


W numerze:

Marzenie na miarę młodego pokolenia
Marcin Kędzierski, Bartłomiej Radziejewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Rządzenie na chybił trafił
Rafał Matyja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

PO, czyli co?
Michał Kuź . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Przez żołądek do serca?
Krzysztof Wołodźko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Mutualizm, czyli program walki z pasożytami w czterech krokach 
Piotr Trudnowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Państwo Islamskie może wygrać
Aleksandra Rybińska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Więcej demokratycznej energii!
Robert Fiałek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Nadchodzi polityczne trzęsienie ziemi w miastach?
Adam Radzimski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 9 (63)/2015, 2 września–6 października 2015 www.nowakonfederacja.pl



3

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 9 (63)/2015, 2 września–6 października 2015 www.nowakonfederacja.pl

Jaki jest bilans polskiej transformacji?
Dla naszego pokolenia (obaj urodziliśmy
się w orwellowskim roku 1984) III Rzecz-
pospolita AD 2015 na pewno nie jest
w ruinie, ale też nie jest krajem naszych
marzeń. Pomimo ewidentnych sukcesów
– takich jak blisko trzykrotny wzrost PKB,
wejście do NATO i UE – nie wytrzymuje
elementarnych porównań z II RP, choć
ta ostatnia zmagała się ze znacznie trud-
niejszą sytuacją międzynarodową. 

Przede wszystkim – Polska wciąż nie
jest krajem podmiotowym. Tak wewnątrz,
jak i w polityce zagranicznej – pozostaje
niezdolna do stawiania sobie ambitnych
celów i ich realizacji. Niezbudowanie pań-
stwa w ciągu przeszło ćwierćwiecza trans-
formacji uważamy za fundamentalną klęs-
kę. Niepokojącą tym bardziej, że dobiega
końca postzimnowojenny okres pokoju,
stabilności i rozwoju. 

Postawmy jednak pytanie podstawo-
we, zwłaszcza z myślą o bardziej utylitarnie
nastawionych przedstawicielach młodego
pokolenia. Po co nam Polska? W dobie
globalizacji z jednej strony, z drugiej zaś –
w warunkach wykuwania nowego ładu
światowego, bez podmiotowego państwa
nie da się skutecznie realizować indywi-
dualnych aspiracji. Dotyczy to zarówno
nas, jak i naszych dzieci. Marzenie o lepszej
przyszłości jest zatem siłą rzeczy marze-
niem o lepszej Polsce. 

Pozorne pomysły 

Jednym z istotnych hamulców w realizacji
tych marzeń jest upadek poważnej debaty
nad polityką. Zafiksowane na tematach
trzeciorzędnych media głównego nurtu
nie są w stanie należycie docenić ważnych
idei, rodzących się (zbyt rzadko, skądinąd)

marcin kędzierski
Asystent w Katedrze Studiów Europejskich UEK, 
szef pionu analitycznego Klubu Jagiellońskiego
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Naszym zadaniem jest stworzenie instytucji, która wypełni konstrukcyjną
lukę w polskim życiu publicznym



w głowach naukowców i ambitniejszych
intelektualnie publicystów. Predestyno-
wane do suflowania pomysłów naprawy
Polski w sposób zrozumiały dla zwykłego
człowieka i atrakcyjny dla dziennikarza
think tanki w przytłaczającej większości
nie spełniają swojej roli. Skupiają się bo-
wiem albo na publicystyce, albo na lob-
bingu, albo na pracy w kuluarach. W re-
zultacie jako uczestnicy debaty publicznej
nie wychodzą poza opisywanie rzeczy-
wistości. 

Zasadniczą przyczyną, a zarazem za-
sadniczym skutkiem tego wyjałowienia
intelektualnego, jest dyktat marketingu
politycznego. Gwałtowna profesjonalizacja
polskiej polityki w ciągu ostatnich kilku-
nastu lat okazała się pułapką. Zmargina-
lizowała dyskusję programową na rzecz
notorycznych „wrzutek” od partyjnych
spin doktorów. Apogeum osiągnęliśmy
w tym roku. Z partią władzy, urządzającą
kilkumiesięczny show wokół tworzonego
po blisko ośmiu latach administrowania
krajem programu, którego ostateczny
kształt mamy poznać… na kilka tygodni
przed najważniejszymi wyborami. Z głów-
ną partią opozycyjną, organizującą szumną
konwencję programową, której zasadniczą
treść (wystąpienia traktowane jako obo-
wiązujący program PiS) opublikowano…
z odpowiednim opóźnieniem. Tak, aby
podczas debaty o niej dominowały wrzutki
i wycinki, a istota była dostępna wówczas,
gdy nikt już o konwencji nie będzie mówił. 

W ten oto sposób program polityczny
staje się drugorzędnym narzędziem PR-u.
Do rangi symbolu urasta fakt, że w son-
dażach prowadzi ten, kto zręczniej udaje,
że ma pomysł na Polskę. 

Czas przesileń

Dzieje się to w czasie największych od
końca zimnej wojny przetasowań geopo-
litycznych. Organizowane przez amery-
kańsko-chińską rywalizację hegemoniczną,
przybierają postać narastającego – od
Maroka po Irak i Ukrainę – chaosu. Zbie-
gają się z osłabieniem NATO i Unii Euro-
pejskiej, renesansem egoizmów narodo-
wych, odwracaniem sojuszy. Przezorność
każe przewidywać, że to dopiero prelu-
dium – i jak najszybciej konsolidować
lokalne zasoby. Dominujących do nie-
dawna opowieści o „końcu historii” nikt
przy zdrowych zmysłach nie traktuje już
poważnie. 

Jakby tego było mało, rozpowszechnia
się uzasadnione przekonanie, że wyczer-
puje się neokolonialny model rozwoju
Polski, oparty na inwestycjach zagranicz-
nych. Tylko legalny drenaż naszego kraju
z kapitału osiągnął w 2013 r. rekordowy
poziom 82 miliardów złotych (5 proc.
PKB) i zdaje się stabilizować na zbliżonym
poziomie. W następnej perspektywie fi-
nansowej UE staniemy się najprawdo-
podobniej płatnikiem netto. Doświadczy-
my też w najbliższych latach poważnych
(wciąż dokładnie niepoliczonych!) kosztów
unijnego pakietu klimatycznego. Również
bilans naszego członkostwa w Unii – sa-
mego w sobie pozytywnego – staje się
więc co najmniej niejasny.

Równocześnie wzbierają skutki wie-
loletnich zaniechań: w budowie infra-
struktury, zaplecza badawczo-rozwojo-
wego, edukacji i – last but not least –
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w walce z korupcją. Utrzymuje się brak
szacunku dla prawa i instytucji publicznych
i wzajemna nieufność obywateli. Bez dobrej
i z determinacją realizowanej strategii
nie zmienimy faktu, że mamy kompro-
mitująco małą liczbę patentów na głowę
mieszkańca. Doświadczymy kolejnych po-
liczków, takich jak ten mijającego lata,
gdy wydolność naszych bloków energe-
tycznych stanęła pod znakiem zapytania
z powodu pogody. A olbrzymie środki
przeznaczane co roku na szkolnictwo wyż-
sze czy armię będą nadal marnowane. 

Biorąc pod uwagę główne tendencje,
teza Jerzego Hausnera o grożącym nam
długotrwałym ugrzęźnięciu w gospodarczej
miernocie (tzw. pułapce średniego do-
chodu) wydaje się umiarkowanie opty-
mistyczna. A przestroga Michała Boniego
o niebezpieczeństwie „dryfu rozwojowego”
właśnie się ziszcza. 

W rezultacie w okres przesileń geo-
politycznych i gospodarczych wchodzimy
z „państwem istniejącym tylko teoretycz-
nie”: niezdolnym ani do definiowania,
ani do realizowania interesu publicznego,
tak na szczeblu międzyresortowym, jak
i na poziomie ministerstw. Z zacofaną,
drenowaną, narażoną na poważne wstrzą-
sy gospodarką. Z niesterowną, słabą, nie-
udolnie modernizowaną armią. 

Co na to polscy politycy? Raczą nas
kuglarskimi sztuczkami z repertuaru mar-
ketingu politycznego oraz koncertami nie-
zbornych, wyrwanych z kontekstu życzeń.
Ostrość ich retoryki jest przy tym od-
wrotnie proporcjonalna do zdolności roz-
wiązywania problemów. Co na to polskie
media? Ochoczo omawiają suflowane
przez partyjnych spin doktorów tematy
nieistotne. Co na to polskie uczelnie? Bez-
trosko kontynuują nieproduktywny wyścig
po punkty i granty. 

Przełamać bezwład

Postanowiliśmy podjąć ambitną próbę
przeciwdziałania tej – coraz bardziej
szkodliwej – „tyranii status quo”. Jako
trzydziestolatkowie, którzy z jednej strony
pozakładali rodziny i zdobyli sporo za-
wodowych doświadczeń, a z drugiej strony
większość kariery mają wciąż przed sobą –
chcemy przyczynić się do budowy pod-
miotowej Rzeczypospolitej. Robiąc zara-
zem coś na własne konto. Pora przejąć
pałeczkę w międzypokoleniowej sztafecie.
Nie angażując się w działalność partyjną,
poczuwamy się przy tym do republikań-
skiego etosu służby publicznej.

Nie jesteśmy w stanie od razu zaradzić
wszystkim słabościom. Wziąwszy jednak
pod uwagę nasze doświadczenie i poten-
cjał, mamy poczucie, że naszym zadaniem
jest stworzenie instytucji, mogącej wy-
pełnić konstrukcyjną lukę w polskim życiu
publicznym. Krajowa polityka, aby być
skuteczną, potrzebuje zaplecza eksper-
ckiego, które (zamiast zajmować się, jak
oficjalny think tank mającej od ośmiu lat
władzę partii, kwestiami tak marginalnymi
jak zieleń w Kopenhadze czy reklamy
w São Paulo) podejmie próbę odpowiedzi
na najważniejsze wyzwania stojące dziś
przed naszym krajem. 
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Dlatego w najbliższych tygodniach
uruchomimy publicznie przygotowywaną
od ośmiu miesięcy instytucję. Dołożyliśmy
wszelkich starań, aby był to think tank
nie tylko z nazwy, ale – z prawdziwego
zdarzenia. Nie ograniczający się do opisu
rzeczywistości, ale przede wszystkim pro-
ponujący, jak ją zmieniać. Naszym celem
jest stworzenie, w ciągu najdalej trzech
lat, projektów systemowych zmian w kil-
kunastu obszarach życia publicznego.
Chcemy zaproponować projekty zasad-
niczych zmian m.in. w zakresie ustroju,
administracji, finansów publicznych, gos-
podarki, nauki, edukacji, energetyki, trans-
portu, dyplomacji i bezpieczeństwa, po-
lityki morskiej, ubezpieczeń społecznych,
mieszkalnictwa, rolnictwa, zdrowia. W dzie-
więciu z tych dziedzin już zaczęliśmy prace
merytoryczne. W pozostałych, przy sprzy-
jających wiatrach, zaczniemy w ciągu
kilku miesięcy.

To przedsięwzięcie jest wspólnym
dziełem środowisk Klubu Jagiellońskiego
i „Nowej Konfederacji”, a także szeregu
osób spoza tych ośrodków. Dotąd łączyła
nas miłość do Polski w duchu republi-
kańsko-konserwatywnym. Od teraz łączy
nas też wspólne działanie. Jesteśmy prze-
konani, że nasz wspólny potencjał, wzmoc-
niony przez polski biznes, którego eks-
pansję chcemy wspierać (uważając ją za

warunek sine qua non podmiotowości
Polski), umożliwi nam realizację założo-
nych celów. 

Jednocześnie uważamy za swój obo-
wiązek podtrzymywanie otwartości na
odmienne spojrzenia i wrażliwości, kwes-
tionowanie utartych schematów, gotowość
do nieustannych rewizji. Jesteśmy zde-
terminowani, by pozostać niezależnymi
od jakiejkolwiek partii, grupy kapitałowej
czy osoby. Wyrażamy zarazem gotowość
do współpracy ze wszystkimi, którzy po-
dzielają nasze cele i wartości.

Dlaczego tak

Dlaczego miałoby nam się udać, skoro
nikomu na dłuższa metę dotąd się nie
powiodło? Widzimy wzrost naszego po-
tencjału, rekordową gotowość do współ-
pracy między środowiskami, między biz-
nesem i ekspertami, nienotowaną wcześniej
hojność Darczyńców. Również zaintere-
sowanie mediów dorobkiem think tanków
jeszcze nigdy nie było – naszym zdaniem –
tak duże. 

Przede wszystkim jednak mamy głę-
bokie przekonanie, że jest to zadaniem
naszego pokolenia. Czymś, co powinno
po sobie pozostawić. 

Najwyższa pora zacząć wygrywać!
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Wielekroć cytowane powiedzenie Napo-
leona o tym, że bagnetami można zrobić
wiele rzeczy, ale nie da się na nich usiąść,
można przełożyć na język współczesnej
polityki. Marketingiem politycznym można
wygrywać wybory, ale nie sposób zrobić
z niego fundamentu dobrych rządów.
Tymczasem główne siły polityczne nie
dysponują dziś sensowną diagnozą, która
po wyborach mogłaby zastąpić wyborcze
hasła. Nic zatem dziwnego, że rządzenie
coraz bardziej przypomina kampanię wy-
borczą. Staje się chaotyczną układanką
spektakularnych działań dyktowanych
przez spin doktorów oraz ustępstw wobec
silnych grup nacisku. 

W poszukiwaniu alternatyw

Powstaje pytanie, czy ten stan rzeczy moż-
na zmienić? Czy można sobie wyobrazić
wyjście poza model rządzenia ukształto-
wany w ostatnich latach? Czy rządy Do-
nalda Tuska utorowały drogę stylowi,
który będzie obowiązywał następne ga-
binety, bez względu na polityczną barwę?

Wszak dwaj główni konkurenci na scenie
politycznej robili przez ostatnie lata wszyst-
ko, by nas przekonać, że nie łączy ich
prawie nic. W sensie wyborczym strategia
konfliktu okazała się zresztą niezwykle
opłacalna. Pozwalała na marginalizowanie
wszystkich innych podmiotów – nie tylko
konkurencyjnych projektów centropra-
wicowych, ale także silnej niegdyś post-
komunistycznej lewicy. 

Dziesięć lat temu czekaliśmy na prze-
łomowe wybory parlamentarne i prezy-
denckie. Do władzy szły dwie partie, któ-
rych koalicyjny rząd miał zmienić Polskę.
Obie dysponowały konkurencyjnymi diag-
nozami stanu rzeczy, bardzo krytycznie
oceniającymi dorobek Trzeciej Rzeczpos-
politej. Partia Donalda Tuska główną
wadę systemu widziała w nadmiernym
etatyzmie, przeroście – tak, tak – klasy
próżniaczej. Postulowała likwidację Se-
natu, zmniejszenie liczby posłów, dere-
gulację gospodarki, redukcję administracji.
Partia Jarosława Kaczyńskiego główne
zło określała mianem układu. W najbar-
dziej eleganckiej – zaproponowanej przez

rafał matyja
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Główne siły polityczne nie dysponują dziś sensowną diagnozą, która po
wyborach mogłaby zastąpić wyborcze hasła

rządzenie na chybił trafił



Andrzeja Zybertowicza – formie opisanego
jako antyrozwojowe grupy interesów
(ARGI). 

Te dwie diagnozy określały nie tylko
zasadnicze różnice w postrzeganiu sytuacji
kraju, ale też potencjalne sojusze obu
partii, zarówno na scenie politycznej, jak
i poza nią. Było jasne, że Platforma mogła
liczyć na życzliwość części zniecierpliwio-
nego rosnącym etatyzmem rodzimego
biznesu, a Prawo i Sprawiedliwość – na
sympatię ludzi, których kariery i interesy
zostały zablokowane przez rozmaite ukła-
dy, panujące w zasadzie we wszystkich
sferach życia publicznego. 

Te dwie diagnozy nie były spójne,
nie stanowiły łatwej podstawy do wspól-
nego rządzenia. To nie one jednak okazały
się przeszkodą. Obie zostały unicestwione
jeszcze w trakcie kampanii wyborczej.
Zastąpił je nośny społecznie podział na
„Polskę liberalną” i „Polskę solidarną”,
podyktowany przez spin doktorów PiS
i chętnie przyjęty przez liderów partii.
Jego wygodne dla PO i jej medialnych
sojuszników mutacje krążą do dziś w pro-
pagandzie politycznej, osiągając perswa-
zyjne dno w lansowanej podczas kampanii
Bronisława Komorowskiego wizji „Polski
racjonalnej” i „Polski radykalnej”. 

