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Głęboką wymianę kadr w instytucjach
państwowych, mediach publicznych i spół-
kach skarbu państwa można zrozumieć
i wylegitymować odwołując się do poli-
tycznych argumentów. Jeżeli jednak nie
chcemy, by kadrowa karuzela osłabiła in-
stytucje państwa, potrzebujemy instytu-
cjonalizacji partyjnego zaplecza meryto-
rycznego. Choć to zadanie na lata, to jego
realizacja pozwoli przygotować się do wy-
pełniania obowiązków przyszłym elitom,
a wiedzę i doświadczenie odwoływanych
wykorzystywać w debacie publicznej, z po-
żytkiem dla dobra wspólnego. 

Od jesiennych wyborów obserwujemy
najpierw zapowiedzi, a następnie działania
nowego obozu rządzącego, które odbierane
są jako symptomy woli głębokiej wymiany
kadr w administracji, spółkach skarbu
państwa czy mediach publicznych. Nie-
chętni nowej władzy komentatorzy inter-
pretują to jako zwycięstwo zasady TKM:
przejmowania państwa przyczółek po
przyczółku, zastępowania „ich” – „nami”,
bez względu na faktyczne kompetencje. 

Bardziej wyrozumiali dla Prawa
i Sprawiedliwości obserwatorzy interpre-

tują to jako krok w stronę polskiego spoils
system: odpowiednika amerykańskiego
systemu łupów, w którym przejmowanie
najważniejszych stanowisk przez przed-
stawicieli nowej władzy jest absolutnie
naturalną konsekwencją wyborczego zwy-
cięstwa.

Niezagospodarowani
lub nieprzygotowani

Wydaje się jednak, że żadna z tych inter-
pretacji nie dotyka sedna problemu: ani
nie wyjaśnia precyzyjnie intencji polityków
nowego obozu rządzącego, ani nie odpo-
wiada na najważniejsze z punktu widzenia
państwa pytanie: o wpływ takiego modelu
rotowania kadr na skuteczność państwa
w osiąganiu swoich celów. 

Krytycy „kadrowej miotły”, wymie-
niającej wyższych urzędników, dzienni-
karzy i pracowników państwowych spółek,
co rusz przywołują wszak – jak Wojciech
Czuchnowski w swym oświadczeniu wy-
głoszonym w TVP INFO – mało poważny
argument, iż „wielu z nich tracąc pracę
zostało przez PiS z dnia na dzień pozba-
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wionych środków do życia”. Wśród zwo-
lenników myślenia kategoriami „dziejowej
sprawiedliwości” może to budzić jedynie
rozbawienie. Mało kto zwraca jednak
uwagę, że wielu spośród „wymiatanych”
ma sporą szansę odnaleźć się w sektorze
prywatnym, między innymi właśnie dzięki
doświadczeniu w sektorze publicznym.
W im bardziej nieprzyjemnych warunkach
pozbawiono ich dotychczasowych stano-
wisk, tym trudniej podejrzewać ich o dobrą
wolę w przyszłości – zwłaszcza że wiele
spośród najpotężniejszych prywatnych
instytucji (media, finanse, firmy doradcze)
to bądź podmioty ponadnarodowe, bądź
należące do prywatnych i publicznych
firm zagranicznych. Drugą stroną tego
medalu jest fakt, że przez słabość polskich
instytucji politycznych, przygotowanie
przedstawicieli „nowej elity” do obejmo-
wania funkcji publicznych jest niewystar-
czające.

Pluralizm zapewniany odgórnie

Wsłuchując się w argumentację przed-
stawicieli obozu rządzącego można za-
uważyć, że najczęściej podnoszoną prze-
słanką na rzecz zmian dokonywanych
w mediach publicznych, spółkach skarbu
państwa czy służbie cywilnej jest chęć
„przywrócenia pluralizmu”. Krzysztof Ma-
zur rekonstruując intelektualne korzenie
wejścia Jarosława Kaczyńskiego w „wojnę
o Trybunał” przywołuje wręcz opinię sa-
mego prezesa PiS-u, jakoby brak realnego
pluralizmu społecznego był jedną z czte-
rech przesłanek przesądzających o nie-
wypełnianiu przez Polskę definicji państwa
prawa. W niedawnej debacie w Parla-
mencie Europejskim prof. Ryszard Le-
gutko przekonywał, że działania nowej
władzy są uzasadnione wobec praktyki
poprzednich rządów, które konsekwentnie

zawłaszczały państwo, pozostawiając poza
nawiasem reprezentacji coraz większą
część opinii publicznej. Wreszcie, zwo-
lennicy wchodzących w życie zmian w służ-
bie cywilnej wskazują, że dotychczasowe
mechanizmy, mające gwarantować me-
rytokrację, w praktyce i tak były obcho-
dzone. Musimy odgórnie przeprowadzić
nowe otwarcie kadrowe, jeżeli chcemy
pluralizmu w polskim życiu publicznym –
zdają się mówić politycy obozu rządzącego. 

Najciekawszą propozycją odgórnego
narzucania pluralizmu jest pomysł Prawa
i Sprawiedliwości na kompromisowe wyj-
ście ze sporu wokół Trybunału Konstytu-
cyjnego. W wywiadzie dla „Rzeczpospo-
litej” Jarosław Kaczyński zapowiedział,
że Prawo i Sprawiedliwość nie ma ambicji
pozyskania większości w TK, i zapropo-
nował mechanizm, zgodnie z którym sę-
dziowie wybierani są naprzemiennie przez
koalicję i opozycję. Następnie, na kon-
sultacje w sprawie tej propozycji premier
Beata Szydło zaprosiła przedstawicieli
klubów opozycyjnych, doprecyzowując,
że chodzi o sytuację, w której koalicja ma
mieć w izbie 7 sędziów, a opozycja – 8.
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Kaczyński odrzucił też przy tej okazji
przedstawioną przez Centrum Analiz Klu-
bu Jagiellońskiego, a następnie złożoną
w Sejmie przez Klub Kukiz’15 propozycję
wybierania sędziów większością 2/3 po-
słów, twierdząc niesłusznie, że mechanizm
ten oznaczałby praktycznie blokadę moż-
liwości wyboru sędziów.

Strach przed kompromisem 

Kurs na odgórne gwarantowanie plura-
lizmu wynika więc z braku wiary w moż-
liwość poprawy polskiej kultury politycz-
nej. Prawo i Sprawiedliwość zamiast pro-
jektować rozwiązania systemowo skła-
niające uczestników politycznego sporu
do kompromisu, skłania się raczej ku
gwarantowaniu swoistych „kwot” czy „pa-
rytetów”. Niestety, działania te, podej-
mowane w niesprzyjającej atmosferze
ostrej krytyki dotychczasowych elit, nie
tylko nie dają perspektyw na poprawę tej
kultury, ale są wręcz powszechnie inter-
pretowane jako jej pogorszenie. Co więcej,
propozycje tworzenia mechanizmów in-
stytucjonalnych, które kształtowałyby kul-
turę polityczną w stronę poszukiwania
kompromisu, są odrzucane też przez prze-
ciwników obozu rządowego. Dzisiaj wy-
rwanie polskiego sporu z plemiennej logiki
i przesadnego przywiązania do persona-
liów wydaje się abstrakcyjne, właśnie ze
względu na programową zawziętość obu
stron sporu. 

