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Zobaczywszy w 1862 r. na Wystawie Świa-
towej w Londynie budynek ze szkła i stali,
do którego pragnął się wedrzeć wieloty-
sięczny tłum, Fiodor Dostojewski zrozu-
miał, na czym polega najważniejsza obiet-
nica zachodniej nowoczesności. To wpro-
wadzenie całej populacji do tego, co nazwał
„Kryształowym Pałacem”, do monumen-
talnej cieplarni, strefy wiecznego komfortu,
gdzie odwieczny problem niedoboru będzie
raz na zawsze rozwiązany. 

Pałac, czyli globalizacja

Proroczą metaforę Dostojewskiego bodaj
najbardziej wpływowy współcześnie inte-
lektualista niemiecki Peter Sloterdijk roz-
budował do rozmiarów filozoficznej teorii
globalizacji. W jego ujęciu Kryształowy
Pałac jest po II wojnie światowej, a zwłasz-
cza po powstaniu Unii Europejskiej, już
realizowanym projektem. „Owa gigan-
tyczna cieplarnia odprężenia poświęcona
jest pogodnemu, acz gorączkowemu kul-
towi Baala, który XX wiek zaproponował
nazwać konsumpcjonizmem. […] Nową

naukę o rzeczach ostatecznych formułuje
się tu jako dogmatykę używania”.

Kryształowy Pałac jest dla współ-
czesnego człowieka wielką „przestrzenią
rozpieszczenia”, gdzie likwidacji kluczo-
wych dotychczas problemów niedostatku
towarzyszy przemiana mentalna w kie-
runku myślenia w kategoriach wolności
konsumenckiej. Jest to wolność skrajnie
banalna, bo „po przełomie słabe powody,
takie jak czysty kaprys i osobisty gust,
musiały przejąć rolę mocnych powodów,
w które wcześniej wcielał się władczy nie-
dostatek”. Rozpięte między chroniczną
nudą i rozrywką z jednej strony a sztucznie
wytwarzanym stresem i konkurencją z dru-
giej cieplarniane życie podlega zasadzie
rozpieszczenia na pięciu poziomach.

Piętro pierwsze to bezprecedensowy
dostęp do pieniądza, powiązany z przy-
musem kupowania. Mieszkaniec Krysz-
tałowego Pałacu staje przed „obfitością
opcji, która bezwzględnie przelicytowuje
ewentualny wkład własnego wysiłku –
w skrócie: kupować i pieprzyć się – dopóki
spełnia on warunki pobytu w przestrzeni

BartłOmiej radziejewski

Redaktor naczelny „Nowej Konfederacji”

Czy w zglobalizowanym świecie, którego symbolem jest Kryształowy
Pałac, jest miejsce na realną wolność? Wyznawcy kultu konsumpcji zwy-
czajnie nie cenią libertas wysoko i niewiele z niej rozumieją.

Od wolności uciekamy w kryształ



dobrobytu, czyli dysponowania siłą na-
bywczą”. Charakterystycznym zjawiskiem
społecznym z tym związanym jest poja-
wienie się klasy bogaczy z przypadku,
spekulantów giełdowych, menedżerów
czy szczęśliwych spadkobierców. Ich gwał-
townemu uwłaszczeniu nie towarzyszy
ani szczególny wysiłek, ani wartościowa
praca.

Na drugim poziomie rozpieszczenia
następuje stabilizacja dobrobytu poprzez
wykluczenie gospodarczych stanów wy-
jątkowych. Legitymizacją współczesnego
państwa nie jest już, jak mówił Thomas
Hobbes, uwolnienie jednostki od per-
spektywy gwałtownej śmierci, lecz eman-
cypacja od biedy poprzez kombinację ryn-
ku i redystrybucji.

Na trzecim piętrze „wyśrubowane
oczekiwania co do bezpieczeństwa są uo-
gólniane i rozszerzane na zakłócenia i ry-
zyka związane z życiem prywatnym, takie
jak wypadki, choroby, udział w katakliz-
mach itp.”. Wszechobecność i przymuso-
wość ubezpieczeń zdejmuje z jednostki
odpowiedzialność za własny los. Składka
zdrowotna, rentowa czy komunikacyjna
to nic innego jak przerzucenie osobistej
przezorności na prywatne lub państwowe
instytucje. 

Czwarty poziom rozpieszczenia zwią-
zany jest z nowymi mediami, zdającymi
się znosić potrzebę wytrwałej edukacji na
rzecz łatwego dostępu do wiedzy i zrów-
nania ważności wszelkich treści. Najbar-
dziej banalna ekspresja postmodernis-
tycznej świadomości znaczy tu tyle samo,
ile ambitny traktat filozoficzny. Towarzyszy
temu daleko idące zastąpienie dyskursu
słowa przez dyskurs obrazu, nieuchronnie
wiodące do zaniku abstrakcyjnego i lo-
gicznego myślenia.

Na piątym poziomie rozpieszczenia
następuje oderwanie zasługi od sławy

i prestiżu. Klasa medialnych celebrytów,
„znanych z tego, że są znani”, jest tu sym-
boliczna. Ten wymiar rozpieszczenia ozna-
cza usunięcie merytokracji, w której sława
i podziw publiczności były nagrodą za za-
sługi. Prominencja staje się ogólnie do-
stępną wartością samą w sobie, a kon-
strukcja medialnego systemu sprawia, że
zamiast wytrwałej pracy pro publico bono
wystarczy pojawić się w studiu.

Wraz ze wzniesieniem Kryształowego
Pałacu republikańskie credo „wolność jest
obywatelstwem” zastąpione zostało no-
wym: „wolność jest konsumpcją”. W myśli
republikańskiej obietnica swobody ob-
warowana była wymogiem samodosko-
nalenia, wykształcenia, pracy z innymi,
solidarności i zainteresowania polityką.
A co najważniejsze: dźwigania ciężaru
zinstytucjonalizowanej kontestacji i uczest-
nictwa. Współczesny homo oeconomicus
(człowiek ekonomiczny) chętnie godzi się
na zmniejszanie zakresu swojej wolności
politycznej w zamian za obietnicę wiecz-
nego komfortu. Można być jednocześnie
obywatelem i konsumentem, jednak
przedłożenie wolności konsumpcji nad
wolność polityczną każe mówić o rady-
kalnej degradacji tego pierwszego. Wy-
znawca „dogmatyki używania” zachowuje
formalne i część faktycznych atrybutów
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dawnego obywatela. Jest kimś, kogo moż-
na nazwać postobywatelem.

Ale degradacja jest nie tylko poli-
tyczna – w Kryształowym Pałacu apogeum
osiąga proces ogólnej demoralizacji.
„Grzech pierworodny w klimacie uniwer-
salnej wygody jawi się jako trywialna wol-
ność do zła”, które „dopiero w posthisto-
rycznej nudzie […] może wykrystalizować
się w swej kwintesencjonalnej formie. […]
Zło ma jakość czystego kaprysu. Wyraża
się jako bezpodstawna kompozycja, jako
samowolne upodobanie do cierpienia i za-
dawania cierpienia, jako destrukcja wa-
łęsająca się bez szczególnego powodu”.

Zamek, peryferie i koniec demokracji

Konsumpcjonistyczne odurzenie współ-
czesnego człowieka idzie w parze z wiarą
w niezakłócone trwanie zachodnich re-
publik w ich liberalno-demokratycznych
odmianach. Tymczasem jest przejawem
niczym niepopartego myślenia życzenio-
wego lub co najwyżej naiwnie dogma-
tycznego posthistoryzmu. Obserwowany
w różnych zakątkach świata odwrót klasy
średniej od demokratycznego liberaliz-
mu i sukces dalekowschodniego autory-
tarnego kapitalizmu są logicznym i kon-
sekwentnym odczytaniem symboliki Pa-
łacu jako atrybutu władzy dalekiej od sa-
moograniczenia. Powinny one być rozu-
miane jako konsekwencje triumfu kon-
sumenta nad obywatelem.

Obecny kryzys gospodarczy sprawia,
że spór polityczny skupia się wokół pro-
blemu ocalenia komfortu. W ramach kry-
zysu histeria ludzi cierpiących z powodu
ograniczenia wachlarza konsumenckich
opcji i dyscyplinujące ruchy establishmen-
tu polityczno-finansowego są jednak dwie-
ma stronami tego samego medalu. O ile
ów kryzys się pogłębi, możemy się spo-

dziewać znacznie szybszej erozji obywa-
telskiej wolności, zwłaszcza jeśli wierzyć
proroctwom wtajemniczonych w plany
europejskich elit, zapowiadających próbę
wprowadzenia „bardziej autorytatywnego”
porządku w UE. Warto mieć też w pamięci,
przywoływane przez Sloterdijka, słowa
Mussoliniego o faszyzmie jako horrorze
prowadzącym do dobrobytu.

Jako centralna budowla zglobalizo-
wanego świata ma Kryształowy Pałac wy-
raźną konotację neokolonialną. Hipno-
tyzuje zamieszkujące kraje peryferyjne
rzesze ubogich wizją nieograniczonego
„kupowania i pieprzenia się” w wielkiej
cieplarni.

Jak mówi Andrzej Maśnica, „to właś-
nie przede wszystkim na peryferiach świa-
ta, a nie w suburbiach światowej metro-
polii, dominuje chęć ciągłego »dobiega-
nia«, dochodzenia, »nadrabiania« dys-
tansu. […]

Rzecz jednak w tym, że kraje peryfe-
ryjne, wbrew głównym założeniom teorii
modernizacyjnej, nie są w stanie podążyć
drogą wytyczoną przez kraje centrum na
wcześniejszych etapach rozwoju. Taka
droga dla krajów peryferyjnych (rozwija-
jących się) w ramach systemu-świata tak
naprawdę nie istnieje. Popadły one bo-
wiem w strukturalnie nową, nieznaną kil-
kadziesiąt lat wcześniej, sytuację trwałej
zależności od krajów centrum (rozwinię-
tych). 

[…] Całkiem na przekór teoriom i na-
dziejom konwergencjonistów (moderni-
zatorów) różnice między państwami, w wy-
soce zglobalizowanym świecie, zyskują
(a nie tracą) na znaczeniu. To zaś oznacza
pogłębienie, a nie zanik różnicy poten-
cjałów pomiędzy państwami centrum i pe-
ryferii”.

W Polaków drodze do wielkiej cie-
plarni warto zwłaszcza przyjrzeć się przez
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chwilę specyficznym doświadczeniom
realnego socjalizmu i postkomunizmu.

Marksizm-leninizm był równoległą
do liberalizmu odmianą nowoczesności
i jej obietnicy wiecznego dobrobytu. Ko-
munistyczny koniec historii miał wyglądać
analogicznie lub lepiej od kapitalistycz-
nego: jak wielki rytuał zbiorowej kon-
sumpcji („każdemu według potrzeb”).
Rozbieżność rzeczywistości i ideału mu-
siała budzić gniew zawiedzionych. Także
w tym kluczu należy widzieć różne anty-
komunistyczne zrywy, łącznie z „Solidar-
nością”.

Nowej, kapitalistycznej drodze Po-
laków do wielkiej cieplarni (ściślej: do jej
przedsionka) towarzyszyły przeciwstawne
zjawiska. Z jednej strony, bóle porodowe
w postaci gwałtownego rozwarstwienia
dochodów, pauperyzacji sporej części lud-
ności, z drugiej – konsumpcja jako stra-
tegia rozwojowa i jako kompensacja ułom-
ności lokalnej wersji gospodarki rynkowej.
Peryferiom postkomunistycznym globalne
rynki od początku wyznaczyły rolę kon-
sumentów, a nie producentów, te zaś bez
większych oporów się na nią zgodziły.
W tym sensie „apolityczność” polskiego
liberalizmu obsługiwała ten proces; „nie
politykujcie, lecz konsumujcie” – zdawały
się mówić elity do zdezorientowanej po-
pulacji.

Ważną cezurą jest tu rok 2007, kiedy
to wykrycie przez spin doktorów PO sze-
rzącego się tzw. syndromu wczesnej za-
możności pozwoliło tej formacji na za-
warcie z wyborcą postpolitycznego kon-
traktu. Jak powiada Andre Glucksmann:
„koniec ideologii, żegnajcie wzniosłe spra-
wy” – odtąd liczą się już tylko aktorzy
„troszczący się o wzrost i rozwój”.

