dziś bełkotliwe,
choć sążniste pisma od urzędów. Potem
im coś odpowiadają. Powołując się na jakieś
„prawa człowieka”, niezrozumiałe dla
urzędniczej kasty, która kosztuje nas jakieś
50 mld zł rocznie. Tak w każdym razie
szacuje Naczelny Nowych Konfederatów.

Jeden z moich ulubionych typów
pism dotyczy, jak na Starca przystało, ko-
respondencji z ZUS na temat renty. Jak
podaje owa instytucja w sprawozdaniu*,
w ubiegłym roku niemal 75 tys. Starców
odwołało się od opinii – excusez le mot –
lekarza orzecznika do zusowskiej komisji
–excusez le mot – lekarskiej. Więcej niż
połowa odwołała się następnie do sądu
pracy. Co oznacza, że każdy z tych sza-
cownych Starców musiał mieć przed oczy-
ma decyzję komisji, excusez le mot…, od-
mawiającej mu prawa do renty.

Decyzja ta sprowadza się do formuły
„nie jest niezdolny do pracy” i nie zawiera
merytorycznego uzasadnienia. Choć hit
mojej starczej młodości, czyli KPA, w art.
107. § 3. jasno formułuje, że „uzasadnienie
faktyczne decyzji powinno w szczególności

aNNa MieSzczaNeK

Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Decyzja ZUS odmawiająca prawa do renty sprowadza się do formuły „nie
jest niezdolny do pracy” i nie zawiera merytorycznego uzasadnienia.

Najjaśniejsza i Starcy

http://www.teologiapolityczna.pl/bankructwo-projektu-restauracji


zawierać wskazanie faktów, które organ
uznał za udowodnione, dowodów, na któ-
rych się oparł, oraz przyczyn, z powodu
których innym dowodom odmówił wia-
rygodności i mocy dowodowej”. A skoro
uzasadnienie „powinno zawierać...”, nie-
potrzebnie logiczny umysł zakłada, że
„powinno” owo uzasadnienie najpierw
istnieć. A tu – nie ma.

Jest więc sobie 37 tys. spraw w są-
dach: w każdej sędzia, sekretarz, proto-
kolant, pan, co konserwuje sędziowski
komputer, i pani, co sprząta wysokie po-
koje, a jeszcze panie w sekretariatach
przywalone tonami papierów, a jeszcze
biegli – w każdej sprawie jeden, dwóch
lub trzech – wszystko finansowane i przez
tych Starców i przez ich dzieci i wnuki
oraz dzieci i wnuki sędziów, panów od
konserwacji, i biegłych w sumie też.

Co czwarty Starzec sprawę w sądzie
wygrywa, co i tak jest wynikiem niezłym,
bo procedura przypomina jednak scenę,
w której Franz Kafka nerwowo gra w ru-
letkę, choć nie bardzo lubi.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
na to nic.

Rzecznik Praw Obywatelskich na to nic.
Chyba wiedzą, że gdy się ruszy jeden

element z tego systemu, trzeba będzie
stanąć na wielkim gruzowisku – więc nie
tykają. Zwłaszcza że Sąd Najwyższy Naj-
jaśniejszej wydał był ostatnio wyrok, zgod-
nie z którym składki wpłacane do ZUS
przez Obywateli, Suwerena czy jak to tam
zwać, nie są jego własnością, tylko daniną
publiczno-prawną (podobnie zresztą jak
składki do OFE, co też ma swój smaczek).

Sytuacja z 37 tys. Starców upraszają-
cych rocznie sądy o odwołanie decyzji,
których treść jest im w sumie nieznana,
przypomniało mi historię rodziny mojego
ulubionego szwarccharakteru z czasów
konfederacji targowickiej, czyli nieszczęs-
nego Szczęsnego Potockiego. W swoim
wielkim pałacu w Tulczynie, trzymając
w domowym archiwum list Katarzyny
przyrzekającej opiekę petersburskiego dwo-
ru nie tylko jemu, lecz i najdalszym po-
tomkom, na stare lata oszalał. A kiedy
umarł, w noc przed pogrzebem, lokalni
rabusie „zwlekli z trupa bogaty mundur
rosyjski, zerwali odznaczenia, zabrali
wszystkie klejnoty. Nagiego trupa pana
na Tulczynie porzucili pod ścianą kaplicy.
Syn zaś Szczęsnego, Mieczysław, który na-
raził się był carowi kilkudniowym roman-
sem z bliską sercu władcy damą, zsyłany
był za to a to do Woroneża, a to do Saratowa
i wciąż „błagał cesarza o pozwolenie po-
wrotu do Tulczyna lub o paszport za gra-
nice. […] Na koniec umyślił więc napisać
do monarchy list w stylu najpokorniejszej
prośby, aby go uwiadomiono, za co jest
tak długo więziony [...] gdyż on sam nie
wie, za co tak długo znosi niewolę, skoro
dekret nie został mu ujawniony”.

Znajomi mi mówią, że mi się nie-
słusznie kojarzy, bo przecież paszporty
mamy w domu. Fakt. Ale jednak ta „nie-
ujawniona” treść dekretów…
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Wesprzyj nas

Dzięki Darczyńcom „Nowa Konfederacja” powstała i działa. Dzięki Darczyńcom
będzie mogła nadal istnieć i rozwijać się.

Dlatego prosimy o wsparcie! Każda złotówka, jeśli ma charakter stałego zle-
cenia przelewu, ma dla nas istotne znaczenie.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy wydawcy „Nowej Konfede-
racji”, Fundacji Nowa Rzeczpospolita:

09 1560 0013 2376 9529 1000 0001 (Getin Bank)

W tytule przelewu prosimy wpisać: „darowizna na cele statutowe”.

Dlaczego warto nas wspierać?

Rynek w obecnej postaci nie sprzyja poważnej debacie o państwie i po-
lityce. Dowodem są wszechobecne i pogłębiające się procesy tabloidyzacji
i upartyjnienia mediów opiniotwórczych. Z drugiej strony, zaawansowana
wiedza o polityce jest coraz częściej dostępna jedynie dla nielicznych i za
coraz większymi opłatami. W Polsce dochodzi do tego problem finansowania
wielu ośrodków opiniotwórczych zza granicy i głęboki kryzys mediów (z nazwy)
publicznych.

Jeśli ten trend ma się odwrócić, potrzebny jest alternatywny, obywatelski
model finansowania mediów. Dobrowolny, stały mecenat wystarczająco
dużej liczby Polaków umożliwi nam stworzenie prężnego ośrodka intelektual-
nego. Niezależnego zarówno od partii, od wielkiego kapitału, od gustów ma-
sowej publiczności, jak i od zagranicznych ośrodków. I dostarczenie darmowej,
zaawansowanej wiedzy o polityce zainteresowanym nią obywatelom.

„Nowa Konfederacja” to (na gruncie polskim) projekt pionierski także
pod względem sposobu finansowania. Działamy bowiem właśnie dzięki me-
cenatowi obywatelskiemu.

Każde stałe zlecenie przelewu jest ważne! Dołącz do grona naszych
Darczyńców i wspieraj media naprawdę publiczne!
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O nas

„Nowa Konfederacja” to pierwszy w Polsce internetowy tygodnik 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
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. Tym 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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