Odwołując się do bieżących przykła-
dów można zauważyć również, że pierwsze
dni funkcjonowania mediów publicznych
pod nowymi zarządami ewidentnie wska-
zywały, iż dowartościowane zostaną dotąd
niemal nieobecne w mediach publicznych
środowiska dziennikarskie i eksperckie,
ale z zachowaniem istotnej reprezentacji
w publicystycznej debacie jej dotychcza-

sowych stałych uczestników. Tymczasem
deklaracje znanych dziennikarzy – wspom-
nianego Wojciecha Czuchowskiego czy
Tomasza Machały z portalu natemat.pl –
o świadomym bojkotowaniu zaproszeń
do mediów publicznych – trudno inter-
pretować inaczej niż jako gest złej woli.
Trudno też wierzyć, że nowych włodarzy
Telewizji Polskiej i Polskiego Radia będą
one skłaniać do pieczołowitości w zapew-
nianiu polifoniczności sporu. Również –
wracając na chwilę do sporu o TK – aprio-
ryczne odrzucenie przez opozycję propo-
zycji kompromisu w sprawie wyboru sę-
dziów nie mogło być odebrane jako dobry
prognostyk dla kolejnych, kompromiso-
wych propozycji rządu. 

Łupieżcy i pasożyty

Wydaje się więc, że nawet jeśli w obozie
Prawa i Sprawiedliwości jest wola odgór-
nego gwarantowania pluralizmu – choćby
i na poziomie odzwierciedlającym w przy-
bliżeniu wynik ostatnich wyborów – to
będzie ona z każdym odrzucającym gestem
przeciwników rządu słabła. Czy zatem
w pełni usprawiedliwia to dalsze przej-
mowanie państwa zgodnie z logiką łupów?
Na poziomie intencji politycznej można
bronić takiego postawienia sprawy: skoro
nasi konkurenci lekceważą wszelkie pro-
pozycje kompromisu, to nie mamy innego
wyboru, jak po prostu przejmować kolejne
instytucje, montować w nich wiernych
partii i gwarantować w nich możliwie
najsilniejszy wpływ demokratycznie wy-
branej władzy. 

Niestety, logika prymatu wymiany
personaliów nad ozdrowieniem instytucji
ma słabości dużo poważniejsze niż este-
tyczne czy nawet aksjologiczne zastrzeżenia
podnoszone w debacie. W przededniu
politycznej zmiany w Polsce przekony-
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wałem na łamach „Nowej Konfederacji”,
że zachowując pełen krytycyzm do zdiag-
nozowanego przez Bartłomieja Radzie-
jewskiego pasożytniczego sposobu funk-
cjonowania znacznej części polskich elit,
nowa władza chcąc skutecznie rządzić
musi wejść przynajmniej z częścią z nich
w taktyczny sojusz. Ucieczką od „systemu
pasożytniczego” nie jest bowiem zastą-
pienie jednych, żerujących na państwie
grup nowymi – być może nieco mniej
groźnymi – ale zmiana systemowej logiki
tak, by interesy dzisiejszej klasy pasożyt-
niczej co najmniej przestały być sprzeczne
z interesami Rzeczpospolitej, a docelowo:
stały się z nimi sprzężone. Ostrzegałem,
że otwarta wojna z „pasożytami” obudzi
w nich drapieżcze instynkty i skoncentruje
wszelkie ich siły na zapobieżeniu próbom
sanacji. 

Czy proponowany przeze mnie sce-
nariusz był możliwy? Cóż, wystarczyło
w okołowyborczym okresie przejrzeć nie-
zauważane dotychczas przez spółki skarbu
państwa prawicowe media, by dostrzec,
że nagle pojawiły się w nich ogłoszenia
państwowych firm, kierowanych przez
prezesów z „platformerskiego” nadania.
Oczywiście, z estetycznego punktu wi-
dzenia był to komunikat niesmaczny i mo-
gący wręcz stanowić ilustrację pokrętnej
logiki „systemu pasożytniczego”. Z dużą
dozą prawdopodobieństwa można jednak
założyć, że był właśnie sygnałem „starej
elity” świadczącym o woli współpracy.
Sygnałem, co pokazały kolejne tygodnie
oraz zmiany w zarządach i radach nad-
zorczych, całkowicie właściwie odrzuco-
nym. Z każdym dniem trwającej „wojny
o Trybunał”, kolejni dotychczasowi kon-
kurenci nowej władzy przechodzili na po-
zycje jej zaprzysiężonych przeciwników.
Obserwując hiperaktywność „starej elity”
w podburzaniu przeciwko dzisiejszej wła-

dzy, na przykład na forum europejskim,
mam rosnące przekonanie, że drapieżcze
instynkty już zostały rozbudzone. Trudno
dziś przesądzić, na ile okażą się one sku-
teczne: nie da się wykluczyć, że nasilające
się zagraniczne ataki na rząd raczej skon-
solidują jego zwolenników. 

Państwo bez pamięci

Rozważań wokół rotowania elit nie sposób
ograniczyć do jego wpływu na partyjne
preferencje Polaków. Proponując „pro-
gram walki z pasożytami w czterech kro-
kach” starałem się wykazać, że dla wielu
przedstawicieli klasy pasożytniczej dołą-
czenie do niej było być może moralnie
wątpliwym, ale racjonalnym wyborem.
Zaproponowanie im współuczestnictwa
w ewolucji ku „systemowi mutualistycz-
nemu” byłoby nie tylko szansą na ponad-
polityczny kompromis, ale również po-
zwalałoby wykorzystać ich wiedzę i do-
świadczenie w tym procesie.

Problem braku wykorzystania „pa-
mięci instytucjonalnej” jest bowiem bardzo
poważny. W dzisiejszej polskiej kulturze
politycznej właściwie nie mieści się zało-
żenie, że w życiu publicznym – czy to na
stanowiskach stricte politycznych, w me-
diach, czy w państwowych firmach – mogą
być ludzie, których utrzymanie w sektorze
państwowym jest zgodne z polską racją
stanu, a nie tylko partyjnym interesem. 

Przypomnijmy sobie moment dymisji
Donalda Tuska i objęcia rządu przez Ewę
Kopacz. Opinię publiczną zelektryzowała
wówczas informacja, że Igor Ostachowicz
– nadworny PR-owiec Tuska, jeden z jego
najbliższych współpracowników i głów-
nych doradców – ma zostać członkiem
zarządu Orlenu. Komentatorzy i politycy
nie przebierali w słowach, mówiąc o po-
litycznej synekurze dla platformianego
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totumfackiego. Ewa Kopacz ugięła się
pod naciskiem opinii publicznej i, wedle
medialnych doniesień, pod wpływem jej
perswazji Ostachowicz zrezygnował z ob-
jęcia funkcji. 

Co stało się później? Dawny doradca
Tuska szybko odnalazł się na rynku pry-
watnym: trafił do jednej z największych,
międzynarodowych firm doradczych,
gdzie, zgodnie z przekazem medialnym,
miał odpowiadać… za relacje ze spółkami
skarbu państwa. Czym by się Ostachowicz
w Deloitte nie zajmował, jednego z najle-
piej „osieciowanych” i poinformowanych
o realnym stanie państwa profesjonalistów
lekką ręką odesłano do pracy, w której
jego wiedza i doświadczenie służyć będzie
raczej „robieniu interesów na państwie”
niż „robieniu interesów dla państwa”.
Mimo że ten drugi scenariusz był nie
tylko możliwy, ale w pełni zgodny z polską
racją stanu, to ze świecą szukać komen-
tatorów, którzy zwróciliby na to uwagę. 

Symboliczne są też doświadczenia
kadrowe ostatnich dwóch wymian ekip
rządzących: 2007 i 2015 roku. Wszyscy
pamiętamy, że szykowany rzekomo do
objęcia funkcji ministra obrony narodowej

Jarosław Gowin został ministrem nauki
i szkolnictwa wyższego, a przygotowujący
się od kilku lat do objęcia teki ministra
energetyki Piotr Naimski ostatecznie nie
objął tego stanowiska. Komentatorzy ana-
lizowali to w kategoriach bądź to wyborczej
manipulacji, bądź to powyborczej gry we-
wnętrznej. Tymczasem zjawisko to ma
długą tradycję: gdy w 2007 roku Platforma
przejmowała władzę, odpowiedzialny w jej
gabinecie cieni za obronę narodową Bog-
dan Zdrojewski został ministrem kultury,
a szykujący się do teki ministra rolnictwa
Aleksander Grad – ministrem skarbu. 

