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Jaki jest pokoleniowy porządek polityczny
nad Wisłą? Żyjemy w epoce kultu młodości
każącego 50-latkom zgrywać młodzie-
niaszków i wychwalać młodzież in excelsis.
Zachwyty nad generacją „wychowanych
w wolnej Polsce” dzisiejszych 30- i 20-
latków słychać zewsząd od dawna. Można
by więc pomyśleć, że żyjemy w pajdokracji.
Ale to tylko pozory.

Siwa dyktatura

W rzeczywistości od ćwierć wieku domi-
nuje w naszym kraju pokolenie ludzi uro-
dzonych w latach 40. i 50. poprzedniego
wieku, dzisiejszych 60- i 70-latków. Zys-
kało znaczenie przy okrągłym stole, kiedy
to dokonała się ostatnia jak do tej pory
generacyjna zmiana warty. Jej symbolem
w ramach PZPR było przekazanie przez
Jaruzelskiego, Kiszczaka i Rakowskiego
pałeczki Aleksandrowi Kwaśniewskiemu
et consortes. Po drugiej stronie stołu wiel-
kie kariery w III RP zaczynali wtedy Adam
Michnik i Lech Wałęsa.

To z tego pokolenia wyszła główna
część postkomunistyczno-postsolidarno-
ściowej nomenklatury. To do niego należą
Donald Tusk i Jarosław Kaczyński wraz
ze swoimi partyjnymi dworami. Jeśli spoj-
rzymy na burzliwe lata 2003–2007 (z roz-
padem formacji postkomunistycznej i zdo-
minowaniem sceny politycznej przez do-
tychczasowych liderów drugiego szeregu)
przez pokoleniowe okulary, to łatwo zo-
baczymy, że te gruntowne zmiany były
w istocie przesunięciami w obrębie tej
samej generacji dzisiejszych 60-latków.
Nie inaczej wygląda pokoleniowy porządek
w gospodarce, na czele z dwoma najbo-
gatszymi Polakami: Janem Kulczykiem
i Zygmuntem Solorzem urodzonymi w la-
tach 50.

Tylko trochę upraszczając, można
więc powiedzieć, że od ćwierćwiecza Polską
trzęsą 60-latkowie. I nie byłoby w tym
nic złego – rządy ludzi w tym wieku to
sprawa naturalna – gdyby nie dwie rzeczy. 

Po pierwsze, to pokolenie liderów
spieprzyło Polskę. Bierze swoją legitymację

Bartłomiej radZiejewski
Redaktor naczelny „Nowej Konfederacji”

Interes młodej generacji pokrywa się z długofalowym interesem Polski.
Młodzi nie domagają się bowiem przywilejów, ale – tylko i aż – równych
szans, merytokracji, sprawiedliwego podziału dóbr.
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do dominacji z „rewolucji ’89”, ale nie
chce przyznać, co tak naprawdę podczas
tego przewrotu stworzyło. A stworzyło
neokolonię, peryferyjny rynek zbytu dla
zachodnich firm, w ostatnich latach dre-
nowany z kapitału na gigantyczną skalę
5 proc. PKB rocznie. 

W wymiarze politycznym – zbudo-
wało „państwo praktycznie nieistniejące”,
pozbawione narzędzi skutecznego rzą-
dzenia, z „polityką bez władzy”, skupioną
na zarządzaniu karuzelą stanowisk i de-
ficytem budżetowym, jak to ujęła Jadwiga
Staniszkis. Nie dość, że drenowane przez
Zachód, to jeszcze rozkradzione i rozkra-
dane przez lokalną plutokrację, co w jakimś
ułamku ilustrują raporty NIK piętnujące
znikanie w niewyjaśnionych okoliczno-
ściach kilkunastu do dwudziestu paru
miliardów złotych rocznie.

Przecież to właśnie „historyczne za-
sługi” 60-latków legły u podstaw skur-
czonego rynku pracy opartego na „wielo-
piętrowym klientelizmie”, którego rozmiar
i kształt wypchnęły z Polski już 2 mln
ludzi, a ponad 83 proc. pozostałych –
według tegorocznych danych Millward
Brown – skłaniają do rozważania emi-
gracji. Ilustrują to historie takie jak mło-
dego lekarza, który niedawno w liście do
„Do Rzeczy” opisał, jak od ośmiu lat starsi
koledzy zmuszają go do pracy za darmo,
a za granicą czeka na niego świetna pensja
w komfortowych warunkach. Znam oso-
biście podobne przypadki i można by
mnożyć przykłady obrzydliwego wyzysku,
przeglądając kolejne branże.

Rzecz jednak w tym, że jeśli jeszcze
nie dzisiejsi emigranci, to z wielką dozą
prawdopodobieństwa ich dzieci będą już
– tak jak Klose i Podolski – zdobywać
bramki dla zagranicznych reprezentacji.
To w ramach dokonanego przez 60-latków
„wyzwolenia” znaleźliśmy się w „pułapce

średniego dochodu” i w pułapce rozwoju
zależnego, w których – wbrew powtarza-
nym do znudzenia mantrom o „dogania-
niu” Zachodu – zawsze będziemy wyzy-
skiwaną peryferią.

O ile dzisiejsi 60-latkowie prowe-
niencji postkomunistycznej (niesławne
„pokolenie ’84”), ci sami, którzy mając
lat 30, zapisywali się czysto koniunktu-
ralnie do PZPR zaraz po stanie wojennym,
wykształceni na stypendiach Fulbrighta
i SGPiS (poprzedniczki SGH), raczej wie-
dzieli, co robią, o tyle ich odpowiednicy
z drugiej strony okrągłego stołu – już
chyba nie bardzo. Kapitalna część post-
solidarnościowej inteligencji humanis-
tycznej zwyczajnie nie miała zielonego
pojęcia, co się dzieje z polską gospodarką
pod jej światłym panowaniem i po dziś
potrafi dziwić się, gdy o tym słyszy. 

Świadomie lub nie, to właśnie 60-
letnie elity kompradorskie (czyli współ-
działające z zewnętrznymi ośrodkami ze
szkodą dla interesu publicznego) dopro-
wadziły Polskę do miejsca, w którym jest
dziś. Nie poczuwają się jednak do odpo-
wiedzialności za swoje fatalne wybory.
Jak to ujął Janusz Kucharczyk: „Domi-
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nowali już w czasach, kiedy byli w wieku
swoich następców. I jakoś nie kwapią się
do odejścia”.

Pokolenie bez głosu

Dochodzimy do drugiego powodu, dla
którego ta dominacja jest szkodliwa, i za-
razem do sedna tego wywodu: 60-latkowie
zablokowali młode pokolenie. O ile ludzie
o dekadę młodsi, dojrzewający już za
Gierka, często załapywali się jeszcze na
pierwszorzędne role w polityce (Pawlak,
Rokita czy Jacek Kurski), gospodarce (Mi-
chał Sołowow), mediach (Lisicki, Ziem-
kiewicz), o tyle poniżej 45. roku życia za-
czynają się schody, a poniżej 35 – dramat.
Ci pierwsi mają poważne problemy z wy-
biciem się z drugiego (Ziobro, Napieralski,
Olejniczak) i dalszych szeregów. Drudzy
– to już pokolenie zmarginalizowane.

Elita polityczna i gospodarcza to przy
tym tylko wierzchołek góry lodowej. Pro-
blem jest ogólnonarodowy. Nikt nie pytał
młodych Polaków o zdanie, nakładając
na nich podwójne składki emerytalne
i jednocześnie przygotowując im emery-
tury co najmniej trzy razy niższe niż ich
rodzicom. Nikt nie interesuje się tym, że
ponieważ rodziny z dziećmi są w sen-
sownym terminie nieusuwalne z wynaj-
mowanych mieszkań, żaden obcy człowiek
o zdrowych zmysłach im złamanego kąta
nie wynajmie. 

W połączeniu z proporcjonalnie trzy-
krotnym wzrostem cen mieszkań w ostat-
nich 15 latach tworzy to sytuację faktycz-
nego przymusu kredytowego, w polskich
warunkach oznaczającego dla ludzi na
dorobku bankowe niewolnictwo. Alter-
natywy? Mieszkanie z rodzicami, bez-
dzietność, emigracja. A staruszkowie w te-
lewizji bajają o becikowym albo „wzmoc-

nieniu rodzin” poprzez danie rodzicom
prawa do głosowania za dzieci. 

Ujmując rzecz po gombrowiczowsku,
mamy więc werbalną „Synczyznę”, z po-
suniętym poza granice absurdu kultem
młodości, i realne wielkie upupienie. Na
poziomie twardych danych finansowych
młodzi płacą dziś proporcjonalnie naj-
więcej za utrzymanie proporcjonalnie naj-
większej w Europie populacji emerytów
i rencistów. W zamian – są zablokowani
zawodowo i ignorowani politycznie. Ludzie
poniżej 40. roku życia są często traktowani
jak 25-latkowie, rzekomo „za młodzi, żeby
się wypowiadać”. 

