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Republikanizm 30-latków nie został
zapisany w książkach ani wprowadzony
do życia publicznego w formie partyjnej
oferty. Wspominany w prasowych arty-
kułach i publicznych wystąpieniach jest
szyldem, który wyraża raczej polityczną
sytuację tego pokolenia prawicy niż jakiś
pomysł na Polskę lub choćby na siebie
samych. Pokolenia rozumianego nie czysto
socjologicznie, ale tak jak w tekstach
Ortegi y Gasseta – jako generacja ludzi
twórczych, piszących, mówiących i my-
ślących o sprawach publicznych.

Naiwna generacja

Republikanizm jest deklaracją generacji
niesłuchanej i niebranej pod uwagę. W po-
lityce skazanej na mało podmiotowy klien-
telizm partyjny lub podrzędne pozycje w
samorządach. W życiu umysłowym – ze-
pchniętej do Internetu, poza obszar prasy
drukowanej, radia i telewizji. Republika-
nizm jest zatem wstępnym postulatem
równoprawnej debaty, polityki opartej na
racjach, a nie wyłącznie wyborczych zwy-

cięstwach. Polityki, która poszukując no-
wych ludzi, bierze pod uwagę to, co mają
w głowie, a nie to, jak mogą się przydać
w kolejnych kampaniach.

Republikanizm sytuacyjny nie jest
niczym złym. Ale jest w istocie postawą
„przedpolityczną”. Nie przypadkowo sięga
po hasła zmierzające do wyrównania szans
z poukładaną polityką i kastowo urzą-
dzonym życiem umysłowym. Wiąże swoje
nadzieje z ustrojowym dowartościowaniem
referendów, z wprowadzeniem jedno-
mandatowych okręgów wyborczych, z ode-
braniem partiom publicznych pieniędzy.
Co ciekawe – nie podejmuje krytyki silnie
powiązanego z polityką systemu medial-
nego. Liczy chyba na to, że przebije się ze
swymi ideami przez pancerz „tożsamo-
ściowego” charakteru gazet i tygodników.
Że poza tym systemem zbuduje własne
hierarchie ważności, które z czasem zo-
staną uznane przez starszych o 20 lat
partnerów.

Słabość tak rozumianego republika-
nizmu nie polega na jego sytuacyjności,
lecz na naiwności. Zmiany ustrojowe,

Rafał Matyja
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Dziesięć lat temu wiele wskazywało na to, że republikański nurt może
w sposób istotny ukształtować nie jakąś partię, ale całą „nową politykę”.
Dziś republikanie znaleźli się w politycznej próżni. 
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które postuluje, nie przywrócą bowiem
opartej na deliberacji republiki, ale sko-
rygują obecny układ sił w sposób, który
może dostarczyć mu stabilności. Być może
niektórzy z autorów republikańskich po-
stulatów ustrojowych zdołają wejść do
urządzonej na nieco nowy sposób polityki,
jednak zapewne nie zmienią w istotny
sposób jej reguł.

Program republikanów nie ma dziś
bowiem rozbudowanej warstwy diagno-
stycznej, nie pyta o dominującą formułę
społeczną i jej ekonomiczne źródła, ale
poprzestaje na kontestacji zewnętrznych
przejawów tej formuły, takich jak blokada
politycznej artykulacji, utrudnienie karier
opartych na kompetencji i osobistej nie-
zależności, banalizacja debaty publicznej
itp. Republikanizm nie odpowiada zatem
na kluczowe pytanie o przyczyny własnej
słabości, kontentując się najwyraźniej po-
czuciem moralnej i intelektualnej przewagi
nad dominującymi nurtami życia pub-
licznego.

Seria porażek

Tymczasem dziesięć lat temu wiele wska-
zywało na to, że republikański nurt może
w sposób istotny ukształtować nie jakąś
partię, lecz całą „nową politykę”. Źródłem
„republikańskiej fali” na prawicy były wy-
darzenia lat 2003–2007: obudzenie spo-
łecznej aktywności po aferze Rywina, na-
dzieje na zmianę politycznych obyczajów,
nowe kanały społecznego awansu. Nie-
przypadkowo PiS popierało wówczas ideę
otwarcia zawodów prawniczych, a Plat-
forma wspierała antykorupcyjną retorykę
radykalnych krytyków SLD. Przygotowany
przez Jana Rokitę „Plan rządzenia” był
republikańskim programem rekonstrukcji
państwa. Tyle tylko, że opartym na poli-
tycznym założeniu koalicji PO-PiS. Gdy

tego fundamentu zabrakło, a polityka zos-
tała zbudowana wokół sporu niedoszłych
sojuszników – republikanie znaleźli się
w politycznej próżni.

W sensie indywidualnym mogli oczy-
wiście angażować się w poparcie dla jednej
ze stron lub też głosić potrzebę alternatywy
wobec ich „duopolu”. Jednak w szerszym
wymiarze – pozwalającym na tworzenie
własnej podmiotowości politycznej –
miejsca dla nich nie było. Nie stworzyli
własnych silnych mediów, korzystając
z zaproszeń do „cudzych”, coraz wyraziściej
tożsamościowych.

Działając w pojedynkę, potrafili raz
na jakiś czas przykuwać uwagę dzienni-
karzy. W tym sensie republikańskim dzia-
łaniem była – zwłaszcza w pierwszym
okresie – próba odwołania Hanny Gron-
kiewicz-Waltz i inicjatywa Kukiza i Dudy
na rzecz zmian w konstytucji. Republi-
kański wymiar miały sprzeciw wobec
ACTA i niektóre inicjatywy dotyczące
zmian w PZPN. Ale żadna z tych akcji nie
skończyła się spektakularnym sukcesem,
żadna nie wypromowała lidera uznawa-
nego poza własnym środowiskiem.

Nie udało się jednak republikanom
odegrać istotnej roli w okresie po kata-
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strofie smoleńskiej. Część z nich próbowała
się angażować w ruch na rzecz wyjaśnienia
i upamiętnienia katastrofy. Z czasem jed-
nak zorientowała się, że mówi on innym,
całkiem nierepublikańskim językiem.
Oczekuje czegoś innego niż otwarta debata,
żyje pragnieniem pogrążenia przeciwnika,
dziś – moralnego, a jutro – politycznego. 

Nie powiodły się również rozmaite
próby indywidualnej kooptacji. W partiach
nie ma miejsca na debatę. Kariery młodych
opierają się przeważnie na konformizmie
wobec szefów i nieumiarkowanej agresji
wobec przeciwników. Łatwiej jest „zaist-
nieć” w mediach, lecz trudniej nadać im
własny wyraz. Podobnie jak partie media
coraz silniej czują się związane oczeki-
waniami grup czytelników. I wiedzą, że
łatwiej wiązać ich żarliwością przekonań
niż rzetelnością i obiektywizmem analiz. 

Część osób, które w innych warun-
kach angażowałyby się w życie publiczne,
wybiera karierę w korporacjach, na uczel-
niach, we własnych firmach. Potrafią jesz-
cze pomóc kolegom, z którymi nie dawno
mogli mieć wspólne plany, ale z pewnością
sceptycznie odnoszą się do ich szans.
Odezwą się przy sprawie OFE, sprzeciwią
się planom podwyżek podatków, skryty-
kują nieefektywność systemów zabezpie-
czeń społecznych. Podpiszą wniosek o re-
ferendum czy wprowadzenie JOW. I chyba
tylko tyle.