Gdyby na zapleczach polskich partii
działały think tanki z prawdziwego zda-
rzenia, a partie przygotowywały programy
rządzenia, to żadna z tych sytuacji nie
mogłaby mieć miejsca. Jednak skoro
nawet potencjalni ministrowie na miesiąc
przed wyborami nie wiedzą, jaki resort
obejmą po ewentualnym zwycięstwie, to
jak wygląda przygotowanie do pełnienia
niższych rangą funkcji? Obserwacja życia
publicznego – nota bene warta skonfron-
towania z rzeczywistością w badaniach,
których nikt chyba dotąd w Polsce nie
przeprowadził – każe podejrzewać, że
przygotowanie to nie wykracza, co do za-
sady, poza wcześniejsze doświadczenie
zawodowe osoby rozpoczynającej pracę
dla państwa w efekcie „nowego rozdania”.
O solidnej pracy analitycznej i koncep-
cyjnej, która mogłaby być wykorzystana
do realizowania dobrej zmiany w danej
instytucji, trudno w ogóle marzyć.

Czy da się zinstytucjonalizować łupy?

Fakt, że w polskiej kulturze politycznej
AD 2016 obie strony sporu politycznego
odrzucają propozycje „instytucjonalizo-
wania kompromisu politycznego”, nie
zwalnia nas z pozytywistycznej pracy
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u podstaw na rzecz promowania takich
rozwiązań. Tym niemniej polityczny rea-
lizm powinien motywować nas do dobrego
zrozumienia faktycznych zasad obowią-
zującego systemu wymiany kadr i propo-
nowania w nim takich korekt, które zwięk-
szać będą prawdopodobieństwo działania
uczestników politycznej gry na rzecz rea-
lizacji interesu publicznego.

Sądzę, że praktyczną konsekwencją
odgórnego wprowadzania pluralizmu bę-
dzie zatem ewolucja w stronę spoils sys-
tem. Funkcjonowanie systemu łupów,
charakterystyczne dla XIX-wiecznego sys-
temu politycznego USA, zostało co prawda
tam ograniczone, ale wciąż obowiązuje
na wysokim szczeblu państwowym. To
zwycięski prezydent obsadza kilka tysięcy
najwyższych rangą urzędników w Wa-
szyngtonie, i raczej nie budzi to specjalnego
zgorszenia. Mniej więcej w tę samą stronę
zmierza przyjęta przez Prawo i Sprawied-
liwość reforma służby cywilnej: ta pozwala
wymienić 1, 5 tys. wyższych rangą urzęd-
ników. Do tego dochodzą zmiany w me-
diach publicznych i spółkach skarbu pań-
stwa, które pozwalają teoretycznie na
przejęcie kolejnych tysięcy etatów.

Czym rzeczywistość amerykańska
różni się od polskiej? Po pierwsze, kultura
polityczna w USA doczekała się silnych
instytucji, które pozwalają wykorzystać
wiedzę partyjnych nominatów również
w czasach opozycyjnych. Amerykańskie
think tanki są w dużej mierze przecho-
walnią doświadczonych państwowców,
a część z nich działa w paradygmacie bi-
partisan, tj. wykorzystywania zasobów
nominatów tak republikańskich, jak i de-
mokratycznych oraz dostarczania wiedzy
obu partiom. Po drugie, amerykańska
kultura polityczna gwarantuje pewną cią-
głość w myśleniu państwowym: bez wzglę-
du na to, która z partii jest u władzy,

zmiana politycznego kursu nie jest zwykle
bardzo gwałtowna. To w naturalny sposób
sprawia, że z wiedzy poprzedników mogą
korzystać przedstawiciele nowej ekipy.

Dostosowanie naszej kultury poli-
tycznej chociażby do tej amerykańskiej
to zadanie na lata. Jednak korekty polskich
instytucji politycznych pomogłyby – przy
dobrej wierze ich ewentualnych politycz-
nych patronów – choć trochę ucywilizować
polski system łupów. 

Po pierwsze, powinniśmy zadbać o to,
by opinia publiczna miała możliwie sze-
roką wiedzę na temat kompetencji osób
zatrudnianych w sektorze publicznym,
a także na temat ich partyjnej przeszłości.
Partyjne zaangażowanie nie jest niczym
złym, niemniej z artykułu 13. Konstytucji
RP wynika jawność informacji o człon-
kostwie w partiach. Zatem opinia pub-
liczna – zwłaszcza zaś media i organizacje
typu watchdog – powinna pozyskiwać
i upowszechniać informacje o tym, jakie
kompetencje decydują o zatrudnieniu
konkretnych osób w służbie cywilnej,
spółkach skarbu państwa i mediach oraz
ubiegać się o informacje na temat partyjnej
przeszłości nowozatrudnionych. Sama
świadomość, że dane te będą przez Oby-
wateli znane i poddawane krytyce, sta-
nowić będzie dla rządzących impuls do
samoograniczenia. Takie personalne „ra-
porty wejścia” to oczywiście tylko pierwszy
krok – organizacje pozarządowe powinny
na bieżąco monitorować też działania
partyjnych nominatów czy badać motywy
przyznawania premii i dodatków. 

Po drugie, myśląc o ewentualnych
zmianach w systemie finansowania partii
politycznych powinniśmy postulować in-
stytucjonalne wzmocnienie ich zaplecza.
Można się spodziewać, że w bieżącej ka-
dencji Prawo i Sprawiedliwość będzie
próbowało przywrócić „przedkryzysowy”
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poziom finansowania partii: z obecnego
poziomu ok. 60 milionów złotych na ok.
120 milionów. Przypomnijmy, że w 2010
roku subwencje obniżono o 50%, prze-
ciwko czemu PiS otwarcie protestował.
Środowiska propaństwowe powinny ten
postulat poprzeć – w zamian za szereg
obostrzeń, które wpłyną na decentralizację
zarządzania tymi środkami (część pienię-
dzy w dyspozycji deputowanych, a nie
partii), przeznaczenie części funduszy na
budowanie zaplecza eksperckiego oraz
uzależnienie wysokości subwencji od liczby
członków partii współfinansujących jej
działalność i od wewnętrznej demokra-
tyzacji partii (premia za prawybory). 

Wszystkie te mechanizmy mogą się
przysłużyć powstawaniu dobrych, około-
partyjnych instytucji politycznych, które
w systemie łupów mogą być miejscem
zagospodarowania wiedzy i doświadczenia
osób zwalnianych z instytucji publicznych
oraz przygotowywania się „przyszłych elit”
do pełnienia funkcji w sektorze publicz-
nym. Już dziś złożony w Sejmie projekt
zmiany finansowania partii politycznych,
opracowany przez posłów Nowoczesnej –
w wielu punktach dużo ciekawszy od
wcześniej przedstawianych przez partie
propozycji – otwiera pole do merytorycznej
dyskusji na ten temat.

Po trzecie, należy zauważyć, że brak
przygotowania do pełnienia funkcji pub-
licznych dotyczy nie tylko potencjalnych
urzędników czy ministrów, ale również
polityków wybieralnych. W praktyce w naj-
lepszym razie na pół roku przed wyborami
politycy zaczynają wykonywać pracę
w okręgu na rzecz swojego wyboru: czy
to w wyborach samorządowych, czy par-
lamentarnych. Co więcej, mechanizm
układania list wyborczych przez partyjne
centrale pośrednio wpływa też na póź-
niejszą polityką kadrową w przejmowa-
nych instytucjach państwa. Obietnice

przyszłych synekur bywają też kartą prze-
targową w namawianiu polityków do re-
zygnacji z biorącego miejsca na liście wy-
borczej, a dobrze płatne stanowiska bywają
formą wynagradzania polityków, którzy –
pomimo braku szans na mandat – star-
tując w wyborach przysporzyli partii do-
datkowych głosów. Wieloletnia, organiczna
praca u podstaw i przygotowanie, poprzez
poznawanie, realnych problemów okręgu,
znane z systemów ordynacji większościo-
wych, w praktyce nie istnieje. 