Trudno dziś sobie wyobrazić, żeby
polityk 33-letni został premierem (jak
Pawlak) czy szefem kancelarii premiera
(jak Rokita). Co więcej, „układ geronto-
kratyczny” zdaje się coraz bardziej beto-
nować. Jak wyliczył Rafał Matyja, po
ostatnich eurowyborach średni wiek pol-
skiej delegacji do PE wzrósł w stosunku
do stanu z poprzedniej elekcji o 9 lat,
liczba deputowanych przed pięćdziesiątką
spadła z 56 do 25 proc., a przed czter-
dziestką – siedmiokrotnie.

Stąd i diagnoza Matyi o „generacji
niesłuchanej i niebranej pod uwagę. W po-
lityce skazanej na mało podmiotowy klien-
telizm partyjny lub podrzędne pozycje
w samorządach. W życiu umysłowym –
zepchniętej do Internetu, poza obszar
prasy drukowanej, radia i telewizji”. 

Zawód: klakier

Nie chodzi oczywiście o to, że niektórzy
trzydziestolatkowie nie mogą robić karier
publicznych. Mogą. Ale czekają na nich
dziś niemal wyłącznie role podlizujących
się starszym kolegom „powtarzaczy”, któ-
rzy mogą i powinni różnić się stylem –
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ale nie stanowiskiem. Pierre Bourdieu
powiedziałby pewnie, że to przemoc sym-
boliczna obliczona na reprodukcję układu
sił, w którym dominują starzy. 

Kryzys polityczny i „rewolucja se-
mantyczna” lat 2003–05 przyniosły po-
czątkowo również młodym nadzieję na
budowę sprawiedliwego porządku, jakim
miała być IV RP. Nic z tego nie wyszło,
a po rządach PiS młodzi uwierzyli PO.
Jednak oparłszy się na zjednoczonych
przeciwko braciom Kaczyńskim grupach
interesów, związanych w dużej mierze ze
status quo ante, Tusk okazał się niezdolny
do prowadzenia realnie nakierowanej na
młodych polityki. Dziś jego niedawny
młody elektorat, będąc porzucony, sam
szefa PO też w pewnej części opuścił. 

Wydawałoby się, że w naturalny spo-
sób przejmie tych wyborców PiS. Ten jed-
nak – wyjąwszy incydentalne frazesy o od-
blokowywaniu szans – najwyraźniej z ja-
kichś względów nie ma na to ochoty. Nie
mówi o przemilczanych problemach mło-
dego pokolenia, nie tworzy dla niego ża-
dnych ofert. Sprawia wrażenie partii za-
mkniętej w dyskursie pokrzywdzonych
podczas transformacji 60-latków tak bar-
dzo, że niezauważającej, iż nie tylko im
ten system się nie podoba. Choć nieko-
niecznie z tych samych powodów. 

Wbrew szumnym hasłom w praktyce
duopol PO-PiS okazał się niezdolny do za-
proponowania młodym czegokolwiek is-
totnego. To Tusk i Kaczyński są więc ojcami
zwycięstwa Korwin-Mikkego z 29 proc.
głosów w grupie wiekowej 18–24 w ostat-
nich wyborach. Mając poczucie „olewki”
ze strony głównych liderów, najmłodsi wy-
borcy skłonili się w końcu do innego starca,
który z hasłami prywatyzacji lub likwidacji
wszystkiego i wsadzania złodziei do więzień
jawi im się jako przynajmniej bardziej an-
tysystemowy od Kaczyńskiego.

Blokada w samej polityce jest pa-
pierkiem lakmusowym tego, jak trakto-
wani są dziś młodzi i ambitni ludzie w ogó-
le. Ale jest również czymś znacznie więcej:
symbolem niemocy młodego pokolenia.
„Generacja Y”, jak bywa nazywana, nie
artykułuje jak na razie swoich potrzeb,
ograniczając się – jeśli już przełamuje
niechęć do polityki – głównie do kontes-
tacji „wrzeszczących staruszków”. Zamiast
działać publicznie, woli indywidualnie
awansować. Zamiast wychodzić na ulice
– emigrować.

Czy to kwestia braku swojego wyda-
rzenia pokoleniowego, porównywalnego
z rokiem ’89? Braku generacyjnej świa-
domości? Pogodzenia z ideologią indy-
widualnego awansu i fałszywymi diagno-
zami o bezalternatywności polityczno-
gospodarczego status quo? Mentalności
neoplemiennej każącej wyżywać się wspól-
notowo w powierzchownych afiliacjach
i działaniach (à la Facebook)? 

Pewnie wszystkiego po trochu. Nie-
mniej na wewnętrznej emigracji politycz-
nej młodego pokolenia dotkliwie traci
i ono samo, i kraj jako całość. Bo zasad-
niczym skutkiem jest pozostawienie biegu
spraw w rękach starych. Utrwalenie szkod-
liwej gerontokracji. 

Wybierajmy!

Tymczasem, jak zauważył Krzysztof Ma-
zur, interes młodej generacji pokrywa
się z długofalowym interesem Polski.
Młodzi nie domagają się bowiem przy-
wilejów (mowa wszak o generacji przy-
zwyczajonej do płacenia cudzych rachun-
ków) ale – tylko i aż – równych szans,
merytokracji, sprawiedliwego podziału
dóbr. To pokolenie jest przy okazji lepiej
wykwalifikowane i zorientowane we
współczesnym świecie.
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Wspomniane upośledzenie socjoe-
konomiczne i polityczne obejmuje ludzi
co najmniej od 35. roku życia w dół.
Oznacza to istnienie silnej wspólnoty in-
teresów 17 roczników dorosłych Polaków,
do których dołączać będą kolejne. To

blisko 10-milionowa zbiorowość, zdolna
do zmiany biegu losów kraju. 

Dylemat jest jasny: albo młodzi zdej-
mą słuchawki z uszu i wyprostują siebie
i Polskę, albo będą dalej emigrować lub
godzić się na wykorzystywanie. Wybór
należy do nas.
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Polska to kraj dla młodych czy starych
ludzi?

Tak naprawdę to ani jedni, ani drudzy
nie są z niej zadowoleni. Choć z różnych
powodów. W coraz większym stopniu
mamy do czynienia z trudną koegzystencją
dwóch społeczeństw. Wystarczy spojrzeć
na strukturę demograficzną elektoratów
poszczególnych partii politycznych w na-
szym regionie. Wynika z tego, że ludzie
po czterdziestym piątym roku życia źle
się czują we współczesnym świecie. Nawet
jeśli pod względem materialnym radzą
sobie całkiem nieźle, to czują się wyalie-
nowani pod wieloma względami w ato-
mizującym się społeczeństwie. Jeśli coś
im się podoba, to pozostałości dawnego,
mniej zglobalizowanego porządku. Wśród
młodych ludzi natomiast powody nieza-
dowolenia są dokładnie odwrotne. Wyrośli
już w modelu społeczeństwa indywidual-
nego sukcesu, mają natomiast poczucie,
że nie spełniono wobec nich pewnych

skrajnie indywidualistycznych obietnic
dotyczących osobistych sukcesów. 

Jakich obietnic?

Wypływających z etosu self-made mana.
Powiedziano im, że jeśli zdobędą wy-
kształcenie, zrobią staże, będą elastyczni
i zdecydują się indywidualnie pracować
na swoją pozycję, to osiągną wyżyny
kariery. Oni dokładnie to zrobili, a efekty
były zupełnie inne od oczekiwanych.
Winią za to naturalnie pozostałości in-
stytucji i struktur sprzed dwóch czy
trzech dekad. Mówiąc obrazowo, pro-
blemem dla młodych nie jest OFE, tylko
ZUS. Czyli dokładnie odwrotnie niż dla
ludzi starszych.

Dziwi im się pan? Oni już wiedzą, że
z tego, co dziś płacą ZUS, otrzymają
z powrotem tylko 20 proc., podczas
gdy obecni emeryci otrzymują 60 proc.
Z ich punktu widzenia to rabunek.

rafał Chwedoruk
Politolog, badacz historii ruchów społecznych

Młodzi, patrząc na las przywilejów, widzą tylko pojedyncze drzewa, i to tej
najniższe. Omijają zaś istotę problemu. Jeśli mają walczyć o swoje inte-
resy, muszą budować jak najsilniejsze instytucje.

musicie wrócić do polityki!