Nadzieje i dylematy

Ale zarazem ci wycofani sympatycy re-
publikańskiej polityki mogą kiedyś stać
się ważnym ogniwem politycznej mobili-
zacji. To za ich sprawą republikanie mog-
liby szybko zwiększyć swoje wpływy na
scenie publicznej. Najpierw muszą jednak
posiąść swego rodzaju pokoleniowe kody
dostępu, na których podstawie zmobilizują

biernych dotąd rówieśników i być może
młodszych kolegów. Tylko wtedy będą
mogli mieć swoje pięć minut.

Z tego punktu widzenia istotne jest
przedstawienie kilku dylematów, które
przyjdzie im rozstrzygnąć w momencie
przejścia od republikańskiej retoryki do
polityki. Pierwszym z nich będą kwestie
ekonomiczne. Z jednej bowiem strony
część środowisk mówiących dialektem re-
publikańskim nie ukrywa swoich sympatii
dla Tea Party, z drugiej – realia startu
zawodowego młodego pokolenia, a także
realia pogrążonej w kryzysie Unii Euro-
pejskiej, mogą pchać republikanów ku
postulatom aktywnej roli państwa w gos-
podarce. „Powrót do Wilczka” jest dziś
mocnym zwrotem retorycznym, lecz trud-
no sobie wyobrazić zastosowanie tego ha-
sła w realiach rządzenia.

Drugim punktem potencjalnego we-
wnętrznego konfliktu mogą być kwestie
obyczajowe. Nawet nie dlatego, że repub-
likanie istotnie różnią się co do zasad.
Tym, co będzie budziło istotne spory, sta-
nie się stopień, w jakim kulturowe wojny
będą szyldem całego ruchu. Z jednej bo-
wiem strony spora część młodej prawicy
myśli w sposób przedkładający wyobraźnię
religijną nad rozum polityczny. Niekiedy
nawet przedkładający roszczenia moralne
wobec bliźnich nad szacunek dla ich wol-
ności. Z drugiej – realne obyczaje młodego
pokolenia stoją w sprzeczności z tak wy-
rażaną ideologią kulturowo-religijną. Prag-
matycy będą wzywać do pewnego oby-
czajowego luzu, republikanie z zacięciem
duszpastersko-moralistycznym do pryn-
cypializmu nawet za cenę politycznej mar-
ginalizacji.

Trzeci wątek sporu, który musi ce-
chować tego typu formację ze względu
na jej kluczowe deklaracje, dotyczyć będzie
stopnia akceptacji reguł politycznej ry-
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walizacji. Nadmiar zabiegów PR gasi bo-
wiem swobodną dyskusję wewnętrzną,
obywatelski charakter ruchu itp. Z drugiej
strony fakt, że silniejszy przeciwnik jest
sprawną, dobrze zorganizowaną machiną
perswazyjną, skłania do przyjmowania
jego technik walki. Do produkcji spinu
w miejsce programu, wizerunku w miejsce
programu, „twarzy” zamiast ludzi.

Pożegnanie z konserwatyzmem

Rozstrzygając te trzy dylematy, republi-
kanizm sytuacyjny przejdzie zapewne do
fazy, w której nabierze wyrazistej poli-
tycznej tożsamości. Będzie ona – co kon-
statuję bez satysfakcji – bardzo różna od
bliskiego mi konserwatywnego instytu-

cjonalizmu. Konserwatyzm, który fascy-
nował powagą swojego stosunku do his-
torii i państwa, przestał być dla młodej
prawicy interesujący, zamieniając się co
najwyżej w ciekawy język politycznej kry-
tyki.

Republikanie zaczynają swoje my-
ślenie w zupełnie innym punkcie. Choć
trudno mi uznać za własne ich idee i po-
glądy, to uważam, iż są dziś najbardziej
żywą częścią młodego pokolenia prawicy.
Ich atrakcyjność bierze się z tego, że nie
przyjęli ofert uczestnictwa na cudzych
warunkach, lecz próbują formułować włas-
ne kryteria i reguły gry. Ich sukces lub
porażka nie pozostanie zatem bez wpływu
na to, jak będą wyglądać polska polityka
i życie publiczne w następnej dekadzie.
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Jeszcze kilka lat temu republikanizm
był zakurzoną ideą, rozważaną w przy-
długich esejach i na zajęciach z historii
idei. Dziś stał się nie tylko publicznym
stanowiskiem, ale wręcz – jak twierdzi
w tym wydaniu „NK” Rafał Matyja –
urasta do rangi idée fixe pokolenia trzy-
dziestolatków, do którego się zaliczam.
Generacji tyleż wykwalifikowanej, ile po-
litycznie i gospodarczo upośledzonej.

Wnikliwość krytycznych uwag Matyi
względem utożsamiających się z repub-
likanizmem trzydziestolatków sprawia,
że może to być jeden z najcenniejszych
dla nas tekstów ostatnich lat. Nosząc
znamiona intelektualnej prowokacji, za-
sługuje jednak także na polemiczne po-
traktowanie.

Matyja utożsamia republikanizm z po-
litycznymi zapatrywaniami trzydziesto-
latków. Wyrażając przy tym co najmniej
zdziwienie, jeśli nie rozczarowanie tym,
że nie wolą się oni samookreślać jako
konserwatyści. To niewątpliwa przesada
– do republikanizmu przyznawali się prze-
cież również Bronisław Wildstein, Zbig-

niew Stawrowski czy też szefowie „Teologii
Politycznej”, że o wielu innych lub mniej
znanych przedstawicielach pokolenia
„średnio-starszego” nie wspomnę.

Republikańska odnowa

Można się z generacyjnym traktowaniem
republikanizmu zgodzić o tyle, że w moim
pokoleniu – nazwijmy je „pokoleniem R”
– popularność tej idei jest wyraźnie więk-
sza. A wśród jego elity – może nawet naj-
większa od niepamiętnych czasów. Kon-
centruje się też coraz wyraźniej wokół
agendy merytokratycznej: równości szans,
hierarchii kwalifikacji, otwartej debaty.

Inaczej niż Matyja widzę jednak w re-
nesansie republikanizmu oznakę rosnącej
świadomości. Jest rzeczą naturalną, że
dominująca idea z najlepszej dla naszego
kraju epoki staropolskiej wraca do obiegu.
Wypiera ona równocześnie coraz bardziej
skompromitowane, „ksero-modernizacyj-
ne” zapędy do przeszczepiania nad Wisłę
zachodnich ideologii bez jakiejkolwiek
refleksji pod kątem lokalnej specyfiki.

BaRtłoMiej RadziejeWsKi
Redaktor naczelny „Nowej Konfederacji”

Jeśli dzisiejsi trzydziestolatkowie mają się Polsce przydać, muszą pójść
najtrudniejszą drogą. Wspólnie wywalczyć dla siebie miejsce, zamiast
indywidualnie awansować, wsiąkając w chory porządek.

Pokolenie R – czas na pobudkę



Zarazem mówi Matyja o republika-
nach tak, jakby byli jednym środowiskiem,
które od przekształcenia w formację po-
lityczną dzieli zaledwie kilka kroków. To
jednak hipostaza. W rzeczywistości po-
kolenie R („Nowa Konfederacja”, Klub
Jagielloński, Kresy.pl czy część Instytutu
Sobieskiego) to wiele rozproszonych śro-
dowisk, często niepowiązanych, a nawet
– niekomunikujących się ze sobą. Na
przeszkodzie do wspólnego działania, lecz
i myślenia przecież, stoją m.in. różnice
szczegółowych poglądów, przerost ambicji,
animozje personalne. Nakładają się na
to – by przywołać diagnozę Michela Maf-
fesoliego – mentalność neoplemienna,
skłonność do gnuśnego ogrzewania się
w ciepełku własnego środowiska.