Prawo i Sprawiedliwość podejmuje
zresztą ten dawny wątek, koncentrując
się w kampanii na sprawach zwykłych
ludzi i podkreślając „solidarystyczne” ele-
menty programu. Nie wraca jednak do
diagnoz dotyczących poważniejszych,
ustrojowych i systemowych problemów
polskiej polityki. Diagnoza formułowana
przez Beatę Szydło, a wcześniej przez An-
drzeja Dudę, wiąże się raczej ze wskazy-
waniem błędów i zaniechań rządzącej
przez osiem lat Platformy, niż z próbą
przedstawienia diagnozy szerszej sytuacji. 

Rządzenie słabym państwem

Załóżmy, że PiS wygra wybory w stopniu
pozwalającym na samodzielne rządy lub
też, że wynik będzie umożliwiał zawarcie
koalicji lub przynajmniej rząd mniejszo-
ściowy. Czy w takiej sytuacji będzie moż-
liwe wyjście poza model rządu reaktyw-
nego, do jakiego przyzwyczaiła nas Plat-
forma? Rządu, który jest w stanie nie
tylko naprawiać elementy otoczenia, ale
także eliminować wady własnej struktury. 

Dzisiejsza ocena sytuacji, koncen-
trująca się na złych rządach Platformy,
niesie ze sobą kilka ryzykownych dla ekipy
Beaty Szydło konsekwencji. Po pierwsze,
jeżeli głównym złem jest nieudolnie rzą-
dząca partia, to poprawa powinna być
odczuwalna wkrótce po dojściu do władzy.
Po drugie, skoro błędy PO były tak ewi-
dentne i łatwe do uniknięcia, ich naprawa
nie przedstawia wielkiej trudności. Po
trzecie – wierząc we własne przesłanie,
znacząca część ekipy PiS może lekceważyć
nieadekwatność narzędzi, jakimi posługuje
się rząd, oraz kwestię sposobu radzenia
sobie z atakiem nieprzychylnych mediów,
grup interesu, a w niektórych przypadkach
także fragmentów struktur państwowych. 
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Nie słyszę w wypowiedziach liderów
PiS oceny problemów, z jakimi borykał
się rząd tej formacji w latach 2005–2007.
Nie chodzi tu o bilans rządzenia, ale o ana-
lizę skuteczności przyjętej wówczas taktyki
i sposobu kierowania strukturami państwa.
W zasadzie nie wiadomo kogo – obok
NSZZ Solidarność i części środowisk ka-
tolików świeckich oraz części hierarchii
kościelnej – formacja ta postrzega jako
potencjalnych sojuszników. Nie wiadomo,
które segmenty administracji uznaje za
nadające się do możliwie szybkiej naprawy.
Nie jest jasne, czy będzie próbowała prze-
prowadzić poważniejsze zmiany ustrojowe
lub choćby instytucjonalne. 

Trudno przypuszczać, by liderzy for-
macji na serio definiowali podstawowy
problem rządzenia jako problem dobrej
woli lub lenistwa. By przypuszczali, że
cele, o których mówią, można łatwo osiąg-
nąć w zastanych warunkach społecznych
i instytucjonalnych. By sądzili, że zanie-
dbania rządów Platformy wynikały z tego,
że politycy tej formacji są gorzej przygo-
towani, bardziej zdemoralizowani i roz-
leniwieni niż ich następcy z PiS. 

Prawo i Sprawiedliwość zgromadziło
jakiś czas temu w Katowicach spore grono
partyjnych ekspertów, gotowych podpo-
wiadać przyszłemu rządowi pewne roz-
wiązania szczegółowe. Jednak inaczej, niż
miało to miejsce w pierwszej połowie po-
przedniej dekady, te szczegóły robiły wra-
żenie puzzli, do których nikt nie ma już
obrazka, umożliwiającego ułożenie jakie-
goś planu działania. Nie mówię o powrocie
do dawnej diagnozy. Teza o szkodliwym
dla Polski układzie polityczno-medialno-
-biznesowym ze służbami w tle rozwinęła
się po aferach Rywina, Orlenu i PZU.
Wówczas była nośna, operowała znanymi
powszechnie przykładami. 

Dziś podstawowe polskie problemy
wyglądają inaczej. Nie zmienił się jednak
fakt, że energii lat 2004–2005 nie spo-
żytkowano na naprawę struktur państwa,
że nie wykorzystano w tym celu ani bodźca,
jakim było wstąpienie do Unii Europej-
skiej, ani wyzwania, jakim jest nowa po-
lityka rosyjska we wschodniej Europie.
Diagnoza słabości państwa nie stanowi
dziś rdzenia programu PiS, choć oczywiście
od czasu do czasu powraca w wypowie-
dziach polityków tej partii. Problem polega
na tym, że słabość ta nie manifestuje się
niemądrymi rozmowami w restauracji
czy brakiem umiaru w wydawaniu pub-
licznych pieniędzy na półprywatne obiadki.
Da o sobie znać także pod rządami PiS. 

Czego uczą nas antysystemowcy

W tym momencie można uchwycić pewien
interesujący paradoks obecnej sytuacji.
W okresie, jaki upływa między wyborami
prezydenckimi a parlamentarnymi, w su-
kurs partii-pretendentce do rządzenia
mogą przyjść ugrupowania antysystemowe.
Podobnie jak Kukiz pomógł Dudzie wygrać
drugą turę wyborów, jasno określając jej
stawkę, jaką jest „zmiana”, tak samo po-
stulaty antysystemowe mogą sprowokować
formułowanie szerszej diagnozy. 

Przyjrzyjmy się uważnie najważniej-
szej i najpowszechniej oglądanej wypo-
wiedzi „spikera” antysystemowców – Paw-
ła Kukiza. 10 maja, po ogłoszeniu wyników
I tury, wskazał on przeciwnika – grupę,
która mówi: „my od 1989 roku mamy
wszystko. Będziemy służyć każdemu panu,
byleby tylko zachować ten system”. Krąg
ten – według Kukiza – obejmuje estab-
lishment polityczny Trzeciej Rzeczpos-
politej oraz wspierające go media, w tym
wymieniony z nazwy „czarny, zły, okrutny”
TVN24. 
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Można to traktować jako tani popu-
lizm. Ale na wiecach politycznych w ostat-
nich latach padały słowa znacznie gorsze.
O „dorzynaniu watahy” mówił były mi-
nister w rządzie PiS, a potem jeden z li-
derów PO. Oskarżenia o „stanie tu, gdzie
stało ZOMO” padały z ust lidera rządzącej
wówczas partii. Znaczenie słów Kukiza
nie tkwi zatem w brutalności oskarżeń,
ale w tym, co mogą one oznaczać w języku
bardziej eleganckiej diagnozy. 

Po pierwsze – Kukiz wyraża przeko-
nanie, że ani obecne elity, ani kontrolo-
wane przez nie struktury państwa nie są
w stanie skutecznie bronić nas przed nie-
korzystnymi praktykami ze strony obcego
kapitału czy niezgodnymi z interesem
Polski wizjami ładu europejskiego. Po
drugie – mówi, że establishment w tej
sprawie jest interesowny i dba jedynie
o własną zamożność i wygodę, lekceważąc
poważne i strategiczne wyzwania. Obie
te obserwacje są na tyle prawdziwe, by
czynić całą diagnozę spójną i wiarygodną.
Potwierdzoną w znacznej mierze przez
to, co mówili przedstawiciele tego estab-
lishmentu na taśmach ujawnionych rok
temu przez „Wprost”. Potwierdzoną reak-
cją rządzących na wyborczą porażkę pre-
zydenta Komorowskiego. W wymiarze
pogłębionej analizy – precyzyjnie przed-
stawił taką diagnozę na łamach „Nowej
Konfederacji” Bartłomiej Radziejewski 
(III RP jako system pasożytniczy, „NK”
nr 8/2015). Co więcej – sformułował ją
w sposób, który mógłby być przesłanką
polityki mniej radykalnej retorycznie niż
Kukiz, ale też znacznie ambitniejszej i nie
tak zredukowanej do nośnych społecznie
szczegółów, jak to ma miejsce w przy-
padku PiS. 

Wypowiedziana językiem ulicy diag-
noza Kukiza odpowiada w pełni temu, co
wiemy o statusie państw peryferyjnych

i o specyficznych zachowaniach części ich
elit. Tyle tylko, że Kukiz, wypowiadając
taką diagnozę, proponuje lekarstwo zu-
pełnie do tej diagnozy nieadekwatne,
jakim jest reforma systemu wyborczego,
a w wersji ostrzejszej – całkowita wymiana
elit. Buntu nie należy jednak mylić ani ze
skutecznym działaniem antysystemowym,
ani – tym bardziej – ze zdolnością do
zmiany podstawowych czynników okre-
ślających wady obecnego systemu. Nie
rozumieją tego także ci „antysystemowcy”,
którzy wierzą w naprawę państwa poprzez
jego radykalne uobywatelnienie. To tak,
jakby leczyć poważną chorobę zakaźną
dobrym odżywianiem się. 

Państwo potrzebuje wypracowanych
sposobów uczestnictwa obywateli w po-
ważnych decyzjach. Ale ten mechanizm
w żaden sposób nie osłabia zagrożeń wy-
nikających z peryferyjności, a w niektórych
sytuacjach może je nawet poważnie
wzmocnić. Dlatego nie warto mylić sen-
sownych i potrzebnych działań w sferze
publicznej z leczeniem poważnych nie-
domagań. 
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Do następnego kryzysu

Dziesięć lat temu niektórzy liderzy opo-
zycji – z pewnością Jarosław i Lech Ka-
czyńscy, Ludwik Dorn, Jan Rokita –
przedstawiali poważną diagnozę stanu
państwa. Diagnozę, która nie przyniosła
adekwatnych do powagi sytuacji działań.
Dziś siła, która idzie do władzy, nie for-
mułuje nawet diagnozy na ówczesnym
poziomie. Będzie  zatem rządzić na chybił
trafił, nerwowo reagując na krytykę i ucząc

się na własnych błędach. Będzie testować
status rządu państwa półperyferyjnego,
zanim zrozumie uwarunkowania, którym
podlega. Będzie sprawdzać sprawność ad-
ministracji, zanim przekona się, że nie
jest ona po prostu podręcznikowym na-
rzędziem wykonywania woli demokra-
tycznie wybranych przedstawicieli narodu.
A potem wróci dawna rutyna. Do kolej-
nego, głębszego kryzysu. I kolejnego, bar-
dziej radykalnego w słowach, Kukiza. 
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michał kuź
Redaktor „Nowej Konfederacji”

Platforma Obywatelska pod aktualnym przywództwem wydaje się
 niezdolna do stworzenia dalekosiężnych planów dla Polski 

Słabość programowa PO pod rządami
Ewy Kopacz stała się przysłowiowa. Po-
równując analogiczne działania rządu
Tuska i obecnej ekipy, łatwo dostrzec, że
choć były premier odżegnywał się od
 polityki z wizją, to jednak de facto taką
politykę uprawiał. Pełen dryf zaczął się
dopiero w czasach Kopacz. Być może jest
w tym pewna kalkulacja wyborcza, jest to
jednak, jak się zdaje, kalkulacja błędna. 

Są oczywiście okresy, kiedy od rzą-
dzących wizji się właściwie nie wymaga,
a wręcz może ich za wizjonerstwo spotkać
kara. Taki jednak czas – powszechnego
„grillowania” – właśnie się w Polsce koń-
czy. Wyzwania i szanse, przed którymi
stoi kraj, są już dostrzegane nie tylko
przez wąskie grupy ekspertów. PO pod
aktualnym przywództwem do stworzenia
dalekosiężnych planów nie jest jednak,
jak się wydaje, zdolna, nawet jeśli taki
głód wizji bywa odczuwany. 

Modernizacyjny program Tuska

Oczywiście samymi programami wyborów
już się nie wygrywa. Wygrywa się je w co-
raz większym stopniu za pomocą rozmai-

tych socjotechnik. Programy nadal jednak
pozostają punktem odniesienia dla naj-
bardziej aktywnej części wyborców. Co
ważniejsze, program mówi też samemu
ugrupowaniu, po co istnieje w polityce,
i nie jest to wbrew pozorom funkcja błaha. 

Bez programu formacja staje się tylko
kliką poszukującą „fruktów”, nie służy
więc ani społeczeństwu, ani ambicjom
przywódczym co wybitniejszych liderów.
Taki lider bowiem, nawet jeśli nie ceni
abstrakcyjnych idei i nie poważa „dobra
wspólnego”, często przecież pożąda chwa-
lebnych, trwałych dokonań. A czego można
dokonać z niezborną bandą, której nie
spajają żadne wspólne dążenia progra-
mowe? 

Myślę, że tę regułę doskonale rozu-
miał Donald Tusk. Oczywiście sam premier
z Gdańska zarzekał się, że zależy mu tylko
na ciepłej wodzie w kranie i zakończeniu
sporów, co było zresztą w pełni zgodne
z niepodważaną jeszcze podówczas w main-
streamie narracją „kończącej się historii”.
Jednocześnie jednak Tusk, czego nie od-
mawiali mu nawet jego najwięksi krytycy,
był w swoim ugrupowaniu liderem silnym
i charyzmatycznym, nie mógł więc nie

Po, czyli co?



doceniać wagi wizji programowej jako
politycznego spoiwa. 

W 2007 roku szczegółowy program
polityczny PO był gotowy już w maju.
Oczywiście, od niektórych rozwiązań partia
odeszła niemal natychmiast po dojściu
do władzy, program zakładał bowiem np.
faktyczną likwidację senatu i piętnasto-
procentowy podatek liniowy. Inne roz-
wiązania, jak choćby likwidację użytko-
wania wieczystego, system ubezpieczeń
zdrowotnych oparty na trzech filarach
i wprowadzenie zestandaryzowanego ko-
szyka usług medycznych, realizowano
później z rozmaitymi efektami. 

W 2009 roku powstał jeszcze śmielszy
dokument, kreślący możliwą wizję rozwoju
kraju na następne dwadzieścia lat (Raport
Polska 2030). W 2011 na podstawie za-
łożeń raportu ogłoszono kolejny program
wyborczy. Zakładał on szybką moderni-
zację przy pomocy środków unijnych, roz-
wój infrastruktury drogowej i energetycz-
nej, a także wyraźną poprawę sytuacji
gospodarczej.

Zdaniem CBOS realizację planów PO
w 2013 pozytywnie oceniło 33 proc. wy-
borców, co w polskich warunkach należy
uznać za niebywały sukces, zważywszy,
że żadna partia po 1989 nie rządziła tak
długo, a co dopiero mówić o utrzymywaniu
całkiem wysokiego poparcia w połowie
drugiej kadencji. Zgodnie z oczekiwaniami

twórców programu respondenci CBOS
docenili zwłaszcza rozwój infrastruktury,
obronę przed kryzysem, absorpcję środków
unijnych i politykę zagraniczną, a także
budowę orlików i organizację Euro 2012
oraz poprawę sytuacji na rynku pracy
i likwidację OFE. 

Warto również wspomnieć o rosną-
cych wskaźnikach makroekonomicznych
– od 2007 do 2014 polski PKB na głowę
wzrósł realnie o 36 proc., z 16,3 tys. dola-
rów do ponad 22 tysięcy. Nie bez znaczenia
był też stały wzrost wykrywalności prze-
stępstw i ogólny spadek przestępczości. 

Należy jednak równocześnie dodać,
że porównanie PKB z produktem naro-
dowym brutto (dobra i usługi wytworzone
przez obywateli kraju, a nie na tylko na
jego terenie) pokazuje zjawisko pokaźnego
drenażu kapitałowego, jakiemu ulega Pol-
ska. Inne badania wskazują z kolei, że
choć spada przestępczość pospolita, utrzy-
muje się wysoki poziom korupcji, na co
dodatkowo wpływa nieprzemyślana ab-
sorpcja środków z UE.

Kopacz, czyli grabarz

Jak na tym tle przedstawia się „nowe
otwarcie” Ewy Kopacz? Cóż, po okresie
miotania się od ściany do ściany w sporach
ze związkami zawodowymi i po kolejnych
przetasowaniach w rządzie o nowym pro-
gramie PO nadal wiadomo niewiele. Zespół
ekspertów, owszem, powstał, ale ze znacz-
nie większą pompą ogłoszono stworzenie
portalu „Pytamy Obywateli”. Zwykli Polacy
mają na nim jakoby suflować Platformie
pomysły programowe. 

W samym zespole programowym
obok osób, które można uznać za eksper-
tów – takich jak Janusz Lewandowski
(gospodarka) i Rafał Trzaskowski (polityka
zagraniczna i europejska) – nietrudno
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wskazać też słabe ogniwa, jak choćby
prof. Zembala (zdrowie), który dał się na
razie poznać jako bufon i specjalista od
tworzenia konfliktów, oraz Tomasz Sie-
moniak (obronność), odpowiadający za
przygotowanie budzącego coraz liczniejsze
wątpliwości przetargu na nowe śmigłowce. 