Z dr. rafałem Chwedorukiem 
rozmawia michał kuź



Gdyby w systemie edukacyjnym prze-
kazywano rzetelną wiedzę o społeczeństwie
i dążono do czegoś, co nazwałbym „plu-
ralizmem etosów”, to młodzi ludzie wie-
dzieliby, do czego prowadzi OFE. Wie-
dzieliby też, że systemy skonstruowane
tak jak ZUS są jedynymi efektywnymi
systemami emerytalnymi w dziejach świa-
ta. Zdawaliby sobie także sprawę z tego,
że indywidualna strategia przetrwania
jest w istocie powrotem do czegoś, czego
nie można nawet nazwać średniowieczem,
bo wtedy świadczenia socjalne brały na
siebie silne wspólnoty oparte na feudalnej
czy też klanowo-rodzinnej strukturze.
Dziś nawet i to przestaje działać. 

Skoro młodzi ludzie widzą, że ich ro-
dzice otrzymywali 60 proc. wkładu, a oni
otrzymają 20 proc., to pojawia się oczy-
wiste pytanie: dlaczego nie chcą na tyle,
na ile to możliwe, przywrócić wzorców
solidarności społecznej? Takie wzorce nie
tylko w Polsce, ale i w całym świecie za-
chodnim funkcjonowały przez kilkadziesiąt
lat po II wojnie światowej. Eric Hobs-
bawm, pisząc o Anglii i Francji, nazywa
ten okres wręcz złotym półwieczem. Dziś,
jeśli spojrzymy na świat zachodni, to im
więcej skrajnie indywidualistycznych obiet-
nic w stylu OFE, tym gorzej dla całych
tych społeczeństw. Nawet jeśli zastosujemy
wąsko pojętą logikę neoliberalnej ekono-
mii, to stwierdzimy, że dziś bankrutami
są niemal wszyscy. 

Mówi pan o powrocie do umów spo-
łecznych, które kształtowały się w cza-
sach dynamicznego wzrostu demo-
graficznego. Czy mają one rację bytu
w starzejących się społeczeństwach?
Czy świadczeń wypracowywanych
przez młodych nie przejedzą dziś armie
głodnych staruszków?

Chciałbym zwrócić uwagę, że mamy
dziś do dyspozycji nowe technologie i nowe
surowce. Następuje też wzrost wydajności
pracy. Nawet bez wydłużania wieku eme-
rytalnego jest faktem, że żyjemy i pracu-
jemy dłużej. Nie musimy też dźwigać Eu-
ropy ze zniszczeń wojennych. Wreszcie
niedobory demograficzne, ze wszelkimi
tego negatywnymi i pozytywnymi kon-
sekwencjami, uzupełniają imigranci, którzy
napływają do bogatszych krajów. 

Ogólnie jednak rzecz biorąc, błędne
koło demograficznego kryzysu najłatwiej
jest rozerwać przez wprowadzenie jakiegoś
modelu państwa opiekuńczego. Czy to
sprawi, że ludzie będą mieli więcej dzieci?
Doświadczenia np. państw skandynaw-
skich czy Francji wykazują, że tak właśnie
jest. Nawet w rozwiniętych społeczeń-
stwach, które okres boomu demograficz-
nego mają już za sobą, przy odpowiednich
zabezpieczeniach socjalnych można osiąg-
nąć wymianę pokoleń.

Młodzi Polacy jednak nie chcą państwa
opiekuńczego, masowo głosują na par-
tię Janusza Korwin-Mikkego.
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Patrząc na to, jak elity robią

wszystko, aby polityczność

ograniczyć i obrzydzić, radzę

młodym ludziom, aby się

w politykę tym bardziej

angażowali, nawet

w politykę przez duże „P”



Tak, albo wyjeżdżają za granicę. Do Anglii
i Niemiec. Gdyby nie bariera kulturowa
i językowa, wyjeżdżaliby też masowo do
państw skandynawskich. To taki paradoks,
zwolennicy wilczego kapitalizmu uciekają
do krajów, w których działają jeszcze po-
zostałości państw opiekuńczych, czasami
właśnie po to, by tam rodzić dzieci. Od-
powiedzialność za ten stan rzeczy spada
w dużym stopniu na III Rzeczpospolitą.
Cały nasz dyskurs polityczny i edukacyjny
był zbyt jednostronny. 

Proszę tylko porównać sytuację obec-
ną do tej z roku 1980, kiedy to sponta-
nicznie wybucha strajk generalny. W naj-
większej organizacji społecznej znajduje
się wówczas dziewięć milionów ludzi,
które ścierają się z partią władzy liczącą
sobie trzy miliony członków. Z dzisiejszego
punktu widzenia to statystyki wręcz nie-
wyobrażalne. A przecież wówczas powo-
dów do buntu było znacznie mniej niż
dzisiaj! Proszę sobie wyobrazić, jak
w uszach dzisiejszego pracownika zatrud-
nionego na umowie śmieciowej brzmi
opowieść o tym, że w Świdniku doszło do
wielkiego strajku, bo w stołówce zakła-
dowej była niedostateczna ilość mięsa we
wkładce do zupy. 

No tak, ale młodzi, przegrywając dziś
walkę o prawa socjalne, stwierdzają,
że lepiej już przewrócić cały stolik do
gry. Jeśli oni nie mogą mieć etatów,
to dlaczego mają je mieć inni?

To, że nauczyciele i górnicy są zatrudnieni
na podstawie umów o pracę, nie jest przy-
czyną tego, iż młodzi nie mogą znaleźć
etatów. Takie myślenie jest absurdalne.
Po pierwsze, większość z nich i tak szuka
zatrudnienia w sektorze prywatnym. Po
drugie, mówienie, że przyczyną czyjejś
nędzy jest to, iż ktoś ma 2 tys. zł emerytury

czy też tak jak nauczyciel 2,5 tys. zł pensji,
jest czymś komicznym w sytuacji, w której
dyrektorzy banków zarabiają miesięcznie
po 300 tys. Podobnie sprawy się mają
w spółkach skarbu państwa, w których
różnymi sposobami omija się zakaz two-
rzenia kominów płacowych. Warto również
w tym kontekście wspomnieć o gigan-
tycznych zyskach sieci supermarketów,
które są transferowane za nasze granice
do spółek matek. Te firmy przecież nic
nie produkują, tylko drenują nasz rynek.
Mam więc wrażenie, że młodzi ludzie,
patrząc na las przywilejów, widzą tylko
pojedyncze drzewa, i to tej najniższe,
a omijają istotę problemu.

A co jest istotą problemu? 

Cóż, wydatki rozwiniętych państw od lat
nie maleją, lecz rosną. W USA było tak
nawet za prezydentury Reagana. Pienią-
dze są jednak inaczej rozdzielane i trafiają
do kieszeni wąskich grup interesów. Od
lat 70. globalizacja idzie bowiem w parze
z podkopywaniem opiekuńczego charak-
teru państw narodowych. Nasz rok 1989
też niestety wpisał się w ten proces, choć
my dość prowincjonalnie lubimy po-
strzegać go jako ogromny przełom wol-
nościowy.

Co młodym ludziom w tym „nowym
wspaniałym świecie” przeszkadza naj-
bardziej?

Niepewność. Pomimo deklarowanego
poglądu neoliberalnego większość ludzi
chętnie przeistoczyłaby się w urzędnika
z czasów komedii z Louis de Funès’em.
Chciałaby pracować przez osiem godzin
na stałej posadzie. Druga rzecz to nieby-
wały nacisk ze strony nawołujących do
konsumpcji mediów i reklamy. A trzecia
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to znikomość zarobków pozwalających te
rozbudzone apetyty zaspokoić. 

Podobno wielkie rewolucje biorą się
nie z faktycznej deprywacji, tylko właś-
nie z niezaspokojonych apetytów.

Rewolucje były jednak zawsze przepro-
wadzane przez społeczności, w których
istniały trwałe więzi. We Francji zarówno
mieszczaństwo, jak i sankiuloteria miała
swoje kanały kontaktu jeszcze przed re-
wolucją. W Rosji rewolucji dokonywały
wojsko i robotnicy, czyli grupy najbardziej
zwarte i zorganizowane. A dziś w Polsce
niezadowolenie społeczne będzie rozła-
dowywane przez pojedyncze wybuchy
takie jak sprawa ACTA czy bunt kibiców
piłkarskich. Możliwe są też zamieszki po-
dobne do londyńskich. Zdarzenia takie
przypominają nieco średniowieczną ża-
kerię, wybuch nieukierunkowanej prze-
mocy, a potem równie gwałtowne uspo-
kojenie. Być może to, co się zdarzyło na
ukraińskim Majdanie, było również przy-
kładem takiego działania.

Z Ukrainy trudno jest wyjechać na Za-
chód. Mówi się, że gdyby nie emigracja
młodych Polaków, premier Tusk też
miałby już swój Majdan. 