W tych warunkach realistycznie po-
jmowanym sukcesem generacji R byłoby
stworzenie nie tyle jednej formacji, ile
luźnej konfederacji tych grup. Uzgodnienie
wspólnych celów i wykształcenie zdolności
do współdziałania w kluczowych sprawach.
Z akceptacją indywidualnej podmiotowości
i wyrzeczeniem się ambicji tworzenia or-
ganizacyjnej odpowiedzi na „Krytykę Po-
lityczną”.

Tymczasem ukonkretniona fikcja
zwartego środowiska republikańskiego

prowadzi Matyję do wielu spostrzeżeń
cokolwiek dziwnych. Autor „Konserwa-
tyzmu po komunizmie” dopatruje się re-
publikańskiej ręki m.in. w „rewolucji se-
mantycznej” poprzedzającej niedoszły PO-
PiS, w politycznych podrygach Kukiza
i Dudy, w postulatach wprowadzenia jed-
nomandatowych okręgów wyborczych
i dowartościowania referendów. Pierwszy
fenomen (2003–2005) dzisiejsi trzydzies-
toletni republikanie obserwowali jako li-
cealiści lub studenci. W kolejnych może
niekiedy uczestniczyli indywidualnie, trud-
no jednak było w nich dojrzeć jakiś istotny
udział republikańskich środowisk.

Nurty, wydarzenia i instytucje

Idąc tym tropem rozumowania Matyi,
rychło dostrzeżemy republikański wymiar
zjawisk tak różnych jak Polskie Państwo
Podziemne, pierwsza „Solidarność”. Re-
publikańska, teoretycznie jest też przecież
cała III RP. Problem jednak w tym, że ta
ostatnia jest rzecząpospolitą tylko z nazwy,
w istocie od początku opartą na – skrajnie
nierepublikańskim – kłamstwie i zawłasz-
czeniu. Warto więc mówić o republika-
nizmie precyzyjniej.

Dotyczy to również innej generalizacji
Matyi: sprowadzenia republikanizmu do
prawicowości. Nie sądzę, by z takim dic-
tum zgodzili się ludzie z „Nowego Oby-
watela” czy „Res Publiki Nowej”. Co jednak
ważniejsze, idea republikańska jest o ty-
siące lat starsza od prawicowej – i szersza
od niej. Nie można więc uczciwie zawrzeć
jednej w drugiej.

Sądzę wprawdzie, że poważne trak-
towanie polskiej tradycji republikańskiej
(diametralnie przecież różnej od, dajmy
na to, francuskiej) nakazuje być co naj-
mniej sceptycznym wobec współczesnej
rewolucji obyczajowej, agendy Nowej
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 Lewicy. To naturalnie kieruje republika-
nów w stronę kulturowej prawicy.

Jednak już w sprawach gospodar-
czych będzie im raczej bliżej do świeckiej
wersji stanowiska Kościoła czy niemieckich
ordoliberałów niż do konserwatywno-li-
beralnej mitologii „niewidzialnej ręki ryn-
ku”. Która – co wyraźnie pokazał ostatni
kryzys – jest obecnie wrogiem republi-
kanizmu w najbardziej elementarnym
sensie. Maskuje uprzedmiotowienie pań-
stw i jednostek przez nadmierny wpływ
wielkiego kapitału, w tym zwłaszcza ryn-
ków finansowych, tak łatwo kupujących
dziś polityków i obalających całe gabinety.

Najbardziej dotkliwy zarzut Matyi
wobec pokolenia R dotyczy ułomności
jego przedstawicieli jako diagnostów pol-
skiej rzeczywistości. Autor „Państwa, czyli
kłopotu” mówi o ich idei, że „jest szyldem,
który wyraża raczej polityczną sytuację
tego pokolenia prawicy niż jakiś pomysł
na Polskę lub choćby na siebie samych”. 

Trudno o mocniejszy zarzut w sy-
tuacji, gdy głównym polem aktywności
młodych republikanów było do tej pory
bardziej myślenie niż działanie, polityczna
diagnostyka właśnie. Jakkolwiek wyżej
od Matyi oceniam dorobek środowisk
współtworzących generację R (w tym
własnego), przyjmuję z pokorą jego ocenę.
Najwyraźniej nasze diagnozy nie były wy-
starczająco wnikliwie – lub dostatecznie
głośne. Tak, na pewno potrzebujemy wię-
cej silnie oddziałujących myśli, tekstów,
książek. Tak, musimy znaleźć do tego
ludzi i pieniądze.

Polityka dziecinna

Wreszcie, twierdzi Matyja, że republika-
nizm trzydziestolatków „jest w istocie
postawą przedpolityczną”. O tyle trudno
się z tym zgodzić, że nie sposób, choć

może by się chciało, zignorować faktu
wejścia do partyjnej polityki – pod re-
publikańskimi hasłami – części trzydzies-
tolatków. Zaliczyć trzeba do nich zwłaszcza
ludzi z dawnego środowiska Fundacji Re-
publikańskiej. Samej idei bardziej to za-
szkodziło, niż pomogło, okazując się mniej-
szą (gowinowcy) lub większą (Wipler) pa-
rodią nowej jakości w polityce, nie można
jednak zamykać oczu na tego progu prze-
kroczenie.

Sam postawiłbym sprawę inaczej:
polityczność mojego pokolenia jest wciąż,
niestety, wysoce infantylna. Brak trzy-
dziestolatkom głębi namysłu, dystansu
wobec ochłapów władzy, które od czasu
do czasu udaje im się liznąć, zrozumienia
potrzeby zmian systemowych (a nie tylko
personalnych).

Łączy się to z tezą Matyi, że „repub-
likanizm jest deklaracją generacji niesłu-
chanej i niebranej pod uwagę. W polityce
skazanej na mało podmiotowy klientelizm
partyjny lub podrzędne pozycje w samo-
rządach. W życiu umysłowym – zepchnię-
tej do Internetu, poza obszar prasy dru-
kowanej, radia i telewizji.

Coraz częściej mówimy o sobie jako
o przegranym pokoleniu. Dostajemy dużo
pochwał, ale żadnej konkretnej rekom-
pensaty faktu realnej pauperyzacji wzglę-
dem starszych. W ciągu niespełna dekady
od końca lat 90. przeciętna wysokość kre-
dytu na mieszkanie wzrosła trzykrotnie.
To młodzi chronią przy tym Polskę przed
bankructwem i utrzymują proporcjonalnie
największą w Europie populację emerytów
i rencistów (płacąc podwójne składki eme-
rytalne, za siebie i za starszych, podczas
gdy poprzednie pokolenia płaciły tylko
za starszych). To oczywiście dyskryminuje
nas przy zatrudnianiu, jakby nie wystar-
czyło, że prawo pracy i związki zawodowe
od lat bronią interesów już zatrudnionych,
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uderzając tym samym we wchodzących
na rynek lub przebijających się przez
niego młodych.

Starsi o 20 lat koledzy często nas
dowartościowują w prywatnych rozmo-
wach albo niezobowiązujących pochwałach
młodego pokolenia. Ale gdy przychodzi
do konkretów – chętniej „zabijają mil-
czeniem”, protekcjonalnie dystansują
(zwłaszcza jeśli są lękiem przed poten-
cjalną konkurencją podszyci) lub co naj-
wyżej tarmoszą za policzki („ach, jaki
zdolny młodzieniec” – mówią, całkiem
jak „ciotki kulturalne” u Gombrowicza). 