Rozedrganie w kwestiach programo-
wych w PO można tłumaczyć dwojako.
Po pierwsze, już w kampanii prezydenckiej
Bronisława Komorowskiego pojawiła się
pokusa, by „być jak Kukiz”, czyli antysys-
temowym i bezprogramowym. Po drugie
zaś, PO jest zagubiona i sama nadal nie
wie, w którą stronę z nowym programem
pójść. Ewa Kopacz potrafi oczywiście dość
sprawnie uprawiać kampanię w terenie
i rzucać doraźne pomysły w rodzaju pa-
kietu dla Śląska lub połowicznej pomocy
frankowiczom. Jej obóz może też znowu
postraszyć „katofaszystowskim” PiS-em.
Być może nawet, posługując się tymi
dwiema strategiami, PO będzie mogła
uzyskać wynik dający szanse na zmonto-
wanie jakiejś nowej koalicji. Nie zmienia
to jednak faktu, że Ewie Kopacz trudno
dziś przedstawić tak śmiałe jak za czasów
Donalda Tuska rozwiązania programowe,
ponieważ sama do końca nie wie, dlaczego
jej ugrupowanie traci poparcie. 

Gdzieś bowiem między portalem in-
ternetowym a kotlecikiem, o który pani
premier pytała podróżnych w Warsie,
w powietrzu unoszą się wciąż te same
pytania. „Czego chcecie? Być może nie
spełniliśmy wszystkich obietnic, ale kto
spełnił? A przecież my i tak zrobiliśmy
dużo. Wskaźniki ekonomiczne rosły, fun-
dusze unijne płynęły, dzieci biegały po
orlikach, a samochody jeździły po nowych
autostradach. Więc co? Może i pomyliliśmy
się w sprawie Rosji. Ale u nas na razie
jest spokojnie, armię modernizujemy,
mamy gwarancje sojuszników. Więc co?”.

Te niewypowiedziane pytania do społe-
czeństwa jeszcze wyraźniej można dostrzec
w oburzeniu, z jakim elity PO odnoszą
się do rzekomej sugestii, jakoby Polskę
trzeba było znowu podnosić ze zgliszczy.

Czas degeneracji

Chcąc szczerze odpowiedzieć PO na py-
tanie „no co?”, trzeba by zapewne przy-
znać, że partia ta jest raczej skazana na
dłuższy okres programowej smuty. Nie
ma już bowiem możliwości prostego po-
wrotu do retoryki sukcesu czasów Tuska,
nie ma też większych szans na strategię
programową, która sprawdzałaby się dziś
równie dobrze, jak tuskizm siedem lat
temu. By odzyskać tamten wigor, partia
musiałaby chyba przestać być sobą i za-
powiedzieć nie tyle kolejną modernizację
za pieniądze z UE, ile oczyszczenie
i usprawnienie już istniejącego i względnie
zmodernizowanego państwa. Postawię tu
przewrotną tezę i powiem, że PO musia-
łaby stać się po części PiS-em z lat 2004–
2007 i do tego jeszcze być w tej roli wia-
rygodna. A należy przy tym zaznaczyć, że
zdaniem autora terminu „IV RP” – Rafała
Matyi, również sam PiS nie ma już dziś
tamtej energii programowej.

Oczywiście można powiedzieć, że
ówczesny PiS był zbyt radykalny. Można
jednak też dodać, że wtedy społeczeństwo
na przyjęcie radykalnych recept było mniej
gotowe niż dziś. Są bowiem powody, by
sądzić, że właśnie teraz Polacy, którzy
z jednej strony skonsumowali już owoce
członkostwa w UE, a z drugiej poczuli się
zewnętrznie zagrożeni (sytuacja na Ukrai-
nie), będą chcieli zakrojonej na szeroką
skalę naprawy państwa i uczynienia go
bardziej rządnym. Wskazuje na to choćby
popularność antysystemowców w wybo-
rach prezydenckich. Pomimo swojej bez-
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programowości kandydaci ci zasygnali-
zowali gotowość społeczeństwa do rady-
kalnych zmian, co potwierdzają zresztą
również badania opinii publicznej. 

Zapał do działań reformatorskich
i rewolucyjnych pojawia się bowiem nie
wtedy, gdy sytuację można uznać za tra-
giczną, kiedy kraj jest faktycznie w ruinie,
tylko wtedy, kiedy poprawa, owszem, na-
stępuje, ale zbyt powoli w stosunku do
oczekiwań. Małe oczekiwania – przeciw-
nie, prowadzą do stabilizacji i zachęcają
do tworzenia programów umiarkowanych,
choć często niepozbawionych pewnej wizji. 

To dzięki takiej właśnie małej stabi-
lizacji Donald Tusk mógł kroić wielki tort
z banków euro. Nota bene, taki tort cu-
kiernicy przygotowali rzeczywiście! Było
to jednak karmienie organizmu, który to-
czy pasożyt – działające na styku biznesu
i polityki „elity cienia”, zależne od zagra-
nicznego kapitału instytucje finansowe
i służąca sobie samej, bezwładna biuro-
kracja. Do tego doszła jeszcze konserwacja
bizantyjskiego systemu ulg i danin, który
de facto sprawia, że nasz system podat-
kowy jest regresywny – mniej zarabiający
są w nim bardziej obciążeni. Dzięki za-
strzykowi funduszy z UE polskie ciało
polityczne być może zyskało trochę wigoru,
ale pasożyt urósł jeszcze bardziej, przez
co jego istnienie stało się dla społeczeństwa
lepiej widoczne. 

Dotychczas PO konserwowała pato-
logie, i to konserwowała je z zasady.
W swoich dokumentach programowych
mówiła bowiem głównie o absorpcji środ-
ków, rozwoju infrastruktury, ulepszaniu
świadczeń. W domyśle coraz wyraźniejsza
stawała się sugestia, że chodzi o ów przy-
pływ, który podnosi wszystkie łodzie. To
prawda, że pęcznieje biurokracja, a bogacą
się klienci obozu władzy, ale przecież ko-
rzystają nie tylko oni. 

W pewnym momencie taka strategia
przestaje jednak wystarczać. Zwykle na-
stępuje wtedy zaburzenie kleptokratycz-
nego optimum, utrzymującego społeczeń-
stwo we względnie dobrym stanie, ale nie
na tyle dobrym, by chciało zburzyć pół-
pasożytniczy system, o którym pisze Bart-
łomiej Radziejewski.

Taki moment tworzy właśnie głód
wielkich programów. Programów reform,
walki z korupcją, a nawet zmian konsty-
tucyjnych. To chwila, kiedy od partii ocze-
kuje się wizji i śmiałych działań. Czy
jednak PO, zwłaszcza w koalicji z PSL,
potrafiłaby np. głosić hasła otwartej walki
z klientelizmem? Czy umiałaby poza chwa-
leniem samej absorpcji funduszy unijnych
powiedzieć też coś o zwalczaniu tzw. syn-
dromu gminnej pływalni? Czy mogłaby
przyznać, że „układ” być może nie był do
końca wymysłem chorych z nienawiści
podpalaczy Polski? Czy umiałaby wiary-
godnie zapewnić, że będzie prowadzić
bardziej podmiotową politykę zagraniczną,
bez niewolniczego przyklejania się do
Berlina czy Waszyngtonu (jak to miało
miejsce za rządów Millera)? Czy potrafi-
łaby wreszcie wznieść się ponad schematy
etatyzmu oraz neoliberalizmu i zapropo-
nować plan uczynienia polskiej gospodarki
bardziej konkurencyjną poprzez próby
aktywnego szukania naszego miejsca
w globalnym łańcuchu wartości?
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By odzyskać dawny wigor,

Po musiałaby stać się po

części Pis-em z lat 2004–

2007 i do tego jeszcze być

w tej roli wiarygodna

http://www.nowakonfederacja.pl/iii-rp-jako-system-pasozytniczy/
http://www.nowakonfederacja.pl/iii-rp-jako-system-pasozytniczy/


Obecnie wszystkie te sugestie wydają
się raczej mało prawdopodobne. Wystarczy
spojrzeć na hasła wyborcze Ewy Kopacz.
Nawet tu – w porównaniu z retoryką
Tuska – następuje degeneracja. Premier
Kopacz nie mówi już nawet, jak Tusk
w 2011, „Zrobimy więcej!” czy „Polska
w budowie”. Stara się raczej społeczeństwu
matkować i je uspokajać: „Słucham, ro-
zumiem, pomagam”. Jaki konkretny pro-
gram może mieć za punkt wyjścia takie
hasło? Cóż, nie będzie to raczej program,
który na niezadowolenie odpowie pomy-
słem wzmacniania państwa, będzie tylko
rozwadniał elementy dawnych programów
Tuska. Atakować PiS będzie zaś najpewniej
głównie na gruncie zastępczych haseł le-
wicy obyczajowej, podlanych od strony
gospodarczej neoliberalnym sosem.

Nie znaczy to naturalnie, że należy
PO odmówić jej realnych zasług i osiągnięć
również w kwestii podnoszenia jakości
polskiej polityki poprzez rzeczową dyskusję
programową, jaka toczyła się za czasów
Tuska. To, co w czasach tuskowych miało
swój dramatyczny wymiar, w wykonaniu
Kopacz przeradza się jednak w farsę. Co
więcej, wszystko wskazuje na to, że proces
ten będzie dalej postępował, bez względu
na wynik wyborów. 

Co może zrobić PO

Czegóż można się bowiem spodziewać od
formacji, która szefem swojego głównego
think-tanku zrobiła niedawno Jarosława
Wałęsę, człowieka bez predestynującego
do tej funkcji dorobku i osiągnięć, za to
z nazwiskiem, na które zapracował jego
ojciec. A tymczasem znacznie bardziej
uzdolnieni działacze i sympatycy, jak
choćby Jarosław Makowski czy Paweł
Śpiewak, spychani są konsekwentnie na
boczne tory. Czegóż spodziewać się po
premier, która żyje w świecie PR owskich
trików politycznego prestidigitatora, jakim
jest Michał Kamiński, nie chce zaś słuchać
doświadczonych doradców, jak Paweł Za-
lewski i Rafał Grupiński? 

Nawet jeśli PO zachowa część dawnej
władzy, to już widać, że Ewa Kopacz
kapitał polityczny odziedziczony po Tusku
zwyczajnie trwoni. To zaś szkodzi nie
tylko jej formacji, ale i Polsce, bo obniża
poziom całej debaty publicznej. A ponie-
waż program jest pochodną wizji przy-
wództwa, to zmiany wewnętrzne PO po-
winna zacząć od odsunięcia od władzy
obecnej pani premier i jej akolitów, a na-
stępnie przedstawić kompleksowy plan
reform.
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Marka „lewica” na tyle źle się dziś kojarzy,
że deklarowany w mowie i na piśmie
„zwrot ku sprawom zwykłych ludzi” może
już nie wystarczyć.

Treść współczesności

Szymon Surmacz, jeden z działaczy nie-
dawno powstałej na lewicy partii Razem,
stwierdził, że to ugrupowanie „ma program
skierowany bardziej ku żołądkowi niż ser-
cu”. Metafora jest prosta: wyraża potrzebę
większego zwrócenia uwagi na kwestie
społeczno-gospodarcze niż obyczajowe.
Ten trend uwidacznia się coraz bardziej
w wielu środowiskach lewicy. Na ile to
kwestia zmian pokoleniowych, a na ile
efekt przedłużającej się frustracji spo-
łecznej, spowodowanej skutkami wciąż
nowych fal kryzysu gospodarczego?

Najpewniej te zjawiska wzajemnie
się determinują. Pokolenie trzydziesto-
i czterdziestolatków ma dość panującego
status quo. Kolejne roczniki Polaków do-
świadczają kontrowersyjnych konsekwen-
cji rozpowszechnienia się  umów cywil-
noprawnych, nie bez racji zwanych często

śmieciowymi, i spłacanych za cenę róż-
norakich wyrzeczeń kredytów na miesz-
kanie, które zastąpiły w Polsce politykę
komunalną. Kolejne roczniki ponoszą też
cenę wymuszonych migracji zarobkowych
za granicę lub do metropolii i obserwują,
jak Polska A oddala się od Polski B i C,
jak bardzo „wyspowy” charakter ma ro-
dzimy boom gospodarczy, jak realne są
skutki procesów związanych z rozwar-
stwieniem gospodarczym i kulturowym.
Tego nie da się już przeoczyć – to treść
naszej współczesności.

Nie oznacza to wcale, że lewica od-
niesie sukces wyborczy – nie tylko dlatego,
że część elektoratu antidotum na powyżej
opisane zjawiska szuka w „liberalnym
przyspieszeniu”. Jedno jest pewne: naj-
ważniejszą lekcją, jaką od wielu lat od-
bierają rzesze Polaków, jest przysposo-
bienie do życia w kryzysie. Niewykluczone,
że socjologicznie to właśnie jest główny
impuls dla powstania partii Razem i wy-
rażanego, przynajmniej werbalnie, spo-
łeczno-gospodarczego zwrotu wśród wielu
środowisk (meta)politycznych lewicy.

krzysztof wołodźko
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Prospołeczne programy przedwyborcze to ostatnia deska ratunku dla
tonącej lewicy politycznej

Przez żołądek do serca?



Sprawy społeczne na sztandarach

Dziś już możemy przyjrzeć się bliżej przed-
wyborczej ofercie lewicowych ugrupowań.
Zacznijmy od koalicji, która wciąż liczy
się w sondażach przedwyborczych
i w znacznej mierze stanowi próbę za-
chowania parlamentarnego bytu przez
Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Twój
Ruch. To Zjednoczona Lewica, którą obok
wspomnianych wyżej formacji współtwo-
rzą Polska Partia Socjalistyczna, Unia
Pracy oraz Zieloni. Na swoje sztandary
koalicjanci wynoszą kwestie społeczne.
Leszek Miller, który najwyraźniej zapom-
niał już o swoim bon mocie, że „rynek
ma zawsze rację”, przekonywał w sierpniu:
„będziemy dążyć jako Zjednoczona Lewica,
żeby jak najwięcej Polaków czuło się so-
cjalnie bezpiecznie”. 

„Pod skrzydłami” Ogólnopolskiego
Porozumienia Związków Zawodowych
udało się Zjednoczonej Lewicy opracować
kompromisowe minimum programowe.
Skupia się ono wokół trzech zagadnień.
Pierwsze to „państwo sprawiedliwości
społecznej”. Koalicjanci deklarują, że będą
walczyć z nierównościami społecznymi.
Postulują wprowadzenie niższych podat-
ków dla osób o niskich dochodach (w tym
emerytów i rencistów) i wyższego opo-
datkowania osób o bardzo wysokich do-
chodach. Chcą zwiększenia opodatkowania
firm do przeciętnego poziomu w Unii Eu-
ropejskiej i wprowadzenia podatku od
transakcji finansowych oraz zwiększenia
kontroli nad sektorem bankowym. 

Ponadto Zjednoczona Lewica postu-
luje przywrócenie systemu emerytalnego
opartego na solidarności pokoleń i wpro-
wadzenie możliwości przechodzenia na
emeryturę po czterdziestu latach pracy.
Wśród przedwyborczych obietnic znalazły
się lakoniczne zapisy: „darmowe leki dla

najuboższych emerytów” i „państwowy
system wspierania i aktywizacji seniorów”.
Koalicjanci obiecują też wprowadzenie
bezpłatnej opieki w przedszkolach i żłob-
kach, uruchomienie bezpłatnych stołówek
szkolnych i przywrócenie gabinetów le-
karskich oraz dentystycznych w szkołach
publicznych. Wreszcie, chcą wprowadzenia
gwarantowanej przez państwo bezpłatnej
pomocy prawnej dla najuboższych. 

Kolejne z haseł programowych ZL
brzmi: „państwo przyjazne dla obywateli”.
W pierwszym rzędzie są to obietnice
przedwyborcze skierowane do pracowni-
ków najemnych i drobnych przedsiębior-
ców. ZL nie tylko zapowiada walkę z ła-
maniem praw pracowniczych, lecz także
zamierza wspierać aktywność gospodar-
czą Polaków poprzez wprowadzenie zasad:
pierwsza kontrola bez mandatu, zasada
milczącej zgody, firma na próbę, prawo do
błędu. 