Być może. Jednak mimo wszystko skala
załamania się gospodarczego i cywiliza-
cyjnego w Polsce jest mniejsza. Ukraina
to kraj, który po 1989 r. nie poradził sobie
zupełnie.

A więc w Polsce raczej nie dojdzie do
rewolty młodych?

Skrajny indywidualizm raczej rewo-
lucyjnym zdarzeniom nie sprzyja. Młodzi
ludzie w Polsce są np. grupą, która naj-

mniej chce płacić podatki. Patrząc na to
z innej strony, są także grupą, która naj-
mniej chce się poświęcać dla czegokolwiek
innego niż swój partykularny interes. Nie
da się w ten sposób dokonać zmiany spo-
łecznej. Nie da się jej też dokonać bez po-
lityki. Wszędzie, gdzie w ostatnich latach
dokonano takich zmian, dokonywano ich
przez klasyczne instrumentarium poli-
tyczne i aparat państwa. W naszej części
Europy były to Węgry Orbána czy Słowacja
Roberto Fico. Obaj ci politycy z różnych
powodów poszli wbrew głównemu nur-
towi. Nie zawsze działali efektywnie, na
coś się jednak zdecydowali. Ucieczka
w apatię i promowanie organizacji po-
zarządowych jako jedynego model par-
tycypacji zwiększa zaś tylko społeczną
bierność.

W Polsce młodzi ludzie nie chcą
nawet pójść do urn lub głosują z przekory.
To oni są dziś najbardziej reakcyjną grupą
społeczną. Najbardziej rewolucyjną są
z kolei wspomniane przez pana „armie
staruszków” drżących o swoje emerytury.

Czy również poza Polską nikt nie będzie
się buntował? 

Warto zauważyć, że do wielkich buntów
młodych ludzi dochodzi tam, gdzie poziom
upolitycznienia społeczeństwa jest bardzo
duży, gdzie istnieją wciąż żywe symbole
dawnych rewolt czy wojen domowych.
Hiszpania, Włochy i Grecja to właśnie
takie kraje. „Oburzeni” w Madrycie pa-
radują np. z republikańską flagą z lat 30.

My mamy Żołnierzy Wyklętych, AK
i „Solidarność Walczącą”.

Tak, to właśnie nasze substytuty. Czasami
mają one pewne podłoże w historii. Za-
zwyczaj to jednak mity sztucznie reakty-
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wowane. Historyczna bierność, nasze szla-
checkie „sobiepaństwo” i chłopska „chata
z kraja” wydają się jednak silniejsze. Stąd
na mapie potencjalnych buntów antysys-
temowych Polska zajmuje bardzo odległe
miejsce. Jesteśmy w tym sensie peryfe-
ryjni.

Punkt krytyczny mógłby być prze-
kroczony tylko wtedy, gdyby nagle ludzie
nie mogli wypłacić swoich lokat z banków.
Zabrakłoby im funduszy na zaspokojenie
najprostszych potrzeb i musieliby uderzyć
miskami o bruk. Tak właśnie w Argentynie
skończyło się wprowadzanie OFE i reformy
wydatków publicznych przy szerokim po-
klasku tamtejszych „lemingów”. W Polsce
chyba jednak, na razie, taki scenariusz
nie grozi. Tak naprawdę możemy oczeki-
wać zmian dopiero w następnym pokole-
niu. Dzisiejsi nastolatkowie już nie dadzą
się bowiem zwieść wizjami karier, których
nie ma. W poczuciu pogłębiającej się bez-
nadziei odwrócą się może od materializmu
i indywidualizmu, a będą starali się na
nowo odkryć wspólnotę. 

Mówił pan o aktywnych grupach. Takie
grupy istnieją też w Polsce, zarówno
na prawicy, jak i na lewicy. Czy mają
czekać z postulatami zmian na na-
stępne pokolenie? Co by im pan do-
radził? 

Patrząc na to, jak elity robią wszystko,
aby polityczność ograniczyć i obrzydzić,
radzę młodym ludziom, aby się w politykę
tym bardziej angażowali, nawet w politykę
przez duże „P”. Działania na skalę lokalną
nie mają przyszłości.

Anarchizujące idee samoorganizacji
w stylu Abramowskiego mogą dziś być
raczej wyłącznie jakimś drogowskazem
aksjologicznym, sprawdzały się wewnątrz
państwa narodowego. Natomiast to po-
dejście zupełnie nieadekwatne w realiach
zglobalizowanego świata, w którym za-
grożeniem dla wolności są struktury po-
nadnarodowe. 

Podobnie jest ze związkami zawodo-
wymi. Młodzi ludzie wchodzący w konflikt
z nieuczciwym pracodawcą na własną
rękę mogą ten konflikt przegrać i być po-
tem ciągani przez lata po sądach. Ci sami
ludzie, korzystając z pomocy dużych cen-
tral związkowych, mają do dyspozycji zu-
pełnie inne instrumentarium środków,
również prawnych. Wszystko to dzięki
resztkom zasobów pochodzących z daw-
nego świata. 

Nauczyciele i górnicy radzą sobie lepiej
niż „lemingi” na śmieciówkach właśnie
dlatego, że mają silne związki, które dbają
o ich interesy. Gdyby nie te związki, górnicy
w Polsce skończyliby jak górnicy ukraińscy
pod rządami Rinata Achmetowa.
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Kryzys finansowy, który wybuchł w 2008 r.
i ogarnął najpierw USA, a potem Europę,
skłonił setki tysięcy młodych ludzi ce-
chujących się jak dotąd nikłym zaintere-
sowaniem polityką do tego, by masowo
wyjść na ulice. Na zachodzie, od Nowego
Jorku po Frankfurt nad Renem, utworzyły
się ruchy protestacyjne wyrażające roz-
czarowanie i brak zaufania do politycznych
i gospodarczych elit postrzeganych jako
oderwane od rzeczywistości i skorumpo-
wane. 

Frustracja władnych 

Celem tych protestów było – w przeciw-
ieństwie choćby do studenckiej rewolty
z 1968 r., w której chodziło o doprowa-
dzenie do radykalnych politycznych, oby-
czajowych i społecznych zmian – zacho-
wanie dotychczasowego status quo. Prawa
do życia na tym samym poziomie, na
jakim żyli rodzice. Uratowanie choćby
części przywilejów upadających państw
opiekuńczych. Dynamika tych protestów
w przeciągu ostatnich dwóch lat zdecy-

dowanie zmalała, ukazując brak zdolności
generacji Y, zwanej przez socjologów także
„generacją Millenium”, do zorganizowania
się na poziomie politycznym. Nieumie-
jętność sformułowania alternatyw dla
oferty partii politycznych spowodowała,
że rewolta równie szybko jak rozgorzała,
zgasła. Pozostawiając buntowników w pun-
kcie wyjścia. 

Badanie przeprowadzone przez Mię-
dzynarodową Organizację Pracy (ILO)
w 2013 r. wykazało, że kurczący się wzrost
gospodarczy oraz rosnące bezrobocie były
głównymi przyczynami pojawienia się
w latach 2008–2012 „nowych ruchów
społecznych” rekrutujących się ze zbun-
towanej młodzieży. Płonące przedmieścia
Paryża, bitwy uliczne w centrum Aten,
masowe demonstracje w Madrycie, za-
mieszki w Londynie. Młodzi okazali się
największymi ofiarami kryzysu gospodar-
czego. 

Bez pracy jest dziś ok. 11 proc. Euro-
pejczyków. Wśród młodych między 15.
a 24. rokiem życia wskaźnik bezrobocia
jest dwukrotnie wyższy i wynosi blisko

aleksandra ryBińska
Redaktor „Nowej Konfederacji”,
publicystka wPolityce.pl

Brak politycznej wizji i dynamika happeningu obrana przez młodych zbun-
towanych zadziałają na ich niekorzyść. Z doświadczenia arabskiej wiosny
nie wyciągnęli jednak odpowiednich wniosków.

Generacja occupy: 
buntownicy bez powodu



23 proc. Unijna średnia jest i tak opty-
mistyczna, bo maskuje skrajne wskaźniki
dla poszczególnych krajów: w Hiszpanii
bez pracy jest dziś 54 proc. młodych,
w Grecji niemal 60 proc., a w Chorwacji
i Słowacji – ponad 40 proc.; w Polsce, na
Węgrzech, we Włoszech i w Szwecji –
ponad 20 proc.

Obecni absolwenci szkół wyższych
i uniwersytetów, szczególnie w krajach
południowej Europy, muszą się liczyć
z tym, że ich dochody będą niższe od do-
chodów ich rodziców. To bezprecedensowa
sytuacja od zakończenia II wojny świato-
wej. Na ulice nie wyszedł więc margines,
tylko młoda klasa średnia. Bułgarski po-
litolog Ivan Krastev nazwał to „frustracją
władnych”. 