Wizje i interesy

Gdy chodzi o trzydziestoletnich inteli-
gentów, w konkretnych sytuacjach życio-
wych ci, którzy nie decydują się na – naj-
łatwiejszą i umożliwiającą skokową po-
prawę osobistej sytuacji – emigrację, stają
często przed przykrym dylematem. Z jed-
nej strony „pakiet” zawierający ciepłą po-
sadkę i odbierającą podmiotowość koop-
tację do klientelistycznego układu (w po-
lityce, na uczelni, na styku państwa i biz-
nesu…). Z drugiej: szansa na mówienie
własnym głosem w jednej z nisz poza
„systemem starych” – obarczona jednak
względnym niedostatkiem i sporym ry-
zykiem porażki.

Oczywiście, wielu szuka, a nawet
znajduje względną podmiotowość w ra-
mach tego systemu. Stosunkowo najłatwiej
jest dużo zarabiać. Jednak tego typu in-
dywidualne kariery młodych finalnie tylko
system wzmacniają, wyłuskując jednostki
zdolne do walki o zmianę reguł gry z ośrod-
ków skłonnych do jej prowadzenia.

Polskę rozkładają dziś najbardziej:
neokolonializm i kleptokracja. Razem
wzięte drenują kraj z dziesiątek (jeśli nie
setek) miliardów złotych rocznie. Razem

wzięte blokują rozwój i podtrzymują kul-
turę klientelizmu i korupcji. Razem wzięte
zabijają rynek pracy, powodując wysokie
bezrobocie nawet w warunkach masowej
emigracji.

Choć młode pokolenie jest największą
ofiarą tych patologii, na ich likwidacji
zyskałby kraj jako całość. Krzysztof Mazur
zauważył niedawno, że interes naszej ge-
neracji pokrywa się z długofalowym inte-
resem Polski. To prawda: nie domaga się
ona bowiem przywilejów, ale – tylko i aż
– równych szans, merytokracji, sprawied-
liwego podziału dóbr.

Wychodzący od prymatu dobra
wspólnego republikanizm jest więc świetną
idée fixe zarówno dla młodych, jak i dla
Polski. Unika pułapek „ksero-ideologii”,
postulując jednoczesne wzmocnienie pań-
stwa, narodu i wolności. Wypływa z pol-
skiej tradycji, ale zarazem pasuje do epoki
globalizacji, stawiając na metaregulację
i interes publiczny w warunkach różno-
rodności i współzależności. Jest też na
tyle pojemny, żeby pomieścić nowe in-
karnacje prawicy, lewicy i centrum. Wresz-
cie dostarcza języka ułatwiającego de-
maskację współczesnych królewiąt (albo,
jak kto woli, „antyrozwojowych grup in-
teresu”).

„Republikanizm sytuacyjny” Matyi
czytam jako skierowane do elity trzy-
dziestolatków wezwanie do solidarności
pokoleniowej i aktywizacji politycznej.
Warto odrobić tę lekcję, zanim emigracja
i stopniowa kooptacja przez system roz-
broją drzemiący jeszcze w młodym po-
koleniu potencjał wymuszenia zmian.

Jeśli więc jako generacja mamy się
istotnie Polsce przydać, musimy pójść
najtrudniejszą drogą. I wspólnie wywalczyć
sobie należne nam miejsce, zamiast in-
dywidualnie awansować, wsiąkając w cho-
ry porządek.
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Parlament Europejski od dawna cierpi
na deficyt demokracji, jest pozbawiony
inicjatywy ustawodawczej i ma stosunkowo
ograniczony wpływ na politykę Komisji
oraz Rady UE. Fakt, że daje on mało real-
nej władzy, sprawia, iż omijają go raczej
ambitni politycy. Trafiają tam głównie
młodzi społecznicy (zwłaszcza z krajów
skandynawskich), znudzeni celebryci oraz
polityczni emeryci. Prawo i Sprawiedliwość
w nadchodzących eurowyborach postano-
wiło jednak postawić na intelektualistów.

Do prof. Ryszarda Legutki (jedynka
w Małopolsce) dołączyli prof. Zdzisław
Krasnodębski (jedynka w Warszawie),
prof. Andrzej Zybertowicz (dwójka w woj.
kujawsko-pomorskim) oraz prof. Walde-
mar Paruch (lider w Lubelskiem).

Zybertowicz to człowiek, który w To-
runiu stworzył niemal od zera własną
prężną szkołę badań socjologicznych. Le-
gutko to jeden z najwybitniejszych żyjących
polskich filozofów. Krasnodębski to obok
Jadwigi Staniszkis bodajże najwnikliwszy
konserwatywny myśliciel polityczny ostat-

niego dwudziestolecia. Paruch zaś to nie-
zwykle zdolny politolog młodszego po-
kolenia, autor ponad 130 publikacji, znany
z tego, że na swój wydział na UMCS
sprawnie przyciągał międzynarodowe
granty. Jeśli tak ważne dla naszego życia
intelektualnego postacie stają się kandy-
datami jednej partii, to nie sposób nie
zapytać, czy prezes Kaczyński nie kradnie
prawicy najlepszych umysłów.

Można naturalnie powiedzieć, że ka-
riera polityczna nie przekreśla zupełnie
naukowej. Podczas swojej poprzedniej
kadencji prof. Legutko napisał aż trzy
książki, z czego co najmniej dwie wybitne.
Cóż jednak z tego, skoro nawet i on jest
coraz częściej postrzegany jako partyjny
działacz uwikłany w małe polityczne gierki
i otoczony wianuszkiem klientów. Świetnie
było to widać podczas sporu o symbole
religijne w szkołach, jaki prof. Legutko
toczył z wrocławskimi licealistami. Ten
wybitny nauczyciel akademicki był wtedy
powszechnie podpisywany w prasie jako…
„europoseł PiS”.

MiChał Kuź
Redaktor „Nowej Konfederacji”

Na listach wyborczych do europarlamentu PiS królują konserwatywni pro-
fesorowie. Czy warto wykorzystywać ich w ten sposób? Może lepiej za
przykładem innych partii wystawiać sportowców i celebrytów?

strzelanie diamentowymi kulami



Kiedy zaś mój przyjaciel chciał za-
prosić prof. Legutkę na publiczną debatę,
dowiedział się, że organizatorzy nie życzą
sobie udziału działaczy politycznych. Czy
teraz podobny los czeka Zybertowicza
i Krasnodębskiego? Czy i oni z ważnych
i potrzebnych głosów w dyskursie poli-
tycznym zostaną zredukowani do szabli
prezesa?

Uwikłanie w partyjne rozgrywki do-
konuje się zaś w przypadku intelektua-
listów tym łatwiej, że nie są oni zwykle
politykami ani zawodowymi, ani charyz-
matycznymi. Przy braku koneksji i zaplecza
ich kariera jest zaś uzależniona od woli
szefa ugrupowania. Mogą naturalnie z nim
dyskutować. Mogą go nawet łatwo pokonać
na niwie czysto werbalnej. On jednak
może po wysłuchaniu ich racji i tak zrobić
to, co uzna za słuszne, niczym przy tym
nie ryzykując.

Wystawianie europarlamentarzystów
z tytułami naukowymi i znaczącym do-
robkiem jest naturalnie niezwykle ko-
rzystne z perspektywy krótkoterminowych
interesów partii Jarosława Kaczyńskiego.
Są to bowiem ludzie z pewną klasą, ludzie,
którzy nie będą raczej tak jak Jacek Pro-
tasiewicz włóczyć się na rauszu po zagra-
nicznych lotniskach i bełkotać coś, mie-
szając łamaną angielszczyznę z niemiec-
kimi inwektywami.

Z drugiej zaś strony brak politycznych
pleców to tylko dodatkowa korzyść. „Prezes
dobrze zapamiętał lekcję z poprzednich
eurowyborów. Po kolejnych rozłamach
straciliśmy ponad połowę europosłów.
Odeszli do PJN i Solidarnej Polski” – po-
wiedział „Rzeczpospolitej” członek władz
PiS. Na kandydatów wybierano więc ludzi
albo bezgranicznie wiernych, albo znanych,
ale pozbawionych własnego, frakcyjnego
poparcia wewnątrz formacji.