Koalicjanci zapowiadają likwidację
umów śmieciowych oraz bezpłatnych sta-
ży, a także objęcie nadzorem państwa
warunków pracy wszystkich pracowników,
niezależnie od formy zatrudnienia. W swo-
im minimum programowym stawiają na
wymóg zatrudniania na umowy o pracę
przez firmy uczestniczące w przetargach
i zamówieniach publicznych. Chcą wresz-
cie – idąc zapewne za głosem współtwo-
rzących koalicję Zielonych – wsparcia dla
produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
zakazu szczelinowania hydraulicznego
oraz utrzymania zakazu upraw GMO.
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Pokolenie trzydziesto-

i czterdziestolatków ma dość

panującego status quo



Ostatnie hasło minimum programo-
wego ZL to „państwo równych praw
i szans”. W jego ramach zapowiadane
jest zwiększenie wydatków publicznych
na naukę, badania naukowe i kulturę oraz
sprzeciw wobec dalszej komercjalizacji
szkolnictwa wyższego. Mowa także o le-
galizacji medycznej marihuany. I wreszcie
wątki określane mianem obyczajowych:
walka z dyskryminacją ze względu na
płeć, pochodzenie i preferencje seksualne
oraz legalizacja związków partnerskich.
A także rozdział Kościoła od państwa
i wyprowadzenie religii ze szkół i przed-
szkoli.

Interesy przegranych

W maju 2015 r. deklarację programową
przyjęła tworząca się wówczas partia Ra-
zem. Aktywność medialna, zarówno w in-
ternecie, jak i w opiniotwórczych mediach
mainstreamu, pozwoliła zaistnieć tej for-
macji w świadomości opinii publicznej,
choć stąd daleko jeszcze do wyborczego
sukcesu. Trudno w naszych realiach uzna-
wać sondaże za miarodajne, ale jedno-
procentowe poparcie to prognostyk, który
należy albo zupełnie zlekceważyć, albo
potraktować jako zapowiedź wyborczej
przegranej. Niemniej jednak Razem sta-
nowi ugrupowanie interesujące pod tym
względem, że dość konsekwentnie pracuje
na swój wizerunek partii walczącej nie
tyle o „ściśle lewicowy” elektorat, ile o in-
teresy wszystkich, którzy przegrywają na
polskim modelu przemian. 

Warto podkreślić, że Razem nie uważa
się za partię „młodych rewolucjonistów”,
lecz za ugrupowanie walczące o elemen-
tarne prawa socjalne Polaków i demo-
kratyczny konsensus w polityce, poważnie
nadszarpnięty przez oligarchiczne elity
III Rzeczpospolitej. W wywiadzie dla

Onet.pl Mateusz Mirys, członek Zarządu
Krajowego Partii Razem, stwierdził: „ruchy
takie jak Razem rosną dziś w całej Europie,
bo problem z oderwaną od problemów
obywateli klasą polityczną nie dotyczy
tylko Polski. Dla polskich komentatorów
te ruchy wydają się radykalne, bo przy-
zwyczailiśmy się, że cała klasa polityczna
wyznaje neoliberalizm i służy wielkiemu
biznesowi. (…) Nie przypadkiem po stronie
Syrizy stanęli najwybitniejsi światowi eko-
nomiści, z noblistami Paulem Krugmanem
i Josephem Stiglitzem na czele. Idzie czas
zmian i te zmiany rzeczywiście muszą
być głębokie. Inaczej obudzimy się w świe-
cie, w którym pełnia władzy należy do
1 proc. najbogatszych, a reszta społeczeń-
stwa zostanie zepchnięta do roli pariasów”. 

Deklarację programową Razem otwie-
rają sprawy propracownicze. Ugrupowanie
chce wprowadzić minimalną płacę godzi-
nową w wysokości 15 złotych brutto dla
umowy o pracę na czas nieokreślony i 20
złotych brutto dla wszystkich innych ro-
dzajów umów: „tak, aby firmom przestało
się opłacać wypychanie pracowników na
umowy śmieciowe”. Stąd też w kolejnych
latach płaca minimalna ma być ustalana
nie kwotowo, a procentowo w stosunku
do przeciętnego wynagrodzenia. Ponadto
partia ta chce zagwarantować osobom
pracującym na umowach cywilnopraw-
nych prawo do zrzeszania się w związkach
zawodowych, a także planuje ustawowo
ograniczyć czas handlu w niedziele i święta,
również w supermarketach.

W deklaracji mowa także o spra-
wiedliwości podatkowej. Zakłada ona
m.in. podniesienie kwoty wolnej od po-
datku do dwunastokrotności minimum
socjalnego, wprowadzenie nowej progre-
sywnej skali podatkowej, według której
mniej zarabiający będą płacić niższe,
a więcej zarabiający – wyższe podatki niż
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obecnie, oraz wprowadzenie stawki po-
datkowej „dla prezesów”, czyli 75 proc.
podatku od dochodów powyżej 500 000
złotych rocznie. Poza tym Razem postuluje
wprowadzenie klauzuli przeciw unikaniu
opodatkowania, co ich zdaniem da pań-
stwu realne narzędzie do walki z proce-
derem wyprowadzania z Polski nieopo-
datkowanych zysków przez międzynaro-
dowe koncerny.

Ważnym elementem programowym
nowego ugrupowania jest aktywna polityka
mieszkaniowa państwa. Razemowcy chcą
stworzenia państwowego programu bu-
dowy mieszkań pod wynajem, finanso-
wanego bezpośrednio z budżetu central-
nego. Ma to zapobiec pośredniemu dofi-
nansowywaniu deweloperów i banków
z publicznych pieniędzy: „interwencja
państwa ureguluje rynek mieszkaniowy,
obniży ceny mieszkań i zwiększy ich do-
stępność”. Istotnym postulatem jest wpro-
wadzenie ustawy reprywatyzacyjnej, która
miałaby uniemożliwić przejmowanie rosz-
czeń przez oszustów. W jej ramach po-
siadacze roszczeń reprywatyzacyjnych,
których nie można zakwestionować, otrzy-
maliby odszkodowania w formie pienięż-
nej, w wysokości nieprzekraczającej
10 proc. wartości gruntu. I wreszcie Razem
chce zakazu eksmisji na bruk i do po-
mieszczeń nienadających się do zamiesz-
kania.

Kolejne postulaty formacji odnoszą
się do systemu opieki zdrowotnej. Stąd
deklaracje zlikwidowania składki zdro-
wotnej i zastąpienia jej bezpośrednim fi-
nansowaniem z budżetu państwa, a także
postulaty zastopowania komercjalizacji
służby zdrowia, przeciwdziałania dalszemu
odpływowi kadry pielęgniarskiej, przy-
wrócenia opieki pielęgniarskiej i stoma-

tologicznej i obowiązkowych szczepień
w szkołach. Razem obiecuje zapewnienie
powszechnego dostępu do antykoncepcji,
wprowadzenie refundacji środków anty-
koncepcyjnych i pełnej refundacji zabiegów
in vitro. I nie zgadza się z „rozwiązywa-
niem problemu przerywania ciąży poprzez
represje karne”. 

Przekaz partii od początku budowany
był na hasłach prospołecznych i gospo-
darczych i niemal ostentacyjne wyrażanym
braku zainteresowania dla „typowych wo-
jenek politycznych”. Paradoksem jest, że
w drugiej połowie sierpnia przedstawiciele
tej formacji medialnie (i to bardzo wy-
raźnie) zaangażowali się w sprzeciw wobec
budowy pomnika Lecha Kaczyńskiego
w Szczecinie. W tym samym czasie Adam
Ostolski, jeden z liderów Zielonych, „je-
dynka” Zjednoczonej Lewicy w tym mie-
ście, rozpoczął kampanię przedwyborczą
pod hasłami reindustrializacji regionu,
zapobiegania dalszej likwidacji transportu
publicznego, łączącego Zachodniopomor-
skie z resztą kraju, inwestycji w odnawialne
źródła energii i biorafinerie. Jak widać,
robiona na bieżąco polityka okazała się
i w przypadku Razem mniej oczywista,
niż deklaratywna.
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największym problemem

lewicy w najbliższych

wyborach nie będą obietnice

programowe, ale deficyt

zaufania wyborców



Efemerydy i ich fiksacje

Wyborca może postawić na jeszcze kilka
lewicowych bytów, starających się zaistnieć
przed jesiennymi wyborami do parlamen-
tu. Koalicję Zjednoczona Lewica-bis tworzy
kilka efemerycznych formacji, którym nie
udało się dojść do zgody z „macierzystą”
Zjednoczoną Lewicą. Są to Socjaldemo-
kracja Polska Marka Borowskiego, Wol-
ność i Równość, współtworzona przez
Jana Hartmana, oraz Polska Lewica, za-
łożona przez Leszka Millera w czasach,
gdy nie chciał go Sojusz. ZL-bis zajmuje
się przede wszystkim roztrząsaniem przy-
czyn rozbicia lewicy i wyrażaniem wiary,
że to właśnie ona najlepiej zjednoczy
lewicę na nowo. A treść programową tej
koalicji najlepiej wyrażają kolejne notki
na blogu Jana Hartmana (tytuły ostatnich
wpisów: „Hucpa!”, „Jarosławie, ratuj!”).
Da się ją podsumować słowami: fiksacja
antykatolicka i antypisowska.

Niewiele poza ogólnikami wiadomo
o propozycjach programowych Biało Czer-
wonych Grzegorza Napieralskiego (wcześ-
niej SLD) i Andrzeja Rozenka (wcześniej
Twój Ruch). Liderzy zapewniają, że ich
formacja ma program skierowany „abso-
lutnie do każdego”. Zdaniem Rozenka ta
lewicowo-liberalna hybryda swój program
podporządkuje wolności, czyli „wartości
nadrzędnej dla społeczeństw postępo-
wych”. To zarówno wolność gospodarcza,
jak i światopoglądowa, a także „wolność
od wykluczeń, jak bieda i ubóstwo”. Twór-
cy ugrupowania twierdzą, że bliskie są
im skandynawskie rozwiązania społecz-
no-gospodarcze. Chcą też „zahamować
marsz skrajnej prawicy po władzę”. 

Pogonić spekulantów i lichwiarzy

Szansy w wyborach szuka również weteran
polskiej lewicy społecznej, czyli Piotr Iko-
nowicz, aktualnie lider Ruchu Sprawied-
liwości Społecznej, formacji walczącej
z „ekonomicznym wyzyskiem, nierówno-
ściami i wykluczeniem społecznym”. Po-
wstały w 2014 r. RSS nawiązuje wprost
do innego projektu Ikonowicza, Kancelarii
Sprawiedliwości Społecznej, która m.in.
walczy przeciw eksmisjom i udziela dar-
mowych porad prawnych potrzebującym.
W lipcu w warszawskiej siedzibie OPZZ
odbyła się konferencja RSS i Ruchu Spo-
łecznego, założonego przez Sławomira Iz-
debskiego, który wcześniej popierał Pawła
Kukiza. Jaki mają program? Zdaniem Iz-
debskiego „czas rozliczyć odpowiedzial-
nych za złodziejską prywatyzację i wy-
przedaż majątku narodowego”. Koalicjanci
chcą jednoczyć wieś z miastem, rolników,
pracowników i bezrobotnych. 

Wedle opinii Ikonowicza Polską od
początku transformacji rządzą bankierzy
i deweloperzy, a rząd Platformy Obywa-
telskiej to rząd spekulantów i lichwiarzy.
Dlatego „należy zdelegalizować lichwę
i zlikwidować długi lichwiarskie, powstrzy-
mać wypływ pieniędzy za granicę. W Polsce
odbywał się największy akt rozdawnictwa,
najpierw zabrano robotnikom fabryki,
a potem wzięto się za ich mieszkania”.
W rozmowie z portalem strajk.eu lider
RSS podkreślał, że jego sojusz z Izdebskim
„to szansa na to, że obudzimy Polskę po-
wiatową, tak jak uczynił to kiedyś Andrzej
Lepper”. A przedwyborcze postulaty? Do-
tyczą przywrócenia wieku emerytalnego
do 65 i 60 lat, zakazu eksmisji na bruk,
równego dostępu do służby zdrowia, wpro-
wadzenia podatku obrotowego i „odbu-
dowania prawdziwej spółdzielczości”. 
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Odwrócenie trendu?

Trudno oprzeć się wrażeniu, że najwięk-
szym problemem lewicy w najbliższych
wyborach – przynajmniej w przypadku
Zjednoczonej Lewicy, partii Razem i Ruchu
Sprawiedliwości Społecznej – nie będą
obietnice programowe, ale deficyt zaufania

wyborców. Nasza scena polityczna jest
podzielona między dwie centroprawicowe
formacje, które po części zagospodarowują
elektorat lewicy obyczajowej i społecznej.
Czy programy przedwyborcze wystarczą,
by odwrócić obecny ten trend? Mam co
do tego wątpliwości.
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Bartłomiej Radziejewski w poprzednim
numerze „Nowej Konfederacji” postawił
mocną tezę o panującym w Polsce reżimie
pasożytniczym („NK” nr 8/2015). Tekst,
z którego poszczególnymi fragmentami
można się spierać, ma z pewnością jedną
bezdyskusyjną, ogromną wartość: wypro-
wadza debatę o stanie Rzeczypospolitej
z poziomu narzekania na „fundamentalnie
złych ludzi u władzy” na poziom „funda-
mentalnie złych instytucji władzy”. Dla-
tego, w przeciwieństwie do większości
popularnych na prawicy prób opisania
rzeczywistości politycznej i gospodarczej
III RP, w naturalny sposób prowokuje
do pozytywnej dyskusji o kluczowych re-
formach, które pozwoliłyby na przezwy-
ciężenie plagi pasożytnictwa. 

Radykalna diagnoza, 
umiarkowana recepta

Drugi najważniejszy moim zdaniem wnio-
sek, który wypływa z diagnozy o systemie
pasożytniczym, jest kontrowersyjny, ale
fundamentalny dla politycznej praktyki.

Jeżeli przyjmiemy za Radziejewskim, że
pasożytnicze sitwy nie tylko się reprodu-
kują, ale też kooptują nowych członków,
to każe nam to uznać, że musimy walczyć
nie z owymi elitami, ale – jedynie i aż –
ukrócić ich możliwość pasożytowania na
organizmie Rzeczypospolitej. To oznacza,
że radykalna diagnoza pociąga za sobą
umiarkowane lekarstwo: zaakceptować
jako punkt wyjścia faktyczną alokację
dóbr i wpływów w III RP, a następnie
działać nie na rzecz jego całkowitego od-
wrócenia, lecz zrównoważenia. 

Co zatem powinno być w bliskiej
perspektywie alternatywą dla systemu
pasożytniczego? Trzymając się biologicznej
metafory: komensalizm. Pojęcie to, choć
mniej oczywiste od pasożytnictwa, do-
skonale oddaje sens reformatorskiego wy-
zwania, przed którymi stoimy. Przypo-
mnijmy: komensalizm to w biologii taki
sposób współistnienia dwóch gatunków,
który jest dla jednego z nich korzystny,
a dla drugiego neutralny. Planem mini-
mum jest więc takie zaprojektowanie re-
formy Rzeczypospolitej, by ci, którzy do-

Piotr trudnowski
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”,
członek warszawskiego zespołu Klubu Jagiellońskiego

Metafora ustroju pasożytniczego nie tylko jest plastyczna, ale także
pozwala wskazać na kamienie milowe republikańskiej zmiany, która
pozwoliłaby od tego ustroju odejść

mutualizm, czyli program walki
z pasożytami w czterech krokach 

http://www.nowakonfederacja.pl/iii-rp-jako-system-pasozytniczy/
http://www.nowakonfederacja.pl/iii-rp-jako-system-pasozytniczy/


tychczas karmili się jej słabościami, mogli
nadal korzystać z jej zasobów, ale jedynie
w sposób produktywny, to jest bez szkody
dla państwa i narodu. To postulat w oczy-
wisty sposób sprzeczny z intuicyjnym łak-
nieniem sprawiedliwości. Jednak tak na
poziomie prawno-instytucjonalnym, jak
i antropologicznym i politycznym realizm
każe uznać taką ewolucyjną formę od-
chodzenia od systemu pasożytniczego za
wskazaną.

Ewolucja – tak, rewolucja – nie

Po pierwsze bowiem, na poziomie praw-
no-instytucjonalnym, Radziejewski słusz-
nie zwraca uwagę, że wiele ze zjawisk
konstytuujących pasożytniczy charakter
III RP, choć fundamentalnie niesprawied-
liwych, miało charakter legalny. To stawia
nas przed dylematem: bądź to przepro-
wadzenia rewolucji podważającej prawo-
mocność III RP, bądź też uznania jej pra-
womocności wraz z dobrodziejstwem
 inwentarza. Fundamentalna dla republi-
kanizmu cnota umiarkowania i konser-
watywna niechęć do jakobińskich metod
wyrównywania krzywd każe przyjąć sce-
nariusz ewolucyjny. 

Jeżeli zatem za symboliczny przykład
niesprawiedliwości systemu III RP uznamy
gwarantowane artykułem 17 Konstytucji
RP przywileje samorządów zawodowych,
to z pewnością powinniśmy dążyć do ich
ograniczenia, co z resztą od 10 lat syste-
matycznie się dzieje. Samobójczy – choć
być może sprawiedliwy! – wydaje się jed-
nak postulat, by odbierać uprawnienia
lub majątki tym przedstawicielom zamknię-
tych korporacji, którzy od lat w patolo-
gicznym systemie wykonują dane zawody
i na przywilejach zbudowali niemałe for-
tuny. Nawet gdy mamy do czynienia z ad-
wokatem, który w złotych dla prawniczych

korporacji czasach mecenasem został je-
dynie dzięki rodzinnej koneksji. 