Poczucie aktualnego lub rychłego
uczestnictwa w „hedonistycznym zamie-
szaniu” pod kryształową powłoką, w oczy-

wisty sposób spotęgowane przez akces
do europejskiego klubu bogaczy, usunęło
w cień wszystkie najważniejsze do tej
pory tematy. Jak się okazało w następnych
latach, to, co przed rokiem 2007 wywo-
łałoby niechybnie polityczne trzęsienie
ziemi – skandaliczne zignorowanie tragedii
narodowej czy seria wielkich afer korup-
cyjnych – po tej dacie wywołuje już nie-
ledwie drgawki zajętej konsumpcją zbio-
rowości. Ostatnie lata potwierdziły nato-
miast wyraźnie, że główny pretendent do
władzy zyskuje tylko wtedy, gdy wychodzi
z roli „partii niedostatku i powagi” i wcho-
dzi w retorykę „wzrostu i rozwoju”. Realny
wybór polityczny jest więc w obecnych
warunkach wyborem między jedną post-
polityką a drugą.

Czy w Kryształowym Pałacu jest jeszcze
miejsce na realną wolność? Wyznawcy
kultu konsumpcji zwyczajnie nie cenią li-
bertas wysoko, niewiele z niej rozumiejąc.

Obecny kryzys, stawiający pod zna-
kiem zapytania przyszłość zachodniego
– jeśli nie globalnego – systemu finanso-
wego, skłania jednak coraz liczniejszą
rzeszę bezkrytycznych dotychczas obser-
watorów do wniosku, że konsumpcjonizm
całkowicie oderwany od rygorów rozumu
może być autodestrukcyjny. Zaczyna też
docierać do ich świadomości, w dużej
mierze pod wpływem wewnątrzunijnych
przetasowań geopolitycznych, że nawet
w Kryształowym Pałacu wciąż ma miejsce
tradycyjna walka o prestiż i dominację

Być może więc przyszłość zaowocuje
zwycięstwem modelu rozwoju uwzględ-
niającego cnotę umiaru. Nie można jednak
wykluczyć, że zanim to nastąpi na Za-
chodzie, czeka nas długi okres desperac-
kich prób przywrócenia dobrobytu z de-
spotycznym horrorem – nawiązując do
dictum Mussoliniego – jako prowadzącym
doń środkiem.
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Powstały w Londynie z okazji Wystawy
Światowej wielki szklany budynek dla
Dostojewskiego stał się symbolem dum-
nego projektu moderny, a zarazem zna-
kiem duchowej nędzy Zachodu. Współ-
cześnie Peter Sloterdijk rozwinął tę me-
taforę i w Kryształowym Pałacu dostrzegł
wizję ponowoczesnej globalizacji pełnej
rozpieszczenia, wygody i technologicznego
blichtru.

Wspaniały, strzelisty Kryształowy Pa-
łac ma przy tym naturalnie coś z wynio-
słości gotyckiej katedry. To jednak wy-
niosłość złudna. W Pałacu rządzi bowiem
nie duchowa transcendencja, lecz kon-
sumpcjonizm, a wchodzi się do niego nie
z uczuciem nabożnego lęku, ale raczej ze
znudzenia i ciekawości.

O rozmaitych poziomach Pałacu,
a więc piętrach filozoficznej metafory
pisze szerzej w tym numerze Bartłomiej
Radziejewski. Ten esej stawia natomiast
dwa dość proste pytania i próbuje na-
szkicować możliwe odpowiedzi. Po pierw-
sze, skupia się na tym, czy możliwa jest
walka z Kryształowym Pałacem (współ-

czesną globalną cywilizacją) z pozycji
w stosunku do niego zewnętrznych? Po
drugie zaś pyta, jak globalna cywilizacja
zareaguje na potencjalny kryzys spowo-
dowany jej własnymi wewnętrznymi
sprzecznościami.

Kto przeciw, ten z nami?

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest nieco
dwuznaczna. Walka z Pałacem z pozycji
zewnętrznych jest niezwykle trudna, po-
nieważ ma on niezwykłe wprost możli-
wości absorbowania i neutralizowania
wszystkiego, co z początku wydaje się mu
wrogie i obce.

Wszelkie prawdy, przekonania, hasła
i slogany tracą w Kryształowym Pałacu
swoją moc i stają tylko jeszcze jednym to-
warem. Nawet zachmurzeni rewolucjoniści,
szaleni anarchiści i brutalni skinheadzi
po wejściu do pałacowych pawilonów spo-
kojniutko udają się do swoich stoisk
i grzecznie rozdają przechodniom ulotki.

Zdaniem Sloterdijka owo pałacowe
targowisko rozmaitości poprzedzała jednak

michał kuź

Redaktor „Nowej Konfederacji”

Czy współczesna globalna kultura rozpieszczenia przetrwa? Czy republi-
kanizm stanowi alternatywę? Być może, musi jednak uzbroić się w cier-
pliwość, bowiem nie wygra raczej w otwartym polu.

Ostateczny krach systemu pałacowego



epoka wielkich narracji. Wymienia on li-
beralizm, socjalizm, marksizm i faszyzm.
Charakterystyczne dla nich jest zaś zawsze,
nawet w przypadku liberalizmu, jasne
określenie przeciwnika. Ktoś jest przeciw
nam, a ktoś nas popiera. Coś jest określane
jako dobre, czyli zgodne z narracją, a coś
innego jako złe, czyli narracji się sprzeci-
wiające. Przewrotność tego, co niemiecki
filozof nazywa Kryształowym Pałacem, po-
lega zaś na tym, że nie posługuje się on lo-
giką politycznych dychotomii, tylko logiką
znudzenia. Nic nie jest już po prostu złe,
jest co najwyżej nudne lub interesujące.

Sloterdijk porównuje ten pałacowy
stosunek do zła z masochizmem, bólem,
który daje dekadencką rozrywkę. W świe-
cie, który przynajmniej w teorii zaspokaja
wszystkie materialne potrzeby, pojawia
się bowiem dogłębna egzystencjalna nuda.
Wszystko, co ją wypełnia, jest tak czy
inaczej dobre, jest tylko preferencją. Rów-
nocześnie jednak bez realnej wizji zmiany
wszystkie polityczne idee nabierają po-
smaku tzw. kampu, czyli ironicznie po-
traktowanych symboli, które nie mają nic
konkretnego propagować, są tylko za-
bawkami.

Slavoj Žižek chwali np. Stalina, Ro-
bespierre’a oraz Lenina na amerykańskich
uczelniach i mruga porozumiewawczo do
studentów – to tylko tak, żeby was trochę
rozruszać, tłuste mieszczuchy, co nie?!
Homoseksualne subkultury fetyszyzują
nazistowskie symbole – trzeba się przecież
czymś podniecić! Narodowcy blokują bu-
dowę tęczy – co kogo obchodzi wojna na
Ukrainie, powalczmy o jakieś symbole!
Libertarianie nawołują zaś do dokumen-
tnej prywatyzacji wszystkiego – nikt z nich
nie chce jednak jakoś zamieszkać w Mo-
gadiszu, gdzie wszystko jest faktycznie
sprywatyzowane, ale pokrzyczeć: i tak
jest miło!

Możliwość upadku

Czy wobec tak świetnych mechanizmów
obronnych Pałac może w ogóle runąć?
Cóż, jak większość budowli ma on swoje
trwałe błędy konstrukcyjne. Te zaś muszą
z czasem doprowadzić do przeciążenia
materiału, zwłaszcza materiału tak kru-
chego jak człowiek.

U fundamentów Pałacu jako ideolo-
gicznej budowli tkwi bowiem założenie,
że ludzie będą coraz więcej konsumować,
coraz częściej zmieniać zajęcie, coraz szyb-
ciej żonglować powierzchownymi tożsa-
mościami i coraz dalej oraz sprawniej po-
dróżować. Wiadomo jednak, że tak nie
może być w nieskończoność, wiadomo,
że natura ludzka musi w pewnym mo-
mencie ten kulturowy rozwój ograniczyć.

Ludzki genotyp kształtował się prze-
cież znacznie dłużej niż obecna cywilizacja.
Przez dziesiątki tysięcy lat człowiek żył
zaś w małych społecznościach rolniczych
i łowiecko-zbierackich. Jego socjobiologia
obejmuje więc skłonność do ryzyka w stop-
niu co najmniej równym temu, który wy-
kazują silny instynkt rodzicielski oraz po-
trzeba przynależności i stabilizacji. Wszak
nawet jako nomadzi ludzie wciąż od czasu
do czasu wracali na znajome pastwiska
i nad znajome rzeki.
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Powszechna komercjalizacja także
nie jest zjawiskiem w pełni zgodnym z na-
turą ludzką. Część naszych relacji oczy-
wiście zawsze miała charakter symetrycz-
nej (uczciwej) wymiany dóbr i usług.
Część jednak nigdy nie miała takiego sta-
tusu i mieć go z definicji nie może. Wy-
chowanie dzieci, tworzenie rodzin, szkół,
kościołów i wspólnot, wszystko to relacje
asymetryczne, gdzie zwykle ktoś musi
w pewnym momencie dać więcej, niż kie-
dykolwiek otrzyma. To zaś, że jak pisze
Andrzej Maśnica, dziś pieniądz „stał się
odpowiednikiem idei Boga, swoistym cen-
trum wszechświata” i „spajającą jedno-
ścią”, nie oznacza bynajmniej, że to sy-
tuacja naturalna oraz trwała.

Wciąż tylko w małych grupach bli-
skich i znajomych jesteśmy sobą. Odprę-
żamy się, mówimy w miarę otwarcie
i zwykle w swoim naturalnym, ojczystym
języku. To, co bliskie i naturalne, orga-
niczne i prywatne, jest jednak coraz czę-
ściej traktowane przez Pałac jako nie-
istniejące. Liczy się to, co zapośredniczone,
cyfrowe i jawne. Słowem to, co można
„lajkować” i „szerować”.

Sloterdijk pisze też o tzw. sprężaniu
kultury i języka w epoce globalizacji. To,
czego nie da się dziś wyrazić w uprosz-
czonym, korporacyjnym angielskim, a jesz-
cze lepiej zakląć w 140 twitterowych zna-
ków, właściwie więc nie istnieje.

Cała ta logika kłóci się naturalnie
z kształtowanym przez stulecia bogactwem
ludzkich kultur, języków i tradycji. Pałac
domaga się jednak poddania mu coraz to
nowych obszarów świata i ludzkiego życia.
Ideał coraz bardziej sprężonej tożsamości
i coraz większej mobilności jest oczywiście
równie nierealny, co postulaty realnego
socjalizmu. Ale Pałac nie ma wyjścia. Jego
produkująca materialistyczne ciepełko
kotłownia pochłania tradycyjne relacje,

tak jak normalny piec spala węgiel. Chcąc
przetrwać, Pałac z konieczności musi więc
ludzi odczłowieczać.

Wobec upadku

Ta fatalna wada konstrukcyjna, która
legła u podstaw Kryształowego Pałacu,
czyli współczesnej globalizacji, prowadzi
zaś do dwóch możliwych scenariuszy.

Po pierwsze, Pałac może zacząć się
z wolna kurczyć, a potem implodować.
Pełną ofertę globalne spa będzie wtedy
rezerwować tylko dla coraz węższego
grona elit, ludzi, dla których – z racji
środków, którymi dysponują – mobilność
i wykorzenienie są mniej uciążliwe. Coraz
liczniejsze grupy będą zaś wypychane na
zewnątrz. Na tym etapie globalny Pałac
może na dość długo zastygnąć w struktu-
rze, którą nazwałem Średniowieczem 2.0. 

Po drugie, możliwa jest też republi-
kańska odnowa społeczna, która postawi
sobie za cel wyprowadzenie jak największej
liczby ludzi z wnętrza pękającego Pałacu
i wytworzenie bardziej stabilnego ładu
politycznego. Należy przy tym zaznaczyć,
że ten ostatni scenariusz nie wyklucza
jednak zupełnie wcześniejszej realizacji
poprzedniego. Obecnie np. to Średnio-
wiecze 2.0 wydaje się kierunkiem, w któ-
rym świat faktycznie zmierza. Nie wy-
kluczone więc, że republikanie będą mu-
sieli czekać, aż miną mroczne wieki, i tak
jak Benedyktyni z Monte Cassino starać
się zachować swoją tradycję na lepsze
czasy.

Tak czy inaczej, republikanizm musi
jednak być zawsze przygotowany na mo-
ment, w którym Kryształowy Pałac zadrży.
Czy znaczy to, że jak sęp czeka wojen,
kryzysów i katastrof? Bynajmniej, chce
tylko pomóc je przetrwać. A one nadcho-
dzą w końcu zawsze, to właśnie tzw. nor-
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malna historia w odróżnieniu od post-
historycznej cieplarni.