Impulsem do zmiany tego stanu rze-
czy mogłoby być wprowadzenie przynaj-
mniej mieszanej ordynacji, z połową man-
datów wybieranych zgodnie z zasadą
„pierwszego na mecie”. W proponowanej
przez Jarosława Flisa koncepcji, dodat-
kowo efekt ten wzmacniany jest głoso-
waniem ogólnokrajowym, gdzie głosuje
się również na listę kandydatów do objęcia
funkcji rządowych. Taka zmiana ordyna-
cji – w połączeniu z opisanym wyżej
wzmocnieniem okołopartyjnego zaplecza
instytucjonalnego – byłaby impulsem ku
lepszemu przygotowywaniu się do przej-
mowania instytucji przez demokratycznie
wybraną ekipę. 

Ewolucja, nie rewolucja

Oczywiście, wszystkie te propozycje będą
prowadzić raczej do powolnej korekty
w kulturze politycznej niż automatycznego
uszlachetnienia polskiego systemu łupów.
Dotychczas jednak większość prób wpro-
wadzania twardych, merytokratycznych
kryteriów w polityce kadrowej państwa
bądź to paliła na panewce, bądź też oka-
zywała się jedynie maską dla kolejnej
„zmiany na karuzeli”. Skoro tak – lepiej
ewolucyjnie budować polski spoils system,
wraz z jego instytucjonalnym otoczeniem,
niż planować co cztery lub osiem lat ko-
lejne rewolucje.
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Lista rzeczy, które należałoby w Polsce
zmienić jest z pewnością bardzo długa.
Przed ostatnimi wyborami oprócz opozycji
ochoczo postulaty dopisywały także partie,
które rządziły przez ostatnie osiem lat
i nie dostrzegały wcześniej potrzeby ich
wprowadzenia. Jednak wśród tych po-
stulowanych zmian tylko niewielka część
ma charakter zmian systemowych. Co
więcej, praktyka pierwszych miesięcy po
wyborach pokazuje, że – bez względu na
intencje – w niektórych obszarach możemy
mieć do czynienia ze zmianami umac-
niającymi systemowe patologie.

Dlaczego nowe władze powinny przyj-
rzeć się nie tylko kwestiom personalnych
barier rządzenia, ale również systemo-
wych?  Po pierwsze dlatego, że powodem,
dla którego rządy PO-PSL nie były w stanie
wprowadzić w życie pożądanych i zapo-
wiadanych zmian, nie był jedynie niedo-
statek woli politycznej, ale też blokady
systemowe. Po drugie, dominujący w głów-
nych partiach konformizm i „niewychy-
lanie się” oznacza, że system nie dostarcza
kierownictwu koniecznych informacji

i ostrzeżeń. Posłowie udają, że nie słyszą
uwag, nie dostrzegają grożącego ryzyka
i godzą się na oczywiste absurdy, zamiast
reagować. Po trzecie, to tendencja kolej-
nych ekip rządzących do zamykania się
w formule „partii władzy”, która – pro-
gramowo odrzucając bodźce z zewnątrz
– umacnia wrażenie arogancji i lekcewa-
żenia opinii publicznej. 

Poszukiwanie istoty zmiany systemo-
wej należało oczywiście zacząć rok temu.
Materiały programowe z lipcowej konfe-
rencji programowej PiS-u są dowodem
porażki w tej sferze – potwierdzonej w wy-
stąpieniach przedstawicieli rządu i w wy-
raźnej orientacji na rewolucję kadrową
bez systemowych konsekwencji. Być może
warto zatem zwrócić uwagę ekspertów
pracujących dla rządu czy klubu PiS-u –
obecnych tak licznie na wspomnianej par-
tyjnej konferencji – na książkę Agnieszki
Dudzińskiej pt. „System zamknięty”. Pub-
likacja ta pozwala uchwycić kilka zjawisk,
charakterystycznych dla okresu dłuższego
niż jedna kadencja Sejmu, a nie związa-
nych z rządami jednej tylko koalicji. 

rafał Matyja
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Praktyka pierwszych miesięcy po wyborach pokazuje, że – bez względu
na intencje – w niektórych obszarach możemy mieć do czynienia ze zmia-
nami umacniającymi systemowe patologie

w poszukiwaniu zmiany systemowej



Ostrzenie diagnozy

Książka Dudzińskiej jest interesującym
omówieniem badań nad procesem legi-
slacyjnym w Polsce, prowadzonych w In-
stytucie Studiów Politycznych Polskiej
Akademii Nauk. Pozwala na to, by tezy
dotyczące wad systemowych zaostrzyć.
Autorka pokazuje bowiem nie tylko niemal
zupełne zatarcie się monteskiuszowskiego
podziału władzy i faktyczne utożsamienie
się posłów koalicji rządzącej z przedsta-
wicielami rządu, ale również – posługując
się licznymi cytatami i analizą wystąpień –
ukazuje daleko posuniętą rytualizację dys-
kursu legislacyjnego w Sejmie i Senacie,
redukującą do minimum, także na po-
ziomie prac w komisjach, znaczenie ar-
gumentów merytorycznych. Posłowie wy-
głaszają ogólnikowe formuły, nie odpo-
wiadają na argumenty przeciwników, uni-
kają reakcji na przestrogi płynące z ze-
wnątrz. System zamyka się na bodźce
i koncentruje na prostych komunikatach
płynących z rządu oraz kierownictwa klu-
bów poselskich. Drugą stroną medalu jest
nieprzejrzystość procesu legislacyjnego
dla osób i instytucji z zewnątrz. 

Bardzo ważną kwestią jest dostrze-
żenie przez Autorkę faktycznego, pełnego
uzależnienia zachowań posłów koalicji od
postawy rządu. Jego dominacja w procesie
legislacyjnym nie polega – jak by się
mogło zdawać – jedynie na wysokim od-
setku rządowych projektów ustaw, ale
przede wszystkim na aktywnym kiero-
waniu głosowaniami i zachowaniami po-
słów w komisjach. Inną formą owej do-
minacji jest przedstawianie projektów
rządowych jako poselskich. Co ciekawe,
ta praktyka – stosowana przez koalicję
PO-PSL po to, by ominąć długotrwałe
procedury wymagane w odniesieniu do
przedłożeń rządowych – spodobała się

najwyraźniej również PiS-owi. Warto pod-
kreślić, iż pod pozorem przyspieszenia
i uproszczenia procesu legislacyjnego,
czyni ona proces ten jeszcze bardziej za-
mkniętym, znosząc procedurę opiniowania
projektów przez partnerów społecznych
i zamykając go przed interwencją lub opi-
nią ekspertów zewnętrznych, wyrażaną
na łamach prasy czy na specjalistycznych
portalach. Nawet jeżeli system zamyka

się w ten sposób przed uciążliwym lob-
bingiem ze strony niepożądanych grup
interesów, to jednocześnie blokuje te
formy partycypacji, które mogłyby być
pożyteczne ze względu na dostęp do wiedzy
innej niż ta, którą posiada administracja,
a także z punktu widzenia postulatów do-
tyczących partycypacji obywateli. 

Czynnikami towarzyszącymi temu
zjawisku jest odnotowany przez Dudzińską
wysoki wskaźnik wewnątrzklubowej spój-
ności głosowań. Nie jest on zaskoczeniem
dla tych, którzy od dawna konstatują mo-
nocentryczny charakter głównych partii,
redukcję wewnętrznej merytorycznej dys-
kusji czy eliminację lub marginalizację
przejawiających samodzielną inicjatywę
liderów. Różnica między tymi obserwa-
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cjami a pracą Dudzińskiej polega na dys-
ponowaniu bogatym materiałem dowo-
dowym, wspierającym przywołane wyżej
spostrzeżenia. 