Docenić herosów, 
zrozumieć koniunkturalistów

Po drugie, jeżeli przyczynę słabości III
RP upatrujemy nie w ludziach, lecz w jej
złym urządzeniu, to musimy mieć świa-
domość, że dołączenie do pasożytniczej
elity dla wielu uzdolnionych jednostek
było po prostu racjonalnym wyborem.
Choć może zabrzmi to naiwnie, to mając
świadomość zerwanej ciągłości kulturowej
polskich elit, musimy założyć, że wielu
beneficjentów systemu III RP kierowało
się w swoich działaniach nie złą wolą,
a jedynie koniunkturalizmem. W systemie,

który ów koniunkturalizm premiuje, re-
zygnacja z realizacji prywatnych celów
była wyborem nienaturalnym, a w wielu
wypadkach oznaczała wręcz heroizm skut-
kujący społecznym i ekonomicznym ostra-
cyzmem. Heroizm ma zaś to do siebie, że
choć jest postawą godną najwyższego sza-
cunku, to jednak antropologiczny realizm
nie pozwala na to, by wymagać go od
większości obywateli. 

Szukając obrazowego przykładu: trud-
no dziwić się ponadprzeciętnie uzdolnio-
nemu prawnikowi, że swoją drogę zawo-
dową związał z wielką zagraniczną kor-
poracją, która jako jedyna była w stanie
zagospodarować jego znajomość języków,
wysoki etos pracy i specjalistyczną wiedzę.
Jeszcze trudniej czynić mu zarzuty, że
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w ramach służbowych obowiązków tworzył
prawne ramy dla drenażu kapitału z Polski.
Oczywiście, prędzej czy później napotkał
na szklany sufit, powyżej którego przed-
stawiciel neokolonii nie może awansować
– ale i tak prawdopodobnie w hierarchii
tak prestiżowej, jak i finansowej znalazł
się wyżej niż jego hipotetyczny kolega
z roku, który wierzył w polską wersję
mitu od pucybuta do milionera i odrzucił
lukratywne oferty międzynarodowego ka-
pitału.

Nie powtórzmy błędów IV RP 

Po trzecie wreszcie, na drogę ewolucyjną
wskazuje realizm polityczny. Radziejewski
słusznie zwraca uwagę, że metafora sys-
temu pasożytniczego tym różni się od
metafory drapieżnika, że w interesie pa-
sożyta jest utrzymanie ofiary przy życiu.
To – być może – optymistyczny punkt
zaczepienia w jego diagnozie. Rzecz w tym
jednak, że wypowiadając pasożytującym
na III RP otwartą wojnę, możemy obudzić
w nich drapieżcze instynkty. W najbardziej
optymistycznym scenariuszu będą oni dą-
żyć do takiego osłabienia ofiary, by była
niezdolna do jakichkolwiek działań na
rzecz przezwyciężenia plagi pasożytnictwa,
w najbardziej pesymistycznym (tu raczej
myślę o czynnikach zewnętrznych) – do
jej unicestwienia. Tu kluczowym argu-
mentem wydaje się doświadczenie lat
2005–2007, gdy po wypowiedzeniu pa-
tologicznym elitom III RP otwartych wojen
na wielu frontach – fakt, że często wojen
bardziej personalnych niż systemowych –
działania owych elit (mediów, świata aka-
demickiego, służb specjalnych, biznesu)
unicestwiły próbę sanacji Rzeczypospolitej. 

Szukając analogii mniej historycznej,
a bardziej charakterystycznej dla wszech-
obecnego systemu pasożytniczego, roz-

ważmy omawiany na łamach „Nowej Kon-
federacji” przykład patologicznych me-
chanizmów rządzących III sektorem. Sek-
tor ów, opierając swoją działalność
w ogromnym stopniu na redystrybucji
środków publicznych (grantoza) i finan-
sowaniu ze źródeł zagranicznych, jedno-
cześnie gromadzi tysiące aktywnych li-
derów obywatelskich – tak na poziomie
ogólnopolskim, jak i lokalnym. Można
twierdzić, że najprostszym i najuczciwszym
sposobem walki z jego patologiami byłaby
likwidacja rządowych dotacji dla organi-
zacji teoretycznie pozarządowych i zakaz
pozyskiwania środków zagranicznych.
Tyle że takie działanie skierowałoby całą –
istotną i dobrze zorganizowaną – energię
owych liderów na walkę z ośrodkiem po-
litycznym, który zainicjowałby taką re-
formę. Umiar każe więc szukać takich
rozwiązań systemowych, które premio-
wałyby alternatywne wobec patologicznych
źródła finansowania organizacji i wyrów-
nywałyby konkurencję pomiędzy nimi,
ale nie oznaczały odcięcia z dnia na dzień
od dotychczasowych dotacji. 

Powyższe rozważania miały udowod-
nić, że dopiero gdy wyrzekniemy się po-
kusy wypowiedzenia otwartej wojny pa-
sożytującym na III RP, będziemy mogli
przystąpić do jej fundamentalnej reformy.
Co więcej zaś – celem powinno być takie
zaprojektowanie tej reformy, by ostatecz-
nie od systemu pasożytniczego, przez
przejściowy okres reform – system ko-
mensalizmu – doprowadziła nas do ustro-
jowego mutualizmu. Mutualizm to nic
innego niż owo „remedium tak proste –
i tak skomplikowane – jak republikanizm”;
to taki sposób współistnienia organizmów,
w którym wzajemnie przynoszą one sobie
korzyści. 

Mówiąc najprościej, dzieło reformo-
wania Rzeczypospolitej powinno mieć
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dwa etapy: na pierwszym pozwalamy do-
tychczasowym pasożytom czerpać z Rze-
czypospolitej tylko na tyle, na ile nie szko-
dzi to niedawnej ofierze. Dalekosiężnym
celem powinien być zaś taki system, w któ-
rym interesy prywatnych podmiotów
i elit – nawet, jeśli dawniej pasożytni-
czych – będą zbieżne z interesem państwa
i narodu. Rozważmy najważniejsze działa-
nia, które powinny złożyć się na tę ewolucję. 

Sojusz z dobrą administracją

Jako jeden z najważniejszych objawów
systemu pasożytniczego Radziejewski wy-
mienia przerost sektora publicznego: przy-
pomnijmy, że według OECD pracuje w nim
co czwarty zatrudniony, co sytuuje nas
w ścisłej światowej czołówce. Dla refor-
mowania Rzeczypospolitej newralgicznym
punktem jest administracja państwowa,
przez co rozumiem pracowników minis-
terstw i urzędów centralnych. Każdy, kto
choćby przez chwilę miał do czynienia
z tymi obszarami, wie, że biurko w biurko
pracują państwowcy (często źle wynagra-
dzani w stosunku do rynkowych kompe-
tencji) i hamulcowi (celebrujący swe nie-
róbstwo przedstawiciele klasy próżniaczej). 

Po pierwsze należałoby zatem prze-
prowadzić daleko idącą reformę struktury
zatrudnienia: zachowując dzisiejszy po-
ziom wydatków na wynagrodzenia w ad-
ministracji centralnej, można dążyć do
istotnego ograniczenia liczby urzędników
przy jeszcze istotniejszym wzroście wy-
nagrodzeń dla tych, którzy wykazują
 istotne kompetencje i propaństwowe
postawy. Krótka kalkulacja pozwala stwier-
dzić, że przy zachowaniu (w przybliżeniu)
dzisiejszych wydatków możliwe jest pod-
niesienie wynagrodzeń średnio o 50 proc.
przy ograniczeniu zatrudnienia o 30 pro-
cent. Państwo mogłoby wypłacać zwal-

nianym urzędnikom zapomogę w wyso-
kości rocznego wynagrodzenia, co po-
zwalałoby im na dość elastyczne przejście
z sektora publicznego do prywatnego.
Dostosowując tę propozycję do logiki ka-
lendarza wyborczego: po trzech latach
zwolnień po 10 proc. wyjściowej liczby
urzędników administracji centralnej w skali
roku, pod koniec kadencji można by za-
chowanym urzędnikom płacić o połowę
więcej, niż zarabiali na początku kadencji. 

Takie działanie pozwoliłoby na re-
formę administracji przy wsparciu tych
jej dzisiejszych pracowników, którzy sami
świadomi są systemowych patologii. Oczy-
wiście równolegle wraz z finansowym do-
cenieniem powinny zostać zainicjowane
działania mające na celu przywrócenie
pracownikom administracji centralnej
prawdziwego etosu służby publicznej –
jawność oświadczeń majątkowych postu-
lowana swego czasu przeze mnie na ła-
mach „Nowej Konfederacji” mogłaby być
jednym z symbolicznych elementów tego
procesu. Inny wartościowy pomysł – is-
totny zarówno z punktu widzenia etosu
służby publicznej i kultury politycznej,
jak i realnych potrzeb obronnych Rze-
czypospolitej – to postulowany swego
czasu przez Przemysława Żurawskiego
vel Grajewskiego obowiązek odbycia przez
wszystkich pracowników administracji
centralnej (jak i kandydatów na stanowiska
wybieralne!) przeszkolenia wojskowego. 
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Najpierw przejrzystość, 
potem deregulacja

Drugi kluczowy obszar odchodzenia od
systemu pasożytniczego to fundamentalna
reforma procesu stanowienia prawa. Przy-
miarki do takiej reformy, zwanej roboczo
deregulacją systemową, były robione
w Ministerstwie Sprawiedliwości z ini-
cjatywy ministra Mirosława Barszcza
i doktorów Piotra Dardzińskiego i Stani-
sława Tyszki, przy istotnym współudziale
partnerów społecznych. Najważniejsze
postulaty w tej dziedzinie to: większa
przejrzystość procesu stanowienia prawa,
urealnienie konsultacji publicznych, obo-
wiązkowych również w sejmowym procesie
legislacyjnym, oraz wyegzekwowanie obo-
wiązku tworzenia oceny skutków regulacji:
zarówno dla budżetu państwa, jak i pod-
miotów dotykanych przez regulację: przed-
siębiorców i konsumentów. Te działania
na poziomie praktycznym oznaczałyby
zatamowanie procesu inflacji prawa. Speł-
nienie większości z nich oznaczałoby dużo
wolniejsze procedowanie nad ustawami,
a przy okazji dużo większą kontrolę spo-
łeczną nad powstającymi przepisami. 

Dopiero jako drugi krok należy podjąć
działania stricte deregulacyjne: rozpocząć
globalny przegląd praw pod kątem ich
celowości (prymat dobra wspólnego) i ob-
ciążeń dla obywateli, a w szczególności
przedsiębiorców, a także wprowadzić do
procesu stanowienia prawa regułę dere-
gulacyjną one-in, one-out i upowszechnić
tzw. sunset legislation, co oznacza, że
ewentualne przepisy skutkujące ograni-
czeniem swobód lub zwiększeniem wy-
datków publicznych powinny wchodzić
w życie na czas jednej kadencji, a po czte-
rech latach powinny być ewentualnie
uchwalane raz jeszcze, po dokonaniu ana-
lizy skutków regulacji ex post.

Sztywne reguły wydatków
publicznych 

Trzeci, po administracji państwowej i pro-
cesie stanowienia prawa, obszar wyma-
gający pilnego uporządkowania to wydatki
publiczne. By ukrócić pasożytnictwo na
środkach publicznych, konieczne jest
wprowadzenie kilku prostych reguł, które
będą warunkiem dotowania z budżetów
państwa i samorządów jakichkolwiek dzie-
dzin życia społecznego. Działanie to wy-
maga uznania za punkt wyjścia utrzymanie
(przynajmniej w bliskiej perspektywie)
dzisiejszego poziomu wydatków publicz-
nych. W ten sposób bez kosztów społecz-
nych i wywoływania silnych protestów
grup interesu wyeliminujemy patologie
i sprawimy, że pieniądze publiczne służyć
będą nie partykularnym interesom po-
szukiwaczy renty, ale interesowi publicz-
nemu.

Pierwszą regułą powinno być usta-
nowienie całkowitej jawności i przejrzys-
tości instytucji publicznych lub instytucji
prywatnych finansowanych ze środków
budżetowych. W uproszczeniu: nie tylko
budżety, ale też umowy, rachunki i faktury
trafiać powinny do Biuletynu Informacji
Publicznej, gdzie w prosty sposób mógłby
się z nimi zapoznać każdy obywatel. Po-
winno to dotyczyć tak ministerstwa, jak
i publicznego przedszkola; tak partii po-
litycznej, jak i organizacji pozarządowej
korzystającej z grantów publicznych.

Druga zasada to wymóg badania
kosztów pod kątem ich użyteczności dla
obywateli. Dziś wiele transferów budże-
towych tylko teoretycznie służy interesowi
publicznemu, a w praktyce jest rodzajem
pasożytniczej renty. Posługując się przy-
kładem: państwo subsydiuje drogie kie-
runki studiów (np. medycyna czy kierunki
inżynierskie), kształcąc przy tym wykwa-
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lifikowanych specjalistów na zachodnie
rynki pracy. Nie oznacza to, że powinniśmy
automatycznie postulować odpłatność
studiów: wystarczyłoby, by studenci po-
dejmujący bezpłatną edukację zobowią-
zywali się do przepracowania w kraju na
przykład 10 lat po zakończeniu studiów.
Oczywiście nie oznaczałoby to, że nie
mogliby wyjechać do pracy za granicę:
w tym wypadku jednak byliby zobowiązani
do spłacenia kosztów swojego wykształ-
cenia w kraju. 

Trzeci poziom to zaangażowanie oby-
wateli – czyli faktycznie fundujących pub-
liczne wydatki – w procesy decyzyjne
i pozostawienie im możliwości sprawied-
liwego wyboru pomiędzy subsydiowanymi
dostawcami konkretnych usług publicz-
nych. Oznacza to upowszechnienie me-
chanizmów konkurencyjnych (jak bony
edukacyjne, wychowawcze czy kulturalne)
oraz partycypacyjnych (np. urealnienie
budżetów obywatelskich w samorządach,
promocja analogicznych mechanizmów
w konkretnych instytucjach publicznych). 

Czwarta reguła wydatków publicznych
powinna oznaczać, że to, co publicznie
finansowane, powinno być również po-
wszechnie dostępne na równych zasadach.
Jeżeli na przykład dotujemy z pieniędzy
budżetowych miejski transport publiczny,
to musi być on darmowy – patologiczna
jest sytuacja, w której opodatkowujemy

wszystkich równo tylko po to, by potem
ściągać pieniądze za publiczne usługi od
najbiedniejszych. Analogicznie: jeżeli z pie-
niędzy publicznych dotowana jest w is-
totnej części jakaś działalność kulturalna
lub naukowa, to jej efekty powinny być
dostępne za darmo, bez ochrony prawami
autorskimi. Dziś na porządku dziennym
jest sytuacja, gdy pomimo odpowiedniego
przepisu w ustawie o prawie autorskim,
wyłączającego spod ochrony materiały
powstałe w urzędach, instytucje publiczne
próbują blokować ich bezpłatne upo-
wszechnianie i przetwarzanie. 

Prawdziwy gospodarczy patriotyzm 

Z punktu widzenia ewolucji systemu pa-
sożytniczego ku symbiozie podmiotów
prywatnych z państwem polskim kluczowe
jest zapewnienie realnych mechanizmów
wsparcia rodzimego biznesu w konkurencji
z podmiotami zagranicznymi i kapitałem
ponadnarodowym. Nie jest niczym kon-
trowersyjnym stwierdzenie, że rodowód
wielu sukcesów gospodarczych III RP nie
jest najpiękniejszy. Nie zmienia to jednak
faktu, że właśnie właściciele i potencjalni
spadkobiercy polskich firm w największym
stopniu powinni być zainteresowani mu-
tualistycznym sprzężeniem zwrotnym –
to im bowiem, w coraz bardziej protek-
cjonistycznej Europie, potrzebne jest
sprawne państwo, rozumiejące, że o jego
sile stanowić powinny również sukcesy
polskich firm. 

Tu zmiany są konieczne na każdym
poziomie: od miękkich działań mających
na celu wyeliminowanie praktyk nieuczci-
wej konkurencji, przez likwidację kryte-
rium ceny jako kryterium decydującego
w zamówieniach publicznych, po wpro-
wadzenie mechanizmów realnej pomocy
prawnej państwa dla polskich podmiotów
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gospodarczych, które na rynkach zagra-
nicznych zmagają się z protekcjonistycz-
nymi praktykami państw UE. Równolegle
zaś interes polskich firm i zasadę spra-
wiedliwego traktowania podmiotów kra-
jowych i zagranicznych powinno mieć się
na uwadze, projektując wszelkie zmiany
prawne (wymóg badania w tym obszarze
powinien być wprowadzony do ocen skut-
ków regulacji) i system podatkowy.