SLD, PO i TR z podobnych przyczyn
otwarli swoje listy na sportowców i ce-
lebrytów. Oni również są rozpoznawalni
i raczej bezpieczni politycznie. Na lewicy
mamy więc np. byłą modelkę „Playboya”
Izabellę Łukomską-Pyżalską (lista Twojego
Ruchu) i byłą żonę znanego aktora – We-
ronikę Marczuk (SLD). PO zaprosiła zaś
do startowania np. Otylię Jędrzejczak i Bog-
dana Wentę (znany trener piłki ręcznej).

PiS natomiast wyraźnie chciało przy
okazji eurowyborów podnieść swój prestiż.
Pytanie jednak, czy strzelanie diamento-
wymi kulami jest dobre dla Polski. Nasze
życie umysłowe i tak jest już wystarczająco
spauperyzowane i permanentnie niedo-
finansowane. Młodzi naukowcy, nawet
humaniści, coraz chętniej uciekają za gra-
nicę w poszukiwaniu lepszych zarobków.
Obiecujący intelektualiści czepiają się zaś
kolejnych partyjnych i korporacyjnych
posadek. Cóż zaś się stanie, kiedy do Bru-
kseli przeniesie się nawet i stara gwardia,
tracąc przy okazji renomę niezależnych
badaczy i publicystów?

Być może należy przy tym mieć pre-
tensję i do samych intelektualistów. Ludzie
tacy jak Henry Kissinger, Zbigniew Brze-
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ziński, John Maynard Keynes czy Friedrich
Hayek często politykom doradzali lub byli
mianowani na wysokie stanowiska ad-
ministracyjne. Nigdy jednak nie zamie-
niliby zacisza swoich gabinetów na zgiełk

kampanii pełnych brutalnych, partyjnych
rozgrywek. Naszych specjalistów, nau-
kowców i intelektualistów znacznie łatwiej
jest dziś skusić do twardej polityki przy
użyciu brukselskiego grosika.
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Niemcy dobrze widzą, z kim mają
do czynienia w przypadku Władimira Pu-
tina i że tylko stanowcze działania jak
nałożenie bolesnych gospodarczych sankcji
mogą powstrzymać Kreml od dalszego
podważania porządku terytorialnego stwo-
rzonego w Europie w XX w. Nie chcą
jednak tych działań podjąć. Trudno się
oprzeć wrażeniu, że podczas gdy my boimy
się Rosji, Niemcy boją się o Rosję. A raczej
o dobre gospodarcze i polityczne relacje
z Kremlem, które zbudowali w ciągu ostat-
nich lat. Na ołtarzu tych relacji złożyły
już w ofierze Krym. Czy poświęcą także
wschodnią Ukrainę, jeśli rosyjski prezy-
dent zdecyduje się po nią sięgnąć?

Dla Berlina zgodnie z maksymą ukutą
w XVIII w. przez brytyjskiego premiera
Henry’ego Temple’a „państwa nie mają
przyjaciół, tylko interesy”. Konkretnie
chodzi o interesy ponad 6 tys. niemieckich
firm działających na rosyjskim rynku.
Niemiecki przemysł obawia się, że gos-
podarcze sankcje, jak choćby nałożenie
restrykcji na rosyjskie inwestycje i handel,
odbiją się rykoszetem. Firmy znad Renu

zainwestowały wszak w ubiegłym roku
ponad 20 mld euro w Rosji.

Lęki niemieckich przedsiębiorców
podsumował rzecznik frakcji CDU w Bun-
destagu Philipp Mißfelder: „Trzeba uwa-
żać, by nie wyrządzić sobie samemu krzyw-
dy”. Dlatego Berlin od początku konfliktu
ukraińskiego dążył do tego, by sankcje
ograniczyły się do czysto symbolicznych
kroków, takich jak restrykcje wizowe i za-
mrożenie kont rosyjskich i ukraińskich
oficjeli uwikłanych w rosyjską politykę
wobec Krymu. I to się udało.

W efekcie podczas gdy reszta Europy
dyskutuje o możliwościach zmniejszenia
zależności od dostaw płynnych surowców
znad Wołgi, Niemcy jeszcze pogłębiają
energetyczne więzi z Rosją. Gazprom za-
mierza przejąć latem, w ramach wymiany
majątku z firmą BASF, znaczną część nie-
mieckiej infrastruktury dystrybucji gazu
ze zbiornikami na paliwo mogącymi po-
mieścić 20 proc. wszystkich zapasów nie-
bieskiego paliwa w Niemczech.

Niemieccy Zieloni domagali się od
władz zablokowania tej inwestycji. Bez-

aleKsaNdRa RyBińsKa
Redaktor „Nowej Konfederacji”,
publicystka wPolityce.pl

Berlin wciąż wierzy, że wzmacnianie więzi gospodarczych z Kremlem
pomoże wywierać na nią większą presję. Jednak jak w przypadku dilera
i narkomana tworzy się tu niebezpieczna wzajemna zależność.

Rosja jest niemiecką kokainą



skutecznie. Spore kontrowersje wywołała
także zapowiedź koncernu RWE, że chce
sprzedać Rosjanom spółkę RWE Dea zaj-
mującą się wydobyciem gazu i ropy. Mi-
nisterstwo gospodarki w Berlinie nie widzi
jednak w transakcji zagrożenia dla bez-
pieczeństwa dostaw.

Dla nas to jednak wyjątkowo zła wia-
domość, ponieważ RWE DEA posiada
m.in. cztery koncesje na wydobycie łupków
w Polsce. Szaleństwo? Krótkowzroczność?
Bynajmniej. Wpisuje się to w strategię
Berlina zmiany przez zbliżenie. Zdaniem
Niemców im więcej Rosja będzie ekspor-
towała gazu i ropy na europejski rynek,
tym bardziej będzie od nich zależna. I bę-
dzie można wywierać na nią tym większą
presję.

Niemcy ciągle wierzą, że w przypadku
Kremla mają do czynienia z partnerem
obliczalnym. Jest to jednak ryzykowna
gra, bowiem jak w przypadku dilera i nar-
komana tworzy się system wzajemnych
zależności, w którym trudno określić, kto
dyktuje warunki. Rosja poradzi sobie,
jeśli otrzyma płatności za gaz z opóźnie-
niem, ale Europa nie poradzi sobie bez
rosyjskiego surowca. Jeśli nie podejmie
próby dywersyfikacji dostaw.

Tymczasem Kreml nie śpi i szuka –
wyprzedzając kolejne posunięcia Zachodu
– odbiorców na innych rynkach. Prezes
Rosnieftu Igor Sieczin wyruszył w tym
celu wczoraj w podróż do Tokio, Seulu,
Hanoi i New Delhi.

Niemcy nie chcą być gorsi od Azjatów.
Pomimo kryzysu krymskiego niemiecki
koncern Rheinmetall Defence chciał prze-
kazać rosyjskiej armii nowoczesne centrum
szkoleniowe. Berlin chwilowo wstrzymał
realizację inwestycji. Należy podkreślić
słowo chwilowo, bowiem kanclerz Angela
Merkel wciąż ma nadzieję, że stosunki
z Rosją wrócą do normy. „Deeskalacja”

to obecnie ulubione słowo niemieckich
dyplomatów.