Aby przetrwać krach systemu pała-
cowego bez popadania w zupełny chaos,
należy zaś przede wszystkim bronić na-
turalnego języka humanistyki, historii
i kultury przed globalizacyjnym „spręże-
niem”. W polskim przypadku oznacza to
np. krytyczną ocenę ostatnich reform edu-
kacji nastawionych wyłącznie na stwo-
rzenie płytko zakorzenionych w kulturze
globalnych pracowników; ludzi, którzy
sądzą np., że „filareci walczyli ze Związkiem
Radzieckim” (przykład autentyczny),
i otrzymują przy tym przyzwoite wyniki
na maturze.

Po drugie, republikanizm musi być
inkluzyjny. Mieć coś do zaoferowania za-
równo dawnej lewicy, jak i dawnej prawicy.

Na lewicy program republikański powinien
np. kontrować zbyt uniwersalistyczne za-
pędy. Ściągać to, co Sloterdijk nazywa
„niebiańską” lewicowością na ziemię. Pro-
mować np. spółdzielczość i budownictwo
społeczne w miejsce mających nawracać
nieoświeconych tubylców parad równo-
ści.

Na prawicy republikanizm musi zaś
mówić otwarcie, że „innego” nie można
zwyczajnie zanegować. „Inny”, mniejszo-
ściowy, czy to w sensie religii, poglądów,
języka, narodowości, czy upodobań wy-
łania się w sposób naturalny. Idealnie
spójne społeczeństwa istnieją tylko w mi-
tach. Jedyne, co możemy robić tu i teraz,
to szukać niestabilnego modus vivendi,
ciągle negocjować to, co uznajemy za rze-
czy wspólne, a czego już nie.
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Przeprawiają się przez pustynię, a na-
stępnie przez Morze Śródziemne w nie-
nadających się do żeglugi łajbach. Wcześ-
niej sprzedają wszystko, co posiadają.
Byle dotrzeć do europejskiego eldorado,
gdzie, są przekonani, czeka na nich lepszy
byt. W tym celu są gotowi zaryzykować
wszystko, z własnym życiem włącznie.
I z roku na rok jest ich coraz więcej.
Europa nie wita ich jednak z otwartymi
ramionami.

Wręcz przeciwnie. Odgradza się od
nich drutem kolczastym, pozostawia ich
samym sobie na otwartym morzu, gdzie
toną wraz ze swoim skromnym dobytkiem
albo umierają z głodu i pragnienia. W ciągu
ostatnich dwóch dekad na Morzu Śród-
ziemnym zginęło ponad 20 tys. imigrantów
z Afryki i krajów arabskich. Mimo to
coraz większe rzesze uciekinierów nęci
cieplarniana atmosfera dobrobytu panu-
jąca w Kryształowym Pałacu, jak Peter
Sloterdijk określa współczesne kraje roz-
winięte.

Masowy exodus

„Harga” po arabsku oznacza „podpalać”.
W Tunezji słowo to stało się synonimem
arabskiej wiosny, która wybuchła tu
w grudniu 2010 r. Niewiele się od tego
czasu zmieniło. Kraj jest pogrążony w głę-
bokiej recesji, a młodzież wciąż pozba-
wiona perspektyw. Większość młodych
ludzi marzy o lepszym życiu w Europie.
Odkładają każdy grosz, sprzedają swój
skromny dobytek, by móc zapłacić prze-
mytnikom od 1 do 2 tys. euro za przeprawę
przez Morze Śródziemne na rozklekota-
nych łodziach rybackich. Każdy z nich
w końcu zna kogoś, komu się udało.

Ten ktoś żyje dziś we Włoszech czy
Francji i czasami przyjeżdża do rodzinnej
wioski w wypożyczonym mercedesie, by
pokazać, jak dobrze mu się wiedzie. Wraz
z Tunezyjczykami w morską wyprawę wy-
bierają się często dziesiątki mężczyzn,
kobiet i dzieci, którzy przybyli do Tunezji
z Syrii czy Afryki Subsaharyjskiej, z So-

aleksandra ryBińska

Redaktor „Nowej Konfederacji”,
publicystka wPolityce.pl

W ciągu ostatnich dwóch dekad na Morzu Śródziemnym zginęło ponad 20
tys. imigrantów. Polegli podczas desperackiej próby dostania się do
krainy obfitości, wejścia do naszego Kryształowego Pałacu.
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malii, Erytrei, Sudanu, przeprawiając się
pieszo przez pustynie Arabii Saudyjskiej
i Jemenu. 113 km linią morską dzieli wy-
brzeże Tunezji od wyspy Lampedusa, naj-
bardziej wysuniętego na południe punktu
Włoch. To tak blisko, a jednocześnie tak
daleko.

Przemytników los pasażerów nie ob-
chodzi. Nierzadko przepełnione łodzie
gubią się na morzu, kończy im się benzyna
i dryfują tak przez wiele dni. Ich pasaże-
rowie toną podczas próby dopłynięcia do
brzegu bądź umierają z głodu i pragnienia.
Innym razem łodzie wywracają się lub
rozbijają się o skały podczas sztormu.
W małym porcie w Lampedusie wnoszą
się ku niebu sterty rozbitych kutrów ry-
backich; to symbol niebezpieczeństwa
związanego z taką podróżą.

Oblężenie kulturowe

Nic jednak nie studzi zapału imigrantów.
Od początku XXI w. na Lampedusę trafiały
wielotysięczne fale uchodźców przypły-
wających tutaj prowizorycznymi i prze-
pełnionymi łodziami. Z Tunezji, z Libii.
W 2008 r. Włochy i Libia podpisały nawet
tajne porozumienie, na którego mocy imi-
granci złapani we Włoszech mieli być na-
tychmiast odsyłani. Nawet to nie po-
wstrzymało exodusu ludzi z północnej
Afryki.

Po wybuchu arabskiej wiosny sytuacja
się jeszcze pogorszyła. Polityczny chaos
w krajach objętych rewolucją ułatwił bo-
wiem znacznie zadanie przemytnikom.
Libijskie wybrzeże kontrolują obecnie
grupy lokalnych watażków, czyli nie kon-
troluje ich tak naprawdę nikt. Tylko
w pierwszym tygodniu kwietnia prawie
4 tys. nielegalnych imigrantów usiłowało
dopłynąć z Libii do wybrzeży Lampedusy.
Syryjska wojna domowa spowodowała

dodatkowo exodus milionów ludzi.
W 2013 r. ponad 42 tys. uciekinierów
dotarło na łodziach do Włoch. Jedna trze-
cia z nich to Syryjczycy. Większość złożyła
wniosek o azyl polityczny. Według władz
w Rzymie ponad 500 tys. ludzi szykuje
się obecnie, by z Libii przedostać się do
Europy.

Ich celem są nie tylko Włochy, ale
także Malta. Maleńka wyspa przeżywa od
jakiegoś czasu istne „oblężenie kulturowe”,
szturmowana przez tysiące imigrantów
z Czarnego Lądu, którzy próbują dostać
się do Unii Europejskiej. Każdego tygodnia
łodzie z uchodźcami przybijają do mal-
tańskich brzegów. Rząd w Valletcie nie
kryje, że ma dość.

W lipcu ubiegłego roku premier Malty
próbował odesłać dużą grupę somalijskich
uchodźców z powrotem do Afryki bez
rozpatrywania ich wniosków o azyl – po-
dobnie jak czyni to Australia stosująca
nową politykę azylową– ale Europejski
Trybunał Praw Człowieka (ECHR) wydał
tymczasowe postanowienie, iż byłoby to
działanie sprzeczne z prawem.

Gdy Malta wchodziła do Unii
w 2004 r., poziom imigracji był minimalny.
Dzisiaj liczba wniosków o azyl w stosunku
do liczby mieszkańców jest wyższa niż
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w jakimkolwiek innym kraju na świecie.
Częściowo dlatego, że Malta to kraj nie-
znaczny, o powierzchni mniejszej niż War-
szawa, zamieszkany przez zaledwie
400 tys. ludzi. W ostatniej dekadzie przy-
było tu 17 tys. nielegalnych imigrantów;
to tak, jakby Polska przyjęła w tym samym
czasie 1,7 mln uchodźców.

Obozy dla uciekinierów są przepeł-
nione i brakuje środków na wyżywienie
tak dużej liczby nieproszonych gości.
Rdzenna ludność zaczyna natomiast się
burzyć przeciwko „kulturowej inwazji”.
Na Lampedusie jest podobnie. W ubiegłym
roku doszło tam do zamieszek, zarówno
wszczynanych przez mieszkańców sfru-
strowanych nieudolnością lokalnych władz,
jak i głodnych, niepewnych przyszłości
i zakwaterowanych w prowizorycznych
obozach imigrantów. „Jesteśmy Guantá-
namo Morza Śródziemnego” – stwierdził
burmistrz wyspy Bernardino De Rubeisa.

Europejska solidarność

Zdarzało się, że włoska straż wybrzeża
oraz znajdujące się na Morzu Śródziem-
nym jednostki NATO nie reagowały na
wezwania o pomoc uszkodzonych łodzi
z uciekinierami. W maju 2011 r. nikt nie
pomógł zepsutej łodzi z 72 imigrantami
z Afryki, która dryfowała. W rezultacie
61 osoby zmarły z braku jedzenia i wody.
„Każdego ranka budziliśmy się i znajdo-
waliśmy więcej ciał” – opowiadali rozbit-
kowie. Czy pomoc wstrzymano celowo?
Tego nie da się wykluczyć, choć nikt się
do tego oczywiście otwarcie nie przyzna.
Wiadomo natomiast na pewno, że napór
imigrantów na twierdzę Europa wystawia
europejską solidarność na ciężka próbę. 

Włochy, Cypr, Malta i Grecja doma-
gają się, by Unia zastosowała politykę
„dzielenia się ciężarem”, zobowiązując

pozostałe kraje członkowskie do przyj-
mowania proporcjonalnej części uchodź-
ców przybywających do krajów „granicz-
nych”. Jednak w Wielkiej Brytanii, Francji
i Niemczech koncepcja ta napotkała opór.
Konwencja dublińska z 1997 r. stanowi,
że pierwszy kraj, do którego trafia nielegalny
imigrant, musi rozpatrzyć jego wniosek
o azyl. Ciężar napływu uchodźców spo-
czywa więc na krajach południa Europy.

Londyn, Paryż i Berlin nie chcą przyj-
mować kolejnych azylantów. Argumentują,
że i tak przypada już na nich największa
liczba podań o azyl w UE. Są gotowi
pomóc Włochom czy Malcie finansowo,
ale nie są gotowi przyjąć kolejnych uchodź-
ców. Apele Rzymu i Valletty skończyły
się więc na razie tym, że UE zainwestowała
ponad 80 mln euro w agencję zarządzającą
współpracą na granicach zewnętrznych,
Fronteks. Zwiększono liczbę patroli, rów-
nież z użyciem samolotów. W grudniu
ubiegłego roku wprowadzono też nowy
system nadzoru granic zewnętrznych na-
zwany Eurosur. I to powinno zdaniem
Brukseli wystarczyć. Krajów południa Eu-
ropy to jednak nie satysfakcjonuje. A sezon
sprzyjający żegludze dopiero się zaczyna.

Utopijna wizja

Wobec braku solidarności państw północy
Europy kraje południa działają więc na
własną rękę i usiłują uszczelnić swoje
granice. Ateny wzniosły 10,5-kilometrowy
wyposażony w drut kolczasty mur wzdłuż
granicy z Turcją, na podobny krok zde-
cydowała się Bułgaria. Ma to zmusić
uchodźców do „podejmowania objazdów,
aby dotrzeć do UE”. Ci znajdują jednak
zawsze jakąś szczelinę, przez którą mogą
się prześlizgnąć.

Władze greckie odrzucają też syste-
matycznie wnioski o azyl złożone przez
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syryjskich uchodźców. Włochy uruchomiły
program „Mare Nostrum” polegający na
ciągłym patrolowaniu wybrzeża przez jed-
nostki marynarki wojennej. Nie zmniej-
szyło to napływu nielegalnych imigrantów,
ale setki osób zostały uratowane przed
utonięciem.

Jak twierdzą eksperci, najlepszym
wyjściem z imigracyjnego kryzysu byłoby
wsparcie krajów północnej Afryki, przede
wszystkim Libii, w budowie struktur pań-
stwa, wojska i policji. Oraz udzielenie
tym krajom pomocy w rozwoju i walce
z przemytem. Czy to jednak powstrzyma

strumień tych, dla których Europa jawi
się jako swoiste eldorado? Raczej nie.