Republikańska symbioza

Choć wiele podmiotów pasożytujących
na III RP czerpało rentę z wymienionych
wyżej patologii: niskiej jakości administracji
publicznej, złego prawa, nieprzemyślanego
sposobu wydatkowania pieniędzy publicz-
nych i faktycznych preferencji prawno-
instytucjonalnych dla niepolskiego kapitału,
to jednak trudno twierdzić, że kogokolwiek,
poza ekspozyturami zagranicznych kor-

poracji, powyższy program reformy Rze-
czypospolitej mógłby przerażać. 

Po przyjęciu zasady preferencji dla
polskiego kapitału – co ważne, bez wda-
wania się w genezę jego powstania – i za-
akceptowaniu przewag konkurencyjnych,
które w „momencie zero” mają niektóre
grupy społeczno-gospodarcze, uzdrowienie
systemu mogłoby odbyć się nie tylko bez
potrzeby wchodzenia w otwarty konflikt
z dużymi wewnętrznymi grupami interesu,
ale również z korzyścią dla nich. Państwo
z dobrą administracją, przyjaznym dla
przedsiębiorców prawem i mądrze wy-
dawanymi pieniędzmi publicznymi mo-
głoby dla dzisiejszych pasożytujących stać
się nie ofiarą, a partnerem. A przecież to
właśnie w prawdziwej Rzeczypospolitej
dążący do optymalnego rozwoju Obywatele
nie tylko jej nie szkodzą, ale też – korzys-
tając z jej dobrodziejstw – służą jej swoim
wzrostem. 
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Rok od rozpoczęcia kampanii nalotów,
prowadzonej przez międzynarodową koa-
licję pod przywództwem USA, Państwo
Islamskie (IS) nie straciło na sile. Dżiha-
dyści zdobyli Mosul i Ramadi w Iraku
oraz syryjską Palmyrę. Poszerzyli także
swoje wpływy w Libii, w Egipcie (na pół-
wyspie Synaj) oraz w Afganistanie, gdzie
wyrywają talibom kolejne połacie ziemi,
i przeprowadzili pierwszy atak terrory-
styczny w Arabii Saudyjskiej, wysadzając
w powietrze szyicki meczet w Katifie.
I choć po drodze zginęło ponad 10 tys.
bojowników IS, organizacji udaje się –
dzięki nowoczesnej kampanii propagan-
dowej – stale rekrutować nowych. 

Czy zatem Państwo Islamskie wy-
grywa? Odpowiedź na chwilę obecną
brzmi: tak. A odpowiedzialność za to po-
noszą w dużej mierze Stany Zjednoczone. 

Amerykanie nie chcą po sobie
posprzątać

Najpierw Amerykanie poprzez interwencję
zbrojną w 2003 r. rozbili struktury irac-
kiego państwa. Następnie ustanowili

w Bagdadzie szyicki rząd, niszcząc hege-
monię, jaką sunnici cieszyli się przez
ponad tysiąc lat. Skończyło się to krwawym
odwetem sunnitów, którzy dołączyli do
szeregów tworzącego się w pogrążonej
w wojnie domowej Syrii Państwa Islam-
skiego. (O twórcach Państwa Islamskiego
pisaliśmy w jednym z wcześniejszych nu-
merów „Nowej Konfederacji”). 

A teraz Waszyngton nie chce po sobie
posprzątać. Mimo że Amerykanom nie
udało się przywrócić porządku i równowagi
w Iraku, Obama w 2011 r. wycofał stamtąd
amerykańskie wojsko i postanowił walczyć
z dżihadystami wyłącznie z powietrza.
Początkowo mówił o „zniszczeniu” IS, po-
tem o „ograniczeniu” jego wpływów, by
w końcu stwierdzić, że Państwo Islamskie
to „problem do opanowania”, przy bardzo
niewielkim nakładzie środków militarnych. 

Ostatnie kilka miesięcy pokazały, że
naloty prowadzone przez amerykańskie
lotnictwo nie wystarczą, by zniszczyć po-
zycje dżihadystów. A walka na ziemi, pro-
wadzona w Syrii przez kurdyjskie „Ludowe
Jednostki Obrony” (YPG), jest utrudniona
przez Turcję, która atakuje pozycje zwią-
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zanej z YPG Partii Pracujących Kurdystanu
(PKK) w północnym Iraku. Przez długi
czas Ankara tolerowała IS, rozumując
zgodnie z zasadą „dziel i rządź”. Erdoğan
wyobrażał sobie, że skorzysta na konflikcie
zbrojnym między Kurdami a Państwem
Islamskim, czekając, aż obie strony się
wykrwawią. Licząc jednocześnie na to, że
wrogi mu syryjski reżim zostanie w mię-
dzyczasie obalony. 

Kalkulacje te okazały się błędne. Za-
mach terrorystyczny w Suruç zmusił
w końcu Ankarę do dołączenia do mię-
dzynarodowej koalicji przeciwko IS. Jak
na razie jednak Turcja przeprowadziła
więcej nalotów na pozycję Kurdów niż
na Państwo Islamskie. Kurdowie zaś czują
się przez USA zdradzeni. Uważają, że zos-
tali przehandlowani za poparcie Ankary.
Po tym, jak Waszyngton odmówił im
wsparcia dla od dawna planowanej ofen-
sywy na pozycje IS nad Eufratem, to prze-
konanie tylko się wzmocniło. 

Nic dziwnego więc, że bilans walki
z Państwem Islamskim jest mizerny: dżi-
hadyści, których Obama nazwał pogar-
dliwie junior varsity team (w nawiązaniu
do młodych, niedoświadczonych graczy

ekip footballowych i baseballowych) od
początku roku stracili tylko ok. 9 proc.
zdobytych terytoriów. To prawie nic,
biorąc pod uwagę, że mają przeciwko
sobie koalicję 60 państw pod wodzą świa-
towego hegemona. Organizacji nie brakuje
też pieniędzy, czerpie bowiem znaczne
zyski ze sprzedaży ropy. Według oficjal-
nych szacunków departamentu skarbu
USA to ok. 500 mln dolarów rocznie. Na-
loty koalicji wprawdzie uszkodziły niektóre
rafinerie, ale nie na tyle, by IS nie udało
się ich odbudować. Do tego dżihadyści
zrabowali ok. miliard dolarów z banków
na zajętych przez siebie terytoriach. 

Pomysł Amerykanów, by przeciwsta-
wić dżihadystom dobrze wyszkoloną armię
iracką, także spalił na panewce, bowiem
z irackiej armii prawie nic nie zostało,
a ci żołnierze, którzy jeszcze nie zdezer-
terowali, okazują słabą chęć do walki.
W Syrii Amerykanom – zamiast zapo-
wiadanych 150 tys. bojowników zrekru-
towanych wśród umiarkowanych sunnitów
i w Wolnej Armii Syryjskiej – udało się
wyszkolić zaledwie 60 tys., z czego połowa
została już zabita bądź porwana przez IS.
W tych warunkach operacja międzyna-
rodowej koalicji, która w założeniu miała
trwać trzy lata, będzie się ciągnęła o wiele
dłużej. Waszyngton mówi o pięciu, a eks-
perci nawet o dziesięciu latach. 

Bękart zwrotu ku Pacyfikowi

A wynik jest więcej niż wątpliwy, bowiem
USA nie zamierzają się angażować bardziej
niż teraz – i jest to świadoma strategia.
To, że Amerykanie nadali operacji prze-
ciwko IS nazwę inherent resolve (głębokie
zdecydowanie), świadczy o poczuciu hu-
moru waszyngtońskich strategów. USA
przeznaczyły w ubiegłym roku na naloty
na pozycje IS tyle samo środków, ile Pen-
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tagon wydaje miesięcznie na utrzymanie
pokoju w relatywnie spokojnym obecnie
Afganistanie. 

To słabe zaangażowanie USA na Bli-
skim Wschodzie wynika ze zmiany strategii
polityki zagranicznej za prezydentury Ba-
racka Obamy. Gdy nowy prezydent zasiadł
w 2009 r. w Białym Domu, zrezygnował
z obowiązującej dotąd strategii deep en-
gagement (głębokiego zaangażowania)
na rzecz tzw. strategii retrenchment (wy-
cofania się). Ameryki – przekonywał Oba-
ma – w wymiarze hard power, militarnym
i geopolitycznym, powinno być jak naj-
mniej. Nie powinna się ona wtrącać do
wewnętrznych spraw obcych państw,
w każdym razie nie bez mandatu ONZ.
Bardziej umiarkowana i powściągliwa po-
lityka miała skłonić sojuszników Wa-
szyngtonu do większej aktywności i sa-
modzielnego ponoszenia kosztów swej
obrony. Partnership zamiast leadership. 

Wycofanie się USA z dotychczasowej
aktywności w skali globalnej lub jej ogra-
niczenie miało przyczynić się także do
zmniejszenia antyamerykanizmu w świe-
cie. Miało też ograniczyć oczekiwania na
udział Ameryki w operacjach niezwiąza-
nych bezpośrednio z jej interesami bez-
pieczeństwa, co w konsekwencji oszczę-
dziłoby jej „krew i pieniądze” i uczyniłoby
ją bezpieczniejszą. Ze zmianą strategii
wiązało się znaczne obniżenie wydatków
na zbrojenia. Dobrowolnemu osłabieniu
supermocarstwowej pozycji USA towa-
rzyszy wzrost znaczenia innych potęg,
zwłaszcza Chin, i przesuwanie się punktu
ciężkości światowej polityki ku regionowi
Azji i Pacyfiku. 

W efekcie USA odwróciły się zarówno
od Europy, jak i od Bliskiego Wschodu.
Pacific pivot, rozpoczęty jeszcze za pre-
zydentury Busha i dokończony w 2011 r.,
choć jak dotąd nie spowodował znaczącego

wzrostu poczucia bezpieczeństwa part-
nerów USA w regionie (Japonia np. zbroi
się na potęgę), doprowadził do powstania
strategicznej próżni tam, skąd Waszyngton
się wycofał. Tę próżnię na Bliskim Wscho-
dzie wypełniło IS. Jednocześnie nasiliła
się rywalizacja między państwami regionu,
aspirującymi do regionalnego przywódz-
twa (Iran i Arabia Saudyjska toczą obecnie
całkiem realną wojnę zastępczą w Jeme-
nie). W konsekwencji Obama nie osiągnął
żadnego z celów, które sobie postawił na
Bliskim Wschodzie, to jest zakończenia
wojny z terrorem i zwiększenia amery-
kańskiego soft power, czyli namówienia
sojuszników, by robili to, co leży w inte-
resie USA. 

Wprawdzie Obamie udało się znacz-
nie osłabić Al-Kaidę, ale na jej miejscu
wyrosło Państwo Islamskie, o wiele bar-
dziej agresywne i znacznie lepiej zorga-
nizowane. Zamiast wzmocnić sojusze,
Waszyngton odtrącił tradycyjnych part-
nerów, Egipt, Arabię Saudyjską, Izrael,
wysyłając jednocześnie sygnał, że jego
wrogowie mogą robić co chcą, bo nawet
jeśli USA wyznaczają czerwone linie, to
można je bezkarnie przekraczać. Nie za-
reagował nawet wtedy, gdy w Libii zginął
jego ambasador. Jedyny sukces, który
Obama odniósł, to porozumienie z Iranem,
ale cena za nie może być wysoka. I tak
już krucha równowaga między szyitami
a sunnitami może zostać dodatkowo za-
chwiana i zaognić cały region. To, że Iran
dalej będzie prowadził swój program ato-
mowy (słusznie czy nie), nie ulega bowiem
wątpliwości. A sunnickie monarchie już
zapowiedziały, że nie będą się temu bez-
czynnie przyglądać. 

Wrażenie strategicznego chaosu po-
głębia fakt, że USA prowadzą tak naprawdę
nie jedną, a dwie wojny: jedną w Syrii, ze
wsparciem sunnickich krajów Zatoki Per-
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skiej i Kurdów, a drugą w Iraku, z cichym
wsparciem Iranu i szkolonych przez niego
szyickich bojowników. Nikt nie wie, jak
to wszystko ma się kiedykolwiek złożyć
w całość, a planiści w Pentagonie najwy-
raźniej postanowili nie zaprzątać sobie
tym głowy. Zamiast tego z Waszyngtonu
płynie strumień optymistycznych prze-
kazów. Sam Obama radośnie i z przeko-
naniem stwierdził, że zwycięstwo IS jest
niemożliwe, „bo stoi za nim tylko ideologia
i brutalna przemoc”. To błędna ocena. 

Wewnętrzna siła IS

Państwo Islamskie jest brutalne, ale bez
wątpienia ma długofalową wizję, wykra-
czającą daleko poza mordowanie. Mariaż
radykalnych islamistów, czerpiących in-
spirację z wahhabizmu, i byłych członków
irackiej partii Baas, którzy wiedzą, jak
zorganizować państwo policyjne, okazał
się bardzo efektywny. IS dąży do ustano-
wienia państwa sunnickiego na wzór no-
woczesnych państw narodowych w Iraku
i Syrii, przekraczającego ustanowioną
przez francuskich i brytyjskich koloniza-
torów linię Sykes’a–Picota. Podpisany
w maju 1916 r. pakt stał się dla Arabów
symbolem imperialnej dominacji Zachodu.
Kolonizatorzy, podobnie jak na innych
zdominowanych przez siebie obszarach,
dzieląc upadłe państwo osmańskie na Sy-
rię, Irak, Jordanię i Liban, nie wzięli pod
uwagę podziałów etnicznych, religijnych
czy językowych. Dlatego w Iraku musieli
się pomieścić szyici i sunnici, a w Syrii
sunnici i alawici. Grupy religijne i etniczne,
objęte granicami Iraku i Syrii, nie mają
prawie żadnego poczucia lojalności wobec
państw narodowych, których są formalnie
obywatelami. 

Świadomość wspólnoty Arabów za-
mieszkujących Syrię i Irak utrzymała się

jednak i dziś odżywa z nową siłą. A Pań-
stwo Islamskie zręcznie się nią posługuje.
Kalifat, który chce ustanowić, ma być
państwem opartym nie na dyktaturze, ale
na kontrakcie społecznym. I na tym, co
łączy Arabów: islamie. Na zajętych przez
siebie terenach IS stanowi prawo, pro-
wadzi administrację, ściąga podatki, wy-
płaca pensje i emerytury oraz zapewnia
mieszkańcom bezpieczeństwo. Bez sto-
sowania nadmiernej siły. I jeśli wierzyć
doniesieniom amerykańskiego wywiadu,
wywiązuje się z tych zadań wzorowo. Na
tyle, że sąsiednie państwa już pogodziły
się z istnieniem quasi-kalifatu u swoich
granic i przymykają oczy na operacje
przemytnicze dżihadystów. 

Brutalność IS nie jest przy tym wy-
łącznie wyrazem określonej wykładni isla-
mu, ale celową strategią polityczną, mającą
zmusić sunnitów, by się do niego przyłą-
czyli. Iraccy szyici, zastraszeni morderczą
kampanią IS, mszczą się na sunnitach,
których uważają za kolaborantów. Ci nie
mają innego wyjścia niż szukać schronienia
u dżihadystów, bez względu na to, czy
popierają ideologię Państwa Islamskiego,
czy nie. To pozwala mu przedstawiać się
jako „ostatni obrońca sunnitów” w regio-
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nie. Jak twierdzą władze w Bagdadzie,
obecnie połowa Iraku jest kontrolowana
albo przez IS, albo przez Kurdów, a reszta
przez szyickie bojówki wspierane przez
Iran. 

Dżihadu ciąg dalszy?

Jakie to będzie miało konsekwencje? Irak
może podzielić się na trzy strefy wpływów:
szyickie południe, sunnicko-kurdyjską
północ i sunnicko-arabski zachód. I prze-
stanie de facto istnieć jako państwo. To
byłoby dla USA nawet wygodne, nie mu-
siałyby bowiem się głowić nad długofalo-
wym rozwiązaniem politycznym dla tego
kraju ani wydać choćby jednego dolara
na jego odbudowę. 