Czy jednak z tego opisu wynikają ja-
kieś możliwości wprowadzenia zmian sys-
temowych? Choć praca koncentruje się
na wnikliwej diagnozie stanu rzeczy, to
mimochodem Autorka sygnalizuje dwa
możliwe sposoby wskazywania takich
zmian. Pierwszy z nich ma swoje źródło
w ocenie przyczyn, drugi – w przyjętym
przez Dudzińską sposobie opisu.  

Recepty „antysystemowców”

W konkluzji książki Autorka stwierdza,
że „funkcjonalna jedność władzy wyko-
nawczej i ustawodawczej w obrębie za-
mkniętego systemu politycznego wynika
z przyjętych rozwiązań instytucjonalnych,
a w szczególności z systemu wyborczego
i sposobu wyłaniania rządu”. Jej diagnoza
jest zatem bliska ocenom formułowanym
przez „antysystemowców” (jak sami siebie
określają), proponujących zmianę kon-
stytucji i wprowadzenie nowej, większo-
ściowej ordynacji, jako lekarstwa na nie-
domagania systemu politycznego. Przy-
wołana w pracy opinia Antoniego Ka-
mińskiego jest jednym z głównych argu-
mentów zwolenników JOW. 

Teza ta budzi jednak pewne wątpli-
wości. Po pierwsze, pod rządami tej samej
ordynacji rządziły Polską silnie splurali-
zowane SLD (1993–1997) i AWS (1997–
2001), które posiadały liczne wewnętrzne
mechanizmy rywalizacji i kontroli nad li-
derami oraz tworzyły warunki znacznie
bardziej merytorycznej (i nieprzewidy-
walnej) pracy w komisjach. Być może za-
tem to nie ordynacja, ale kształt rywali-
zujących podmiotów sprzyja zamykaniu
się systemu. 

Po drugie, ścisłe związki między
 rządem a większością parlamentarną
 funkcjonują także w systemach opartych
na większościowej ordynacji wyborczej,
np. w Wielkiej Brytanii. Co więcej, można
postrzegać je jako czynnik sprzyjający
sprawności systemu, pod warunkiem,
że zasada ta ma charakter jawny, a nie
nieformalny, i w związku z tym jest zrów-
noważona przez mechanizmy umożliwia-
jące przejrzystość samego procesu i dające
możliwość skutecznego, publicznego (a nie
zakulisowego!) wypowiadania uwag przez
opozycję oraz przedstawicieli grup interesu
i ekspertów. 

Po trzecie, Autorka w wielu miejscach
podkreśla pozorne stosowanie w praktyce
procesu legislacyjnego norm konstytu-
cyjnych. Przyjmując jej punkt widzenia
można zapytać, jakie są szanse na to, że
nowe reguły będą traktowane poważniej
niż obecne? Wadą wielu rozwiązań pod-
powiadanych przez „antysystemowów”
jest założenie, że nowe regulacje zostaną
przyjęte nie tylko co do ich litery, ale też
co do ducha. Postulatowi JOW towarzyszy
nadzieja, że wyborcy zagłosują na ludzi,
a nie na partie, które poprą ich kandydatury.
Nadzieja, że wybrani w ten sposób posłowie
będą się orientować na opinie wyborców,
a nie przywództwa partyjnego, od którego
przecież zależeć będzie poparcie dla kan-
dydatur w poszczególnych okręgach. 

Być może zatem pożądanej zmiany
systemowej należałoby szukać w tym, co
czyni partie monocentrycznymi, a posłów
tak silnie zależnymi od ich kierownictwa.
W sferze rozwiązań prawnych – w prze-
pisach regulujących np. finansowanie par-
tii, zasady finansowania kampanii wy-
borczych, rejestracji list – a także w sferze
rozwiązań na poziomie regulaminu Sejmu
i Senatu, osłabiających, tam gdzie to moż-
liwe, rolę klubów, a wzmacniających po-
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zycję posłów i senatorów. Nie należy też
rezygnować z racjonalnej argumentacji,
pokazującej politykom, iż dalsze zamy-
kanie systemu poprzez osłabianie roli
opozycji i otwartej debaty nad projektami
aktów prawnych wystawia cały proces na
ryzyko braku dostępu do wiedzy, którą
nie dysponują kierownictwa klubów czy
partii. W konsekwencji zaś na ryzyko cał-
kowitego uzależnienia się od kompetencji
autorów projektu i całkowitego pominięcia
opinii dla nich niewygodnych. 

Granice systemu

Praca Dudzińskiej pozwala też zastanowić
się nad drugą możliwością, jaką daje przy-
jęty przez nią systemowy sposób analizo-
wania procesu legislacyjnego. By wyjaśnić
jej istotę należy przyjąć, iż systemy nie
istnieją w ten sam sposób, co zjawiska
przyrodnicze czy nawet opisywane for-
malistycznie instytucje, ale są pewną kon-
strukcją badawczą. Zatem kluczowe ele-
menty analizy systemowej są pochodną
wyborów dotyczących granic systemu,
treści i języka jego komunikatów – tego,
jak pojmujemy otoczenie systemu itp. 

Gdy chodzi o granice systemu, można
przyjąć propozycję Autorki, która za Ni-
klasem Luhmannem opisuje system ad-
ministracyjny obejmujący nie tylko in-
stytucje władzy wykonawczej, ale także
parlament. Natomiast na zewnątrz tego
systemu stawiający politykę (w tym ujęciu
jedynie partie polityczne) i publiczność.
Dudzińska stara się przy tym skorygować
stanowisko Luhmanna, wprowadzając
w miejsce pojęcia administracji termin
„system zarządzający”. To bardzo istotna
zmiana, bo pozwala dostrzec politykę (ry-
walizację między partiami i wewnątrz
nich), jako coś zewnętrznego wobec real-
nego zarządzania krajem. 

Autorka widzi przy tym czynnik
sprawczy „systemu zarządzającego”
w przywództwie partyjnym. To przywódz-
two partyjne – jej zdaniem – dokonuje
podstawowego w procesie legislacyjnym
„kodowania” informacji, dzieli poprawki
na te, które należy poprzeć i te, które
trzeba odrzucić. To ono „nadzoruje” pracę
administracji wytwarzającej projekty ustaw
i akty wykonawcze do nich. Nie wiemy
jednak, jaka jest rzeczywista rola partii
w procesie kierowania, a na ile wypełnia
ona jedynie swoimi ludźmi „wolne miejs-
ca” pozostawione przez system dla poli-
tyków. 

Przyznam, że właśnie w tym punkcie
najbardziej różnię się w diagnozie przyczyn
systemowego zamknięcia procesu legi-
slacyjnego. Przeszło dwa lata temu na ła-
mach „Nowej Konfederacji” pisałem o ce-
chach „jednolitego systemu kierowania
krajem”, blokującego rozwój i wzmacnia-
jącego jedynie strategie przetrwania,
 wypracowane jeszcze w końcówce PRL.
System ten integruje formalnie rozdzielone
role administracji, ekspertów i grup in-
teresu, czyniąc mechanizm decyzyjny nie-
przejrzystym. W czasach rządów koalicji
PO-PSL doszło, po kryzysie lat 2003–
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2007, do ponownej konsolidacji tego sys-
temu, a czynniki takie jak dystrybucja
ogromnych środków europejskich, rezyg-
nacja przez centrum rządu z podejmo-
wania ryzykownych reform czy skuteczne
wyłączanie przez sejmową większość ini-
cjatyw obywatelskich i ograniczanie kon-
troli ze strony opozycji, bardzo go wzmoc-
niły. 