Większość krajów afrykańskich cierpi
na chroniczny brak stabilności politycznej
i biedę, będąc jednocześnie pod silną de-
mograficzną presją. Zlokalizowane kon-
flikty i wojny domowe powodują, że stru-
mień uciekinierów nigdy nie wysycha.
Można też przypuszczać, że po wycofaniu
się Amerykanów z Afganistanu ponownie
wybuchnie tam konflikt i tysiące Afgań-
czyków wybierze się w drogę do Europy.
Niektórzy nigdy tam nie dotrą. Polegną,
szturmując twierdzę Europa.
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Czołowi polscy politycy zaczęli ostatnio
mówić o potrzebie ściągnięcia do kraju
wojsk NATO. Radosław Sikorski zapo-
wiedział starania o sprowadzenie nad Wi-
słę brygad pancernych Sojuszu, Jarosław
Kaczyński ogłosił postulat zacieśnienia
militarnej współpracy z USA, obejmującej
wspólne bazy wojskowe i stacjonowanie
u nas amerykańskiej armii.

To postulaty częściowo słuszne, ale
też – nieco niepokojące. Po rosyjskiej na-
paści na Ukrainę jest oczywiste, że historia
przyśpieszyła w złym dla nas sensie. I że
musimy radykalnie wzmóc wysiłki na
rzecz zapewnienia Polsce bezpieczeństwa. 

Problem w tym, że gotowi na ewen-
tualną agresję musimy być od zaraz, a zbu-
dowanie armii z prawdziwego zdarzenia
potrwa co najmniej kilka lat. W tym kon-
tekście dążenia do przesunięcia znaczących
sił NATO do Polski są słuszne – jako roz-
wiązanie tymczasowe, dopóki nie zbudu-
jemy własnego potencjału obronnego.

Zarazem jednak pomysły te mają trzy
poważne słabości. Po pierwsze, nie wiemy,
czy taki ruch zmieniłby długofalowo układ

sił. Współczesne wojska można bardzo
szybko przemieszczać. Owe dwie brygady
pancerne, o których mówi minister Si-
korski, mogłyby więc zostać wycofane
z Polski w ciągu miesiąca, jeśli tylko
NATO uznałoby to z jakichkolwiek wzglę-
dów za stosowne.

Po drugie, to mogłoby nas uśpić. Ze-
wnętrzna pomoc wojskowa byłaby bodź-
cem osłabiającym dążenia do budowy sil-
nej polskiej armii. To zaś, w finalnym
rozrachunku, jedyny długofalowo wiary-
godny gwarant naszego bezpieczeństwa. 

Wreszcie, pomysły naszych polityków
wydają się mało realne. NATO właściwie
nie ma dziś w Europie sił pancernych.
Wynika to ze słabości wojskowej państw
UE i z przerzucenia sił amerykańskich ze
Starego Kontynentu na Zachodni Pacyfik.
Co więcej, jak pokazuje niedawny raport
szwedzkiego think tanku SIPRI, wydatki
obronne Zachodu wyraźnie ostatnio spa-
dają, podczas gdy reszty świata – rosną. 

W tej sytuacji trudno sobie wyobrazić
odrodzenie europejskich sił pancernych
czy powrót amerykańskich czołgów. Dla-

jacek BartOsiak

Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Bardziej niż o rozmieszczenie w Polsce sił NATO powinniśmy zadbać
o pozyskanie zachodnich technologii wojskowych. Na podzielenie się nimi
naszych sojuszników stać. To raczej kwestia woli politycznej.

Projekty zamiast pocisków



tego głównym celem Polski powinno być
pozyskanie zachodnich technologii woj-
skowych. Na podzielenie się nimi naszych
sojuszników stać. To raczej kwestia woli
politycznej niż pieniędzy.

Jakich technologii najbardziej po-
trzebujemy? Przede wszystkim rakieto-
wych. Zarówno defensywnych, jak i ofen-
sywnych. Pierwsze są nam niezbędne po
to, by w razie wojny nasze lotniska i siły
powietrzne nie zostały zniszczone przez
rakiety przeciwnika w pierwszych godzi-
nach konfliktu. O to chodzi w projekcie
tzw. polskiej tarczy antyrakietowej.

Natomiast technologie ofensywne
(np. rakiety JASSM do F-16, pociski To-
mahawk do okrętów podwodnych) umoż-
liwiałyby naszym siłom rażenie celów po-
łożonych nawet na terytorium wroga. Da-
wałoby nam to więc bardzo poważny po-

tencjał odstraszania. Nawet potężna Rosja
musiałaby wówczas dużo poważniej się
zastanowić, czy opłaca jej się z nami za-
dzierać.

Zaawansowane technologie wojskowe
to klucz do wygrywania współczesnych
wojen. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę
skłonność ich właścicieli do podzielenia
się nimi z nami jest większa niż kiedykol-
wiek. Powinniśmy tę szansę wykorzystać.
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Wydarzenia ostatnich dni na Ukrainie to
początek scenariusza krymskiego na
wschodniej Ukrainie. Potwierdza się nie-
stety krytyczny stan państwa ukraińskiego.
Pojawiły się również głosy, również ze
strony ekspertów spoza Ukrainy, iż władze
w Kijowie powinny stanąć do walki. Na-
suwa to skojarzenia z apelami kierowa-
nymi przez Radio Wolna Europa do po-
wstańców węgierskich w Budapeszcie
w 1956 r., by trwali w oporze – z tą tylko
różnicą, że tym razem nie zapowiada się
nawet pomocy. 

Jakikolwiek by był opór armii ukra-
ińskiej, nie ma ona żadnych szans w starciu
z siłami rosyjskimi. Zachód zaś nie wydaje
się skłonny nie tylko do wsparcia Kijowa
w postaci dostaw sprzętu, ale nawet do
zastosowania jakichkolwiek poważniej-
szych sankcji wobec Rosji. Kreml tym-
czasem nieomal otwarcie dokonuje peł-
zającej interwencji zbrojnej na Ukrainie. 

Racją stanu RP jest to, by władze w
Kijowie nie upadły. Obecna niemrawa
operacja przeciwko siłom rosyjskim (to
skądinąd istotne, by nie mówić o „sepa-

ratystach”, lecz wyraźnie podkreślać, że
chodzi o armię rosyjską) ma paradoksalnie
w tym kontekście pewne zalety. Aktywne
działania posłużyłyby Rosji za pretekst
do bezpośredniej i jawnej napaści na
Ukrainę. Im dłużej Ukraina wygląda jak
ofiara agresji, tym większe są szanse na
to, że Zachód zdecyduje się jednak na
poważniejsze działania. Wielkim zwycięs-
twem propagandowym Ukrainy byłaby
zaś sytuacja, w której to Rosja straciłaby
zimną krew i pierwsza otworzyła ogień. 

Tak czy inaczej, istotne jest jednak,
by władze w Kijowie, nawet jeśli są cał-
kowicie bezsilne, sprawiały wrażenie, że
usiłują walczyć. Uchroni je to przed gnie-
wem tłumu na Majdanie, który – rzecz
jasna – nie dysponuje żadną cudowną
receptą, ale może w przypływie patrio-
tyzmu obalić swój własny rząd, realizując
przy tym tak naprawdę zamiary Moskwy. 

Z punktu widzenia Polski dobrze by
też było, gdyby ofiara Ukrainy stała się
fundamentem, w oparciu o który uda się
nam ściągnąć na nasze terytorium siły
NATO – a optymalnie – siły lądowe USA.

witOld jurasz

Były dyplomata, m.in. w Moskwie i na Białorusi,
bloger

„Rosja to Putin” i niewiele więcej. Z taką Rosją mamy niestety granice.
W sprawie Ukrainy w naszym interesie nie jest zimna wojna, ale już się na
nią zanosi, i ważne, by pewne rzeczy powiedzieć sobie wprost. 

wojna i pokój na ukrainie



Nie jest w naszym interesie, wbrew temu,
co głosi wielu, mityczna „deeskalacja na-
pięcia”, gdyż tej chce Rosja, która liczy
na to, że owa deeskalacja będzie w istocie
preludium do uznania status quo. Rów-
nocześnie w naszym interesie nie jest też
zimna wojna, lecz skoro już ma ona miejs-
ce, to ważne, by Zachód nie chował głowy
w piasek i nazywał w jasny sposób to, co
już i tak się stało. W tym więc sensie nie
deeskalacja, której elementem niechybnie
będzie pudrowanie rzeczywistości, ale
zimna wojna w starym stylu jest tym, co
leży w naszym interesie. Pamiętajmy bo-
wiem, że to nie Winston Churchill mową
w Fulton rozpoczął zimną wojnę. On ją
tylko skonstatował. 

Paradoksalnie jednak w warunkach
zimnej wojny Polska, chociażby z racji
posiadania wspólnej granicy z Rosją, bę-
dzie musiała z nią w jakiś sposób prowa-
dzić dialog. Jakkolwiek mówienie o tym
dzisiaj wydaje się nieomal szaleństwem,
to warto zacząć o tym myśleć właśnie
dziś, by nie zostać zaskoczonym, gdy inne
kraje zrobią to za nas. 

By dialog z Moskwą miał sens, ko-
nieczne jest zaś pożegnanie się z iluzjami,
które kazały nam stracić całe lata na
dialog z nieistniejącym społeczeństwem
obywatelskim i niemającą znaczenia in-
teligencją. Czas przyznać jedno – w go-
dzinie próby zawiodła cała nasza infra-
struktura relacji z Rosją, a nasze kanały
komunikacji przestały działać. Miarą klęski
naszej polityki wschodniej oraz miarą na-
szego zaplecza eksperckiego jest to, że

w 20 lat po objęciu rządów w Mińsku
najbardziej przewidywalnym (nieomal
czynnikiem stabilizacji w regionie) i roz-
sądnym przywódcą za Bugiem okazuje
się Aleksander Łukaszenka. 

Skoro jest tak źle, to niechybnie rodzi
się pytanie, z kim mamy rozmawiać
w Moskwie. W Rosji istnieje niewątpliwie
wspaniała proeuropejska, liberalna inte-
ligencja. Tyle że jej znaczenie polityczne
jest żadne. Czas przestać sobie wmawiać,
że „Rosja to nie Putin”, bo niestety, ale
„Rosja to Putin” i niewiele więcej. Z takim
państwem mamy i będziemy mieć granice.
Zanim więc następnym razem zechcemy,
z własnej woli czy też pod presją naszych
sojuszników z Zachodu, iść na kolejny
„reset” z Kremlem, warto chociaż rozu-
mieć, z jakim sąsiadem mamy do czynie-
nia. Następnym razem spróbujmy z Mosk-
wą porozmawiać na serio.
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Działania Rosji związane z konfliktem na
Ukrainie należy oceniać w tzw. perspek-
tywie geoekonomicznej. W ogromnej więk-
szości łączą one bowiem komponent dzia-
łań militarnych z presją instrumentów
gospodarczych, zwłaszcza energetycznych.
W ten sposób polityka gospodarcza staje
się kluczowym narzędziem realizacji celów
geopolitycznych tego państwa. A to jest
istotą geoekonomii. Co więcej, Rosja zys-
kała wyraźną przewagę strategiczną nad
Europą właśnie dzięki umiejętności po-
sługiwania się geoekonomią.

Zachód na manowcach

Polityka zagraniczna Unii w warunkach
kryzysu międzynarodowego praktycznie
nie istnieje. Liczą się wówczas jedynie
konsultacje między największymi pań-
stwami i próby działań podejmowanych
przez dyplomacje narodowe. Rozbieżność
interesów między krajami europejskimi
jest jeszcze bardziej widoczna i w oczywisty
sposób obniża skuteczność działań anty-
kryzysowych. Kolejne szczyty europejskich

polityków, a także buńczuczne wypowie-
dzi poszczególnych decydentów wydają
się wręcz groteskowe, gdyż z góry wia-
domo, że nie stoi za nimi żadna konkretna
siła.

Zawiodła jednak nie tylko Unia. Es-
kalacja przemocy ze strony Rosji nie spot-
kała się z odpowiednio twardą odpowiedzią
całego Zachodu. Świadczy to o wyczer-
paniu USA i państw UE długotrwałym
kryzysem gospodarczym. Może też do-
wodzić głębszego słabnięcia strategicznego
sojuszu transatlantyckiego. Dobrym przy-
kładem demonstrującym wpływ kryzysu
zadłużenia na potencjał geopolityczny Eu-
ropy są wskaźniki wydatków na obronę.
W wielu państwach Unii od roku 2008
one spadają, np. we Włoszech (uwzględ-
niając inflację) zmniejszyły się o ponad
21 proc., o blisko 10 proc. w Wielkiej Bry-
tanii i o ponad 4 proc. w Niemczech.
W tym samym czasie wzrosły w Rosji
o ponad 30 proc. Budżet obronny tego
państwa przewyższa wydatki jakiegokol-
wiek państwa UE, przykładowo jest więk-
szy dziesięciokrotnie od polskiego.

tOmasz GrzeGOrz GrOsse

Profesor UW,
redaktor niedawno opublikowanej książki „Między polityką
a rynkiem. Kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów
i politologów”

Gospodarka w państwie Putina jest jednoznacznie podporządkowana nad-
rzędnym celom geopolitycznym. Daje to Kremlowi przewagę nad krajami
demokratycznymi i wolnorynkowymi. Co ten skrzętnie wykorzystuje.

rosja i ue, 
czyli geoekonomia, głupcze! 