Upadłość irackiego państwa może
ułatwić Państwu Islamskiemu zdobycie
kolejnych terenów, w tym stolicę Bagdad,
tym bardziej że kontroluje ono już naj-
większą administracyjną część Iraku –
prowincję Anbar. Ale na tym jego ambicje
zapewne się nie skończą. IS już od jakiegoś
czasu infiltruje – osłabiony przez we-
wnętrzny konflikt między szyitami a sun-
nitami – sąsiedni Liban. Jeśli wierzyć
władzom w Bejrucie, niedawne gwałtowne
zamieszki w stolicy kraju, związane z kry-
zysem śmieciowym, zostały „wywołane
przez agentów z zewnątrz”. Premier Tam-
mam Salam nie sprecyzował, o kogo cho-
dzi, ale libańscy komentatorzy wskazują
na IS. Liban, słaby ekonomicznie i mili-
tarnie, nie poradziłby sobie zapewne z in-
wazją islamistów. Jednocześnie klony
Państwa Islamskiego pojawiają się w in-
nych krajach Bliskiego Wschodu i Pół-
nocnej Afryki, w upadłej Libii, Egipcie
(na Półwyspie Synaj) i Arabii Saudyjskiej. 

Jeśli więc Amerykanie nie zdecydują
się na szeroko zakrojoną lądową ofensywę
przeciwko Państwu Islamskiemu, zdobę-
dzie ono kolejne tereny, grając na rosnącej
rywalizacji o przywództwo w regionie
między szyickim Iranem a sunnicką Arabią
Saudyjską. Dla Europy konsekwencje będą
dramatyczne: niedaleko jej granic istnieć
będzie Kalifat, a wraz z nim permanentne
zagrożenie terrorystyczne. Fala uchodź-
ców, z którą już teraz kraje europejskie
sobie nie radzą, jeszcze się zwiększy.
Wszyscy, którym bycie podwładnym no-
wych Kalifów będzie nie w smak, wybiorą
się w podróż do ziemi obiecanej. Desta-
bilizacja Bliskiego Wschodu się nasili,
granice nakreślone przez kolonizatorów
jedna po drugiej upadną. 

Marne perspektywy

By temu zapobiec, należałoby zażegnać
konflikt w Syrii. Ze względu na przeciw-
stawne interesy, które się tam ze sobą
zderzają (Iran, Rosja, Arabia Saudyjska
i kraje Zatoki Perskiej), nie wydaje się to
jednak w bliższej, a nawet dalszej per-
spektywie, możliwe. Pozostaje nam więc
pogodzić się z możliwością, że IS okaże
się czymś więcej niż przejściowym zjawi-
skiem. A jego umocnienie się na Bliskimi
Wschodzie będzie negatywnie wpływało
na nasze osobiste bezpieczeństwo.

Co więcej, jak na razie nie ma pod-
staw, by sądzić, że następna amerykańska
administracja, jakakolwiek będzie, poradzi
sobie z tym problemem lepiej niż obecna.
W każdym razie dopóty, dopóki nie po-
rzuci obecnej strategii wycofania i nie
zdecyduje się na większe zaangażowanie
w regionie. 
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W poprzednim numerze „Nowej Konfe-
deracji” Piotr Trudnowski przedstawił ar-
cyciekawy, autorski program wzmocnienia
instytucji referendum w Polsce (Uwolnić
referendalną energię, „NK” nr 8/2015).
Wskazując zarazem (niesłusznie) na ogra-
niczoną jakoby zasadność jej stosowania.

Skorzystajmy z cudzych doświadczeń

Zarówno „Nowa Konfederacja”, jak i Klub
Jagielloński właściwie przeczuwają, że
referenda mogą być narzędziem, które
zbliży nas do ideałów republikańskich.
Ponieważ od 2008 roku zajmuję się pro-
mowaniem tego narzędzia, cieszę się
ogromnie z zainteresowania tematem.
Zwracam jednak uwagę, że projektowanie
od zera systemu wykorzystującego refe-
renda może okazać się o wiele trudniejsze
niż skorzystanie z doświadczeń innych
krajów.

Szczęśliwie mamy do dyspozycji za-
równo historie sukcesu (Szwajcaria), jak
i porażki (Kalifornia). Dzięki temu wiemy
dość precyzyjnie, co jest dobrym pomy-

słem, a co nie. W poniższej polemice po-
staram się wskazać, jakie okoliczności
należy brać pod uwagę, projektując na-
rzędzia dla naszej wspólnoty politycznej.
W stu procentach popieram ideały re-
publikańskie. Celem tej dyskusji jest dla
mnie nawiązanie dialogu i współpracy
pomiędzy nie znającymi się do tej pory
środowiskami.

Pierwszą część swojego artykułu
Trudnowski poświęcił wykorzystaniu re-
ferendów przez polityków, ponieważ jed-
nak jestem zdania, że demokracja przed-
stawicielska wyczerpała swoje możliwości,
nie odniosę się do tego aspektu. O wiele
ciekawsze jest pytanie postawione w dru-
gim rozdziale: Czy referenda są republi-
kańskie. 

Republikanizm rozumiem jako spo-
sób myślenia politycznego, kładący szcze-
gólny nacisk na udział obywateli w kształ-
towaniu życia publicznego. Idee republi-
kańskie kształtowały się w opozycji do
takich ustrojów jak monarchia absolutna. 

Gdyby w miejsce słowa „republika-
nizm” wstawić „system referendalny”, to

roBert fiałek
Informatyk, członek stowarzyszenia 
Demokracja Bezpośrednia

Im częściej organizuje się referenda, tym mniejsze jest zadłużenie
budżetu, niższe są podatki, lepsze – usługi administracji i większe zado-
wolenie obywateli

więcej demokratycznej energii!

http://www.nowakonfederacja.pl/uwolnic-referendalna-energie/
http://www.nowakonfederacja.pl/uwolnic-referendalna-energie/


w dalszej części powyższej definicji nie
trzeba by zmieniać ani jednego znaku.
Według mnie nasze cele są zbieżne, a na-
wet tożsame. Brakuje jednak wiedzy.
Abym mógł się odnieść do stanowiska
Trudnowskiego, muszę wyjaśnić różnicę
pomiędzy referendum z inicjatywy przed-
stawicieli a referendum z inicjatywy oby-
wateli. Pierwsze z nich rzeczywiście bywa
wykorzystywane przez polityków do ich
własnych interesów – na który to aspekt
Trudnowski kładzie duży nacisk – ale
dzieje się tak tylko wtedy, gdy obywatele
nie mają prawa do referendum. W przy-
padku referendum z inicjatywy obywateli
żadne fakty nie potwierdzają tezy, że po-
pulizm przeważa szalę decyzji. Praktyka

pokazuje, że jest odwrotnie, a stojąca za
nią teoria mówi, że po przeniesieniu całej
odpowiedzialności na obywateli są oni
zmuszeni do dbania zarówno o przychody,
jak i o rozchody. Rozważają więc bardzo
skrupulatnie, czy ich własne pieniądze
zostaną spożytkowane z korzyścią dla
nich. Sam egoizm wystarcza, żeby zmo-
tywować głosujących do optymalnej de-
cyzji. Takiej presji politycy nie odczuwają,
bo wydają cudze pieniądze na cudze
potrzeby.

Stąd zarzut populizmu i oportunizmu
przedstawiony przez Trudnowskiego w sto-
sunku do referendów można odnieść do

polityków, ale nie do samej instytucji re-
ferendum (z inicjatywy obywateli).

Redaktor „Nowej Konfederacji”
przedstawia w swoim tekście próg frek-
wencji jako zabezpieczenie – według mnie
natomiast jest to jedynie odebranie oby-
watelom prawa do decydowania. Wyob-
raźmy sobie sytuację, w której politycy
chcą nas zadłużać, a obywatele się temu
przeciwstawiają i organizują referendum.
Aby uratować kraj, potrzeba osiągnąć
50 proc. frekwencji. Czy dzięki temu bę-
dziemy bezpieczniejsi?

Drugi argument przeciwko wszelkim
progom frekwencji to fakt, że każdy taki
próg różnicuje wagę głosu. Skoro obywa-
tele są równi wobec prawa i równi sobie
nawzajem, to głos oddany w referendum
powinien znaczyć tyle samo, niezależnie
od tego, czy głosuje się ZA danym roz-
wiązaniem, czy PRZECIW niemu. Tym-
czasem gdy istnieje próg frekwencji, osoba
głosująca ZA ma o wiele słabszy głos niż
osoba głosująca PRZECIW. Dzieje się tak
dlatego, że osoby niegłosujące przyczyniają
się do zwiększenia szans na wybór opcji
PRZECIW. I rzeczywiście, praktyka to
potwierdza. Większość referendów w Pol-
sce jest nieważna, ponieważ nie osiąga
wymaganego progu frekwencji. Wygrywa
zatem grupa przeciwstawiająca się zmia-
nom. Zwolennicy zmian natomiast – prze-
grywają. 

Im częściej, tym lepiej

Prezentowanie w referendum pytań kie-
runkowych jest raczej błędem i przypad-
kiem niż zabezpieczeniem. Tak naprawdę
referendum powinno dotyczyć przyjęcia
(lub odrzucenia) konkretnego przepisu
(ustawy lub jej fragmentu). Dopiero wtedy
można by dyskutować, czy dane rozwią-
zanie jest korzystne, czy nie. Dzięki ta-

36

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 9 (63)/2015, 2 września–6 października 2015 www.nowakonfederacja.pl

Po przeniesieniu całej

odpowiedzialności na

obywateli są oni zmuszeni

do dbania zarówno

o przychody, jak i o rozchody



kiemu podejściu ujawnia się też naturalny
mechanizm obronny referendów. Otóż,
aby obywatele zagłosowali ZA nowym
rozwiązaniem – musi ono być dobrze wy-
jaśnione, musi być proste i zrozumiałe,
musi być dobrej jakości, mówiąc krótko –
nie może budzić wątpliwości. Ile razy wi-
dzieliśmy przechodzące przez parlament
niedopracowane buble. Takie niedopat-
rzenie nie ma szans zaistnieć, gdy zostanie
poddane pod rozwagę wszystkich zainte-
resowanych. Mówiąc inaczej – obywatelom
w razie jakichkolwiek wątpliwości bardziej
opłaca się odrzucić nowy przepis, niż na-
rażać się na nieznane ryzyko, a takie
ryzyko występuje zawsze, gdy nie jest do-
pracowana Ocena Skutków Regulacji.

Wracając do artykułu Trudnowskiego:
jego postulat pomocy prawnej przy for-
mułowaniu obywatelskich ustaw jest zna-
komitym pomysłem. Zgadzam się również,
że milion podpisów pod wnioskiem o re-
ferendum to za dużo. Uważam nawet, że
500 tysięcy to też zbyt wiele. Być może
tak duża liczba jest korzystna dla władzy,
która nie chce zbyt często słuchać wy-
borców. Szacując liczbę podpisów, trzeba
wziąć pod uwagę, że referendum ma być
narzędziem należącym do obywateli. Wy-
maganych podpisów powinno być nie
więcej, niż są w stanie zebrać zapracowani
i nie zawsze zamożni zwykli ludzie. Jak
do tej pory wymagane 500 tysięcy pod-
pisów zostało zebrane przez dużą partię
polityczną, ogromny związek zawodowy
i fundację. Gdy za zbieranie podpisów
pod referendum AntyACTA wzięli się nie-
zrzeszeni obywatele, udało się zebrać
około 250 tysięcy podpisów – a i to tylko
dzięki międzynarodowemu rozgłosowi,
powszechnemu oburzeniu i ulicznym de-
monstracjom. Ta liczba to maksimum.
Każda wartość powyżej niej oznacza ode-
branie obywatelom ich jedynej broni. Dla

porównania w Szwajcarii liczba wyma-
ganych podpisów wynosi 100 tysięcy.
W Kalifornii jest to milion podpisów, więc
referendum trafiło w ręce dużych orga-
nizacji i bogatych firm. 

Znakomity jest również sformułowany
przez Trudnowskiego pomysł Dnia Refe-
rendalnego (wyodrębniony dzień w roku,
w którym głosowane byłyby wszelkie wnio-
ski referendalne). Wprawdzie w Szwajcarii
referendum konstytucyjne może się odbyć
nawet cztery razy w roku, ale w naszej
raczkującej demokracji mniejsze tempo
na starcie wydaje się być rozsądnym po-
dejściem. W tym przypadku jestem w sta-
nie dorzucić argument za opłacalnością
referendów. Otóż w badaniach naukowych
wykazano (prace m.in. Bruno Freya, Larsa
Felda, Justiny Fischer), że im częściej or-
ganizuje się referenda, tym mniejsze jest
zadłużenie budżetu, niższe są podatki,
lepsze – usługi administracji i większe
zadowolenie obywateli. Cóż, czy nie jest
naturalne, że ci, którzy decydują o sobie,
mają się lepiej niż ci, którzy takiej możli-
wości nie mają?

Przy tej okazji warto zwrócić uwagę
na rozwiązania bardziej doświadczonych
pod tym względem Szwajcarów. Otóż
w Szwajcarii Obywatelska Inicjatywa Usta-
wodawcza może dotyczyć jedynie kon-
stytucji. Ma to dwa zasadnicze skutki. Po
pierwsze, referenda nie muszą być orga-
nizowane zbyt często, bo obywatele nie
muszą zajmować się każdą pojedynczą
ustawą. Po drugie zaś, ponieważ konsty-
tucja jest ustawą nadrzędną wobec wszyst-
kich pozostałych – obywatele są w stanie
zachować kontrolę nad całą sytuacją. Poza
zakres tej polemiki wykracza omówienie
instrumentu szwajcarskiego weta ludo-
wego, które jest jeszcze bardziej precy-
zyjnym narzędziem kontroli. Warto jednak
pamiętać o jego istnieniu.
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W swoim artykule Trudnowski od-
niósł się do referendów lokalnych, ale nie
dokonał żadnego rozróżnienia pomiędzy
referendami odwoławczymi a meryto-
rycznymi. A przecież różnica jest ogromna.
Z punktu widzenia metod i efektów refe-
renda odwoławcze stanowią element de-
mokracji przedstawicielskiej (powołanie
i odwołanie). Jedynie referendum z ini-
cjatywy obywateli i dotyczące konkretnego
tematu jest narzędziem demokracji bez-
pośredniej.

Aby zobrazować tę różnicę, wyob-
raźmy sobie bryczkę. Powożą nią obywa-
tele, którzy mają do dyspozycji lejce i mogą
wymienić konia – jeśli zechcą. Skoro na-
szym celem jest dojechać do domu, to
jaka taktyka sprawdzi się lepiej? Czy po-
winniśmy wymieniać konie tak długo, aż
któryś z nich szczęśliwym trafem domyśli
się, dokąd chcemy jechać? Owszem – ist-
nieje szansa, że przypadkiem kiedyś to

się uda. Lecz czy nie lepiej byłoby móc
po prostu wskazać koniowi, którędy ma
jechać? Analogia ta idzie jeszcze dalej –
koń raz nauczony typowych tras jest w sta-
nie doprowadzić nas do celu nawet bez
naszego udziału.

Współdziałajmy!

Zgłoszona przez Trudnowskiego propo-
zycja przećwiczenia referendów na po-
ziomie gminy jest według mnie rozsądna,
ponieważ naśladuje drogę, jaką przebyli
Szwajcarzy. Oni również na początku de-
cydowali o małej wspólnocie, a dopiero
później o dużej. To dobre ćwiczenie, które
minimalizuje ryzyko.

System szwajcarski powstawał przez
150 lat i był tworzony przez miliony ludzi,
za pomocą tysięcy decyzji. Wypracowanie
równie skutecznych rozwiązań w labora-
torium, nawet zapełnionym najlepszymi
specjalistami, nie jest możliwe. Dlatego
sięgnięcie po dostępną wiedzę jest nie-
zbędne, aby uniknąć niepotrzebnych
błędów. 

Cieszę się, że zgadzamy się z Piotrem
Trudnowskim co do ogólnego kierunku
i mam nadzieję, że wspólnie przyczynimy
się do wzmocnienia instytucji referendum
w Polsce. 

38

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 9 (63)/2015, 2 września–6 października 2015 www.nowakonfederacja.pl

sformułowany przez

trudnowskiego pomysł

dnia referendalnego jest

znakomity



39

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 9 (63)/2015, 2 września–6 października 2015 www.nowakonfederacja.pl

Interesującą prawidłowością, którą można
zaobserwować w wielu krajach, jest to,
że mieszkańcy dużych miast w większym
stopniu niż mieszkańcy małych miejsco-
wości skłonni są popierać partie polityczne
o profilu prosocjalnym. Co równie inte-
resujące, prawidłowości tej nie zauważamy
jak dotąd w Polsce, gdzie elektorat wiel-
komiejski stanowi najliczniejsze zaplecze
partii postrzeganej jako najbardziej spoś-
ród ugrupowań głównego nurtu liberalna
w kwestiach gospodarczych. 

Spróbujmy się zatem zastanowić, dla-
czego wyborcy miejscy w innych krajach
częściej wybierają opcję prosocjalną, dla-
czego w Polsce tak nie jest i czy taki stan
będzie się utrzymywać w przyszłości.

Globalna prawidłowość

Prawdopodobnie najlepiej znany przykład
kraju, gdzie preferencje polityczne dużych
miast i prowincji są wyraziście zróżnico-
wane, to Stany Zjednoczone. Wynika to
zapewne – przynajmniej po części – z mo-
delowej wręcz dwubiegunowości amery-

kańskiej sceny politycznej, na której funk-
cję partii konserwatywnej i wolnorynkowej
pełnią republikanie, demokraci zaś są
partią o profilu bardziej prosocjalnym
i liberalnym w sferze obyczajowej. 

Rezultaty wyborów dobrze odzwier-
ciedlają rozkład preferencji na mapie:
podczas gdy poparcie dla demokratów
jest znacznie wyższe w dużych miastach,
republikanie wygrywają na prowincji.
Przedmieścia, stanowiące w USA nieba-
gatelną część elektoratu, i przez to będące
języczkiem u wagi, są podzielone. Te,
które mają bardziej miejski charakter
(większa gęstość zabudowy, dużo ludności
napływowej), głosują tak jak miasta. Po-
kuszono się nawet o wyznaczenie progu,
powyżej którego dany obszar z czerwonego
(republikańskiego) staje się niebieski (de-
mokratyczny): wyszło około 800 osób na
milę kwadratową, czyli około 300 osób
na kilometr kwadratowy.

Podobne zróżnicowanie (choć nie tak
klarowne, ze względu na rozbicie głównego
nurtu na kilka partii) widoczne jest w Niem-
czech. Partie mają tam swoje tradycyjnie

adam radzimski
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”,
adiunkt w UAM

Wkrótce o preferencjach wyborczych polskich mieszczan decydować
może zupełnie inny zestaw czynników niż do tej pory

nadchodzi polityczne 
trzęsienie ziemi w miastach?
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silne bastiony regionalne, jak np. bawarska
chadecja (CSU) czy postkomunistyczna
lewica (Die Linke) w landach wschodnich.
Tym niemniej także w przypadku Niemiec
widać, że opcja prosocjalna, czyli socjal-
demokraci (SPD) czy zieloni, cieszy się
relatywnie większym poparciem w dużych
miastach, natomiast bardziej wolnoryn-
kowa – choć podkradająca też elektorat
rywalom – i jednocześnie obyczajowo
konserwatywna chadecja (CDU/CSU) wy-
grywa na prowincji. 

Polski wyjątek

W tym miejscu dochodzimy do polskiego
paradoksu. Wyborcy z dużych miast nie-
zmiennie większym poparciem obdarzają
wolnorynkową PO niż prosocjalne PiS,
z wyjątkiem niektórych ośrodków w Polsce
wschodniej i południowej, a także starych
miast przemysłowych, w których trady-
cyjnie silne jest SLD. Część wielkomiej-
skich wyborców PO wychodzi zapewne
z założenia, że Polska to wciąż kraj na
dorobku, wobec czego lepiej wybrać partię
sprzyjającą inwestycjom (za jaką uchodzi
Platforma), niż taką, która w ich opinii
zajmie się głównie redystrybucją. Niektórzy
z kolei wybierają PO jako partię bliższą
im pod względem światopoglądu, mimo
że jej program niekoniecznie odpowiada
ich postrzeganiu relacji państwo–rynek. 

Dla wyjaśnienia powyższego para-
doksu można się odwołać do teorii „wy-
korzenienia”, która wskazuje na oderwanie
od tradycji oraz brak silnych więzi wspól-
notowych wśród mieszkańców dużych
miast, którzy wędrując w poszukiwaniu
pracy, utracili związek ze swoimi środo-
wiskami. Z tego względu, jak mówi teoria
wykorzenienia, są oni bardziej liberalni
w kwestiach obyczajowych. Do teorii tej
nawiązuje w swoisty sposób, używane

z reguły w ironicznym kontekście, pojęcie
„młodych, wykształconych, z dużych ośrod-
ków”, którzy – jak wskazują krytycy tego
zjawiska – po przybyciu do miasta zatra-
cają swoją tożsamość. Z teorią wykorze-
nienia nie będę w tym miejscu podejmo-
wać szerszej dyskusji, zgadzając się, że
kwestie światopoglądowe są istotnym
czynnikiem rzutującym na preferencje
wyborcze. Czy jednak jedynym? Problem
ma jeszcze inny istotny wymiar, który
ten sposób rozumowania pomija. Co wię-
cej, postawiłbym tezę, że o ile dotąd miesz-
kańcy polskich miast w swoich wyborach
stawiali na partię, którą postrzegali jako
mniej „tradycyjną”, o tyle w przyszłości
o ich preferencjach decydować może zu-
pełnie inny zestaw czynników.

W tym miejscu wyjaśnię, że konsek-
wentne nieużywanie od początku tego
tekstu pojęć „lewica” oraz „prawica” to
zabieg świadomy. To, co zwykliśmy w po-
tocznym języku ujmować w kategoriach
„lewicowości” oraz „prawicowości”, składa
się bowiem z dwóch odrębnych wymiarów,
które scharakteryzować można poprzez
relację państwo–rynek oraz relację do
tradycyjnych wartości. Jest faktem, że
osie podziału często pokrywają się ze sobą
i że partie bardziej prosocjalne są jedno-
cześnie bardziej liberalne w sprawach
obyczajowych, jak pokazuje chociażby
przytoczony powyżej przykład demokra-
tów w USA. 
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w miastach, raczej nie może

być uznana za wymarzoną

partię wielkomiejskiego

elektoratu

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2013-03/grossstaedte-cdu-staedte-spd-grafik-buergermeister


Nie zawsze jednak podział ten jest
tak jednoznaczny, a w przypadku polskiej
sceny politycznej osie podziału przebiegają
wręcz w poprzek. Spośród dwóch domi-
nujących od lat partii, ta, która głosi po-
stulaty wolnorynkowe (zaznaczmy, że nie-
raz mało konsekwentnie realizowane pod-
czas ośmioletnich rządów), jest zarazem
partią bardziej liberalną obyczajowo.
Główna partia opozycyjna opowiada się
tymczasem za większym interwencjoniz-
mem państwa i osłonami socjalnymi,
a jednocześnie deklaruje przywiązanie do
tradycji. Kwestię, która z głównych partii
i w jakim stopniu była rzeczywiście gos-
podarczo liberalna czy też prosocjalna,
pozostawiam na osobną dyskusję. Faktem
jest jednak, że w ciągu ostatnich kilku lat
elektorat popierający większą wolność
gospodarczą skłaniał się raczej ku PO,
bardziej prosocjalny natomiast ku PiS,
co przełożyło się na taki a nie inny obraz
obydwu partii w powszechnym odbiorze. 

Mieszczańskie motywacje

Zatem – wracając do postawionego pyta-
nia – co skłania wyborców miejskich w kra-
jach od dawna zurbanizowanych, takich
jak USA czy Niemcy, do popierania partii
o profilu prosocjalnym? Wskazałbym w tym
miejscu na wyjaśnienie, które określić
można mianem teorii współzależności.
Mianowicie, mieszkańcy miast w większym
stopniu niż mieszkańcy obszarów wiejskich
zależą w swoim codziennym życiu od siebie
nawzajem, a mówiąc ściśle, od społeczeń-
stwa wykraczającego zasięgiem poza naj-
bliższy rodzinny krąg. Mieszkańcy miast
codziennie wchodzą w interakcje ze swoimi
współmieszkańcami. Interakcje te dokonują
się w przestrzeni publicznej, w środkach
transportu publicznego, którymi dojeżdżają
do pracy lub szkoły. Ich jakość zależy

zatem od odpowiedniej podaży dóbr pub-
licznych – ktoś musi zadbać o odpowiednią
organizację ruchu ulicznego, przewozów,
o porządek na ulicach i bezpieczeństwo
w parkach. Nie twierdzę bynajmniej, że
dla mieszkańców wsi kwestie te są bez
znaczenia, lecz uważam, że relatywnie is-
totniejsze są dla mieszkańców miast. 

Przechodząc do konkluzji – skoro
zatem mieszkańcy miast oczekują podaży
dóbr publicznych na odpowiednim (wy-
sokim) poziomie, to kwestia ta w istotnym
stopniu powinna wpływać na ich poli-
tyczne wybory, przynajmniej na szczeblu
lokalnym. Mówiąc obrazowo, mieszkańcy
miast częściej będą mówić politykom:
„zajmijcie się tym, po to was wybraliśmy”,
niż „zostawcie to nam, nie ingerujcie
w nasze sprawy”. A to oznacza większe
pole do działania dla partii, które w swoim
programie akcentują elementy prosocjalne.
W warunkach polskich poletko to, jak
pokazują doświadczenia, jest w dużym
stopniu niezagospodarowane.

PO bowiem, mimo że święci triumfy
w miastach, raczej nie może być uznana
za wymarzoną partię wielkomiejskiego
elektoratu, który chętnie widziałby więcej
budownictwa mieszkaniowego w niższych
cenach zamiast „wolnej amerykanki” dla
deweloperów, czy też ustalenie rozsądnych
zasad w dopuszczaniu budowy wielko-
powierzchniowych centrów handlowych.
Na te postulaty bardziej dogmatyczni
działacze Platformy zwykli odpowiadać
argumentem o szkodliwości ograniczania
wolnego rynku, ci bardziej pragmatyczni
natomiast problem dostrzegali, ale nie
znajdowało to przełożenia na szerzej za-
krojone działania. Dla sprawiedliwości
dodajmy, że także PiS w dziedzinie two-
rzenia przekonującego programu dla miast
nie może jak dotąd pochwalić się więk-
szymi sukcesami.

41

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 9 (63)/2015, 2 września–6 października 2015 www.nowakonfederacja.pl



Powstała zatem pewna nisza, w której
wykiełkował fenomen ruchów miejskich.
Te spontanicznie tworzące się w wielu
miastach inicjatywy rytualnie odżegnywały
się od konotacji „politycznych”, a zwłaszcza
od tak zwanej wielkiej polityki, postrze-
ganej głównie w kategoriach sporów spo-
łeczno-etycznych. Koncentrowały się na-
tomiast na sprawach istotnych dla wielu
mieszkańców miast, zwłaszcza przedsta-
wicieli klasy średniej oraz osób najuboż-
szych, niezależnie od ich zapatrywań ideo-
wych. Katalog tych spraw okazuje się bardzo
szeroki: bezpieczeństwo, planowanie prze-
strzenne, budownictwo mieszkaniowe,
odnowa zdegradowanych obszarów, han-
del wielkopowierzchniowy, szkolnictwo,
transport publiczny, ochrona środowiska,
gospodarka finansowa. Celnie punktując
urzędujące władze, ruchom miejskim uda-
ło się niejednokrotnie odnieść sukces
w wyborach lokalnych. Przykładowo,
w Gorzowie Wielkopolskim kandydat ru-
chu miejskiego objął urząd prezydenta,
w Poznaniu zaś w ostatnich wyborach
zwyciężył Jacek Jaśkowiak, startujący
z poparciem PO, który w czasie poprzed-
niej elekcji był kandydatem lokalnego
stowarzyszenia. 

Nie do zatrzymania

Utrzymywanie się na dłuższą metę obec-
nego stanu, w którym tematy miejskie
(jako ich roboczą, nieostateczną definicję
przyjmijmy katalog spraw podjętych przez
ruchy miejskie, plus kwestie metropoli-
talne) podejmowane są przez główne
partie dość okazjonalnie, nie byłoby po-
żądane ani dla miast, ani dla Polski, ani
też dla samych partii. Jakkolwiek mocno
bowiem przywiązani jesteśmy w Polsce
do idyllicznej „wsi spokojnej, wsi wesołej”,
stajemy się w coraz większym stopniu

krajem miejskim (oraz podmiejskim,
a konsekwencje z tego wypływające mog-
łyby być tematem osobnego tekstu). Po-
trzebne jest zatem wejście polityki miej-
skiej do mainstreamu, w którym jak dotąd
nie zdołała się znaleźć. Nie chodzi tu przy
tym o kierowanie jakichś wielkich fun-
duszy publicznych na pomoc dla miast,
które w większości takiej pomocy nie wy-
magają. Chodzi przede wszystkim o zro-
zumienie specyfiki rozwoju miast i stwo-
rzenie odpowiednich regulacji.

Reasumując, doświadczenia ostatnich
lat pokazują, że w miastach rośnie w siłę
elektorat przekonany o tym, że liberalne
recepty nie są lekarstwem na wszystko,
a w szczególności nie sprawdzają się w od-
niesieniu do wielu problemów występu-
jących na poziomie lokalnym. Od partii
zależeć będzie w dużym stopniu to, czy
i w jaki sposób potencjał ten zostanie za-
gospodarowany. Jak dotąd można było
chwilami odnieść wrażenie, że PiS trak-
tował miasta jak ziemię, której i tak nie
uda się podbić, dla PO natomiast były
one jak rodzaj lenna, które się jej po
prostu należy. 

Nie oznacza to jednak, że obywatele
będą się działaniom partii bezczynnie
przyglądać. Proces wzmożenia aktywności
obywatelskiej, którego przejawem jest
m.in. powstanie ruchów miejskich, został
zapoczątkowany i choć może nie przyciąga
już takiej uwagi, jak jakiś czas temu, nie
da się go zatrzymać. 
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Potrzebne jest wejście

polityki miejskiej do

mainstreamu, w którym jak

dotąd nie zdołała się znaleźć



„NK” w potrzebie!

„Nowa Konfederacja” znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, w związku
z utratą kilku Darczyńców. W lipcu stałe przychody miesięcznika wyniosły
6 993 zł. Aby przetrwać, potrzebuje on 8 494 zł miesięcznie.

Koszty działalności „NK” obejmują wynagrodzenia za: artykuły, redakcję,
korektę, grafikę, księgowość, obsługę informatyczną, skład.

Jeśli cenisz „NK” – wesprzyj ją! 

Podstawą istnienia miesięcznika są stałe, comiesięczne darowizny. Nawet
jeśli są niewielkie, dają poczucie stabilności i pozwalają planować aktywność. 

Darowizny prosimy kierować na rachunek bankowy wydawcy „Nowej
Konfederacji”, Fundacji Nowa Rzeczpospolita: 09 1560 0013 2376 9529 1000
0001 (Getin Bank). W tytule przelewów najlepiej wpisać: „darowizna”. Jeśli
zamierzają Państwo wspierać nas stale, bardzo prosimy o tytuł przelewu:
„stała darowizna”.

Dlaczego warto nas wesprzeć? Przynajmniej z sześciu powodów:
1. „NK” jest próbą stworzenia niskokosztowej poważnej alternatywy dla

upadających – finansowo i intelektualnie – mediów głównego nurtu. Stąd
także nowy model pozyskiwania funduszy – poprzez mecenat obywatelski. 

2. Dostajemy wiele sygnałów, że udaje nam się realizować założone
cele: poważnie debatować o państwie i polityce, transmitować do szerokiej
publiczności ważne idee naukowe i eksperckie, aktualizować polską tradycję
republikańską. Sygnały te płyną zwłaszcza od przedstawicieli inteligencji. 

3. Począwszy od października 2013 r., udaje nam się regularnie publikować
kolejne numery „NK”, poruszając tematy tyleż ważne, ile nieobecne w debacie,
jak np. neokolonizacja Polski, przebudowa globalnego ładu politycznego
czy władza sondaży. 

4. Mamy wpływ na kształtowanie opinii, zwłaszcza elit. Czyta nas 15–20
tys. osób miesięcznie, regularnie występujemy w telewizji, inspirujemy inne
media do podejmowania wprowadzanych przez nas tematów, nasze artykuły
są chętnie przedrukowywane przez popularne portale. 

5. Wsparcie „NK” to także wsparcie młodego – prawdziwie niezależnego
i mającego odwagę płynąć pod prąd – ośrodka i środowiska intelektualnego,
niepoddającego się wszechobecnemu marazmowi i starającego się powoli
budować lepszą Polskę.

6. 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 miesięcznik 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/mie-
sięcznika 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. 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:
Dziewięćdziesięciu Dziewięciu Anonimowych Stałych Darczyńców, Andrzej
Dobrowolski, Paweł Gałus, Bartłomiej Kachniarz, Piotr Kubiak, Michał Macie-
rzyński, Jerzy Martini, „mieszkaniec Bytomia”, Marek Nowakowski, Krzysztof
Poradzisz, Szymon Ruman, Jakub Stychno.

Pozostali Darczyńcy:
Stu Dwudziestu Czterech Anonimowych Darczyńców, Jacek Bartosiak, Piotr
Remiszewski, Piotr Woźny.
(Lista Darczyńców jest uaktualniana na początku każdego miesiąca)
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Maciej Gurtowski, Bartłomiej Kachniarz, Krzysztof Koehler, Andrzej Maśnica,
Rafał Matyja, Anna Mieszczanek, Barbara Molska, Agnieszka Nogal, Tomasz
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