Rolą polityków w tym systemie jest
raczej „amortyzowanie” nacisków otocze-
nia niż programowanie działań legisla-
cyjnych i rozwiązań szczegółowych. W tym
sensie zmiana ekip czy personaliów jest
przez realny system kierowania krajem
neutralizowana właśnie poprzez przewagę
kompetencyjną urzędników, ekspertów,
współpracujących nieformalnie z ważnymi
grupami nacisku. Politycy podejmują de-
cyzje dotyczące stosunkowo niewielu
spraw, które interesują media i opinię
publiczną, stanowią przedmiot ostrego
międzypartyjnego lub wewnątrzpartyjnego
sporu lub też są przedmiotem niemal lob-
bystycznych zabiegów polityków, pilnu-
jących postulatów grup interesów, z któ-
rymi są  związani, a w przypadku szcze-
gólnych patologii – oczekiwań poszcze-
gólnych instytucji, firm lub osób. 

Jednak w przypadku większości re-
gulacji ustawowych i rozstrzygnięć rzą-
dowych politycy nie odgrywają decydującej
roli. Przejmują ją gracze mający większe
doświadczenie i dostęp do wiedzy. Wiedzy,
którą – wskazywane przez Dudzińską
jako „sprawca” – kierownictwo partyjne
nie dysponuje lub – częściej – pomija,
jako zbyt szczegółową i marginalną w pro-
cesie podejmowania „istotnych” decyzji.
„Istotnych”, czyli mających wpływ na
utrzymanie władzy, poszerzenie pola ma-
newru czy na korzystny układ sił w partii.
Fakt, że rolą kierownictwa pozostaje też
kodowanie pożądanych zachowań posłów

i senatorów w procesie legislacyjnym nie
musi oznaczać pełnej kontroli nad treścią
ustaw, a może być swego rodzaju usługą
świadczoną przez kierownictwo klubu
w ramach systemu jako całości. 

Gdyby przyjąć taką rozszerzającą gra-
nice systemu korektę – można by uznać,
że recepta na niedomagania opisanych
przez Agnieszkę Dudzińską dysfunkcji
systemu nie może ograniczać się do zmiany
ordynacji czy konstytucji, ale musi być
głęboką zmianą funkcjonowania admini-
stracji, parlamentu i czynnika politycznego
w rządzie. Zmianą dotyczącą trzech za-
sadniczych sfer.

Po pierwsze, stworzenia innych niż
gabinety polityczne form „administracji
na rzecz rządzenia”, przede wszystkim
przekazujących pamięć instytucjonalną,
zapewniających sterowność i hierarchizację
celów, ułatwiających przejmowanie władzy
i zachowanie ciągłości wszędzie tam, gdzie
program nowej ekipy nie wymaga zmiany.
Po drugie, sformalizowania i nadania
przejrzystości relacjom między admini-
stracją, grupami interesu i sferą polityki
partyjnej. Po trzecie, naprawy procesu
legislacyjnego, zwiększającej jego „zro-
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zumiałość” i „otwartość” na udział opinii
publicznej i grup obywateli. 

Być może tak wskazane zmiany po-
winny zostać uzupełnione rozwiązaniami
na poziomie ustrojowym – obejmującym
wskazane wyżej zagadnienia z zakresu
systemu wyborczego i konstytucji. Celem
tych zmian powinno być, podobnie jak
podczas reformy centrum z lat 1996–
1997, stworzenie warunków lepszego i bar-
dziej komfortowego rządzenia, w zamian
za przejrzystość i określenie korzystniej-
szych warunków partycypacji obywatel-
skiej. 

Poważne ostrzeżenie

Warunkiem powodzenia tej operacji jest
porzucenie idei „taniego państwa”, oszczę-
dzającego na instytucjach dostarczających
wiedzę osobom, na których spoczywa cię-
żar władzy i wymuszających na nich sto-
sowanie „protez” ustrojowych, w postaci
przesuwania granic między czynnikiem
politycznym a korpusem służby cywilnej,
kamuflowania rządowego charakteru pro-
jektów ustaw, odbierania podmiotowej
roli posłom i sprowadzania parlamentu
do roli maszynki do głosowania. 

Nawet jeżeli uznać, że zaproponowane
wyżej zmiany są złym lekarstwem na opi-
sane „zamykanie się systemu”, to diagnoza
przedstawiona przez Agnieszkę Dudzińską
wymusza poważny namysł nad tym, co
w rządzeniu i stanowieniu prawa jest sys-
temowe. Kwestionuje stosowanie prostych
recept i formułowanie łatwych diagnoz.
Umożliwia przyjrzenie się różnym aspek-
tom procesu legislacyjnego, które sprzyjają
jego rytualizacji, pozbawiają ustrojowych
(redukujących ryzyko błędu) bezpieczni-
ków i wzmacniają arogancję władzy. 

Grupa ekspertów wspierających dziś
obóz rządzący dostała poważne ostrzeżenie
– nie będzie mogła tłumaczyć się brakiem
danych, argumentów, precyzyjnej diag-
nozy. Ciekawe, czy potrafi sformułować
odpowiedź przemawiającą językiem kon-
kretnych regulacji, czy też ograniczy się
do pisania uzasadnień dla kolejnych aktów
Wielkiej Rewolucji Kadrowej. 

Agnieszka Dudzińska,
„System zamknięty. Socjologiczna

analiza procesu legislacyjnego”,
Instytut Studiów Politycznych

PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar,
Warszawa 2015, ss. 160.
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Krótko po tym, jak prezydent podpisuje
ustawę o podatku bankowym, S&P ob-
niża nasz rating. Kiedy pojawia się
w Polsce kryzys konstytucyjny, włą-
czają się instytucje europejskie. Czy
w dobie globalizacji nie ma już miejsca
na suwerenność?

Pytanie jest źle postawione. Taka suwe-
renność, jaką znamy z podręczników,
skończyła się w XIX wieku. Już w dwu-
dziestoleciu międzywojennym współza-
leżności między krajami były tak duże, że
myślenie, iż granice są realnymi barierami,
broniącymi przed rozmywaniem się ze-
wnętrznych zagrożeń, stało się błędem.
Polska i Czechosłowacja przekonały się
o tym pierwsze, w roku 1938 i 1939. Ka-
tegoria suwerenności dziś bardziej za-
ciemnia, niż opisuje to, co naprawdę
dzieje się na świecie. Państwa nie są już
zamkniętymi monadami. W zderzeniu
z rzeczywistością zawsze okazuje się, że

nie jesteśmy w pełni suwerenni, a skoro
tak, to zdaje się, że z samym pojęciem
jest coś nie tak. Właściwe pytanie w kon-
tekście globalizacji brzmi: czy polski rząd
jest w stanie bronić nas przed negatyw-
nymi konsekwencjami globalizacji? I to
jest empiryczne pytanie, na które można
próbować sensownie odpowiedzieć.

Pomówmy więc o obronie podmioto-
wości. W „Słabym państwie” mówi
Pan, że można budować sprawne in-
stytucje, broniące interesów państwa
i obywateli w zglobalizowanym świecie. 

Podtrzymuję to stwierdzenie. Państwa
nie są bezradne. Pytanie, w jakim stopniu
mogą iść pod prąd pewnych tendencji.
Na Węgrzech wprowadzono podatek od
sklepów wielkopowierzchniowych, ale nie
pobrano ani forinta, bo Komisja Euro-
pejska zakwestionowała to rozwiązanie.
W ogólnym wyliczeniu zupełnie się to nie

artUr wołek
Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 
profesor nauk politycznych

PiS jest dobry tylko w polityce opierającej się na gierkach, natomiast
w ogóle nie ma pomysłów na strategię długookresową i miejsce Polski
w zglobalizowanym świecie

wielka improwizacja kaczyńskiego

Z prof. arturem wołkiem 
rozmawia Michał kuź



opłaciło. Oczywiście uchwalono podatek
z przyczyn prestiżowych, ale już po trzech
latach musiano się z niego wycofać.

Czyli nie ma ucieczki od kapitalizmu
regulacyjnego, a polityka zostaje zre-
dukowana do kwestii symbolicznych?