Ropa, gaz i krew 

Rosja dysponuje potężnym instrumentem
presji gospodarczej – mogąc w dowolnej
sytuacji zakręcić kurki z gazem lub ropą.
Zależność Europy od rosyjskich dostaw
źródeł energetycznych sięga blisko 30
proc. W przypadku gazu ziemnego naj-
większa gospodarka Unii, czyli niemiecka,
opiera się w 35 proc. na dostawach z Rosji.
Inne państwa są jeszcze bardziej zależne
od dostaw rosyjskich, przykładowo Polska
w niemal 80 proc., Bułgaria, Czechy, Sło-
wacja, Finlandia i kraje nadbałtyckie
w 100 proc.

Około 50 proc. dostaw gazu do Eu-
ropy płynie przez terytorium Ukrainy.
Jednocześnie szanse na to, że w krótkim
okresie czasu wspomniana zależność się
zmniejszy, są znikome. Ani zwiększenie
dostaw gazu skroplonego, ani podjęcie
wydobycia gazu łupkowego nie może zos-
tać podjęte szybko. Co więcej, środki te
zapewne nie zdołają w pełni zrównoważyć
dostaw rosyjskich, nawet w dłuższej per-
spektywie.

Eksport gazu skroplonego z USA jest
dopiero w powijakach, a planowane kon-
trakty są przeznaczone głównie do od-
biorców azjatyckich, a nie europejskich.
Ale nawet cały eksport amerykańskiego
gazu, który ma sięgnąć 6–7 mld stóp sze-
ściennych dziennie w połowie następnej
dekady nie zrównoważyłby importu ro-
syjskiego gazu do UE (w zeszłym roku
było to 16 mld stóp sześciennych dziennie). 

Zależność od Rosji zwiększa niskie
tempo odbudowy koniunktury po długo-
trwałym kryzysie. Wzrost gospodarczy
w strefie euro w pierwszym kwartale obec-
nego roku jest szacowany tylko na ok.
0,4 proc. Będzie to bardzo nieznaczna
poprawa w stosunku do 0,3 proc. wzrostu
PKB w ostatnim kwartale 2013 r. Oznacza

to, że jakikolwiek szok zewnętrzny może
pociągnąć Europę z powrotem w stronę
recesji.

Tym bardziej że większość problemów
strukturalnych strefy euro nie zostało roz-
wiązanych. Zadłużenie publiczne jest jesz-
cze większe niż przed kryzysem, sektor
bankowy jest bardzo słaby, występują po-
ważne problemy konkurencyjności w gos-
podarkach południowej Europy. Pojawiła
się groźba deflacji lub przynajmniej dłu-
gotrwałej stagnacji gospodarczej. W tej
sytuacji rynek rosyjski jest niezwykle at-
rakcyjny dla europejskich producentów.
To nie przypadek, że w czasie największego
napięcia geopolitycznego między Zacho-
dem a Rosją szef niemieckiej korporacji
Siemens spotkał się z Władimirem Puti-
nem w sprawie kolejnych wielkich inwe-
stycji na terenie Rosji (mają one prze-
kroczyć 1 mld euro).

W ostatnich latach blisko 6 200
przedsiębiorstw niemieckich zainwesto-
wało ponad 20 mld euro w tym kraju.
W razie jakiegoś poważniejszego konfliktu
przyszłość dochodów z tych inwestycji
(a nawet ich samych) byłaby bardzo nie-
pewna. 
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Najlepszym przykładem demonstru-
jącym, jak bardzo tendencje geopolityczne
idą w poprzek interesom gospodarczym,
jest zaś inny kontrakt wielkiej firmy nie-
mieckiej. Chodzi o wymianę aktywów
między korporacją BASF a rosyjskim Gaz-
promem. W ramach tej umowy rosyjski
potentat gazowy obejmie 100 proc. udzia-
łów w firmie Wingas zajmującej się prze-
chowaniem i dystrybucją gazu w Europie.
Nic więc dziwnego, że według niektórych
prognoz zależność UE od rosyjskich źródeł
energetycznych ma się w najbliższych la-
tach jeszcze bardziej pogłębić.

Brak koordynacji

Podsumowując rozważania o geoekono-
micznej przewadze Rosji nad Europą, na-
leży wskazać na dwa główne aspekty. Po
pierwsze, słabością Europy jest brak sil-
nego ośrodka odpowiedzialnego za geo-
politykę. Na szczeblu unijnym nie ma od-
powiedniej koordynacji, nie mówiąc już
o centrum zarządzania podporządkowu-
jącego narodowe polityki zagraniczne po-
lityce unijnej.

Unia nie ma też instytucji urucha-
mianych w sytuacji kryzysu międzynaro-
dowego. Z kolei działania państw człon-
kowskich rzadko kiedy są wspólne. Znacz-
nie częściej kraje UE okazują się niezdolne
do skutecznego działania w obliczu roz-
bieżnych interesów.

Po drugie, nawet na szczeblu naro-
dowym władze państwowe odpowiedzialne
za działania w sferze geopolityki są niejako
„związane” przez uwarunkowania gospo-
darcze i społeczne. Dotyczy to m.in. lob-
bingu wpływowych interesów gospodar-
czych, które obawiają się, że ewentualny
konflikt może zrujnować ich dochody.
Ale jest to także wynik demokracji wy-
borczej, w ramach której politycy obawiają

się każdego ryzyka dla koniunktury gos-
podarczej. Dalszy wzrost bezrobocia może
być bowiem szalenie ryzykowny dla kon-
tynuacji ich rządów.

Tego typu ograniczeń nie ma nato-
miast Rosja. Posiada ona silne struktury
odpowiedzialne za działania geopolityczne
oraz rozbudowane służby specjalne i mi-
litarne, które wydają się znacznie lepiej
przygotowane do działania w sytuacji kry-
zysu niż jakiekolwiek instytucje Unii Eu-
ropejskiej.

Interesy gospodarcze są w Rosji za-
leżne od polityki i ściśle podporządkowane
celom geopolitycznym. Oligarchowie ro-
syjscy funkcjonują według zupełnie od-
miennej logiki niż wielkie korporacje
w UE. Zamiast krępować władze poli-
tyczne, są oni przez te władze wykorzy-
stywani do realizacji celów geopolitycz-
nych.

Państwo rosyjskie nie musi się też
przejmować demokratyczną opinią wy-
borców, gdyż skutecznie manipuluje kra-
jową sceną polityczną i nastrojami spo-
łecznymi. Putin jako przywódca autory-
tarny jest więc znacznie bardziej odporny
na załamanie koniunktury niż politycy
na Zachodzie. W ten sposób dochodzimy
do zaskakującego wniosku: wolny rynek
i liberalna demokracja stanowią geoeko-
nomiczną słabość państw Zachodu, co
skrzętnie wykorzystuje strona rosyjska.

Fakt ten odkrywa zaś przed nami
właśnie analiza geoekonomiczna. Szerzej
zagadnieniem geoekonomii zajmuję się
w swojej ostatniej książce „W poszuki-
waniu geoekonomii w Europie” (ISP PAN
2014). Próbuję w niej odnaleźć geoeko-
nomię w integrującej się Europie i określić
jej specyfikę, zwłaszcza w stosunku do
innych aktorów: USA i Chin.

Jedną z moich konkluzji jest to, że
geoekonomia nie jest uprawiana przez
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Unię na szczeblu centralnym. Geoekono-
mia w Europie jest przede wszystkim ob-
szarem wzajemnej kooperacji i rywalizacji
między państwami członkowskimi. Bardzo
wyraźne jest tu wspieranie rozwoju gos-
podarczego, zwłaszcza niektórych sektorów
traktowanych jako kluczowe dla pomyśl-
ności całej gospodarki lub wręcz utożsa-
mianych z racją stanu danego państwa.
Dzieje się tak zwłaszcza wobec krajowych
banków, wyraźnie uprzywilejowanych wo-
bec reszty gospodarki lub interesów spo-
łecznych. Prowadzi to też niekiedy do
preferowania doraźnych korzyści gospo-
darczych kosztem długofalowych interesów
strategicznych.

Gospodarka może oczywiście w nie-
których państwach UE prowadzić do

wzmocnienia ich globalnej roli geopoli-
tycznej, co można określić jako „miękki”
lub „oddolny” sposób oddziaływania geo-
ekonomicznego. Niemniej nie jest – tak
jak to ma miejsce w Rosji – tak jedno-
znacznie podporządkowana nadrzędnym
celom geopolitycznym. W tym sensie geo-
ekonomia rosyjska jest bez wątpienia
znacznie „twardsza” lub silniej zależna
od „odgórnie” narzucanych celów w poli-
tyce zagranicznej. Ponadto, geoekonomia
w Europie jest silnie skupiona „do we-
wnątrz”, głównie na kształtowaniu pro-
cesów integracji europejskiej i formowaniu
lub rekonfigurowaniu kolejnych reżimów
gospodarczych. Dlatego zainteresowanie
Rosją lub innymi, nawet sąsiadującymi
obszarami, jest znacznie mniejsze.
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Choć Łukaszenko wciąż trwa w sojuszu
z Putinem, na związku Rosji i Białorusi
widać coraz wyraźniejsze rysy. Jest jeszcze
wcześnie, być może za wcześnie, aby mó-
wić o konkretnych posunięciach. Polska
musi jednak dostrzec, że na Białorusi za-
chodzą coraz wyraźniej procesy społeczne,
które w przewidywalnej przyszłości mogą
oba kraje zbliżyć.

Polskie soft power

Współczesna Polska to dla Białorusinów
wrota do Europy w dosłownym tego słowa
znaczeniu. To właśnie polska wiza jest
najczęściej przepustką do podróżowania
na Zachód, sama zaś Polska miejscem na
zakupy lub niedrogi odpoczynek, w Tat-
rach lub nad Bałtykiem. Nie rozbudzamy
u Białorusinów wielkich emocji, pasji, za-
chwytu, ale, co najważniejsze, kojarzymy
się pozytywnie.

Często powtarzająca się klisza to Pol-
ska jako Białoruś alternatywna, kraj, który
startował z tego samego miejsca, ale do-
konując innych wyborów politycznych,

wysforował się do przodu o parę długości.
Podobnie jak w przypadku Ukrainy, tak
i dla Białorusinów Polska jest oknem wy-
stawowym Unii Europejskiej, to podró-
żując po Polsce, obywatele tych państw
wyrabiają sobie zdanie na temat ewen-
tualnych korzyści związanych z integracją
europejską.

Polskie władze w trakcie ostatniego
dziesięciolecia zrobiły wiele na rzecz współ-
pracy z białoruskim ruchem patriotycz-
nym; wsparcie dla opozycyjnych mediów,
telewizja Biełsat, stypendia dla białoru-
skich studentów czy wreszcie działania
na rzecz maksymalnego uproszczenia pro-
cedur wizowych to gesty, których nie
wolno nie docenić. Zadaniem, które po-
zostaje wciąż do wykonania, jest upo-
wszechnienie w społeczeństwie polskim
świadomości o bliskości narodu białoru-
skiego, popularyzacja wiedzy o wspólnej
historii (o której statystyczny Białorusin
może wiedzieć dziś więcej niż Polak)
oraz promowanie przyjaznej i otwartej
postawy wobec naszych dawnych współ-
obywateli.

adam kałążny

Prawnik specjalizujący się w prawie podatkowym

Istnieją realne, choć jeszcze odległe, szanse na uzyskanie za wschodnią
granicą prawdziwego partnera, z którym relacje mogą być znacznie mniej
problemowe niż z bardzo mocno wspieraną dziś Ukrainą.

Białoruś. 
zapomniany przyjaciel



Musimy też pamiętać, że w odróż-
nieniu od Ukrainy, gdzie świadomość na-
rodową budowały po części wciąż żywe
antypolskie, banderowskie sentymenty,
mit założycielski Białorusi jest związany
z czasami Wielkiego Księstwa i sojuszu
z Polską. Białoruska świadomość naro-
dowa jest budowana w opozycji do rosyj-
skości i właśnie z powodu okcydentalizmu
i antyrosyjskości była ona zwalczana z taką
furią przez obecny reżim, który sojusz
z Rosją uczynił fundamentem władzy nad
Białorusinami.

Spadkobiercy Wielkiego Księstwa

Po wejściu do księgarni przy Prospekcie
Niepodległości, głównej ulicy Mińska,
w oczy rzuca się stoisko z wielkimi kolo-
rowymi albumami. Pośród tradycyjnych
„Skarbów Luwru”, „Cudów Świata” i „Eu-
ropejskich stolic” poczesne miejsce zajmuje
kilka pięknie wydanych albumów poświę-
conych Nieświeżowi, miasteczku położo-
nemu półtorej godziny jazdy od Mińska,
które uważane jest przez samych Biało-
rusinów za jedną z głównych atrakcji tu-
rystycznych ich kraju. Co szczególnie in-
teresujące, we wszelkich publikacjach,
począwszy od wspomnianych albumów
ze zdjęciami, a skończywszy na ulotkach
biur turystycznych, podkreśla się, że wpi-
sany na listę światowego dziedzictwa
UNESCO nieświeski zamek to główna re-
zydencja Radziwiłłów, „Najwspanialszego
z rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego”.

Atencja, jaką Radziwiłłowie cieszą
się w dzisiejszej Białorusi (świadczy o tym
nie tylko szczególna rola Nieświeża, lecz
także liczba publikacji na temat książęcego
rodu i obecność rodu w powszechnej świa-
domości, choćby nazwach sklepów czy
restauracji), może dziwić Polaków, których
wyobrażenie na temat sąsiedniego kraju

zostało ukształtowane przez rodzime me-
dia. O tym, że wpajany nam niezmiennie
od 20 lat obraz Białorusi jako postra-
dzieckiego skansenu, w którym czas stanął
w miejscu, ma niewiele wspólnego z rze-
czywistością, świadczy nie tylko dyna-
micznie rozwijająca się w Mińsku branża
IT, która zdążyła wyrobić sobie markę na
świecie, ale i zmiany, jakie zaszły w zakresie
stosunku Białorusinów do własnej historii. 

Odwiedzający Nieśwież młodzi ludzie
nie szukają tam już, jak robili to jeszcze
ich rodzice, śladów walki klasowej, lecz
znaków dawnej świetności ich kraju. Ra-
dziwiłłowie to dla nich nie wyzyskiwacze,
przysłowiowe „polskie pany”, ale przed-
stawiciele miejscowego, białoruskiego
rodu, który zrobił zawrotną karierę w cza-
sach największego rozkwitu tych ziem,
czyli w epoce Wielkiego Księstwa Litew-
skiego.

Niezwykle pozytywne podejście Bia-
łorusinów do czasów WKL oraz żywa pa-
mięć o nim robią bardzo duże wrażenie,
szczególnie jeśli wspomni się, delikatnie
mówiąc, ambiwalentny stosunek do spu-
ścizny tych czasów na dzisiejszej Litwie.
Tymczasem w Mińsku Księstwo jest po
prostu modne i dobrze się kojarzy. Siedząc
wieczorem nad daniem z Radziwiłłami
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jakkolwiek brutalnie to

zabrzmi, to nie emeryci

i dojarki będą decydować

o przyszłości kraju, lecz

kreatywni, przedsiębiorczy

i ciekawi świata mieszkańcy

stolicy



w nazwie w historyzującej restauracji
otwartej w jednym ze zrekonstruowanych
kwartałów, które zniknęły po wojnie,
a dziś odbudowywane są przedmiotem
szczególnej dumy mieszkańców miasta,
bardzo łatwo jest zgodzić się z tezą o tym,
że w dzisiejszym świecie to właśnie Bia-
łorusini są nacją, która najbardziej za-
sługuje na miano spadkobierców tradycji
Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Pamięć o wspólnym państwie

Co ważne, kultywując tradycję Księstwa,
Białorusini nie zapominają o geopolitycz-
nym wyborze, jaki nierozerwalnie łączy
się z historią tego organizmu państwo-
wego, tj. sojuszu zawartego z Polską w ra-
mach Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
W przeciwieństwie do innych narodów,
z którymi współtworzyliśmy Rzeczpos-
politą, czyli wspomnianych już Litwinów
czy Ukraińców, u Białorusinów trudno
jest dziś doszukać się niechęci w stosunku
do historii wspólnego państwa.

Trzeba przyznać, że przeważa stosu-
nek neutralny, ale nie brak i znaków sym-
patii. Czytając popularne miesięczniki,
możemy np. trafić na artykuł o krótkim
panowaniu i niesławnej ucieczce Henryka
Walezego, „naszego dawnego władcy,
króla Rzeczypospolitej”. Ktoś powie, że
to nic nieznacząca drobnostka, a jednak
drobnostka nie do pomyślenia w oficjalnie
zaprzyjaźnionych Wilnie i Kijowie.

Ciekawe miejsce w pamięci histo-
rycznej Białorusinów zajmuje bitwa pod
Orszą, stoczona w 1514 r. pomiędzy siłami
polsko-litewskimi a wojskami Moskwy.
Wielkie zwycięstwo odniesione pod wodzą
ScypionaRuskiego – hetmana wielkiego
litewskiego ks. Konstantego Ostrogskiego
– ma rangę jednego z mitów założyciel-

skich narodu białoruskiego. Tradycyjnie
przyjmuje się, iż właśnie pod Orszą po
raz pierwszy załopotała biało-czerwono-
biała flaga białoruska jako proporzec za-
gonów jazdy litewskiej. Po odzyskaniu
niepodległości, od 1992 r. rocznica bitwy
była oficjalnym dniem armii białoruskiej.
Obecne władze przeniosły święto na inną
datę w 1996 r., podobnie zresztą jak zmie-
niły flagę państwową z biało-czerwono-
białej o orszańskiej proweniencji na obo-
wiązującą w czasach radzieckich czerwo-
no-zieloną. Pamięć historyczna wciąż jest
jednak żywa.

Nie można nie wspomnieć również
o ostatniej, dramatycznej karcie historii
wspólnego państwa, jaką było powstanie
styczniowe, nazywane na Białorusi po
prostu powstaniem roku 1863. Przywódca
tej beznadziejnej walki podjętej przez Bia-
łorusinów ramię w ramię z Polakami prze-
ciwko imperium rosyjskiemu – Konstanty
Kalinowskin – jest po dziś uważamy za
jednego z największych białoruskich bo-
haterów narodowych.

Znajdźmy nowych Radziwiłłów

Zdaję sobie sprawę z tego, że wielkim
nieobecnym tego tekstu jest obecny pre-
zydent Białorusi i jego żelazny elektorat.
Należy oczywiście pamiętać, że białoruski
patriotyzm, z którym jako Polacy możemy
wiązać duże nadzieje, jest uczuciem zna-
nym mniejszej części obywateli obecnej
Białorusi, podczas gdy większość wciąż
tęsknie spogląda na Wschód.

Niemniej jakkolwiek brutalnie to za-
brzmi, to nie emeryci i dojarki będą de-
cydować o przyszłości kraju, lecz krea-
tywni, przedsiębiorczy i ciekawi świata
mieszkańcy stolicy. Walkę o rząd ich dusz
reżim nieodwracalnie zaś przegrał. Ich
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rola w państwie będzie się z czasem zwięk-
szać, bo to oni – programiści, menedże-
rowie, przedsiębiorcy mają umiejętności,
możliwości i chęci, by organizować się
w celu realizacji swoich marzeń, również
tych społeczno-politycznych.

Wydaje się zresztą, że obecna władza
jest świadoma potencjału i siły białoruskiej
idei narodowej oraz własnej słabości ideo-
logicznej. Sama już rozpoczęła romans
z do niedawna najzacieklej zwalczanymi
mitami. Jeśli pierwszym gościem na od-
restaurowanym i otwieranym z pompą
nieświeskim zamku jest prezydent Biało-
rusi, a opracowania dowodzące, iż Biało-
rusini jako nacja nie mają nic wspólnego
z „na poły azjatyckim narodem rosyjskim”,
stoją na półkach w księgarniach znajdu-
jących się 100 metrów od siedziby biało-
ruskiego KGB, to znaczy, że coś w podej-
ściu władz w ostatnich latach się zmieniło. 

Polska powinna zaś uświadomić so-
bie, że ma realne szanse na uzyskanie za
wschodnią granicą prawdziwego partnera
i najbliższego sojusznika, z którym relacje
mogą być po wielokroć mniej problemowe
niż z bardzo mocno dziś wspieraną Ukrainą.

Droga do osiągnięcia tego celu nie
będzie oczywiście łatwa. Przede wszystkim
w grze tej będzie liczyła się cierpliwość.
Ponieważ czas pracuje na korzyść biało-
ruskiego ruchu narodowego i w związku
z tym również Polski, podstawowym za-
daniem jest utrzymanie obecnego wsparcia
udzielanego opozycji patriotycznej przez
polski rząd i kontrolowane rozszerzanie
go o nowe inicjatywy, jednak w takich
granicach, by nie zwiększać ponad miarę
napięcia w stosunkach z białoruskimi
władzami.

Pamiętajmy, że zagnany do narożnika
reżim białoruski może poprosić o bratnią
pomoc wojskową Rosję, a wtedy niepo-
dległa Białoruś może zniknąć z mapy Eu-
ropy z dnia na dzień. Jednocześnie Łu-
kaszenko widzi trudność swojego poło-
żenia. W przypadku Janukowycza próba
walki z narodem bez bezpośredniego
wsparcia sił rosyjskich skończyła się wy-
gnaniem i upokorzeniem, natomiast pro-
śba o interwencję rosyjską oznacza oddanie
kontroli nad wydarzeniami Putinowi. Być
może w przyszłości pojawi się zatem pole
do przeprowadzenia na Białorusi poko-
jowego przekazania władzy przez obecny
reżim w zamian za gwarancje zachowania
bezpieczeństwa i majątku.

Drugim, ważniejszym nawet filarem
polskiej polityki w sprawie Białorusi po-
winno być sztywne trzymanie się kursu,
który można by nazwać „partnerstwem
równych praw”. Zarówno w epoce Rze-
czypospolitej, jak i dzisiaj sojusz z Polską
może być dla Białorusinów atrakcyjną
ofertą tak długo, jak długo nie pojawi się
w nim wątek starszego i młodszego brata,
szczególnie że jako „starszy brat” Rosja
ma do zaoferowania znacznie więcej niż
Polska.

Znajdźmy na Białorusi nowych Ra-
dziwiłłów: zdolnych, ambitnych, przed-
siębiorczych patriotów, którzy dojdą do
wniosku, że współpraca z Polską i dołą-
czenie do rodziny państw europejskich
pozwoli im na zrobienie karier na miarę
wielkich przodków, a ich państwu umoż-
liwi przeżycie nowego „złotego wieku”.
Historia uczy, że najtrwalsze sojusze to
te, które przynoszą sojusznikom wymierne
korzyści.
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27 kwietnia 2014 r. – data kanonizacji
Jana XXIII i Jana Pawła II. To dobra
okazja, żeby zastanowić się nad kwestiami
społecznymi dotyczącymi polskiej wiary
i niewiary. Tym bardziej że transformacja
ustrojowa, przemiany społeczno-gospo-
darcze i technologiczne czynią polski kraj-
obraz tak innym od tego z początków lat
90., gdy papież Polak po raz pierwszy
odwiedził kraj. Państwo, które z PRL
przemianowało się na III Rzeczpospolitą.

Ból Karola Wojtyły

To był 1991 r. Podczas homilii w czasie
mszy świętej odprawianej na lotnisku
w podkieleckim Masłowie Jan Paweł II
zagniewany wypowiedział słowa, które
wielu musiało przełknąć jako bardzo gorz-
ką pigułkę. I chyba w dużej części zostały
one wyparte do społecznej podświado-
mości, do katalogu prawd niewygodnych. 

W pamięci ostała się z reguły ta fraza:
„To jest moja matka, ta ziemia! To jest
moja matka, ta ojczyzna! To są moi bracia
i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy

lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw,
zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie
nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć!
Was też powinny boleć! Łatwo jest znisz-
czyć, trudniej odbudować. Zbyt długo
niszczono! Trzeba intensywnie odbudo-
wywać! Nie można dalej lekkomyślnie
niszczyć!”.

Jednak gniew papieża rodził się
wcześniej, gdy w trakcie tamtego kazania
wypowiadał zdania opisujące ówczesne
problemy polskiego społeczeństwa, pol-
skich rodzin: „Za analizami i opisami stoi
tu zawsze żywy człowiek, tragedia jego
serca, jego życia, tragedia jego powołania.
Rozwody… wysoka liczba rozwodów.
Trwałe skłócenie i konflikty w wielu ro-
dzinach, a także długotrwałe rozstania
na skutek wyjazdu jednego z małżonków
za granicę.

Prócz tego coraz częściej dochodzi
też do zamykania się rodziny wyłącznie
wokół własnych spraw, do jakiejś nie-
zdolności otwarcia się na innych, na spra-
wy drugiego człowieka czy innej rodziny.
Zanika czasem prawdziwa więź wewnątrz

krzysztOf wOłOdźkO

Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”,

Perspektywa Jana Pawła II była o wiele szersza niż naszych rodzimych
publicystów i polityków. Stwierdzał on jasno, że kapitalizm nie jest odpo-
wiedzią na wszelkie bolączki społeczne.

Papież gniewu, nie kremówki



samej rodziny: brakuje niekiedy głębszej
miłości nawet między rodzicami i dziećmi
czy też wśród rodzeństwa. A ileż rodzin
choruje i cierpi na skutek nadużywania al-
koholu przez niektórych swoich członków”.

Nowy antykatolicyzm

Potrzebny był ten dłuższy cytat, by wska-
zać, jakie problemy społeczne w zmie-
niającej się III RP dostrzegał u jej zarania
Jan Paweł II. Z wielu przyczyn było to
nie w smak bardzo wielu środowiskom
w Polsce. Z jednej strony „Gazeta Wy-
borcza” i o wiele bardziej poczytne wów-
czas „NIE” Urbana straszyły (każde na
swój sposób), że papież chce uczynić z Pol-
ski kraj wyznaniowy.

„Czarna mafia zastąpi czerwoną” –
każdy, kto pamięta lata 90., wie, jak nośne
było to hasło nie tylko na polskich ulicach,
ale także w bardziej wyrafinowanej formie
„wysokiej publicystyki”. To wtedy Piersi
wyśpiewywały swój przebój na melodię
pieśni kościelnej: „ZChN zbliża się” opi-
sujący wizytę księdza po kolędzie:
„O, szczęście niepojęte, / ksiądz wypił
flaszki dwie. / Sprowadzę go po schodach
/ bo sam wywróci się”. Takie były początki
antykatolicyzmu/antyklerykalizmu w III
RP.

Z drugiej strony piewcy rodzącego
się realnego liberalizmu woleli udawać,
że nie znają analiz ówczesnego kapitaliz-
mu, zamieszczonych przez Jana Pawła II
na kartach encykliki „Centisimus Annus”
(1991), wydanej w setną rocznicę ogło-
szenia przez Leona XIII „Rerum nova-
rum”. Krytyczny ton papieskich wypo-
wiedzi nie pasował do dość powszechnego
entuzjazmu, jakie rodziły wizje uszczę-
śliwiających wszystkich liberalizmu – czy
to gospodarczego, czy to obyczajowego. 

Papież, którego perspektywa na świat
była o wiele szersza niż naszych rodzimych
publicystów i polityków rozkochanych
w neoliberalizmie, stwierdzał jasno, że
kapitalizm nie jest odpowiedzią na wszelkie
bolączki społeczne. Więcej, w swych bar-
dziej bezwzględnych formach, podobnie
jak komunizm, może powodować wzrost
niebezpiecznych tendencji kulturowych
i atrofię etyczną społeczeństw, zabijać
człowieczeństwo.

A warto dodatkowo zwrócić uwagę,
że w swoim kazaniu na lotnisku w Ma-
słowie papież chyba jako jeden z pierw-
szych ośmielił się skrytykować polską, fa-
milijną wsobność, tę rodzinność utożsa-
mioną tylko z egoizmem rozciągniętym
na najbliższe grono osób. Myślę, że o tym
z kolei woleli zapomnieć prawicowi piewcy
rodziny, traktujący związane z nią pro-
blemy jako tabu. Czy Jan Paweł II był za-
tem rozczarowany Polską z początków
III RP? Z całą pewnością nie traktował
jej kremówkowo…

Niedługo minie ćwierćwiecze od tam-
tych wydarzeń. Zmiany społeczne przy-
brały na gwałtowności: emigracja zarob-
kowa jest dziś o wiele większa niż ta
wspomniana przez Jana Pawła II. Liczba
rozwodów wciąż rośnie. Zmiany obycza-
jowe są faktem. Polacy na ogół akceptują
liberalizację norm etycznych dotyczących

28

„Nowa Konfederacja” nr 28–29, 17–30 kwietnia 2014 www.nowakonfederacja.pl

a co ze słynnym pokoleniem

jana Pawła ii? 

czy w ogóle go nie było? 

nie można popadać

w przesadę w żadną stronę



choćby wspólnego życia młodych przed
ślubem. Także związki homoseksualne,
szczególnie w młodym pokoleniu, trak-
towane są jako akceptowalne, nawet jeśli
hasła ich legislacji wciąż są istotne dla
dość nielicznej grupy aktywistów.

To, co w mediach czasem wygląda
jak wielka wojna obyczajowa, społecznie
traktowane jest z pewną pobłażliwością.
Często na zasadzie: rodzice idą do kościoła,
a później odwiedzają swoje dwudziesto-
kilku-, trzydziestoletnie pociechy, zwykle
żyjące bez potomstwa, w nieformalnych
związkach, radząc sobie z kantami Polski
wysokiego bezrobocia i niewielkich szans
na solidny, materialny sukces. A niezgoda
Kościoła choćby na antykoncepcję jest
dyskretnie przemilczana, także dlatego,
że tak łatwo jej nie zauważać – o czym ła-
two się przekonać w aptekach, kioskach
i na stacjach benzynowych. Obecność
przybytków płatnych usług erotycznych
choćby w centrum Warszawy czy Krakowa
pokazuje natomiast, że społecznie, oby-
czajowo i politycznie Kościół ma coraz
mniejsze możliwości przeciwdziałania ten-
dencjom, które uznaje za niezgodne ze
swoim nauczaniem.

A dzisiejszy polski antyklerykalizm/
antykatolicyzm? Wciąż odnosi się do obec-
ności Kościoła w życiu publicznym i tych
norm legislacyjnych, które udało się ka-
tolikom wprowadzić jeszcze w latach 90.
Równocześnie nie bazuje już na szoku
transformacji i zachłyśnięciu nowością
kapitalistycznych/zachodnich wolności
obyczajowych. To antyklerykalizm albo
czasem agresywny antychrystianizm po-
kolenia, które wychowało się już w zmie-
nionych warunkach kulturowych i chce
wywalczyć dla siebie politycznie i ideolo-
gicznie to, co uważa za oczywistość w sferze
obyczajowej.

„Chcemy naprawdę laickiego kraju,
bez archaicznych wpływów instytucji re-
ligijnej” – taki przekaz płynie od akty-
wistów działających na rzecz jeszcze bar-
dziej świeckiego państwa. Wciąż stanowią
mniejszość, owszem, radykalną, ale po
części wynika to pewnie z faktu, że Polacy
w swojej masie są bierni i wolą „po cichu
robić swoje”. Młodzi żyją zatem bez ślubu,
a jeśli ich rodziny stać – biorą w końcu
ślub kościelny, obrzęd wciąż społecznie
prestiżowy, choć jak przyznają czasem
księża, traktowany nierzadko bez większej
refleksji.

W poszukiwaniu JP II

A co ze słynnym pokoleniem Jana Pawła
II? Czy w ogóle go nie było? Nie można
popadać w przesadę w żadną stronę. Nie
stało się ono masowym katolickim „ru-
chem oporu”. Ale zwrócę uwagę na sprawę,
którą znam dość dobrze z własnego, pub-
licystycznego doświadczenia. Otóż przy-
najmniej jedna trzecia pism/środowisk
idei to w Polsce środowiska okołokato-
lickie. Reprezentowane już często przez
ludzi, którzy w okolicach 1991 r., gdy za-
gniewany papież Polak zwracał się do
swoich rodaków, mieli tych kilka lub kil-
kanaście lat.

Spójrzmy, bo to naprawdę ważne:
od „Christianitas” przez „Teologię Poli-
tyczną”, „Frondę” i „Pressje” po „Więź”,
„ZNAK”, „Kontakt”. To pisma i środowiska
wprost, choć w różnym ujęciu, odwołujące
się do katolicyzmu. A przecież znajdziemy
wiele innych tytułów, dla których sprawy
chrześcijaństwa są ważnym i traktowanym
z powagą punktem odniesienia. Pamię-
tajmy również o polskich tradycjonalistach.
Ani środowiska lewicowe, ani liberalne,
ani nacjonalistyczne nie mają – każde
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z osobna – tak wielu znaczących, ważnych
intelektualnie tytułów.

Także rodzime społeczeństwo oby-
watelskie jest głęboko przeniknięte przez
licznych, często bardzo dobrych, katolików.
Weźmy choćby przyparafialne grupy, które
ożywiają naszą rachityczną tkankę spo-
łeczną. W tych środowiskach: inteligen-
ckich, zawodowych, grup wsparcia, nakie-
rowanych na ubogich, czy wreszcie stricte
religijnych funkcjonują wciąż ludzie, dla
których katolicyzm nie jest jedynie oby-
czajem, odkurzanym na Wigilię i Wiel-
kanoc. I tam także, choć nie zawsze, są lu-
dzie, którzy z całą świadomością odnajdują
się w terminie „pokolenie JP II”. Wiara
katolicka jest dla nich w sposób najbardziej

elementarny doświadczeniem duchowym,
czyli naśladowaniem Chrystusa.

Celowo kończę ten felieton optymis-
tyczną puentą. Z jednej strony są powody
do przekonania, że Jan Paweł II, gdyby
spojrzał dziś na Polskę, miałby powody
do gniewu. Z drugiej – zmiany obyczajowe
i kulturowe nie mogą zaskakiwać w świe-
cie, który w okolicach 90. nagle wyszedł
z „PRL-owskiej zamrażarki” i ze wszyst-
kimi tego konsekwencjami uznał zachodni
kapitalizm za swój. A z trzeciej strony –
potencjał polskiego katolicyzmu jest wciąż
znacznie większy, niż przekonują o tym
i wrogowie Kościoła, i miłośnicy religijnych
i patriotycznych okrzyków „Koniec Polski,
koniec katolicyzmu”.
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Ulubiona taktyka środowiska konserwa-
tywnego wobec feminizmu to nonszalancja
lub szyderstwo. Brakuje za to chęci zro-
zumienia, że feminizm żeruje na realnych
problemach współczesnej kobiety. Pro-
blemy te wynikają zaś z osłabienia jej po-
zycji, uczynienia jej bardziej podatną na
oszustwa, odrzucenie i biedę. Stajemy się
bowiem świadkami i ofiarami zanikania
trzech tradycyjnych mechanizmów spo-
łecznych, które stały dotąd na straży dobra
kobiety i rodziny.

Małżeństwo, bezpieczeństwo, wierność

Mechanizmem pierwszym była troska ro-
dziny o zabezpieczenie bytu kobiety, prze-
jawiająca się w dążeniu do sfinalizowania
i usankcjonowania związku małżeńskiego.
Kandydat na małżonka poddawany był
starannej ocenie rodziców i swatów. Uni-
kano sentymentalizmu, ważne były kon-
kretne cechy i skłonności.

Można się naturalnie spierać co do
skutków aranżowania związków, wiele
z nich było oczywiście nieudanych. Czy

jednak dziś nasze związki są bardziej uda-
ne? Współcześni rodzice nie zamykają
już Julii w pokoju, lecz biernie pośredniczą
w burzliwych relacjach zakochanych, bojąc
się narazić na konflikt z ukochanym dziec-
kiem. Ich rola wychowawcza sprowadza
się do zapewnienia dziewczętom spokoj-
nego dzieciństwa i dobrej edukacji.
W świat doznań miłosnych młode kobiety
wkraczają za to zupełnie same, bez wspar-
cia w rodzinie.

Drugim mechanizmem był powszech-
nie negatywny odbiór rozwodów, wyni-
kający z rzadkości i trudności w ich for-
malnym uzyskaniu. Dziś skutkiem łatwych
i akceptowalnych rozwodów jest nieu-
stanna niepewność, która rozciąga się za-
równo na etap przedmałżeński, jak i samo
życie małżeńskie. Kobieta zamiast skupić
się na podtrzymywaniu ciepła domowego
ogniska, koncentruje się więc na pod-
grzewaniu temperatury jej intymnej relacji
z mężczyzną. Chce go w końcu za wszelką
cenę utrzymać przy sobie.

Jednocześnie zaś, na wszelki wypa-
dek, stara się zabezpieczyć finansowo,

malwina Gardaś

Prawnik, członek Stowarzyszenia Patriotycznego „Serenissima”

Polski konserwatyzm nie ma pomysłu na kobiety. Brakuje planu, który
choć trochę odwróciłby negatywne zmiany społeczne. Nie wiadomo też,
czym zastąpić dawne struktury służące kobiecie i rodzinie.

zdradzone przez konserwatyzm



więc intensywnie pracuje, edukuje się
i doszkala. Jeden ze sztandarowych za-
rzutów przeciwników feminizmu: iż ko-
biety poświęcają się karierze kosztem bu-
dowania relacji, jest więc niesprawiedliwy
i mylny. To bowiem zrozumiała reakcja
na zachodzące zmiany prawno-obyczajo-
we. Od zawsze podstawową troską kobiety
było wszak zapewnienie wyżywienia po-
tomstwa i zagwarantowanie sobie bez-
pieczeństwa.

Trzecim mechanizmem była wspól-
notowa solidarność. Z pewnością męż-
czyźni byli traktowani tu bardziej ulgowo,
jednak i na nich w razie porzucenia mał-
żonki czekały surowe społeczne sankcje.
Dzisiaj rzadkością jest jakikolwiek ostra-
cyzm towarzyski z powodu np. zostawienia
swojej długoletniej żony dla znacznie
młodszej partnerki. Kulturowy przekaz
jest jednoznaczny – każdy ma prawo do
szczęścia i nikogo nie należy zmuszać do
uczucia, szczególnie jeśli „to coś się wy-
paliło”. W atmosferze powszechnej ak-
ceptacji dla romantycznej wizji miłości
krewni i znajomi nie czują się zobligowani,
by stanąć po stronie osoby pokrzywdzo-
nej.

Lepsza kobieta, gorszy mężczyzna

Po zniknięciu trzech mechanizmów za-
bezpieczających kobietę w tradycyjnym
społeczeństwie, ich miejsce zajmuje fe-
minizm proponujący nowy lepszy świat.

I tak kobieta szukająca bezpieczeń-
stwa materialnego w świecie feministek
przeobraża się w „niezależną” i „samo-
dzielną”. Stosuje w życiu imperatyw „wiem,
czego chcę” i „dążę do samorealizacji”.
„Inwestuje w siebie”. Jest „stanowcza”
i „decyzyjna”. Przede wszystkim przyznaje
sobie wyłączne „prawo do decydowania
o” i „do wolności w” swoim brzuchu.

Jako bardziej podatna na ideę prze-
żywania życia na poziomie doznań staje
się też a idealnym odbiorcą konsumpcyj-
nego stylu życia. Feministyczne postulaty
zostają więc osadzone w logice miłości
estetycznej, a nie etycznej. Nie ma tu
miejsca na poświęcenie i oddanie. Kobieta
ma się kierować jedynie w stronę samo-
zadowolenia, konsumpcji i natychmias-
towego spełnienia.

Głosząc hasło „równego prawa dla
wszystkich”, feminizm kreuje się na „tole-
rancyjny” i „wyrozumiały”. Tolerancja ta,
podobnie jak miłość, osadzona jest jednak
w realiach estetycznych. Stąd feminizm
przejmuje się bardzo obraźliwymi epite-
tami kierowanymi w stronę transwestyty
i gardzi nieestetyczną mową nienawiści.
Odczuwa również niesmak na widok tak
nieestetycznych, „nieładnych” zdjęć za-
krwawionych, abortowanych dzieci.

Nie wnika już natomiast w traumy
kobiet, które przeżywają depresję poabor-
cyjną. Funduszy nie przeznacza na walkę
o prawa alimentacyjne, nie prowadzi okien
życia dla niechcianych dzieci, domów dla
samotnych matek. Nie troszczy się o przy-
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w kwestii przykładów oraz

ideałów prawica zatrzymała

się na etapie ii wojny

światowej. według niej

wzorem dla kobiety powinny

być XiX-wieczne eteryczne

damy lub uniesione ideą

patriotyzmu dziewczęta

z ak



gotowanie młodzieży do życia rodzinnego
czy o leczenie urazów wyniesionych z roz-
bitych, skonfliktowanych domów. Za to
głosi palącą potrzebę przeszkolenia dzieci
w technikach życia seksualnego.

Kolejnym sztandarowym celem fe-
minizmu jest wykreowanie kobiety „śmia-
łej” i „gotowej na wszystko”. Uodpornienie
jej na to, co stanowi istotę kobiecości –
wrażliwość, uczuciowość, tęsknotę za bli-
skością. Co więcej, zrzucając z kobiety
ciężar odpowiedzialności za rodzinę
i wspólnotę, feminizm płeć piękną infan-
tylizuje. Przerabia na wieczne dziewczynki,
niezdolne do zbudowania poważnej relacji. 

Seksualność feminizm traktuje zaś
jako „nieodłączne prawo natury”. Nie razi
go ani prostytucja, ani pornografia. Nawet
w telewizji śniadaniowej na porządku
dziennym są rozmowy o fantazjach se-
ksualnych Polek, pożytkach z tańca na
rurze i poliamorii.

Nowa, lepsza kobieta jest kobietą
„przedsiębiorczą, pewną siebie i bez kom-
pleksów” w każdej dziedzinie życia. Staje
się jednostką zatomizowaną, oderwaną
od swojej funkcji i przeznaczenia, nakie-
rowaną na zaspokajanie własnych potrzeb.
Jej samowystarczalność staje się dla oto-
czenia oczywistością, przez co staje się
coraz bardziej samotna. Nie odnajduje
więc poczucia bezpieczeństwa, o które
tak usilnie walczy. Traci za to najcenniejszy
dar – przyjaźń i wsparcie mężczyzny, któ-
rego nie da się zastąpić materialną nie-
zależnością.

Myli się jednak ten, kto sądzi, iż be-
neficjentem takiego stanu rzeczy jest męż-
czyzna. Pozbawiony zostaje on bowiem
podstawowego atrybutu męskości – po-
czucia odpowiedzialności. Zabrano mu
autorytet ojca, depozytariusza doświad-
czenia i mądrość społeczności. Pozostając
w związku, coraz częściej nie potrafi więc

zdefiniować swojej roli i utwierdzić się
w przekonaniu co do jej doniosłości. Uzna-
je, że skoro jest z kobietą samodzielną
i równą w prawach oraz obowiązkach, to
nie potrzebuje się o nią troszczyć. Wycofuje
się więc w zobojętnienie, wygodę, egoizm.
Współczesnych mężczyzn tak jak kobiety
uwodzi nieznośna lekkość bytu i tak jak
kobiety dotyka ich osamotnienie, które
zakłamują wirtualnym światem rozrywki. 

Bez pomysłu na kobiety

Do tej pory zwolennicy poglądów kon-
serwatywnych kiwali zapewne z aprobatą
głowami nad odbywającym się sądem nad
feminizmem. Czas jednak wyzbyć się złud-
nego samozadowolenia – opisanej powyżej
sytuacji jesteśmy tak samo winni jak gor-
liwe przedstawicielki feminizmu. Para-
frazując Martę Kwaśnicką: „W sidła fe-
minizmu kobiety i mężczyzn oddaliśmy
sami”.

Środowisko feministek to przecież
nie banda nieogarniętych i brzydkich
frustratek, bredzących banialuki, jak pró-
buje się je przedstawiać w internetowych
memach. To prężna, dobrze zorganizo-
wana grupa, która posiada konkretną
strategię działania i, co ważne, ma pie-
niądze na jej realizację.

Jasnym także się staje, że traktowanie
z nonszalancją kobiet, które dały zwieść
się hasłom feminizmu, na zasadzie „same
są sobie winne i mają to, co chciały”, jest
poważnym błędem, którego konsekwencje
ponosić będziemy wszyscy.

Kondycja kobiety i jej poglądy to jed-
no z najważniejszych zagadnień, jakie po-
winny być przedmiotem naszej troski. To
kobieta rodzi albo nie rodzi dziecka. To
ona je potem kształtuje i wychowuje,
przygotowując do życia w społeczności.
To ona w końcu jest istotnym liczebnie

33

„Nowa Konfederacja” nr 28–29, 17–30 kwietnia 2014 www.nowakonfederacja.pl



wyborcą i to ona zadecyduje, kto będzie
reprezentował i bronił jej interesów. Stąd
zaskakuje brak jakiejkolwiek poważnej
debaty w tym przedmiocie.

O ile środowiska konserwatywne
z uporem maniaka przerabiają wciąż te
same tematy historyczne, polityczne, pat-
riotyczne, o tyle ten problem – współczesny,
osadzony w realiach i mający bezpośredni
wpływ na nasze życie – pomijają milcze-
niem, a jeśli już go poruszają, to wyłącznie
w kontekście polityki prorodzinnej.

Należy również ostatecznie pożegnać
się z iluzją zamknięcia się w swojej ro-
dzinnej twierdzy. Oczywisty staje się fakt,
iż feminizm nie celuje już wyłącznie w ko-
biety. Liczne debaty na temat gender,
wychowania seksualnego, próby przebicia
się koalicji środowisk lewicowych, femi-
nistycznych i LGBT do przedszkoli, szkół,
na uniwersytety etc., nie pozostawiają
złudzeń co do intencji tych środowisk –
agresywnej ingerencji w wychowanie dzieci
i młodzieży.

Odnosi się wrażenie, iż w całym kon-
flikcie środowisko konserwatywne popeł-
nia ten sam błąd co zazwyczaj: jego reakcje
są doraźnymi odpowiedziami na starannie
zaplanowane ruchy przeciwnika. Brakuje
mu własnej strategii, długofalowego planu,
który umożliwiłby chociażby częściowe
cofnięcie skutków zmian społecznych. Nie
zastanawia się, czym można zastąpić
wcześniejsze struktury i instytucje, służące
kobiecie i rodzinie.

Nie tworzy się wpływowych klubów
i kół kobiecych, ograniczając się do orga-
nizowania pikiet antyaborcyjnych i ma-
nifestacji antyfeministycznych. Ignoruje
się wagę mediów. Nie próbuje się przebić
do prasy kobiecej. Artystki, kobiety ze
świata kultury pomija polski konserwa-
tyzm milczeniem, nie wyłapując tych,
które jako przykładne matki i żony mog-

łyby stanąć po jego stronie, lub będąc
wcześniej feministkami, odwróciłyby się
od tej ideologii. Nikt na prawicy nie pro-
wadzi dyskusji na temat jakości telewi-
zyjnych seriali i wartości, jakie tam są
przedstawiane. Niedostatecznie rozmawia
się o wpływie seksualizacji i pornografii
na kobiety i mężczyzn. Nie apeluje się
o stworzenie inicjatyw chroniących Polki
wyjeżdżające za granicę.

W kwestii przykładów i ideałów pra-
wica zatrzymała się na etapie II wojny
światowej. Według niej wzorem dla kobiety
powinny być XIX-wieczne eteryczne damy
lub uniesione ideą patriotyzmu dziewczęta
z AK. Jakkolwiek ich postawy są godne
naśladowania, nie mogą stanowić wyłącz-
nej odpowiedzi na problemy dotykające
współczesną kobietę. Akcentując ideał
Polki walczącej i ginącej za ojczyznę, po-
mija się milczeniem wyraziste historyczne
sylwetki katolickich feministek, działaczek
społecznych i politycznych, kobiet, które
świadomie wybierały samotną drogę na-
kierowaną na poświęcenie się wspólnocie
(jak Karolina Lanckorońska), które mog-
łyby zaimponować Polce XXI w.

O ile lewica wystawia do wyborów
znane panie, które Polki utożsamiają
z walką o ich interesy, po naszej stronie
politycznej wciąż nie widać wpływowych
konserwatywnych kobiet, a te, które się
pojawiają, nie są odpowiednio promowane
lub z miejsca uzyskują status ozdobnych
paprotek. Nie promuje się w polityce in-
spirujących kobiet kierujących się wizją,
ambicją i zdolnościami. Nie wspiera się
też propaństwowych kobiet zajmujących
się nauką, biznesem, działalnością poza-
rządową. Nie dąży się do stworzenia ko-
biecej koalicji środowisk prorodzinnych,
katolickich, patriotycznych i młodzieżo-
wych, która mogłaby stać się siłą zdolną
do wywierania nacisku.
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I wreszcie, prawie zupełnie nie pod-
kreśla się konieczności prześwietlenia
źródeł finansów i sposobów ich wydat-
kowania przez organizacje feministyczne
i LGBT. Jest bowiem jasne, że otrzymują
dotacje rządowe i unijne na projekty,
które nijak mają się do rządowego po-
stulatu polityki prorodzinnej.

Takich postulatów, rzeczy do nadro-
bienia znalazłoby się pewnie jeszcze wiele.
Za to konkluzja na ten moment jest jedna:
założenie „sfeminizowana baba z wozu,
koniom lżej” jest – najdelikatniej to uj-
mując – bardzo naiwne. Wszyscy bowiem
wciąż jeszcze jedziemy na tym samym
wózku.
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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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