Chęć dialogu z Moskwą nie wynika
jednak wyłącznie z potrzeby obrony nie-
mieckich interesów gospodarczych, ale
również z obowiązującej obecnie doktryny
polityki zagranicznej Niemiec, tzw. Son-
derweg (wyjątkowej drogi). Sięga ona
okresu zimnej wojny, polityki wschodniej
Willy’ego Brandta i Helmuta Schmidta.
Obaj kanclerzy, socjaldemokraci, uważali,
że Niemcy da się zjednoczyć tylko poprzez
normalizację stosunków z Rosją i NRD.

„Ostpolitik” była dla nich także spo-
sobem na zrównoważenie stosunków
z USA. Ta strategia przetrwała próbę
czasu. Niemcy sądzą, że świat wielobie-
gunowy jest dla nich korzystniejszym roz-
wiązaniem niż świat jednobiegunowy.
W pierwszym wariancie mogą być silnym
graczem na równi z innymi, w drugim
zaś zawsze będą wasalem Waszyngtonu.

Od lat więc dzielą i osłabiają Europę
oraz transatlantyckie partnerstwo. Rów-
nocześnie wzmacniają więzi z Rosją. Stało
się to szczególnie widoczne za czasów
kanclerstwa Gerharda Schrödera i nie
zmieniło się zasadniczo wraz z przejęciem
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władzy przez Merkel. Niemcy zdecydowały
się zbudować z Rosją Gazociąg Północny
biegnący po dnie Morza Bałtyckiego.
W 2008 r. skutecznie zablokowały też
przyznanie Gruzji stanowiska kandydata
do NATO.

Obecna umowa koalicyjna partii cha-
deckich i socjaldemokratów definiuje zaś
stosunki z Rosją jako „modernizujące
partnerstwo”, m.in. w dziedzinie energe-
tyki i bezpieczeństwa. Założenia tej umowy
są obecnie, wobec kryzysu na Ukrainie,
konsekwentnie realizowane. Na dodatek
niemieckie społeczeństwo nie wywiera
praktycznie żadnej presji na rząd w Ber-
linie, by zmienił swoje podejście.

Wręcz przeciwnie. Ponad połowa
Niemców uważa, że Zachód niesłusznie
stanął w konflikcie o Krym po stronie
Ukrainy, a dwie trzecie sprzeciwia się
sankcjom wobec Rosji. Biorąc pod uwagę,
że Merkel po raz trzeci objęła w urząd
kanclerza, obiecując Niemcom „spokój
i dobrobyt w dobie kryzysu”, prawdopo-
dobieństwo, iż podejmie zdecydowane
działania w obronie Ukrainy, gdyby Putin
zdecydował się sięgnąć po jej wschodnie
prowincje, jest znikome. Zamiast tego
Niemcy będą dalej działali na rzecz dees-
kalacji konfliktu. I kiedy stanie się to ko-
nieczne, poświecą Ukrainę. Dla dobra
własnych interesów.
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Polska od lat cierpi na niedobór
mieszkań. Według byłej wiceminister gos-
podarki prof. Ireny Herbst, autorki spo-
rządzonej w ubiegłym roku dla prezydenta
Bronisława Komorowskiego ekspertyzy
dotyczącej mieszkalnictwa, brakuje ich
w Polsce ok. 1,5 mln. Brak perspektyw
na zakup lokum (lub tanie wynajmowanie)
to również jedna z głównych przyczyn
emigracji młodych ludzi z Polski.

Zepsute programy 

Problem ten znany jest od lat, jednak do
tej pory politycy nie znaleźli zadowalają-
cego remedium. Jeszcze w 2005 r. premier
Kazimierz Marcinkiewicz obiecywał wy-
budowanie przez 8 lat 3 mln nowych
mieszkań, z których w latach 2005–2013
powstało blisko 1,1 mln. Dźwignią miał
być program „Rodzina na swoim” uchwa-
lony pod koniec skróconej kadencji sejmu
2005–2007. Polegał on na państwowej
dopłacie do odsetek kredytów bankowych
przez pierwsze osiem lat i ostatecznie
skorzystało z niego ok. 180 tys. osób.

Program miał jednak wiele wad. Moż-
liwość spłacania przez 8 lat niższych rat
może narazić na problemy finansowe
tych, którzy przywykli do tego, że uzyskaną
w ten sposób nadwyżkę można przezna-
czyć na konsumpcję. Dowody na praw-
dziwość tej tezy poznamy jednak dopiero
w 2015 r., kiedy pierwsi pożyczkobiorcy
stracą prawo do dopłat. Ponadto przy-
najmniej w teorii przyznanie wsparcia
nie miało mieć wpływu na zdolność kre-
dytową osób chętnych. W efekcie pomoc
(łącznie w latach 2008–2013 to ok. 1,5
mld zł) trafiała często do tych, których
i tak było stać na wzięcie kredytu. Stawia
to pod znakiem zapytania sens całego
programu.

„Rodzina na swoim” nie dała też bu-
downictwu spodziewanego „kopa” – co
prawda w pierwszym roku jego funkcjo-
nowania (2008) liczba mieszkań oddanych
do użytku wzrosła do 165 tys. (w 2007 były
to 134 tys.), ale już w 2010 r. wróciła do
poziomu sprzed wprowadzenia programu.

Do ostatecznego wygaszenia „RNS”
przyczyniła się koalicja PO-PSL, która

stefaN sęKoWsKi
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”,
dziennikarz „Gościa Niedzielnego”

Czy ruch spółdzielczości mieszkaniowej odżyje? Fundacja Zygmunta
 Starego chce tchnąć weń nowego ducha, zachęcając młodych do „taniego
budowania”.

zostań swoim deweloperem



swoimi głosami zdecydowała o jego za-
kończeniu. W jego miejsce uchwaliła pro-
gram „Mieszkanie dla młodych”, który
wszedł w życie z początkiem tego roku.
Ten system ma jednak jeszcze mniejsze
szanse na rozwiązanie kłopotów miesz-
kaniowych, bowiem zakłada dofinanso-
wanie wkładów własnych, i to tylko w przy-
padku nowych mieszkań zakupionych na
rynku pierwotnym. „MDM” wspiera więc
tych, których i tak stać na mieszkanie,
w stopniu jeszcze większym niż RNS. Zaś
zapisane w programie limity cen za 1 m²
mieszkania powodują, że chętni z więk-
szych miast będą mogli kupić w ramach
„MDM” jedynie nieruchomości znajdujące
się na peryferiach. Największym benefi-
cjentem programu będą więc banki i de-
weloperzy.

Wspólnie taniej

Na zmiany w polityce mieszkaniowej
rządu nie ma co czekać, bo można się nie
doczekać. Istnieją na szczęście rozwiązania
mogące pomóc ludziom, którzy przez su-
rowe kryteria nie są w stanie otrzymać
kredytu. Takim rozwiązaniem jest spraw-
dzona niegdyś, a zakurzona idea spół-
dzielcza. Ma ona w Polsce piękną tradycję,
którą niestety lata PRL skutecznie
w oczach wielu Polaków skompromito-
wały. Choć kilkadziesiąt lat temu polskie
budownictwo trudno było sobie wyobrazić
bez spółdzielni mieszkaniowych, dziś bu-
dują one bardzo mało.

W ubiegłym roku ze 145 tys. mieszkań
oddanych do użytku raptem 3,5 tys. wy-
budowały spółdzielnie. – Niestety w za-
rządach wielu starych spółdzielni okopały
się grupy interesów, których nie interesuje
rozwój – mówi „Nowej Konfederacji”

 Arkadiusz Peisert, autor książki „Spół-
dzielnie mieszkaniowe: pomiędzy wspól-
notą obywatelską i alienacją”.