Trzeba tutaj zaznaczyć, że wiele regulacji
wymaganych przez MFW, WTO, Bank
Światowy czy też Unię Europejską ma
charakter formalny. Zrozumienie reguł
rządzących tymi regulacjami pozwala jed-
nak czasami wygrywać nawet w starciu
z silnymi graczami. Wymaga się na przy-
kład, by Bank Centralny był niezależny
od rządu, aby sektor energetyczny był re-
gulowany przez niezależne instytucje, aby
rozdzielić producentów od dostarczycieli
energii itp. Realizując te unijne wymagania
można to wszystko puścić na żywioł i po
prostu zapisać w prawie krajowym „wzor-
cowe” regulacje niemieckie czy holender-
skie. Można jednak też próbować wpływać
na to, jak te reguły są egzekwowane po-
przez odpowiednie kształtowanie i insty-
tucji, i kadr, które są lojalne wobec pań-
stwa, a nie konkretnego rządu czy banków
lub korporacji. Kultura i socjalizacja urzęd-
ników jest ważna, ale to instytucje zachę-
cają albo zniechęcają do brania pod uwagę
interesu narodowego. 

We Francji na przykład panuje wśród
urzędników przekonanie, iż interesy pań-
stwa są ważniejsze nie tylko od interesów
konkretnej partii, ale nawet firmy, a wła-
ściwie wzajemnie się wspierają. Kiedy na
przykład dochodzi do konfliktu pomiędzy
firmą francuską a zagraniczną, to regulator
francuski nie ma zwykle wątpliwości, że
w ramach prawa powinien wspierać swój
kraj. Miałem swego czasu nadzieję, że
i w Polsce PiS będzie budował silne pań-
stwo na poczuciu patriotyzmu niższych

rangą urzędników. Zmiany w ustawie
o służbie cywilnej dowodzą jednak, że
sprawy idą w dokładnie odwrotnym kie-
runku. 

Formy to jednak nie wszystko. Silni
gracze stosują często podwójne stan-
dardy. Na przykład są w Europie kraje,
w których szefa telewizji bezpośrednio
wyznacza premier. Są też takie, które
nie mają ciała opowiadającego nasze-
mu TK.

To odosobnione przykłady, takie jak Hisz-
pania czy też Wielka Brytania. W Komisji
Europejskiej zapaliła się zaś czerwona
lampka nie dlatego, że to, co się stało
w Polsce, to naruszanie jakichś standardów
samej Unii, tylko dlatego, że z trybunałem
walczy się w sposób niezgodny nawet
z prawem polskim. Tak wyraźne naru-
szenie prawa przez najważniejsze organy
państwowe – prezydenta i Sejm – musiało
wzbudzić zainteresowanie. Pytanie, czy
to naruszenie kwestionuje niezależność
trybunału. Na papierze wydaje się, że nie.
Doszło „tylko” do niezgodnego z prawem
powołania pięciu sędziów. Można się jed-
nak spodziewać, że to bardzo obniżyło
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prestiż trybunału, a nowelizacja ustawy
o TK sparaliżuje tę instytucję na długi czas. 

Czy jest Pan jednak przekonany, że tu
chodzi tylko o trybunał? Podczas de-
baty w Parlamencie Europejskim nie-
miecka posłanka Gabrielle Zimmer na-
gle od kwestii polskiego trybunału
przeszła do tego, że Polska nie chce
przyjmować uchodźców. Jest też kilka
innych kwestii, w których Niemcy, naj-
silniejszy dziś gracz w UE, chcą na
nas wywrzeć presję.

To są dwie różne sprawy. Czym innym
jest to, co robi Komisja Europejska, jako
jeden z najważniejszych organów UE,
a czym innym to, co mówi jakaś europo-
słanka. Równie dobrze mogłaby przy
okazji powiedzieć też coś o aborcji i prze-
śladowaniu kobiet w Polsce. Łączenie
tego typu spraw to taki syndrom oblężonej
polskiej prawicy, reagowanie na zasadzie
„biją naszych”. 

Czyżby komisarz Gunther Oettinger
i Martin Schulz działali tylko w interesie
Europy, bez konsultacji z Berlinem?

Berlin jest kluczowy, ale PiS naruszył re-
guły uznawane za nienaruszalne przez
cały establishment Unii Europejskiej.
W czasie debaty w Parlamencie Europej-
skim PiS-u bronili tylko dość szemrani
eurosceptycy.

Dlaczego więc „establishment Unii Eu-
ropejskiej” jest Pana zdaniem aż tak
zaniepokojony tym, co się dzieje w Pol-
sce? 

Myślę, że kluczowe jest tutaj doświadczenie
Węgier. Jeszcze pięć–sześć lat temu było
nie do pomyślenia, że pojawia się przy-

wódca państwa członkowskiego, który
w wyraźny sposób kwestionuje dominujące
myślenie o roli państw narodowych w Unii
Europejskiej i samą rolę Unii Europejskiej.
Orban niewątpliwie uważa bowiem, że
UE przeżywa na tyle silny kryzys, że należy
poszukiwać rozwiązań innych niż Węgry
w Unii. On chce mieć alternatywę na wy-
padek kryzysu nie do przezwyciężenia.
Takie podejście było szokiem dla euro-
pejskiego mainstreamu, z którym nie bar-
dzo potrafił on sobie poradzić. To był
szok również dlatego, że Orban miał za-
wsze bardzo dobre kontakty z Niemcami,
które, żeby była jasność, nie pozwoliły
też za bardzo Orbana skrzywdzić. Ale
kiedy pojawił się kolejny gracz, który ma
takie samo podejście do rzeczywistości,
czyli rząd PiS-owski, to powinien się on
był spodziewać dużo silniejszej reakcji.
Po pierwsze dlatego, że to już tworzy pew-
ną tendencję. Po drugie, Polska jest krajem
dużo bardziej znaczącym niż Węgry. Gdyby
więc Warszawa przeszła na takie pozycje
jak Budapeszt, to byłby duży problem dla
UE. 

Mówi Pan, że Niemcy nie pozwoliły
skrzywdzić Orbana. Teraz to chyba
jednak się zmienia.

Podczas debat w europarlamencie politycy
EPP (największe ugrupowanie w EP)
zwykle wyrażali się ostro. Nawet teraz,
przy całej ostrej retoryce kierowanych
pod adresem Orbana słów, inwestycje
niemieckie w tym kraju wzrosły w ciągu
ostatnich trzech lat. Biorąc pod uwagę,
jak mocno niemiecki przemysł jest zwią-
zany z polityką, należy to odczytać jed-
noznacznie. Nikt, ani w Berlinie, ani we
Frankfurcie, nie dał jednoznacznego syg-
nału, że należy wycofywać się z Węgier.
Walka była więc w dużej mierze symbo-
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liczna, a realna polityka toczyła się swoją
drogą. Nie sądzę, żeby PiS mógł liczyć na
to samo.

A jeśli Orban ma po prostu rację?
Może UE nie przetrwa w tej formie, i to
wcale nie z naszej ani Węgier winy? 

Wszystko jest możliwe. Tyle że w odróż-
nieniu od tego, co robi Orban, ja w dzia-
łaniach polskich polityków nie widzę ża-
dnej myśli strategicznej, żadnego budo-
wania alternatywy dla Unii Europejskiej
w polskiej polityce zagranicznej. Orban
bardzo aktywnie działał, próbował zwłasz-
cza rozwijać kierunek chiński i południo-
woamerykański. Natomiast muszę po-
wiedzieć, że PiS-owskie myślenie o polityce
zagranicznej jest kompletnie infantylne. 

Wykonujemy przecież ruchy w kierunku
Chin.

Zaczął je już poprzedni rząd, zaś Węgry
przy większym zaangażowaniu – w postaci
np. połączenia ministerstwa spraw za-
granicznych z ministerstwem handlu,
przyciąganiu inwestycji czy też rozbudo-
wywaniu sieci ambasad w Ameryce Po-
łudniowej – i tak nie osiągnęły obiecują-
cych efektów. 

Wróćmy do instytucji, na których opiera
się silne państwo. Czy nowy rząd fak-
tycznie wprowadza tu dobrą zmianę,
czy tylko podkopuje to, co zbudowali
inni? 

Moim zdaniem jest zasadnicza różnica
pomiędzy tym, co robi rząd PiS-u teraz,
a latami 2005–2006, czyli rządem Mar-
cinkiewicza i wczesnym okresem rządów
Kaczyńskiego. Wtedy próbowano właśnie

wykorzystywać instytucje do wzmocnienia
roli rządu i je naprawiać. Natomiast
obecny rząd dąży wyraźnie do likwidacji
przez przejęcie lub przejęcia przez likwi-
dację, zależnie od kontekstu. Nowelizacja
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym na
przykład wyraźnie ma na celu jego obez-
władnienie. Skoro w przewidywalnej per-
spektywie PiS nie może go przejąć, nawet
przy pozorach legalności, no to należy go
sparaliżować. Tu już nie ma żadnych wąt-
pliwości. Dla porównania Komisja Nad-
zoru Finansowego z poprzedniego okresu
rządów PiS-u miała charakter wzmocnie-

nia centrum władzy i samego państwa.
Chodziło o podporządkowanie nadzoru
nad bankami rządowi w taki sposób, by
regulator rynku finansowego musiał z rzą-
dem współpracować, zachowując jednak
tyle niezależności, by być wiarygodnym
dla uczestników rynku. W tamtych czasach
wyraźnie myślano więc w kategoriach na-
prawy instytucji, natomiast teraz kluczowe
jest to, żeby przejąć w pełni władzę.
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Może to właśnie niepowodzenie tam-
tych reform i opór spadkobierców no-
menklatury sprawiły, że Jarosław Ka-
czyński dziś chce najpierw umocnić
władzę, a potem budować instytucje?
Z tą narracją można się nie zgadzać,
ale trzeba się do niej ustosunkować.

Być może jest to myślenie obecne w PiS-ie.
Jest to jednak narracja bolszewicka –
w tym sensie, że „kadry decydują o wszyst-
kim”. Jeśli zastąpimy „ich” ludzi „naszymi”,
to będzie to ta dobra zmiana jakościowa.
Wiemy z historii, że nowych instytucji
nie tworzy się w ten sposób, bo zwykle
ten pierwszy etap pozostaje ostatnim.
„Nasi” ludzie zaczynają robić to samo, co
ich poprzednicy. Logika, o której Pan
mówi, ma jakoby zastosowanie do TVP.
Najpierw mamy małą nowelizację ustawy,
a potem dopiero napiszemy nową ustawę.
Cóż, na razie nie ma nawet przecieków,
jak ta ustawa miałaby wyglądać. Nie wy-
daje się natomiast, żeby ci ludzie, którzy
zostali wprowadzeni teraz do starych in-
stytucji, mieli być niezależni od polskiego
rządu. Wystarczy zobaczyć, jak w ciągu
ostatnich dwóch tygodni zmieniły się
„Wiadomości”, by zauważyć, że są to lu-
dzie, którzy będę bronić rządu nawet wte-
dy, gdy ten rząd będzie robił coś głupiego. 

Opowiadanie o milionie uchodźców
z Ukrainy jest taką właśnie głupotą, o któ-
rej Polacy dowiedzieli się przecież nie
z wiadomości w telewizji publicznej. Raczej
nie spodziewam się więc, żeby po przejęciu
telewizji przez „wiernych żołnierzy” tego
rządu można było budować silne instytucje
i niezależne media. Silne instytucje muszą
mieć pewną dozę niezależności. Jeśli pre-
zes wymyśli coś, o czym myśli, że jest ge-
nialne, a genialne nie jest, to instytucje
muszą mieć możliwość skutecznego prze-
ciwstawienia się jego woli. 

Nie da się jednak ukryć, że najsku-
teczniej od następstw globalizacji i mię-
dzynarodowych regulacji uciekają dziś
politycy o dyktatorskich zapędach.
Zdaniem znanego ekonomisty Daniego
Rodrika trudno jest dziś być wolno-
rynkowym, podmiotowym i demokra-
tycznym równocześnie. Może dla nie-
których spokojne życie „na Białorusi”
ma więc swój urok. 

Dyktatury faktycznie najlepiej bronią się
przed zewnętrznymi interwencjami wszel-
kiego typu. Mają one jednak to do siebie,
że gwałtownie upadają, i to szybciej, niż
się spodziewają. Myślę też, że przy całej
ułomności naszego udziału w globalizacji,
nikt w Polsce nie zamieniłby go na stabi-
lizację na bardzo niskim poziomie, stabi-
lizację w wydaniu białoruskim. Natomiast
zarzut, że gdzieś na końcu tej drogi, którą
obrał Kaczyński, znajduje się Białoruś,
został już postawiony. To nie jest jednak
moja główna obawa związana z tym rzą-
dem. Uważam, że ten rząd po prostu nie
myśli na trzy ruchy do przodu. Jego dzia-
łania są głównie reaktywne, a jeśli toczy
się gra, to tylko z wewnętrznymi graczami.
PiS jest dobry tylko w polityce opierającej
się na gierkach, natomiast w ogóle nie
ma pomysłów na strategię długookresową
i miejsce Polski w zglobalizowanym świecie. 

Sektorowo może i pojawiają się dobre
pomysły, jak choćby rozwijanie innowa-
cyjnej gospodarki, natomiast podatek
bankowy to nie jest pomysł na to, jak
ograniczyć wpływy zagranicznych banków
w Polsce, tylko na to, żeby zgarnąć trochę
forsy na doraźne potrzeby. Mój zarzut
jest więc taki, że rząd wchodzi w konflikty
z poważnymi graczami zagranicznymi nie
dlatego, że chce bronić polskich interesów,
tylko dlatego, że ma akurat coś krótko-
terminowego do załatwienia. Jarosław
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Kaczyński i Beata Szydło bardzo niefra-
sobliwie kierują łódź państwa na kolejną
rafę. Potem dość sprytnie uda się pewnie
dziurę w tej łodzi zapaćkać i płynąć dalej.
Niestety, są granice takiej polityki.

Czyli nie grozi nam dyktatura, raczej
chaos. Bo słyszę głosy z konkuren-
cyjnych redakcji, że przygotowują się
tam  co najmniej do internowań.

Niestety, chaos to żywioł Jarosława Ka-
czyńskiego. Potrafi w nim wygrywać po-
tyczki, ale przegrywa wojnę. Natomiast
niewątpliwie zaskoczenie działaniami Ka-
czyńskiego jest tak duże, że prowadzi do
pewnej paranoi w środowiskach domi-

nujących w polskiej polityce ostatniego
ćwierćwiecza, która może się zresztą udzie-
lać też politykom europejskim. Jak się
wciąż słyszy, że przecież zaraz mogą za-
mykać w więzieniach, to w końcu zaczyna
się w to wierzyć. Rozumiem na przykład,
że można w chwili egzaltacji napisać taki
wiersz jak ten, który ostatnio stworzył
Adam Zagajewski. Jednak redaktor, który
decyduje, żeby coś takiego drukować na
łamach „Wyborczej”, musi taką chorą
wizję na zimno, racjonalnie akceptować –
i tak zwyczajny spór polityczny przekształ-
ca się w wojnę. A na wojnie liczy się stra-
tegia zniszczenia przeciwnika, nie zaś
strategia obrony przed negatywnymi skut-
kami globalizacji.
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Redaktor „Nowej Konfederacji”
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Koniec listopada, trwa sejmowa debata
wokół uchwał unieważniających wybór
pięciu sędziów Trybunału Konstytucyj-
nego. Na trybunę wchodzi Kornel Mora-
wiecki z klubu Kukiz’15. – „Nad prawem
jest dobro narodu. