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Z klubu dyskusyjnego wypełnionego po
brzegi wybrakowanym towarem, czyli
tym, co nie zmieściło się w narodowych
sejmach i sejmikach, różnej maści ama-
torami, skompromitowanymi politykami
i cele brytami, nie da się zrobić poważnej
instytucji. Nikt zresztą nie ma takich za-
miarów. Parlament Europejski, w którym
zasiada więcej deputowanych niż w Kon-
gresie USA, ma dalej być tym, czym był
od chwili swojego powstania: mieszaniną
między zjazdem KC PZPR a dobrze płatną
terapią zajęciową dla rytualnych gęgaczy. 

Ma on przekonać obywateli UE, że
istnieje coś takiego jak zjednoczona Eu-
ropa, a ta zjednoczona Europa posiada
demokratyczną legitymizację. Oraz za-
maskować fakt, że o kierunku europejskiej
polityki decydują przedstawiciele państw
członkowskich w Radzie UE, czyli de facto
największe państwa członkowskie. Pomi-
mo że od wielu lat pozornie rozwija się
integracja europejska i wzmacniają in-
stytucje ponadnarodowe. Ma on także
odwrócić uwagę od faktu, że o stopniu
zgięcia ogórka kiszonego, ilości wody

spuszczonej w toalecie i zużyciu prądu w
naszych odkurzaczach decyduje Komisja
Europejska, czyli bezimienni eurokraci. 

Posłowie specjalnej troski

A nad tym, byśmy na tym za dużo nie
stracili, czuwają rządy.

Potencjał europosłów jest dostoso-
wany do znaczenia gremium, w którym
zasiadają. Nie mają tego uprawnienia,
które wydawałoby się tak oczywiste w przy-
padku parlamentu, czyli inicjatywy usta-
wodawczej. Przez większość czasu pro-
dukują rezolucje i raporty, choćby o ra-
towaniu węgorza na Słowacji, z których
niewiele wynika i do których nikt nie
musi się zastosować. Ze Słowacją na
czele. 

Przez resztę czasu wydają opinie na
temat propozycji legislacyjnych KE, w ra-
mach skomplikowanej procedury „współ-
decydowania”, która miała wzmocnić
uprawnienia europarlamentu, ale w prak-
tyce funkcjonuje tak, że zwiększa władzę
Rady UE.

AleksAndrA rybińskA

Redaktor „Nowej Konfederacji”,
publicystka wPolityce.pl

Poziom fascynacji eurowyborami wśród zwykłych obywateli unijnych
odzwierciedla nonsens instytucji PE. Eurowybory są dla większości z nich
mniej więcej tak samo istotne jak Konkurs Piosenki Eurowizji.

Prawie jak parlament



Jeden z niemieckich europosłów wy-
znał mi kiedyś szczerze, że czasami ma
wrażenie, iż zasiada w Izbie Ludowej
NRD. „Towarzysze, teraz przechodzimy
do głosowania”.

Jego koledzy wydają się to potwier-
dzać zapałem do pracy, który da się łatwo
zaobserwować, goszcząc w europarlamen-
cie w Strasburgu podczas jednej z sesji
plenarnych. W czasie prezentacji raportów
i rezolucji sala plenarna jest zazwyczaj
pusta. Siedzi na niej samotny autor ra-
portu, wsparty przez kilku kolegów z frak-
cji, z których połowa głęboko śpi.

Reszta przebywa w tym czasie w jed-
nej z licznych restauracji i pojawia się
dopiero na głosowaniu. Trud codziennej
pracy także i tu daje się jednak we znaki,
bo niektórym nie udaje się mimo usilnych
starań wcisnąć właściwego guzika. Z wiel-
kim rozbawieniem słuchałam kiedyś tłu-
maczeń polskiego europosła, którego na-
zwiska z litości nie wymienię, że zanim
wypowie się na temat głosowanej rezolucji,
chciałby powiedzieć, iż „jest »za«, choć
niechcący głosował przeciw…”. Małość
aktorów sceny politycznej i małość jej wi-
dzów karmią się nawzajem.

Face od basenu

Każda instytucja jest, jak wiadomo, tylko
tyle warta, ile jej najbardziej prominentny
przedstawiciel. Szefem Parlamentu Eu-
ropejskiego jest Martin Schulz, niemiecki
socjalista, którego Berlusconi nazwał nie-
gdyś niedwuznacznie „Kapo Schulz”. Krzy-
kliwy. Agresywny. Zjadliwy. Jego karierę
polityczną można streścić w dwóch zda-
niach. W 1987 r. stał się najmłodszym
burmistrzem Nadrenii-Westfalii, przej-
mując stery miasteczka Würselen. Jego
największe osiągnięcie? Basen Aquania,
rozrywkowa pływalnia, która kosztowała

zadłużone miasto kilka milionów euro
i zaprowadziła je na skraj bankructwa.

Mieszkańcy Würselen do dziś wspo-
minają Schulza ze łzami w oczach. Pro-
wincjonalny burmistrz podróżuje dziś
między Brukselą a Strasburgiem ze świtą
składająca się z 38 osób – szefem biura,
zastępcą szefa biura, asystentami, dorad-
cami oraz doradcami i asystentami do-
radców i asystentów, rzecznikiem, sekre-
tarką i kierowcą. Schulz ma nadzieję, że
po majowych wyborach do europarla-
mentu zostanie szefem Komisji. Alterna-
tywą jest były premier Luksemburga Jean-
Claude Juncker, który zasłynął z tego, że
potrafił jednym przemówieniem uśpić
połowę rodzimego parlamentu.

Poziom fascynacji eurowyborami
wśród zwykłych obywateli unijnych od-
zwierciedla nonsens tej instytucji. Euro-
wybory są dla większości z nich mniej
więcej tak samo istotne jak Konkurs Pio-
senki Eurowizji. Brytyjczycy zapytani, co
jest dla nich w tym roku ważniejsze – eli-
minacje w Pucharze Świata czy wybory
do Parlamentu Europejskiego – jedno-
znacznie wskazali na piłkę nożną.

Liczą się bowiem emocje, a jedyne
emocje, które budzą eurowybory, to obo-
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jętność i znudzenie. Potwierdzają to sta-
tystyki. W 1979 r., podczas pierwszych
wyborów do europarlamentu, frekwencja
wyniosła 62 proc. W roku 2009 już tylko
43 proc. Do urn udał się tylko najbardziej
wierny elektorat. Ta postawa udzieliła się
nawet mediom. Liczne telewizje, z fran-
cuską telewizją publiczną na czele, od-
mówiły transmisji debaty między Schul-
zem a Junckerem, argumentując, że „nikt
nie będzie tego oglądał”.

Izba bezmyślności

Pogardę i obojętność wobec wyczynów
brukselskich posłów wykazują jednak
także instytucje, które trudno posądzić
o brak powagi. Niemiecki Trybunał Kon-
stytucyjny w tym roku obniżył próg w eu-
rowyborach do 1 proc. W uzasadnieniu
wyroku czytamy: „Parlament Europejski
nie jest parlamentem…”.

Pozwoli to wielu mniej lub bardziej
poważnym partiom wejść do tego zacnego
gremium, przybliżając obraz do rzeczy-
wistości. Jedna z nich to formacja założona
przez byłego redaktora naczelnego nie-
mieckiego satyrycznego pisma „Titanic”
Martina Sonneborna. Hasło „Tej Partii”

to: „»Tak« dla zabawy w Europie i więcej
absurdalnych regulacji”. Głównym celem
politycznym ugrupowania jest pogłębienie
podziałów w Europie i przywrócenie muru
berlińskiego i murów w ogóle.

„Działania Rosji na Ukrainie poka-
zują, że podziały w Europie wróciły do
mody. Czujemy, że zapotrzebowanie na
mury znacząco wzrośnie” – przekonuje
Sonneborn. Jeśli zdobędzie mandat w PE,
planuje, że każdy z 58 członków partii
będzie piastował go rotacyjnie, tak by
„każdy mógł najeść się homara i powy-
głupiać w Brukseli i Strasburgu”.

Gdybym mogła, zagłosowałabym na
„Tę Partię”. W końcu ona tylko szczerze
przyznaje, że w zamian za te 17 tys. euro
netto miesięcznie, które niektórzy euro-
posłowie zarabiają, nie płacąc, co najmniej
w przypadku polskich europosłów, w kraju
choćby jednego grosza podatków, zamierza
się porządnie powygłupiać. W końcu jedyne,
o czym decydują Polacy w eurowyborach,
to kto – Otylia Jędrzejczak czy Tomasz
Adamek – zostanie zesłany na luksusowe
wygnanie do Brukseli. Kto pośród, jak
wydaje się, nieskończonych politycznych
zasobów znad Wisły weźmie udział w wiel-
kim desancie balonów w eurogradzie.
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UE (szczególnie w kształcie nadanym
jej przez traktat lizboński) jest finezyjnym
instrumentem koordynowania złożoności;
utrzymywania zachowań 27 krajów w polu
określonych przez traktat standardów mi-
nimalnych oraz miękkiego eliminowania
perspektywy państw narodowych przez
deartykulację. W sieciowych procedurach
nie ma miejsca i dyskursu na wyrażanie
interesów terytorialnych całości. Państwa
pojawiają się tylko cyklicznie, w niejaw-
nych przetargach z biurokracją czy podczas
politycznych spotkań premierów.

Słabość i nijakość

Wyrugowana z poziomu państw narodo-
wych wola polityczna nie zaistniała jednak
na poziomie Europy jako całości. Najsil-
niejszy kraj – Niemcy – woli ukrywać się
za, manipulowanymi przez siebie, proce-
durami i ucieka skutecznie do postpoli-
tycznej przestrzeni. Unijny dyktat formy
– np. synkretyczne uznanie równopraw-
ności różnych systemów wartości (bo po
kantowsku traktuje się je w sposób tylko

„założeniowy”) eliminuje zaś wszelkie,
silne, absolutyzujące przekonania.

Owa letniość, brak woli politycznej
i wielocentrowość (gdy żaden ośrodek
władzy nie ma pełnej kontroli) wystarczają
może do funkcjonowania w sytuacjach
normalnych. Choć i wtedy uderzają brak
energii i hipokryzja. Procedury traktatu
lizbońskiego uniemożliwiają wyrażenie
i dostrzeżenie konfliktów w UE, ale prze-
cież ich nie eliminują! W warunkach po-
ważnych kryzysów powyższe metody re-
gulacji są jednak niewystarczające.

Ucieczka od polityczności i towarzy-
szącego jej poczucia odpowiedzialności
za coś więcej niż „ciepła woda” jest trans-
mitowana na poziom rządów. Wzmacnia
to apolityczność (i inercję) unijnej biuro-
kracji. Biurokracja łatwo więc „zapomina”
np. o propozycji Van Rompuya (Ukraina
jako pomost między sferą wolnocłową
Rosji a sferą wolnego handlu UE), bo
takie łączenie różnych logik wymagałoby
innowacyjnej zmiany procedur.

W sytuacjach kryzysowych Unia się
więc nie sprawdza. Te same rozwiązania,

JAdwigA sTAniszkis

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

UE wygasiła energię i wolę. Choć jej biurokratyczne regulacje i redystry-
bucja nieco zredukowały wewnętrzne zróżnicowania między krajami, kry-
zys wartości i brak pasji jest coraz bardziej widoczny.

Unia znudzona sama sobą



które są efektywne w sytuacji normalnej,
utrudniają szybką, skuteczną zintegrowaną
reakcję w sytuacji nowej. W UE nie ma
przygotowanych z góry (jak w USA) pro-
cedur na czas kryzysu – procedur cen-
tralizujących władzę – i uruchamiających
nadzwyczajne mechanizmy kontrolne na
ściśle określony czas.

W Unii w czasie kryzysu obserwujemy
łamanie ustaleń traktatowych (głębokie
ingerencje, nowe sankcje, unia fiskalna
i bankowa). A także aktywność lobby, np.
Europejskiego Forum Przedsiębiorców,
którego nie interesują już nowi, biedni
konsumenci, jak Ukraina. Z drugiej strony
martwi słabe i nierównomierne przygo-
towanie krajów Unii do nadciągającej re-
wolucji technologicznej: działalności
w kosmosie, nowych źródeł energii i ma-
teriałów.

Oblane sprawdziany

Trwający już prawie sześć lat globalny
kryzys gospodarczy jest moim zdaniem
podszyty urealnianiem – kamuflowanych
przez euro – zróżnicowań Zachodu i ujaw-
nianiem braku gotowości i zdolności wielu
krajów UE do uczestniczenia w techno-
logicznej rewolucji. Zderzenie z Rosją na
tle sytuacji na Ukrainie ujawnia z kolei
bezradność UE w kontaktach ze współ-
czesnymi państwami garnizonowymi (Ros-
ja, USA, Chiny). W tym nieumiejętność
zrozumienia ich logiki i przewidzenia
działań. Rosja to zakompleksiony i obra-
żony kolos, w którym zapewne trwa obec-
nie walka o władzę. Przede wszystkim
między centralnym politycznym segmen-
tem kontrolowanym przez Putina a luźną
sieciową koalicją dowódców okręgów woj-
skowych i regionalną administracją pań-
stwa, stworzoną przez tegoż Putina w koń-
cu lat 90., ale obecnie już nie w pełni

przez niego kontrolowaną. Starcie z Rosją
to także walka odmiennych typów my-
ślenia i horyzontów czasowych. Zachód
tego nie rozumie.

W Chinach przyszłą strategię gospo-
darczą i polityczną omawia się otwarcie
(patrz: niedawne spotkanie wojskowych
na wyspie Hajnan) w języku militarnej
logiki. Podobnie w Stanach Zjednoczonych
(patrz: obietnice Obamy taniej energii
dla Europy torpedowane przez biznes
i „cywilne państwo garnizonowe”). Europa
nie ma takiej struktury: istnieje szczątkowo
i w formule komercyjnej w niektórych jej
państwach (Francja, Szwecja). Wielka
Brytania ciąży zaś raczej ku USA. Zaś
NATO nie jest przygotowane do współ-
czesnych wyzwań.

Europa jest spóźniona. UE wygasiła
energię i wolę. Choć jej biurokratyczne
regulacje i redystrybucja nieco zreduko-
wały wewnętrzne zróżnicowania między
krajami. Kryzys wartości i brak pasji jest
coraz bardziej widoczny. Niczego już się
nie absolutyzuje: można jedynie optyma-
lizować kombinację norm w ramach syn-
kretycznej formy. Unia zdaje sobie z tego
sprawę. I wydaje się zażenowana, że ktoś
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może o niej marzyć (początki Majdanu).
A równocześnie jest zirytowana (prowo-
kacja na Majdanie jest traktowana jako
próba oszustwa; za coś podobnego – Ti-
miszoara – Rumuni zostali kiedyś srogo
ukarani dwuletnim bojkotem).

Unia nie może zrozumieć, jak nowy
rząd Ukrainy mógł działać bez wcześniej-
szych sekretnych porozumień na Krymie
i na Wschodzie. Ta słowiańska improwi-
zacja Ukraińców zderzona ze słowiańskim
brakiem szacunku dla prawa (Rosja) jest
dla UE coraz bardziej obca. Rozczarowanie
innymi i samą sobą, brak woli politycznej,
świadomość wewnętrznych różnic men-
talności (owa opisywana przeze mnie „Se-
kretna mapa Europy”) i interesów, brak

gotowości do płacenia ceny w imię obrony
wartości: wszystko to może doprowadzić
do dalszej dezintegracji Unii.

Luka między Europą jako mitem
a realną Europą w gorsecie UE rośnie.
Większa sprawiedliwość niszczy wielkość
i uśrednia aspiracje. Może eliminuje we-
wnętrzne konflikty między krajami, ale
wygasza energię. Niemcy chowają swoją
siłę za fasadą procedur Unii, którymi (nie
do końca) manipulują. Nie są jednak
szczęśliwe i gotowe do wzięcia odpowie-
dzialności. Tak więc UE w najbliższych
latach albo wymyśli siebie na nowo (ale
nie jako federację, bo ta nie poradzi sobie
z sieciowością i postpolitycznością), albo
się rozpadnie.
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Rząd rozpoczął kampanię promującą
10-lecie obecności Polski w Unii Eu-
ropejskiej. Są orliki, stadiony, auto-
strady i uśmiechnięci ludzie. Władza
wydaje się przekonywać Polaków, że
Unia to najlepsze, co nam się mogło
przydarzyć. Czy rzeczywiście obraz
jest tak jednostronnie pozytywny?

Nie jest jednoznacznie pozytywny. Pytanie,
czy celem rządu powinno być czarowanie
ludzi, czy dostarczenie im pełnej informacji
na temat korzyści i kosztów płynących
z naszego członkostwa w UE. Takie zma-
sowane uderzenie propagandowe w oby-
wateli tuż przed wyborami rozzłości tych,
którzy oczekują czegoś więcej niż pro-
stackich przekazów. Warto jednak pa-
miętać o tym, że kampanie promocyjne
nie dają możliwości dostarczenia pełnej
informacji o skutkach przynależności Pol-
ski do Unii. Rzetelna analiza musiałaby
brać pod uwagę cztery typy elementów:
korzyści z nieprzystąpienia do UE, korzyści

z przystąpienia do niej, koszty przystą-
pienia i koszty wynikające z nieprzystą-
pienia do Unii. Dopiero po dokonaniu
tak dogłębnej analizy ukazałby się nam
zniuansowany i pełny obraz naszego człon-
kostwa w UE.

Rząd Platformy także pchał nas usilnie
w kierunku euro…

Tak było chyba w 2007 czy 2008 r., kiedy
minister Jacek Rostowski chciał jak naj-
szybszego przyjęcia wspólnej waluty. Teraz
prof. Marek Belka w Waszyngtonie po-
wiedział coś, co wtedy powinno było być
wzięte pod uwagę. Wówczas, w roku 2008,
Rostowski argumentował, że obniżymy
koszty obsługi długu, czyli w euro bę-
dziemy pożyczać nie na 5, tylko na 2 proc.
To bez dyscypliny finansów publicznych
może jednak prowadzić do deficytu
i wzrostu długu. Przyjęcie wspólnej waluty
początkowo pomogło Grecji w finanso-
waniu wydatków publicznych, ale nie

AleksAnder sUrdeJ

Ekonomista, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

Oszacowanie kosztów i korzyści z członkostwa w Unii zależy od horyzontu
czasowego. Przykład Grecji powinien stanowić dla nas zaproszenie do
refleksji, jak to będzie wyglądać za lat 10.

Miłe w Ue początki

z prof. Aleksandrem surdejem 
rozmawia Aleksandra rybińska



wzięto pod uwagę struktury greckiej gos-
podarki, czyli tego, z czego żyją Grecy. Te
ułatwienia finansowania wyszły więc Grecji
bokiem.

Podobnie było w Irlandii czy Hisz-
panii. Łatwiejsze warunki finansowania,
kierując pieniądze na rynek nieruchomo-
ści, doprowadziły do sytuacji, w której
nastąpił przerost inwestycji w nierucho-
mości, a ceny zostały wybite. Ukierunko-
wało to także podaż pracy, zatrudnienie
rosło w budownictwie. Potem ponad 100
tys. mieszkań stało pustych, a robotnicy
stracili pracę. To dało taki paradoksalny
rozwój, o którym teraz prof. Belka wspo-
mina. Korzyści z przyjęcia euro mogą
okazać się pozorne i doprowadzić do tego
typu zniekształceń strukturalnych. Wy-
maga to trzeźwego oglądu.

Do tego dochodzi problem masowej
emigracji. Jeśli Polska się zamieniła
dzięki członkostwu w UE w „zieloną
wyspę”, to dlaczego tylu ludzi wyje-
chało?

Albo kapitał przychodzi do pracy, czyli
tam, gdzie są młodzi, wykształceni ludzie,
albo praca podąża za kapitałem. Masowy
wyjazd z Polski względnie młodych ludzi
i niepewność co do tego, czy to zwykła
mobilność (czyli będzie miał miejsce po-
wrót), czy trwała emigracja, powoduje,
że bilans za 10 lat może być bardzo nie-
korzystny. Przy czym zawsze jest ten ar-
gument: co by było, gdyby oni nie wyje-
chali. Czy byłby wzrost bezrobocia? Obec-
nie po prostu nie wiemy, czy oni wrócą
i w jakiej roli. Czy jeśli nie będzie rozwoju
gospodarczego w Polsce i nie powstaną
silne przedsiębiorstwa, będą w ogóle mieli
do czego wracać? Jako rentierzy musieliby
zarabiać bardzo dużo, wobec tego ten bi-
lans, który w tej chwili jawi się jako ko-

rzystny – zmalało bezrobocie i napływają
transfery pieniężne od emigrantów – za
10 lat może się okazać obciążeniem, choćby
w postaci trwałego uszczerbku demogra-
ficznego.

W spocie PO akcent został położony
na środki unijne, które miały zapewnić
nam wielki skok cywilizacyjny. Tyle że
inwestycje w infrastrukturę, drogi i sta-
diony nie zwiększyły w żadnym stopniu
innowacyjności i konkurencyjności
naszej gospodarki. Jesteśmy produ-
centem europalet z autostradami. To
dość powierzchowna modernizacja,
czy się mylę?

No tak, ale nie sądzę, by ktoś w Brukseli
kazał nam za środki unijne budować
akurat stadiony. Infrastruktura w sensie
dróg i lotnisk jest potrzebna, tylko chodzi
o to, by była budowana szybciej i taniej
oraz bez przerostów. To ważne. Nawet
Internet trzeba zbudować, muszą być po-
łożone światłowody, a telefonia mobilna
wymaga postawienie masztów. Taka in-
frastruktura jest ważna dla komfortu życia
i decyzji konsumenckich, choćby wyboru
operatora. Pytanie, jaka jest w tym rola
inwestycji publicznych, a jaka sektora
prywatnego.

10

„Nowa Konfederacja” nr 30, 1–7 maja 2014 www.nowakonfederacja.pl

Pieniądze idą tam, dokąd nie

powinny, dają małe efekty

i rozrasta się administracja.

Tak jest nie tylko u nas, ale

również w grecji, we

włoszech i w Hiszpanii



Jeśli natomiast chodzi o przedsię-
biorstwa, to niesłychanie trudno jest wpły-
nąć na ich rozwój. Innowacyjność nie jest
łatwa do osiągnięcia poprzez programy
administracyjne. Gdybyśmy mogli przy
pomocy pieniędzy publicznych wpłynąć
na pojawienie się nowych produktów ryn-
kowych, bez zniekształcenia konkurencji,
to mielibyśmy skuteczne narzędzie kreo-
wania przewagi konkurencyjnej. Ale nie
mamy. Pytanie też, jak sprzyjać rozwojowi
firm powstających organicznie, bo Lotos,
PKN Orlen Czy KGHM to molochy od-
ziedziczone po PRL. Chodzi o to, by pomóc
średnim firmom powstałym po 1990 r.,
i to jest zadanie obecnie nierozwiązane.
Brakuje bowiem jakości w administracji
gospodarczej. 

Chociaż UE tego zakazuje, admini-
stracje wielu krajów pomagają swoim
przedsiębiorstwom. Dobrze wiemy, jak
działa Francja, kiedy trzeba pomóc sprze-
dać rodzime elektrownie atomowe. Mó-
wienie więc, że nic nie można – by przykryć
własną nieudolność – jest oczywiście nie
do przyjęcia. Chodzi o to, by polskie firmy
rosły, bo one ciągną Polaków. Podobnie
jest z polskimi uczelniami, bo one są prze-
de wszystkim kanałem awansu i sukcesu
polskich naukowców. Bez tego nie będzie
wzrostu zarobków i trwałej poprawy po-
ziomu życia w naszym kraju. 

Jednak trudno oprzeć się wrażeniu,
że polskie władze przez ostatnie 10
lat skupione były głównie na absorpcji
środków europejskich. Wiele fundacji,
stowarzyszeń i firm w naszym kraju
prowadzi tylko taką działalność, jaka
jest objęta unijnymi programami, na
którą można zdobyć unijne dofinan-
sowanie. Taka zależność od pieniędzy
z Brukseli nie wydaje się zdrowa…

Prawda jest taka, że te sławetne 300
mld zł z Brukseli to 300 mld zł brutto, bo
trzeba odliczyć nasza składkę do unijnego
budżetu, która wynosi blisko 2,5 mld euro
rocznie. Ociężałość ogromnej machiny
planistycznej jest kolejnym problemem.
Ilekroć człowiek spotka się z jakimś mar-
szałkiem, a ja ostatnio widziałem w dzia-
łaniu władze Małopolski, natychmiast to
zauważa.

Powiedzmy, że mamy w Krakowie
2,3 mld euro do wydania w przeciągu
siedmiu lat. Władze zbierają propozycje
i dopasowują je do proporcji, które same
układają. To wygląda jak planowanie w so-
cjalizmie, przy czym de facto wychodzi
znacznie gorzej. Środki muszą być ab-
sorbowane, więc pieniądze są często wy-
dawane w sposób mało efektywny.
Dobrym przykładem są tu orliki. Koszto-
wały za dużo, a potem nie można ich wy-
najmować odpłatnie, aby zebrać środki
na ich utrzymanie. To przykład zniekształ-
cenia tego typu mechanizmów rozdziału
środków. To zniekształcenie może być
tak duże, że, wraz z kosztami przerostów
administracyjnych, może pożerać nawet
30 proc. środków. 

Powoduje to niesprawność, która jest
kosztowna. Wszyscy o tym wiedzą, jednak
nie sposób tego uniknąć, ponieważ cała
logika wydatkowania środków sprawia,
że musi wzrosnąć zatrudnienie w admi-
nistracji. Ktoś musi rozpisywać te konkursy,
później musi kontrolować wydatkowanie
środków, bo one są środkami publicznymi.
Ta logika jest paraliżująca. To niestety
utrwala zbyt dużą zależność od pieniędzy
publicznych, pojawia się ukryta korupcja
polityczna, w sensie łacińskim tego słowa,
czyli zepsucie polityki publicznej.

Pieniądze idą tam,dokąd nie powinny,
dają małe efekty i rozrasta się admini-
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stracja. Tak jest nie tylko u nas, ale również
w Grecji, we Włoszech i w Hiszpanii,
gdzie w ramach środków unijnych wybu-
dowano lotnisko, z którego nigdy nie wy-
startował choćby jeden samolot. Tyle że
gdybyśmy zamiast środków unijnych na
tę skalę wydawali pieniądze publiczne,
polskie, to pewnie byłoby wiele podobnych,
nieudanych inwestycji.

Szef MSZ Radosław Sikorski ocenił,
że obecność krajów Europy Środko-
wo-Wschodniej w Unii jest ich sukce-
sem i powodem do dumy. Wielu eks-
pertów twierdzi jednak, że integracja
z UE nie zmniejszyła różnic między
zachodnią a środkową częścią Europy.
W pewnym stopniu utrwaliła nawet
peryferyjność Europy Środkowej. Kto
ma rację?

Nawet jeśli w rankingu jesteśmy
wciąż na dole, to ważny jest dystans. W tej
chwili mamy 61 proc. PKB średniej UE15.
Więc można pocieszyć się tym, że choć
wciąż jesteśmy gospodarką peryferii, to
dystans się zmniejszył. Jeśli centrum,
czyli Europa Zachodnia, się rozwija, bycie
jej peryferium jest zawsze lepsze niż al-
ternatywa. Pytanie, czy wejście do Unii
pozbawiło nas narzędzi do sterowania
naszą gospodarką. Weźmy dużą zależność
od importu. Przez ostatnie 25 lat nie było
roku, w którym bilans handlowy Polski
nie byłby negatywny. To było kwitowane
ze strony władzy uwagami, że gospodarki
nadrabiające zaległości rozwojowe są im-
portochłonne i sprowadzają dobra inwe-
stycyjne.

Nie widziałam jak dotychczas troski
polskich rządów o zrównoważenie obrotów
handlowych z zagranicą, bo kraj, który
stale więcej importuje, niszczy miejsca
pracy u siebie. Importuje bowiem wraz

z towarami konsumpcyjnymi miejsca pra-
cy tworzone za granicą. Regulacje i umowy
na poziomie unijnym na powierzchni
znacznie utrudniają manipulowanie im-
portem, czyli decyzję, co do kraju może
być wwożone, a co nie. Rosja np., kiedy
chce wprowadzić embargo na określone
towary, to je wprowadza. W UE gra o ko-
rzyści jest trudniejsza, bardziej wysubli-
mowana, wymaga jasnych celów, mądrego
przywództwa i ludzi, którzy dbają o sprawy
kraju, a nie mówią, że nic się nie da
zrobić. Należy dbać o swoje interesy, które
są interesami terytorium, czyli troszczyć
się o działalność gospodarczą ulokowaną
w Polsce.

Czy minione dziesięć ostatnich lat to
unikatowy okres w historii Polski, który
prowadził do wszechstronnej moder-
nizacji naszej gospodarki, administracji
i życia społeczno-politycznego? A może
należy uznać ten czas jedynie za spek-
takularny „rozbłysk”, który nie pro-
wadzi do trwałego rozwoju?

Obserwowane przez nas pozytywne
skutki naszego członkostwa w UE mogą
okazać się krótkotrwałe. Powinniśmy mieć
własne kryteria oceny, a nie blichtr
w postaci kilku slajdów czy zdjęć, które
pokazują nam tylko jedną stronę medalu.
Nie można dać się propagandzie ogłupić.
Ale chodzi też o to, by krytyka rządu była
rzeczowa, bo tylko wtedy zmuszany jest
on do poprawy. Na tego typu propagandę
nasuwa się od razu kontrpropaganda, na
białe – czarne. A jest przecież tyle błędów
w sposobie wydatkowania pieniędzy z UE
i tyle uśpienia. Na tym polega całe nie-
bezpieczeństwo. Pieniądze z Brukseli usy-
piają czujność. Jest taka struktura, która
nazywa się województwa i urzędy mar-
szałkowskie. Regionalni politycy nie mają
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jednak teraz własnej bazy podatkowej,
stali się dysponentami pieniędzy unijnych.
Stają przed ludźmi jako wujkowie, którzy
rozdają pieniądze. Dzięki temu ci ludzie

się zabetonowali na stanowiskach na lata.
Czy są kompetentni? Właśnie w to można
wątpić.
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Jerzy Gorzelik, a przede wszystkim
jego ostatnie wypowiedzi wzbudziły sporo
kontrowersji. Ja jednak nie przyłączę się
do powszechnego na prawicy chóru obu-
rzenia i nie będę eksploatował już i tak
wyeksploatowanej rytualnej figury świę-
tego oburzenia. Bowiem nie o zabawę
w dekonstrukcję retoryki tu chodzi czy
o nawet zwykłą polemikę, lecz o godność.
Czyją? Oczywiście Ślązaków, którym sku-
tecznie odmawia się prawa do stowarzy-
szania, ochrony własnego języka, a nawet
zgłaszania pewnych propozycji ustrojo-
wych (autonomia regionalna), rozsądnych
czy nie, to już kwestia dyskusji.

W całej sprawie dziwi brak zrozu-
mienia dla odrębności językowej czy kul-
turowej. Za każdym razem jako odpowiedź,
niczym diabeł z pudełka, wyskakują wy-
świechtane stereotypy „V kolumny” czy
separatyzmu. Skąd wzięło się to endeckie
i zarazem centralistyczne zawężenie my-
ślenia? Skąd bierze się w Polsce lęk, że
oto następuje zamach na integralność te-
rytorialną państwa, a homogeniczny naród
polski zostanie rozhermetyzowany przez

agresywne mniejszości i ich emancypa-
cyjne postulaty. Chłodniejsze spojrzenie
pokazuje zupełnie inny obraz, bliższy at-
mosferze z komedii pomyłek lub psy-
chodramy, której protagoniści nie panują
nad emocjami.

Bo cóż dziwnego jest w fakcie, że
grupa ponad 800 tys. ludzi, a konkretnie
jej reprezentanci, domaga się prawa do
zrzeszania się i instrumentów (w których
posiadaniu jest państwo) dla ochrony ję-
zyka, którym się posługuje. Gdy opadnie
bojowy kurz i rozbroimy kilka zgrabnych
bon motów używanych przez obie strony
sporu, sprawa staje się dużo bardziej po-
ważna, niż na pierwszy rzut oka się wydaje.
Choć zarazem z perspektywy średniej
wielkości europejskiego kraju jej rozwią-
zanie w sensie politycznym wydaje się
dziecinnie proste.

Wystarczy znowelizować ustawę
o mniejszościach narodowych i etnicznych,
przyznając Ślązakom status grupy etnicz-
nej, a językowi śląskiemu rangę języka
regionalnego, i po sprawie. Zatem nie
o Jerzego Gorzelika tu chodzi ani nawet

ToMAsz słUPik

Doktor politologii, adiunkt UŚ w Katowicach

Brakuje zrozumienia dla odrębności językowej czy kulturowej Śląska.
W odpowiedzi na godnościowe postulaty Ślązaków wciąż niczym diabeł
z pudełka wyskakują stereotypy „V kolumny” czy separatyzmu.

nie taki Ślązak straszny

http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/193189-jerzy-gorzelik-jak-putin-straszy-albo-autonomia-gornego-slaska-albo-oderwanie-go-od-polski


o retorykę polityczną, ani nawet o auto-
nomię (o której warto bez emocji rozma-
wiać), ale o godność ponad 800 tys. oby-
wateli Rzeczypospolitej.

Jałowe przerzucanie się inwektywami
i straszenie niemieckim zagrożeniem ni-
czego w dłuższej perspektywie nie roz-
wiązuje, przynosi jedynie krótkotrwałe
korzyści politykom, którzy grając tą spra-
wą, wykorzystują ją do swoich partyku-
larnych interesów. Skutek zaś jest od-
wrotny do zamierzonego, ponieważ Ślązacy
czują się coraz bardziej ignorowani, a ich
godnościowe postulaty będą artykułowane
przy użyciu coraz bardziej agresywnej re-
toryki.

Z perspektywy właściwie rozumianego
interesu narodowego Polska powinna
przestać ignorować postulaty sporej grupy
swoich obywateli. Przykładu nie trzeba
daleko szukać: choćby Wielka Brytania,

która kilka dni temu przyznała status
mniejszości narodowej Kornwalijczykom.
Potrzeba więcej odwagi i zrozumienia za-
miast emocji i pustych gestów. Więcej
racjonalności czy wręcz chłodnej poli-
tycznej kalkulacji, a cały dotąd jałowy
spór nabierze innego znaczenia i znajdzie
swoje pozytywne rozwiązanie.
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Ze względu na wydarzenia na Ukrainie
zeszłotygodniowa wizyta prezydenta Ba-
racka Obamy w Azji nie była w Polsce
komentowana. Trochę szkoda, bowiem
wizyta amerykańskiego prezydenta (któ-
rego uważamy za gwaranta bezpieczeń-
stwa) w Japonii, Korei Płd., Malezji i Fi-
lipinach nie da się, w czasach globalizacji
Pax Americana, oddzielić od sytuacji na
Ukrainie. Od tego, jak bardzo USA będą
zaangażowane w Pacyfik i tamtejszy region
świata, zależy to, w jakim stopniu Stany
będą się angażować w rozwój sytuacji na
Ukrainie.

Zdumiało mnie też, iż wielu komen-
tatorów i ekspertów, których nierzadko
bardzo cenię, kwestionowało amerykański
zwrot ku Azji („American pivot to Asia”).
Jedni zdawali się go w ogóle nie zauważać,
inni twierdzili, że w obliczu agresji Rosji
na Krym jest już nieaktualny, jeszcze inni
bagatelizowali jego znaczenie.

Istotnie, z efektywnością zadeklaro-
wanego zwrotu ku Azji są pewne trudności
– Syria, Bliski Wschód, teraz Ukraina.
Nie zmienia to jednak faktu, iż „zwrot”

postępuje. I azjatycka wizyta Obamy jest
jego pełnym potwierdzeniem.

Przypomnijmy choćby 6 punktów
z artykułu H. Clinton opublikowanego
w 2011 r. w „Foreign Policy”: wzmacnianie
relacji bilateralnych dotyczących bezpie-
czeństwa, pogłębianie współpracy z ros-
nącymi potęgami (Chiny), zaangażowanie
w regionalne i multilateralne inicjatywy,
promocja amerykańskiego handlu i in-
westycji w regionie, utrzymywanie i po-
większanie obecności wojskowej, promocja
praw człowieka i demokracji.

Jeśli spojrzymy na to, co robił Obama
w Azji, to będzie to niemal dokładnie rea-
lizacja punktów Clinton.

Po pierwsze, starał się zrównoważyć
wpływy Chin, być może najważniejszego
kraju z punktu widzenia całej wizyty, cho-
ciaż niewizytowanego. Obama we wszyst-
kich azjatyckich stolicach mówił bowiem
mniej więcej to, co w Tokio – podkreślał,
że Chiny muszą przestrzegać międzyna-
rodowych norm i reguł.

Po drugie, gospodarka. Prezydent
promował „Trans-Pacific Partnership”

rAdosłAw Pyffel

Prezes Centrum Studiów Polska–Azja

Ameryka zdradza oznaki coraz większego zainteresowania Pacyfikiem.
W przyszłości będzie za pewne chętniej chronić Azjatów przed Chinami
niż środkowych Europejczyków przed Rosją.

Azja ważniejsza od Ukrainy



(Partnerstwo Transpacyficzne) – regio-
nalną organizację multilateralną wyklu-
czającą Chiny. Obama zapewniał przy
tym sojuszników, zwłaszcza Japonię, że
USA są obecne w regionie („Ameryka jest
i będzie krajem Pacyfiku”). Promował też
współpracę ekonomiczną. Choć republi-
kańska opozycja oskarżała go, iż skończy
się jedynie na deklaracjach.

Po trzecie, podniesienie morale sta-
cjonujących wojsk poprzez wizyty w bazach
i spotkania z żołnierzami (mogą być po-
trzebni). Niepokojący może być naturalnie
także fakt, iż Amerykanie zredukowali
budżet obronny o blisko 7 proc. Należy
jednak pamiętać, że w najmniejszym stop-
niu ta redukcja osłabi ich na Dalekim
Wschodzie. Ewidentnie widać natomiast,
że będzie im bardzo trudno grać na dwa
fronty (tj. w Europie i w Azji, nie mówiąc
o Bliskim Wschodzie czy innych regionach
świata).

Po czwarte, nastąpiła przełomowa
wizyta w Malezji, która została wyśmiana
przez Joshuę Kurlantzicka jako bezsen-
sowna. Zdaniem tego wpływowego ko-
mentatora Malezja nie nadaje się do TPP,
nie chce się reformować, w dodatku łamie
prawa człowieka, np. wtrącając do wię-
zienia lidera opozycji pod pretekstem…
sodomii. Tyle tylko, że w czasach „zwrotu”
pozyskanie sojusznika w regionie czy nawet
zapewnienie sobie życzliwej neutralności
danego kraju mogą być na wagę złota.

Amerykanie już dokonali rewolucyjnej
zmiany w swojej polityce wobec Birmy,
która po kilkudziesięciu latach izolacji
przez Zachód niebezpiecznie zbliżyła się
do Chin. Teraz mogą zrobić to samo w sto-
sunku do Malezji, przymykając przy tym
oko na pewne „niedostatki”. Niedawno
wszak doszło do pierwszej w historii wizyty
prezydenta USA w Birmie, a w Malezji
do pierwszej od lat pięćdziesięciu.

Patrząc na całą sprawę z perspektywy
polskiej, nie należy popadać w panikę.
Z pewnością nie mamy do czynienia ze
„scenariuszem dezintegracyjnym” (nazwa
pochodzi z Białej Księgi BBN), w którym
w kwestii bezpieczeństwa Polska byłaby
zdana wyłącznie na siebie. Ameryka to
gwarant naszego bezpieczeństwa i nadal
jest hegemonem. Zdradza jednak coraz
większe zainteresowanie Pacyfikiem. Może
to oznaczać, iż w perspektywie dekady
czy dwóch nie będzie w stanie angażować
się zbytnio w wydarzenia w Europie Cen-
tralnej.

Powody, dla których Amerykanie
będą bardziej chcieli współpracować z Az-
jatami i chronić ich przed Chinami, a nie
środkowych Europejczyków przed Rosją,
są dwa:

Pierwszy to taki, że Rosja, nawet jeśli
utrzyma status mocarstwa, będzie mo-
carstwem wagi średniej, które nigdy nie
będzie w stanie zagrozić hegemonii Ame-
ryki. Jeśli zaś Chiny uporają się z proble-
mami wewnętrznymi, ich potencjał skazuje
je wręcz na rywalizację z USA. 

Drugi powód to coraz liczniejsza, bo-
gatsza i dynamicznie rozwijająca się az-
jatycka klasa średnia. Myśląc o amery-
kańskim eksporcie i inwestycjach, nie
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sposób nie zauważyć, że Azja jest dużo
atrakcyjniejsza, a jej konsumenci mają
znacznie zasobniejsze portfele. By zrozu-

mieć dynamikę wydarzeń na Ukrainie,
warto więc czasami obejrzeć coś więcej
niż tylko kolejną relację ze Słowiańska.
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Tony Judt to angielsko-amerykański his-
toryk (idei) o żydowskich korzeniach,
autor słynnego „Powojnia”. „Rozważania
o wieku XX” są zapisem obszernej roz-
mowy, jaką przeprowadził z nim Timothy
Snyder, pokaźnym przypisem do równie
pokaźnego naukowego i publicystycznego
dorobku. Stojący u kresu swojego życia
Judt (zm. 2010) „zdaje w nim sprawę”
z własnej biografii intelektualnej, która
sprawiła, że stał się buntownikiem z wy-
boru zarówno w świecie żydowskiej dias-
pory, jak i wielu intelektualnych środowisk
współczesnej lewicy.

Polski czytelnik zna Judta przede
wszystkim z takich prac jak „Źle ma się
kraj. Rozprawa o naszych współczesnych
bolączkach”, „Powojnie. Historia Europy
od roku 1945” czy „Historia niedokoń-
czona. Francuscy intelektualiści 1944–
1956”. Niewielu wie jednak, że to także
autor wyrzucony z wpływowego amery-
kańskiego pisma „The New Republic”,
które od połowy lat 70. XX w. wspiera
proizraelską politykę Białego Domu. Bez-
pośrednią przyczyną zakończenia przez

pismo współpracy z Judtem były oska-
rżenia pod jego adresem o… antysemi-
tyzm.

Choć „Rozważania o wieku XX” to
książka wielowątkowa, warto opisać te
wydarzenia i idee, które uczyniły angiel-
skiego autora źle widzianym przez znaczną
część (pro)izraelskiej opinii publicznej na
Zachodzie i w Izraelu. Także po to, żeby
zrozumieć nasze problemy z częścią śro-
dowisk Żydów amerykańskich, które łatwo
szafują wyrokami w sprawie „zoologicz-
nego antysemityzmu” Polaków i zapomi-
nają o polskim istotnym wkładzie w ra-
towanie europejskich Żydów w czasach
Holokaustu.

Rodzinna Europa Wschodnia

Sięgnijmy najpierw do źródeł, czyli ro-
dzinnych korzeni Judta. Korzeni wschod-
nioeuropejskich. Dziadek Judta ze strony
matki dorastał w carskim Sankt Peters-
burgu. Babka ze strony matki była ru-
muńską Żydówką z Mołdawii. Poznali się
w Londynie, do którego rodzina jego babki

krzyszTof wołodźko

Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Fragmenty opowieści Tony’ego Judta poświęcone tematyce żydowskiej
czytałem z pewnym dyskomfortem, ale i ze świadomością, że nie sposób
ich nie zauważyć i nie odnotować.

Judt, autor niewygodny



przeniosła się po pogromie w Kiszyniowie
w 1903 r. Dziadek Judta ze strony ojca
pochodził z Warszawy. Z kolei jego babka
ze strony ojca pochodziła z Pilwiszek,
wioski niedaleko Kowna. Los zetknął ich
w Belgii, z której emigrowali do Anglii
w 1914 r. w obawie przed wojną. Natomiast
rodzice Judta poznali się w roku 1940 r.
w Oksfordzie w czasie niemieckich nalotów
na Anglię.

Judt urodził się w roku 1948 w ro-
dzinie świadomie dążącej do asymilacji,
a równocześnie wciąż akceptującej na po-
ziomie obyczaju społecznego swoją reli-
gijną żydowską tożsamość. Dobrze oddają
to słowa historyka: „Urządzono mi bar
micwę, bo dla dziadków byłoby nie do
pomyślenia, że mogłaby się nie odbyć.
Ale poza tym w naszym domu nie było
nic żydowskiego”.

Bardzo interesujący jest pewien ele-
ment przeżywania swojej tożsamości przez
ojca Tony’ego, który mimo że na stałe
osiedlił się w Anglii, zachował „konty-
nentalne upodobania” także co do marek
samochodów. Judt wspomina: „Nawet
samochód, którym jeździliśmy, sugerował
pewien rodzaj »nieżydowskiej żydowsko-
ści« mojego ojca. Był wielkim fanem za-
kładów Citroëna, ale nie sądzę, by kiedy-
kolwiek wspominał, że należą one do ży-
dowskiej rodziny. Ojciec nigdy nie po-
prowadziłby renault, prawdopodobnie
dlatego, iż Louis Renault był znanym ko-
laborantem, którego firmę znacjonalizo-
wano po wyzwoleniu jako karę za jego
sympatie do rządu Vichy. O peugeotach
wspominano w rodzinnych rozmowach
z uznaniem. W końcu były dziełem pro-
testantów i nie zostały skompromitowane
katolickim antysemityzmem Francji re-
żimu Vichy”.

Ten cytat skłania do refleksji o tym,
jak kształtują się relacje między kulturą,

kapitałem a technologią w krajach, które
dysponują długimi tradycjami własnego
przemysłu. A dla nas niestety brzmi dziś
tak egzotycznie…

Rozczarowany Izraelem

W 1963 r. Judt wyjechał do Izraela, do
kibucu Chukok w Galilei dzięki pośred-
nictwu lewicowego skrzydła ruchu kibu-
cowego związanego z izraelską socjalde-
mokratyczną partią Jedność Pracy. Jak
wspominał: „Widziałem Izrael przez róż-
owe okulary, jako wyjątkowy lewicowy
kraj, gdzie wszyscy należeli do kibuców
i gdzie mogłem rzutować szczególny, ży-
dowski, socjaldemokratyczny idealizm na
całą żydowską populację”. Jednak fascy-
nacji lewicowym syjonizmem położyła
kres wojna sześciodniowa 1967 r., kiedy
Judt został tłumaczem między żydowskimi
oficerami oraz anglo- i francuskojęzycz-
nymi ochotnikami służącymi w oddziałach
Izraela.

Wtedy zobaczył inne oblicze żydow-
skiego państwa: „Marzenie o wiejskim
socjalizmie było tylko marzeniem […].
Spotkałem Izraelczyków, którzy byli szo-
winistami w każdym znaczeniu tego słowa
– ich niechęć do Arabów graniczyła z ra-
sizmem […]. Pogardzali »dziedzicami Ho-
lokaustu« oraz Żydami urodzonymi poza
Izraelem, którzy nie rozumieli i nie cenili
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nowych Żydów, rodowitych Izraelczyków”.
Był to kraj, opowiadał Judt, „który nie-
nawidził swoich sąsiadów i szykował się
do katastrofalnego, mającego trwać po-
kolenia zerwania z nimi na skutek zajęcia
ich terytoriów”. To głębokie młodzieńcze
rozczarowanie państwem żydowskim
z pewnością zaważyło na późniejszej per-
spektywie Judta.

Ale temat Izraela zniknął z pola za-
interesowania historyka na blisko trzy
dekady. Jesienią 2003 r. powrócił do tej
kwestii, publikując wiele krytycznych ar-
tykułów poświęconych polityce żydowskiej
na Zachodnim Brzegu i zbyt daleko idą-
cemu jego zdaniem amerykańskiemu
wsparciu dla Izraela.

Swoją decyzję o zaangażowaniu w tę
sprawę Judt tłumaczył następująco: „Jako
Żyd poczuwam się do obowiązku ostrego
krytykowania Izraela, na co nie mogą
sobie pozwolić goje z obawy przed nie-
uzasadnionymi, ale skutecznymi zarzutami
o antysemityzm”. Ta w miarę bezpieczna
pozycja sprawiła, że Judt stał się gościem
na licznych dyskusjach dotyczących Bli-
skiego Wschodu, na których swobodnie
mógł krytykować i żydowskie państwo,
i świat arabski.

Holokaust i polityka

Ostrze krytyki Judta wymierzone było
nie tylko w Izrael, ale także jego „amery-
kańskich klakierów”. Jak brzmiał główny
zarzut historyka wobec tego kraju? „Wy-
różnia go nieco paranoiczna narodowa
kultura polityczna i niezdrowe uzależnienie
się od Holokaustu – swojej moralnej pro-
tezy i broni, którą odpiera wszelkie za-
rzuty”.

Judt odwołuje się do argumentu, że
takie instrumentalne podejście do Szoah
spowoduje w końcu erozję tej tragedii

cywilizacyjnej i etycznej, tragedii wciąż
należącej do depozytu kultury pamięci
naszej epoki. Jak mówił Snyderowi: „Po-
jedź do Turcji, Amsterdamu czy Londynu
(chociaż wciąż nie do Ameryki): w każdej
poważnej dyskusji na temat Bliskiego
Wschodu czy Izraela ktoś zapyta cię,
w dobrej wierze, czy nie przyszła pora
rozróżnić między Izraelem a Holokaustem,
gdyż Zagłada nie powinna służyć jako
alibi bandyckiemu państwu”.

Judt nie przeczy, że istnieje oczywisty
antysemityzm i „antyizraelizm” (nie tak
rzadko już ze sobą zbieżne). Uważa jednak,
aż i tylko, że Izrael jako Państwo-W-Sta-
nie-Ciągłej-Wojny, nakierowane wiecznie
na konflikt, „to nie jest normalne życie”.
Odnotowuje przy tym, że część odpowie-
dzialności za tę sytuację ponoszą amery-
kańscy Żydzi i część nieżydowskiego es-
tablishmentu Stanów Zjednoczonych, któ-
ry rozgrywa „kwestię izraelską” jako szczę-
śliwie zesłaną przez historię kartę prze-
targową na Bliskim Wschodzie.

Rytualne poparcie

W opisach Judta jest całe mnóstwo niu-
ansów dotyczących przykładowo analiz
specyfiki amerykańskiej diaspory żydow-
skiej. Wskazuje on choćby na swoisty –
tak to nazwę – „rytuał przebłagalny”
w którym bezkrytyczna afirmacja Izraela
stanowi zadośćuczynienie wobec ofiar
hitlerowskich Niemiec.

Jak stwierdza autor „Powojnia”: „His-
toria amerykańskich Żydów to pod wie-
loma względami opowieść o spóźnionej,
często o pokolenie lub więcej, odpowiedzi
– na wydarzenia w Europie i na Bliskim
Wschodzie. Świadomość kataklizmu, jaki
stał się udziałem Żydów – i stworzenia
w jego efekcie Państwa Izrael – przyszła
o wiele później”. Odnotujmy jeszcze jedną,
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sarkastyczną wypowiedź Judta: „Zwykliś-
my mówić, że syjonista to Żyd, który płaci
innemu Żydowi, żeby zamieszkał w Izraelu.
Ameryka pełna jest syjonistów”.

Przyznam, że jako zdeklarowany fi-
losemita fragmenty opowieści Judta po-
święcone tematyce żydowskiej czytałem
z pewnym dyskomfortem, ale i ze świa-
domością, że nie sposób ich nie zauważyć
i nie odnotować.

Przez Judta nie przemawia mniej lub
bardziej ukrywana nienawiść do Żydów,
oczywista w przypadku zdeklarowanych

antysemitów. To dystans wobec własnego
życia i tożsamości oraz elementarna uczci-
wość wobec faktów dyktowały mu takie
a nie inne słowa w rozmowie ze Snyderem.
I stąd także ten felieton, a właściwie wpro-
wadzenie do recenzji, jako konieczność
zdania relacji z prawd trudnych, lecz wy-
magających opisu w debacie publicznej.

Tony Judt, Timothy Snyder,
„Rozważania o wieku XX”,

REBIS,
Poznań 2013

22

„Nowa Konfederacja” nr 30, 1–7 maja 2014 www.nowakonfederacja.pl



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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