Pomysł na to, jak tchnąć „nowego
ducha” w skostniałą polską spółdzielczość,
ma jednak krakowska Fundacja Zygmunta
Starego. Pod koniec 2013 r. ruszyła z pro-
jektem „Tanie budowanie”, który ma za
zadanie przekonać Polaków, że kupno
nowego mieszkania bez ogromnej dewe-
loperskiej marży jest możliwe. A także
pomóc w zrealizowaniu tego marzenia.

– Budowa mieszkań spółdzielczych
może być tańsza od zakupu mieszkania
od dewelopera nawet o 40 proc. – mówi
„Nowej Konfederacji” prezes Rady Fun-
dacji Krzysztof Budziakowski. Skąd ta
różnica? Spółdzielnie, które powstają, by
osiągnąć pewien cel, nie działają dla zysku,
nie naliczają więc sobie marży. – Ponadto
duże struktury deweloperskie prowadzą
mniej restrykcyjną kalkulację kosztów niż
spółdzielnie – tłumaczy. Dodaje również,
że niektóre gminy dają preferencje spół-
dzielniom przy zakupie działki.
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Droga do mieszkania

FZS proponuje chętnym pomoc w zało-
żeniu spółdzielni, porady prawne i wspar-
cie w organizacji budowy. Współpracuje
także z uznanym domem kredytowym
i może przedstawić zainteresowanym ofer-
ty bankowe dotyczące kredytowania przed-
sięwzięcia (stara się kooperować przede
wszystkim z bankami spółdzielczymi, ale
są to też oferty komercyjne). Nie oznacza
to, że Fundacja zrobi wszystko za chętnych.
Inicjatywą muszą się oni wykazać już od
samego początku. – Podstawą jest stwo-
rzenie grupy liczącej minimum 10 osób,
która jest się w stanie porozumieć co do
budowy i później mieszkania w bloku
wielorodzinnym. Co ważne, każdy członek
musi mieć zdolność kredytową – mówi
Budziakowski.

Kolejne kroki dochodzenia do włas-
nego spółdzielczego M to m.in. poszuki-
wanie działki i jej zakup, uzyskanie po-
zwoleń na budowę, decyzja o wyborze ar-
chitekta, a przede wszystkim: sama or-
ganizacja budowy. – Chcemy, żeby spół-
dzielcy wiedzieli, jak negocjować. Dlatego
jako osoby od lat funkcjonujące na rynku
budowlanym chcemy im przekazać wiedzę
na temat tego, w jaki sposób przekonywać
wykonawców i dostawców do korzystnych
dla nas rozwiązań – mówi Budziakowski,
który jest również właścicielem firmy ar-
chitektonicznej.

Ma ona w swojej ofercie m.in. pro-
jekty domów wielorodzinnych, z którymi
potencjalni spółdzielcy będą mogli się za-
poznać. Jak jednak zapewnia, Fundacja
nie zamierza nikomu niczego narzucać,
także jeśli chodzi o to, jak będzie wyglądała
współpraca spółdzielców w przyszłości.
– Nie interesuje nas to, czy to będzie
spółdzielnia wyłącznie budowlana, czy
będzie nadal spółdzielnią po postawieniu

budynku. Najważniejsze, by ludzie się ze
sobą porozumieli i wybrali takie opcje,
jakie będą dla nich korzystne – tłumaczy.

Odbudowa zaufania

Inicjatywa krakowskich społeczników ma,
oprócz wskazania drogi do tańszego miesz-
kania, również jeszcze jeden istotny cel:
chce uczyć ludzi współdziałania, umie-
jętności kluczowej dla każdego demokra-
tycznego społeczeństwa. Program „Tanie
budowanie” chcą rozpropagować w całej
Polsce. Do Fundacji zgłosili się już pierwsi
zainteresowani praktycznym wcielaniem
systemu w życie, m.in. z Tarnowa, Biel-
ska-Białej i Wrocławia.

Arkadiusz Peisert uważa, że inicjatywa
jest godna pochwały i ma szansę na urze-
czywistnienie. Wskazuje jednak główny
kłopot, o który może się potknąć. – Wiel-
kim problemem Polski jest deficyt kapitału
społecznego. Ludzie sobie często niestety
nie ufają i pojawia się pytanie, czy uda
się zgromadzić osoby, które będą chciały
ze sobą współdziałać przy budowie domu
i później mieszkać obok siebie przez kil-
kadziesiąt lat – tłumaczy. Bez względu
na to, czy później wybiorą formę spół-
dzielczą, czy przekształcą się we wspólnotę,
będą musiały razem podejmować decyzje
dotyczące całej społeczności. Przyszłym
lokatorom, którzy wprowadzą się już na
miejsce pierwotnych spółdzielców, trzeba
np. często postawić pewne warunki do-
tyczące użytkowania, czystości, konser-
wacji itp.

W państwie postkomunistycznym,
które przez ostatnie 25 lat odrzucało roz-
wiązania wspólnotowe, stara i wypróbo-
wana forma spółdzielcza wymaga atrak-
cyjnego opakowania, dzięki któremu nie
będzie kojarzyć się z wynaturzeniami wy-
stępującymi w poprzednim systemie. Jed-
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nak to, czy znajdzie swoich amatorów,
zależy nie tylko od ukazania potencjalnych
korzyści, lecz także od tego, na ile ludzie,
którzy będą chcieli z niej skorzystać, będą
gotowi sobie nawzajem zaufać. Warto
próbować. Ewentualne sukcesy odtwo-

rzenia spółdzielczości mieszkaniowej mogą
przynieść korzyści w postaci odbudowy
kapitału społecznego i upowszechnienia
się etosu współdziałania. Do wygrania
jest więc o wiele więcej niż tanie miesz-
kanie.
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W dniach, kiedy na Ukrainie tracił
władzę prezydent Wiktor Janukowycz,
na łamach wpływowego konserwatywnego
dziennika „Daily Telegraph” ukazał się
bardzo charakterystyczny rysunek. W zruj-
nowanym budynku, podpisanym jako mi-
nisterstwo finansów Ukrainy, jeden z urzęd-
ników odbiera telefon i ze zdumieniem
mówi do swojego kolegi: „Dzwoni Alex
Salmond i proponuje unię finansową”.

Miłe złego początki…

Karykatura z brytyjskiego dziennika zna-
komicie pokazuje ślepy zaułek, w jakim
znaleźli się zwolennicy niepodległości
Szkocji, zwłaszcza jej lider Alex Salmond.
A przecież jeszcze do niedawna wydawało
się, że Salmond, lider Szkockiej Partii
Narodowej (SNP), jest nie tylko dzieckiem
szczęścia, ale i jednym z najzdolniejszych
współczesnych brytyjskich polityków. Dość
powiedzieć, że szefując zrazu marginalnej
partyjce, złożonej w znacznej mierze z nie-
spełnionych ultralewicowych aktywistów,

z czasem nie tylko zdobył większość
w szkockim parlamencie i zajął fotel Pierw-
szego Ministra, ale i doprowadził do za-
chwiania podstaw unii szkocko-angielskiej. 

Referendum dotyczące dalszej przy-
szłości Szkocji ma się odbyć 18 września
2014 r. Czołowi politycy z Westminsteru
długo traktowali je jednak jako coś z grun-
tu mało poważnego. Salmond zdobywał
tymczasem dla swojego stanowiska coraz
większe poparcie, co skrupulatnie odno-
towywały sondaże. Na początku bieżącego
roku przewaga zwolenników pozostania
w związku z Anglią nad Szkotami prącymi
do niepodległości stopniała z bezpiecznego
pułapu 53,31 (lato 2013) do dramatycznych
44,37 proc.

Gdyby powyższa tendencja utrzymała
się do późnego lata, Salmond mógłby my-
śleć o swoim zwycięstwie w referendum
i pełnej niepodległości Szkocji. Zwiększył
więc jeszcze bardziej dynamikę swojej
kampanii. Przedstawiony przez niego je-
sienią 2013 r. plan „Scotland Future”
starał się przekonać Szkotów, że w nie-

toMasz PiChóR
Stały współpracownik Nowej Konfederacji,
zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Uważam Rze Historia”

Referendum w sprawie niepodległości Szkocji długo wydawało się czymś
mało poważnym. Westminster szybko jednak musiał zmienić strategię
i ruszyć do obrony jedności kraju. Zrobił to dość skutecznie.

imperium kontratakuje. szkocja ulega



podległości wszystko zostanie tak jak
w unii z Anglią, ale mimo to Szkotom bę-
dzie się żyło znacznie lepiej.

Zwiększone miałyby być wydatki na
opiekę społeczną, emerytury i renty, znacz-
nej poprawie miałoby też ulec szkolnictwo.
Salmond zapewniał przy tym swoich ro-
daków, że niepodległa Szkocja pozostanie
członkiem Unii Europejskiej i NATO, wa-
lutą w dalszym ciągu będzie funt i możliwe
jest nawet, iż głową państwa pozostanie
Elżbieta II, która cieszy się w całej Wielkiej
Brytanii ogromną popularnością. Słowem,
każdy Szkot mógł w planach przedsta-
wianych przez lidera SNP znaleźć coś dla
siebie.

BBC zadaje pierwszy cios

Świetna pasja szkockiego Pierwszego Mi-
nistra urwała się jednak na początku
2014 r. Zwolennicy pozostania w Szkocji
w Wielkiej Brytanii, a także brytyjscy po-
litycy zaczęli bowiem niezwykle poważnie
traktować ambicje liderów SNP i przy-
stąpili do doskonale przygotowanej kon-
trofensywy. Najpierw Adrew Marr, znany

brytyjski dziennikarz, przeprowadził na
antenie BBC obszerny wywiad José Ma-
nuel Barroso. Podczas rozmowy Marr za-
żądał objaśnienia, czy Szkocja po refe-
rendum nadal będzie członkiem Unii Eu-
ropejskiej.

W odpowiedzi przewodniczący Ko-
misji Europejskiej stwierdził, że wbrew
zapewnieniom Salmonda niepodległa
Szkocja nie znajdzie się bynajmniej au-
tomatycznie w UE; będzie musiała przejść
całą procedurę negocjacyjną. Ponowne
przyjęcie do Unii mogłoby być dla Szkocji
zbyt trudne, państwa takie jak Hiszpania,
Francja i Włochy mają przecież własne
problemy z ruchami separatystycznymi
i nie będą raczej Szkotom pobłażać.

Ostrożny zazwyczaj w doborze słów
Barosso co prawna nie wykluczył możli-
wości ubiegania się Szkocji o członkostwo
w UE, nazwał jednak uwieńczenie sukce-
sem potencjalnych negocjacji zadaniem
„niezwykle trudnym, jeśli nie wręcz nie-
możliwym”. Porównał on sytuację niepo-
dległej Szkocji do Kosowa, którego szanse
na przyjęcie do UE do największych nie
należą.

Seria celnych uderzeń

Drugi, potężny cios w Szkockie aspiracje
wyszedł z samego Westminsteru, i to ze
strony wyjątkowo zgodnych tym razem
torysów i laburzystów. Co prawda już
wcześniej David Cameron w emocjonu-
jącym przemówieniu przywoływał swoje
szkockie korzenie i twierdził, że nie chce
wybierać między historią swojej rodziny
(Cameronowie to jeden ze znaczniejszych
szkockich klanów) a Wielką Brytanią.
Prawdziwie druzgocące uderzenie kam-
panii Salmonda zadał jednak urzędujący
kanclerz skarbu.
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George Osborne wraz ze swoim po-
tencjalnym następcą z partii Pracy Edem
Ballsem oraz sekretarzem skarbu z ra-
mienia współrządzącej Partii Liberalnych-
Demokratów Dannym Alexandrem zgod-
nie wykluczyli bowiem możliwość pozo-
stania niepodległej Szkocji w unii walu-
towej z resztą wielkiej Brytanii. Ten po-
nadpartyjny konsensus został zaś dodat-
kowo wsparty przez szefa Bank of England
Marka Carneya. 

Salmond uznał wspólne wystąpienie
polityków odpowiedzialnych za stan bry-
tyjskich finansów za wynikający z arogancji
błąd i świadectwo przekonania o „wy-
ższości Westminsteru”, które spotka się
ze zdecydowanym sprzeciwem oburzonych
Szkotów. Konferencja Osborne’a zmusiła
go jednak do ujawnienia swojego planu
B na wypadek niepowodzenia unii walu-
towej. I tak jak w przypadku członkostwa
Szkocji w UE okazało się, że takiego planu
tak naprawdę nie ma. Nic więc dziwnego,
że poparcie dla niepodległości Szkocji za-
częło gwałtownie spadać, zwłaszcza wśród
osób dotychczas niezdecydowanych. 

Bezradność i chaos

W odpowiedzi polityczne otoczenie Sal-
monda zaczęło sugerować, że niepodległa
Szkocja może niemalże natychmiast przy-
stąpić do strefy euro bądź też pozostać
przy funcie bez zgody Wielkiej Brytanii –
na dość podobnej zasadzie amerykański
dolar jest środkiem płatniczym w Panamie.
Pojawiły się nawet plany przystąpienia
do emisji własnej waluty. Te gorączkowe
reakcje nie mogły jednak zmienić po-
wszechnego odczucia, że tak naprawdę
Salmond i SNP niosą Szkocji nie stabili-
zację, ale niepewność i chaos. 

To poczucie zamętu związanego z nie-
podległością Szkocji zostało dodatkowo
spotęgowane przez ministra spraw we-
wnętrznych Wielkiej Brytanii Theresę
May. W swoim wystąpieniu na zjeździe
szkockiej Partii Konserwatywnej stwier-
dziła ona, że po dokładnej analizie pro-
pozycji Salmonda zawartych w „Scotland
Future”, zwłaszcza tych dotyczących imi-
gracji, niezbędne staną się stworzenie
wzdłuż całej granicy szkocko-angielskiej
przejść granicznych i wprowadzenie ko-
nieczności pokazania paszportu dla jej
każdorazowego przekroczenia.

Dodatkowo minister obrony Zjed-
noczonego Królestwa Philip Hammond
uznał, że niepodległa Szkocja będzie kra-
jem wyjątkowo narażonym na rozmaite
niebezpieczeństwa kryjące się w środo-
wisku międzynarodowym, takie jak choćby
ataki cybernetyczne.

W efekcie całej tej doskonale skoor-
dynowanej akcji na pół roku przed refe-
rendum Salmond i jego zwolennicy w ciągu
kilkunastu dniu utracili inicjatywę i trudno
wyobrazić sobie sytuację, w której mogliby
ponownie ją odzyskać. Mogą oczywiście
starać się bagatelizować kwestię przyszłej
waluty, uznawać możliwość wprowadzenia
kontroli granicznych za zwykły szantaż
i ciągle odwoływać się do alternatywnych
rozwiązań, które rzekomo posiadają. 

Widać jednak, że liderzy SNP nie
mają alternatywnych pomysłów, ich wizja
niepodległej Szkocji nie jest więc niczym
więcej jak rojeniem polityków trawionych
przez chorobliwie ambicje. Gracze z West-
minsteru pokazali zaś, jak skutecznie kon-
truje się działania niepożądanych ruchów
separatystycznych. Kto wie, czy Polsce ta
lekcja nie przyda się wkrótce w odniesieniu
do Śląska?
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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!

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 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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