Gospodarczy kryzys i brak perspektyw
nie wystarczą jednak, by wytłumaczyć
nagły wybuch gwałtownych protestów,
które przetoczyły się przez europejskie
stolice. Olbrzymią rolę odegrał tu także
sposób, w jaki rządy walczyły z kryzysem.
Radykalna polityka oszczędności narzu-
cona przez Międzynarodowy Fundusz
Walutowy i Europejski Bank Centralny
spowodowała zmniejszenie wydatków na
infrastrukturę, pensje, emerytury i opiekę
zdrowotną przy jednoczesnym ratowaniu
upadających banków, które ten kryzys
spowodowały. Doprowadziło to do bez-
precedensowego roczarowania demokracją
wśród młodych. Odnieśli wrażenie, że
zostali poświęceni, okradzeni z przyszłości
dla dobra banksterów. Poczuli się wy-
alienowani od klasy politycznej. 

Agora w ogniu

Pierwsza fala protestów przeciwko anty-
kryzysowej polityce oszczędności, zwana
„protestem patelni i garnków”, wybuchła
w 2008 r. w Islandii. W odpowiedzi na

gospodarczą zapaść spowodowaną serią
bankructw w sektorze bankowym demon-
stranci okupowali główny plac Rejkiawiku
w każdą sobotę od października 2008 do
marca 2009 r., uderzając łyżkami w pa-
telnie i garnki. Stanowiło to zarodek ruchu
„Occupy”, który rozlał się następnie na
Stany Zjednoczone, Europę i Amerykę
Łacińską i który polegał na okupowaniu
placów w samym sercu miasta, na „ago-
rze”, w pobliżu centrów wladzy. 

W grudniu 2008 r. w Atenach dwóch
policjantów zastrzeliło 15-letniego ucznia.
Dało to początek gwałtownym zamiesz-
kom, które następnie przeniosły się do
innych miast. Wybuchły strajki, młodzi
demonstranci obrzucali fasady banków
koktajlami Mołotowa. Szybko stało się
jasne, że śmierć ucznia jest tylko pretek-
stem do wyrażenia niezadowolenia z dom-
niemanego wpływu instytucji finansowych
oraz międzynarodowych korporacji na
politykę. Podobne manifestacje i zamiesz-
ki, w ramach solidarności, odbyły się w 70
miastach na świecie. Grecki premier Kos-
tas Karamanlis zorganizował konferencję
prasową, na której przyznał: „Zlekcewa-
żyłem skandale ostatnich lat. To był błąd”.
I obiecał reformy. Pod koniec 2009 r.
stało się jednak jasne, że Grecja jest ban-
krutem. 

Kraj wpadł w objęcia UE, MFW i EBC.
Po przeprowadzniu pierwszych ostrych
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„jesteśmy najlepiej

wykształconą generacją

w historii kraju i nic z tego

nie mamy” – mówił 27-letni

student Guillermo ubieto



cięć budżetowych protesty rozgorzały na
nowo. Narodził się „Ruch Placów”. Mło-
dzież, wyposażona w śpiwory i namioty,
zaczęła okupować główne place miast –
od Aten po Saloniki. Na budynku parla-
mentu w Atenach pojawił się napis: „Iskra
w Atenach – pożar w Paryżu. Nadchodzi
powstanie i Wesołego kryzysu i szczęśli-
wego nowego strachu”. 

Prawdziwym symbolem „antypoli-
tycznego” buntu stały się jednak ruchy
„Okupuj Wall Street” oraz hiszpańscy „In-
dignados” (Oburzeni). Protesty „Occupy”
rozpoczęły się 17 września 2011 r. w parku
Zuccotti w Nowym Jorku. Zostały zaini-
cjowane m.in. przez kanadyjską grupę
młodych antyglobalistów „AdBusters”,
która zainspirowała się arabską wiosną.
Młodzi demonstranci okupowali okolice
Wall Street jak młodzi Egipcjanie plac
Tahrir w Kairze. Uczestnicy manifestacji
nazwali się „99 proc.” zdominowanymi
przez 1 proc. najbogatszych. Ukuli slogan
„Wszystko jedno, na kogo głosujesz, do-
stajesz to samo”.

Generacja „ni, ni”

W uruchomieniu hiszpańskiego ruchu
„Indignados” swój udział miał amerykań-
ski piosenkarz Justin Bieber. 15 maja
2011 r. ok. 40 studentów po manifestacji
przeciwko cięciom budżetów na edukację
i opiekę zdrowotną postanowiło pozostać
na centralnym placu w Madrycie, Puerta
del Sol. Usiłowali rozbić namioty, ale po-
licja ich rozpędziła. Tydzień wcześniej
setki młodych ludzi bez problemu koczo-
wały na Puerta del Sol, by kupić bilety na
koncert Biebera. Nie wiadomo, kto rozesłał
tweet: „Możemy nocować na placu, by
kupić bilety, ale nie by rozmawiać o naszej
przyszłości”, lecz pod koniec tygodnia

plac zamienił się w miasteczko namiotowe
mieszczące ponad 30 tys. osób. 

Do „Indignados” dołączyły inne ruchy
zrodzone z potrzeby godziny. Platforma
poszkodowanych przez Hipoteki (PAH)
oraz ruch eksmitowanych (M-15). W wy-
niku pęknięcia bańki na rynku nierucho-
mości setki tysięcy Hiszpanów odnalazły
się bez dachu nad głową. Z serii wywiadów
przeprowadzonych w tym okresie przez
London School of Economics z młodymi
zbuntowanymi w Hiszpanii jasno wynika,
że „nie ufają politycznym liderom”. Naj-
częstsze słowo, którego używają, by opisać
swoje życie, to „skomplikowane”.

„Jesteśmy najlepiej wykształconą ge-
neracją w historii kraju i nic z tego nie
mamy” – mówił 27-letni student Guillermo
Ubieto. Według niego chodzi jednak o coś
więcej: „Co oznacza być człowiekiem, jakie
wartości się liczą, jak powinna działać
demokracja, wolny rynek, na czym opiera
się kontrakt społeczny”. To brzmi utopij-
nie. Nic dziwnego więc, że niektóre hisz-
pańskie media i politycy nazwali zbunto-
wanych złośliwie generacją »ni ni« (ani
nie pracują, ani nie studiują), sugerując,
że są leniwi i chcą przejadać owoce pracy
swoich rodziców, zamiast zakasać rękawy
i wziąć się do roboty. Protestujący odparli:
„Tak, jesteśmy generacją »ni ni«, bo nie
popierami ani lewicy, ani prawicy. Mamy
dość generacji baby boomu, która niczego
nie rozumie i jest sparaliżowana stra-
chem”. 

W sidłach emocji

Brak politycznej wizji i dynamika happe-
ningu obrana przez młodych zbuntowa-
nych zagrały jednak na ich niekorzyść.
Choć opierali się na doświadczeniu arab-
skiej wiosny, nie wyciągnęli z niego od-
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powiednich wniosków. Liderzy rewolty
w Egipcie nie zdołali przekonać konser-
watywnych współobywateli do swojej wizji
świeckiego społeczeństwa. Zabrakło im
twardych idei i zdolności budowania po-
litycznych sojuszy. Stali się medialnymi
gwiazdami wędrującymi od programu te-
lewizyjnego do programu telewizyjnego,
podczas gdy islamiści, a następnie wojsko
przejmowali władzę w kraju.

Także w Turcji ruchowi protestacyj-
nemu zrodzonemu w lecie 2013 r. na
placu Taksim w Stambule nie udało się
zjednać sobie ludzi. Na przeszkodzie sta-
nęła m.in. ostentacyjna apolityczność de-
monstrantów. Nie wystarczy odrzucać au-
tokratycznego stylu rządzenia premiera
Reccepa Tayyipa Erdoğana. Należy także
zaproponować alternatywę. Szczególnie
gdy kraj przeżywa boom gospodarczy
i większość ludzi nie ma się na co skarżyć.
Tym, co cechowało nowe ruchy społeczne,
był więc brak jasno określonego politycz-
nego celu. W sensie tradycyjnego XX-
wiecznego sporu idei. 

Padały żądania o ochronę godności,
szacunek. Była to deklaracja emocjonalna,
pozbawiona treści. Niektórzy manifestanci,
ubrani na czarno i w maskach Guya Faw-
kesa, nie mieli wręcz nic do powiedzenia.
Nie bez powodu „milczący mężczyzna”,

który stał przez osiem godzin na placu
Taksim w Stambule, nie ruszając się i nie
wypowiadając choćby jednego słowa, stał
się symbolem protestów młodych Turków.
Za tym milczeniem kryło się poczucie
bezsilności. „Polityka jest brudna, sko-
rumpowana, więc my polityką się zajmo-
wać nie będziemy” – mówili zbuntowani
z generacji Y. Tylko udział w polityce
dawał i daje jednak możliwość realnego
na nią wpływu. 

Dlatego dziś, choć większość „nowych
ruchów społecznych” wciąż istnieje, wy-
raźnie przygasły, a ich klientelę przejęły
nowo powstałe w ostatnich latach partie,
usytuowane zarówno na lewicy, jak i pra-
wicy. W Hiszpanii jest to „Podemos” (Po-
trafimy), która w wyborach do europar-
lamentu zdobyła pięć mandatów, we Wło-
szech „Ruch Pięciu Gwiazd Beppe Grillo”,
a w Grecji lewicowa „Syriza” oraz skrajnie
prawicowa „Złota Jutrzenka”. 

Partie te kontestują zastany porządek
społeczny i ekonomiczny, nie potrafią
jednak zatrzymać demontażu państwa
opiekuńczego i pauperyzacji młodych.
Stało się dokładnie to, czego buntownicy
chcieli uniknąć. Ich zryw rozmienił się
na drobne, został upolityczniony bez roz-
wiązania problemów, które wypchnęły
młodych na ulicę.
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Urządzenia społeczno-gospodarcze, które
w połowie XX w. były przez chwilę spra-
wiedliwie i wydajne, instytucje takie jak
system emerytalny czy sztywny rynek
pracy zorganizowany wokół etatu powo-
dują dziś, że pokolenia starsze obciążają
młodzież i pokolenia nienarodzone nie-
proporcjonalnie dużą częścią kosztów sta-
rzenia się społeczeństwa. 

Zagniewani staruszkowie

Kodeks pracy uprzywilejowuje pracujących
(czyli starszych) i dostosowany jest do
dużych przedsiębiorstw przemysłowych,
w których pracują przeciętnie starsi, a nie
przyjął się, bo nie mógł się przyjąć w ma-
łych firmach, w których pracują młodzi.
Związki zawodowe trzymające przemysł
i zachłanne korporacje zawodowe w usłu-
gach zabezpieczają miejsca starszych pra-
cujących na koszt młodszych wchodzących
na rynek pracy. 

Wypowiedzenie tych prawd prowadzi
zazwyczaj do ostrej emocjonalnej niezgody
zwłaszcza starszych odbiorców. Nadal bo-

wiem w Polsce pokutuje mit biedy jako
dotykającej najczęściej starszych. Starsi
również mają zwyczaj mówić młodszym
o tym, jak ciężko było za PRL, a jak dobrze
jest teraz. Zgoda: jest lepiej. To, że w każ-
dym sklepie w Polsce jest Coca-Cola, jesz-
cze 25 lat temu było niemożliwym do
przewidzenia cudem. Ale nie zmienia to
faktu, że korzyściami z kapitalizmu starsi
podzielili się młodszymi niesprawiedliwie. 

Po II wojnie światowej, gdy Polska
i wiele innych państw podnosiło się ze
zniszczeń, oparcie systemu zabezpieczeń
społecznych na transferach międzypoko-
leniowych miało sens. Nie było innego
źródła finansowania rent, emerytur czy
usług medycznych jak bieżące dochody
pracujących. Dla młodych pracujących,
których po wojnie przybywało, finanso-
wanie nie było dotkliwym ciężarem. Opar-
cie usług socjalnych na transferach mię-
dzypokoleniowych w ramach społeczeń-
stwa zamiast solidarności wewnątrz rodzin
ułatwiało też migrację ludzi ze wsi do
miast i ułatwiało uprzemysłowienie, czym
przyczyniało się do rozwoju.

Paweł doBrowolski
Ekonomista, analityk Instytutu Sobieskiego

Jeśli masz poniżej 40 lat, to wiedz, że numer, który wywinęło ci pokolenie
twoich rodziców i dziadków, jest nie do powtórzenia. Ty już nie podrzucisz
rachunków swoim dzieciom. 

Pokoleniowy przekręt



Jednak od tamtego czasu społeczeń-
stwa się zestarzały. O ile za czasów pierw-
szego sekretarza PZPR Władysława Go-
mułki na jednego emeryta lub rencistę
przypadało kilkanaście osób w wieku
produkcyjnym, to dziś jest to poniżej
trzech. By utrzymać niegdyś obiecane
świadczenia, młodzi, których jest mniej
w proporcji do korzystających ze świad-
czeń, muszą oddawać coraz większą część
swoich dochodów. O Gomułce wspomi-
nam dlatego, że gdybyśmy chcieli, by nasz
system zabezpieczenia społecznego nie
powodował nierównych transferów po-
między pokoleniami, w których jedne po-
kolenia wkładają mniej, a dostają więcej,
a następne odwrotnie, to należało właśnie
za Gomułki zacząć zmieniać system eme-
rytalny, rentowy i finansowania usług
medycznych. 

To się nie powtórzy

Niestety zamiast naprawiać system za-
bezpieczeń społecznych, władze PRL two-
rzyły nowe przywileje. Gierek dał emery-
tury rolnikom na koszt podatników. Gen.
Jaruzelski, by wzmocnić swą pozycję po
stanie wojennym, dał grupom zawodowym
takim jak górnicy, hutnicy, kolejarze i nau-
czyciele liczne przywileje, w tym wcześ-
niejsze emerytury na koszt dzisiejszych
podatników. 

W III RP proceder rozdawania przy-
wilejów dla obecnych wyborców na koszt
przyszłych podatników rozwinięto. SLD
za Kwaśniewskiego dał łatwe renty oraz
nadał przywileje emerytalne służbom
mundurowym, sędziom i prokuratorom.
PiS zwiększyło indeksację emerytur
o wzrost płac. SLD razem z PIS przyznał
przywilej wcześniejszych emerytur gór-
nikom na koszt podatników. Tusk dokonał
rozbioru OFE, co zmniejszy potrzeby po-

życzkowe państwa w najbliższych latach,
ale zwiększy je w przyszłości. 

Na razie suma obietnic, która wynika
tylko z indywidualnych roszczeń możli-
wych do dochodzenia na drodze sądowej
(czyli np. naliczone prawo do emerytury,
ale już nie finansowanie przyszłego le-
czenia), to wielokrotność oficjalnego długu
publicznego. Oficjalny dług publiczny na
głowę obywatela to blisko 25 tys. zł.
Jednak suma oficjalnego długu publicz-
nego oraz ukrytych zobowiązań to już po-
nad 85 tys. zł na głowę każdego z nas.

Jeśli masz poniżej 40 lat, to wiedz,
że numer, który wywinęło ci pokolenie
twoich rodziców i dziadków, jest nie do
powtórzenia. Ty nie podrzucisz swoim
dzieciom i wnukom rachunków za twoje
wydatki, tak jak zrobili to nasi seniorzy.
Jak duża będzie skala niesprawiedliwości,
sugeruje stopa zastąpienia, czyli relacja
emerytury do ostatniej płacy. Dla poko-
lenia seniorów wynosi ona ok. 60 proc.,
ale dla was, młodych, będzie to ok. 20
proc.

Podobnie wyrolowani zostaliście na
rynku pracy. Wysoka ochrona dla posia-
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daczy etatu, związki zawodowe i korporacje
zawodowe oraz wysokie opodatkowanie
pracy to korzyści dla starszych i straty
dla młodych. 

Objęcie pracujących podwyższoną
ochroną przed zwolnieniem, jakie miało
miejsce w Polsce i wielu innych państwach
europejskich po wojnie, dało wówczas
pracującym większą pewność zatrudnienia
oraz jednorazowo na okres dwóch lub
trzech dekad mogło zwiększyć wydajność
gospodarki – pracodawcy i pracownicy
w większym stopniu zostali skazani na
siebie, dla jednych i drugich sensowne
było inwestowanie w umiejętności przy-
datne na stanowisku pracy. Ale wraz
z upływem lat powoduje to narastanie
dualnego rynku pracy podzielonego mię-
dzy tych, którzy mają podwyższoną ochro-
nę zatrudnienia, a całą resztę. 

Zatrudniając nowych pracowników,
pracodawcy wiedzieli już o większych
kosztach ich zwolnienia, więc zatrudniali
mniej, przynajmniej na formalnych eta-
tach. W Europie Zachodniej skazało to
wchodzące w latach 70. na rynek pracy
kobiety na gorsze tymczasowe i mniej
płatne stanowiska. A obecnie dotyczy
młodych w całej UE – z taką prawidło-
wością, że im sztywniejszy rynek pracy
(tj. trudniej zwolnić lub przesunąć na
inne stanowisko pracownika, płaca jest
mniej powiązana z wynikiem pracy) oraz
im wyższe opodatkowanie pracy młodych,
tym wyższa liczba młodych pracuje na
tymczasowych umowach lub trafia na
bezrobocie.

Nadchodząca katastrofa

Związki zawodowe to porozumienia pra-
cujących, zazwyczaj starszych, które wy-
muszają na pracodawcach dzielenie się
zyskiem, a na politykach dzielenie się

pieniędzmi podatników. Związki zawo-
dowe to również porozumienie pracują-
cych w celu ochrony własnych miejsc pra-
cy. Standardem przy negocjacji zwolnień
grupowych jest gwarancja zatrudnienia
w pierwszej kolejności dla zwalnianych
pracowników – nie gwarancja zatrudnienia
dla najlepszych na rynku pracy, ale właśnie
gwarancja dla byłych (czyli starszych niż
przeciętny poszukujący pracy) pracow-
ników.

Związki zawodowe są najsilniejsze
w dużych i nieefektywnych przedsiębior-
stwach państwowych, w sprywatyzowa-
nych monopolach oraz w sektorze pub-
licznym. Ich obecność i siła w tych sekto-
rach pozwala nieefektywnym branżom
oraz przerośniętemu sektorowi publicz-
nemu żerować na nowoczesnej i wydajnej
części gospodarki. W ten sposób zamiast
tworzyć miejsca pracy dla młodych w no-
wych, efektywnych i rosnących branżach
gospodarki, konserwujemy miejsca pracy
w niewydajnym przemyśle i przerośniętym
sektorze publicznym.

Korporacje zawodowe w sektorze
usług odgrywają podobną rolę jak związki
zawodowe w przemyśle i sektorze pub-
licznym. Przedstawiciele korporacji za-
wodowych oraz zawodów dążących do
utworzenia korporacji zawodowych po-
wołują się na rzekomą ochronę konsu-
mentów jak na uzasadnienie ograniczeń,
które chcą utrzymać lub proponują wpro-
wadzić. Ekonomicznym efektem powo-
łania korporacji zawodowych jest zwięk-
szenie barier wejścia do danego zawodu
oraz zwiększenie zarobków osób tam pra-
cujących. Korzystają starsi już funkcjo-
nujący w zawodzie, a tracą młodsi, którzy
chcą wejść do zawodu i którzy są konsu-
mentami.

Wysokie opodatkowanie pracy –
a w Polsce jest ono wysokie – jest szcze-
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gólnie dotkliwe dla młodych. Młodzi za-
rabiają mniej niż starsi. To naturalne
i nieuniknione. Starsi są dłużej na rynku
pracy, mają większe doświadczenie i lepsze
kontakty, więc zarabiają więcej. Ale wy-
sokie opodatkowanie jest szczególnie do-
tkliwe dla zarabiających mniej, gdyż war-
tość ich pracy pomniejszona o opodatko-
wanie (ZUS po stronie pracodawcy i pra-
cownika oraz PIT) częściej wynosi mniej

niż koszt samodzielnego utrzymania się
w dużych miastach, w których jest praca. 

Na razie ignorujemy narastające pro-
blemy i czekamy, aż brak pieniędzy na
leczenie i emerytury wywoła kryzys gos-
podarczy i polityczny oraz rozpali konflikt
pokoleniowych egoizmów. Emigracja mło-
dych, zmniejszając liczbę podatników
utrzymujących ten niesprawiedliwy sys-
tem, przyspiesza dzień kryzysu…
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Proponuję poddać kontemplacji anali-
tycznej pomysł na biznes mecenasa Gier-
tycha. Po pierwsze, załóżmy, że na taśmach
słychać to, co słychać, czyli że mecenas
Giertych chce objąć mecenatem twórczość
literacką Piotra Nisztora, której owoce
będą służyły do szantażowania oligarchów.
Po drugie, warto zapytać – dlaczego oli-
garchowie mieliby się temu szantażowi
poddawać? Raczej nie chodzi tu przecież
o przewagi wynikające z fizjonomii byłego
ministra edukacji. Należy zakładać, że
potencjał kompromitacyjny książek Nisz-
tora nie miał także wynikać z ostrości
jego pióra, ale raczej z faktów, które miał
on opisywać. 

Pomysł na biznes mówi nam wiele
o rynku, na którym ma on zostać uru-
chomiony. Warto zastanowić się, co ini-
cjatywa mecenasa Giertycha mówi nam
o realiach III RP. Należy tu, naturalnie,
zacząć od tego, że „firma Giertycha” ma
działać na pograniczu szarej strefy, jak
przystało na adwokata. Wszystko gra –
wszak mecenas to w pewnym sensie za-
wodowy kłamca, specjalista od łamania

i naginania prawa. Ale nie to jest tu naj-
bardziej interesujące.

Interesujące jest to, że Giertych zdaje
się pewny tego, co mówi, a z wypowiedzi
jego wynika wprost (nomen omen), iż
według jego orientacji istnieje popyt na
produkt, który jego firma ma oferować.
Znaczy to, że oligarchowie skłonni są dobrze
płacić za ciszę na temat elementów swojej,
biznesowej lub/i osobistej, biografii.

Nasuwają się dwie interpretacje tej
sytuacji. Interpretacje, które nie są kon-
kurencyjne, lecz raczej komplementarne.
Po pierwsze, mecenas Giertych wie, że
istotna część elit biznesowych i nie tylko
biznesowych III RP ma podejrzane po-
chodzenie. Że kapitał, który posłużył do
wykształcenia się rodzimej klasy kapita-
listycznej w latach 90. nie zawsze pochodził
z prawego łoża. Po drugie, mecenas Gier-
tych prawdopodobnie słusznie przypusz-
cza, że pół bańki za ciszę to dla oligarchy
cena atrakcyjna. Dlaczego?

Na pewnym wysokim poziomie gry
biznesowej, a Kulczyk jako jeden z niewielu
Polaków gra w międzynarodowej ekstra-

maCiej Gurtowski
stały współpracownik „Nowej Konfederacji”,
socjolog

Pomysł na biznes mówi nam wiele o rynku, na którym ma on zostać uru-
chomiony. Warto zastanowić się, co inicjatywa mecenasa Giertycha mówi
nam o realiach III RP.

Biografiofobia elit iii rP



klasie, człowiek interesu jest udziałowcem
w wielu spółkach, z których część operuje
również w warunkach zachodniego kon-
tekstu kulturowego. A w tym ostatnim
udziałowcy nie lubią, gdy na twarz prezesa
pada cień podejrzeń. Nagłośnienie w de-
bacie publicznej tematu niejasnej genezy
kapitału jakiegoś biznesmana może sprawić,
że rynki się zdenerwują i polecą słupki.

Teraz przechodzimy do kluczowego
pytania – ilu biznesmenów w III RP musi
inwestować w ciszę na temat swojej bio-
grafii? A ilu innych przedstawicieli szeroko
pojętych elit, np. polityków, naukowców?
Przykład przebiegu walki o prawdę na
temat elementów biografii Lecha Wałęsy
pokazuje, że bardzo różne grupy interesów
są w stanie rzucić znaczne siły na odcinek
walki o niepamięć. Poza przypadkiem
Pawła Zyzaka i duetu Cenckiewicz & Gon-
tarczyk warto także przywołać być może
jeszcze bardziej znamienny przykład śro-
dowiskowej anatemy, jaka padła na Artura
Domosławskiego i Romana Graczyka. 

Reakcja części elit na podnoszenie
problemu niektórych elementów ich bio-
grafii ma często zaskakująco emocjonalny,
wręcz irracjonalny charakter. W psycho-
logii odróżnia się strach od lęku. Ten
pierwszy ma uzasadnione podstawy, gdyż
dotyczy obiektów i zjawisk faktycznie sta-
nowiących zagrożenie dla odczuwającego
strach, np. upadek z wysokości, atak dzi-
kiego zwierzęcia. Natomiast lęk ma pod-
łoże irracjonalne – dotyczy obiektów i zja-
wisk, które nie stanowią zagrożenia.

Specjaliści od marketingu wiedzą, że
lęki są świetną podstawą do wykreowania
popytu. Klasycznym przykładem są rynek
ubezpieczeń oraz rynek szczepionek. Firmy
są zainteresowane w wywoływaniu po-
czucia zagrożenia. Kluczowe jest to, że
lęki można podsycać dzięki zabiegom PR-
owym.

Nie wiadomo, jak duża część elit fak-
tycznie ma się czego obawiać w związku
z podejrzanymi elementami swojej bio-
grafii. Natomiast zdaje się, że próby zo-
hydzenia lustracji, IPN czy niektórych
przedsięwzięć biograficznych mogą wy-
woływać niechęć i lęk przed poznaniem
przeszłości również u osób, które w związ-
ku z własną biografią nie mają się czego
wstydzić. Wykreowanie u nich lęku to
próba zyskania sojusznika przez tych,
którzy faktycznie mają się czego obawiać.

Co w tej sytuacji zrobią oligarchowie?
Po pierwsze, spróbują temat wyciszyć,
najprawdopodobniej odwracając od niego
uwagę. Po drugie, ta rozsądniejsza część
z nich podejmie po cichu pewne działania
profilaktyczne. W tym kontekście dobrą
inwestycją mogłaby okazać się dezinfor-
macja apagogiczna. Czyli polegająca na
tym, aby przedstawić niewygodne praw-
dziwe fakty w takim kontekście, który
podważy ich wiarygodność. Trzeba uprze-
dzić fakty, wyprzedzająco pokazać część
historii w zmanipulowanym, względnie
bezpiecznym dla oligarchy świetle. Trzeba
zawczasu zlecić ghostwriterom napisanie
biografii, które zawierałyby różne „kom-
promitujące” informacje, w części fak-
tycznie zmyślone, które potem okazałyby
się blagą. Dzięki temu można by później
powiedzieć: znowu rewelacje na mój te-
mat? To już oklepane, już było, to jak
Klewki.
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Rosja jest wyraźnie niezadowolona z re-
zultatów wojny prowadzonej na Ukrainie
z pomocą separatystów. Ich działania nie
okazały się skuteczne, co gorsza, ich po-
wiązania z Kremlem są dla wszystkich
oczywiste. Ofensywa Kijowa przynosi zaś
pierwsze rezultaty.

Wydaje się wręcz, że Rosjanie nie
spodziewali się tak sprawnej mobilizacji
i przegrupowania armii ukraińskiej, której
udało się bardzo szybko przerzucić na
wschód znaczne siły i zaszachować sepa-
ratystów. W tej sytuacji sztab generalny
poinformował Putina już wiosną, że od-
działy, które Rosja rozlokowała na po-
czątku marca na granicy z Ukrainą (ok.
76 samodzielnych batalionów), nie będą
wystarczające do przeprowadzenia hipo-
tetycznej inwazji. To zaś oznacza, że nowe
jednostki trzeba ściągnąć z głębi kraju,
a stare zasilić i zmobilizować rezerwy. 

Pomimo zaskoczenia postępami ar-
mii ukraińskiej Rosjanie wciąż jednak
rozważają opcje militarne. Mają w tej
chwili co najmniej trzy możliwe scena-
riusze.

Opcja 1 – cios w plecy

Zachodni analitycy twierdzą, że siły, jakie
Rosjanie mogą wykorzystać natychmiast,
są niewystarczające do inwazji. To prawda,
jednak gdyby bataliony stacjonujące na
wschód od Doniecka i Ługańska nagle
zdecydowały się przekroczyć granicę pod
pretekstem „misji pokojowej”, byłyby
w stanie zajść główne ekspedycje siły
armii ukraińskie od flanki i od tyłu. Byłaby
to naturalnie bardzo zażarta bitwa, ale
złamałaby ukraińską ofensywę wymie-
rzoną w separatystów. W odpowiedzi Ki-
jów zapewne przerzuciłby w rejon Donbasu
więcej brygad z północy i tam chciał
zetrzeć się z Rosjanami. Takie przesunięcie
sił wytworzyłoby jednak ogromną lukę
w linii obrony Ukrainy. A już teraz to
linia miejscami zbyt cienka.

Już teraz separatyści zostali jednak
przez Ukraińców w tym rejonie zepchnięci
do dwóch otoczonych twierdz. To znaczy,
że Rosjanie będą mieli możliwość wypro-
wadzenia „ciosu w plecy” jeszcze tylko
przez tydzień.

PhilliP a. karBer
Prezes Potomac Foundation, 
wykładowca na Georgetown University

27 czerwca Putin podpisał rozkaz zobowiązujący część rezerwistów do
stawienia się w jednostkach na ćwiczenia na 60 dni. W ciągu najbliższych
dwu miesięcy może to doprowadzić do dramatycznych wydarzeń.

Cicha mobilizacja Putina



Opcja 2 – strefa zakazu lotu

Kilka tygodni temu Moskwa zaczęła mówić
o wprowadzeniu strefy zakazu lotów nad
wschodnią Ukrainą. By przynieść efekty,
taki zakaz musiał się jednak wiązać z czymś
więcej niż patrolami myśliwców. Wyma-
gałby nalotów na główne ukraińskie bazy
lotnicze za zachód od Dniepru.

Taki atak byłby dla Ukraińców trudny
do odparcia. Ich system wczesnego ostrze-
gania jest zawodny, mają zbyt mało baz
operacyjnych i schronów, a samoloty nie
są wystarczająco rozproszone. Ukraińskie
lotnictwo nie ma też możliwości szybkiego
poderwania dużej liczby maszyn i póź-
niejszej ich naprawy lub wymiany. Ros-
janie za to z całą pewnością mają dość
bombowców do tego,by atak się powiódł.

Z drugiej jednak strony, bez lądowego
ataku na ukraińskie linie zaopatrzenia
strefa zakazu lotów sama w sobie nie ura-
tuje enklaw separatystów.

Opcja 3 – cicha mobilizacja

27 czerwca Putin podpisał rozkaz zobo-
wiązujący część rezerwistów armii oraz
służb bezpieczeństwa do stawienia się
w jednostkach na 60 dni. Ten dokument
pozostał prawie niezauważony na zacho-
dzie, może on jednak w ciągu najbliższych
dwu miesięcy doprowadzić do drama-
tycznych wydarzeń. Interesujące jest
zwłaszcza to, że dwie sekcje rozkazu zostały
utajnione. Mogą one zapowiadać znacznie
większą rosyjską kampanię wymierzoną
w Ukrainę. 

Byłoby to tym bardziej niebezpieczne,
że element zaskoczenia jest po stronie
Putina. Zarówno rosyjscy, jak i zachodni

politycy uważają, że po tym, jak Kreml
wycofał część sił znad granicy, rosyjska
inwazja lub też „misja pokojowa” jest
mniej prawdopodobna. Tymczasem
wspomniana czerwcowa cicha mobilizacja
na 60 dni powinna dać Rosji dodatkowe
200 batalionów do wykorzystania na
Ukrainie (łącznie ze Specnazem i bryga-
dami desantowymi). Czyli trzy razy więcej,
niż rozlokowano na granicy z Ukrainą
w marcu. 

Apogeum cichej mobilizacji sił przy-
padnie na koniec sierpnia, tuż przed szczy-
tem NATO. W połączeniu z rosyjską prze-
wagą lotniczą byłoby to poważne zagro-
żenie dla Ukrainy. Oczywiście taka ope-
racja raczej nie uratuje już skóry separa-
tystom. Uczyni jednak Putina na powrót
panem sytuacji. 

Putin ma naturalnie jeszcze inne,
niewojskowe opcje. Na przykład embargo
na sprzedaże gazu dotyczące Ukrainy
i/lub zachodniej Europy. Najbardziej za-
bolałoby to oczywiście zimą. 

W ostatecznym rozrachunku nie wiem
jednak, co Putin zrobi. Od lutego wciąż
mnie zaskakuje.
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Wesprzyj nas

„Nowa Konfederacja” znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej,
tracąc 60 proc. przychodów (8 tys. zł miesięcznie) po tym, jak nasz największy
Darczyńca stracił możliwość wspierania nas. Jeśli do sierpnia b.r. nie uda
nam się zbilansować budżetu – będziemy musieli ograniczyć lub zawiesić
działalność.

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

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

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

09 1560 0013 2376 9529 1000 0001 (Getin Bank)
W tytule przelewu prosimy wpisać: „darowizna na cele statutowe”.
Jeśli zamierzają Państwo wspierać nas stale, bardzo prosimy o tytuł przelewu:
„stała darowizna”!

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.

W czerwcu nasze stałe przychody wyniosły 6 800 zł (pozostałe przychody:
10 615 zł). Aby przetrwać, potrzebujemy 13 300 zł miesięcznie.

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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„Nową Konfederację” tworzą

Stali Darczyńcy:
Dwudziestu Pięciu Anonimowych Stałych Darczyńców, Andrzej Dobrowolski,
Paweł Gałus, Bartłomiej Kachniarz, Jerzy Martini, „mieszkaniec Bytomia”,
Marek Nowakowski, Krzysztof Poradzisz, Piotr Woźny, Zbigniew Zadora

Pozostali Darczyńcy:
Siedemdziesięciu Anonimowych Darczyńców, Jacek Bartosiak, Piotr  Remiszewski.
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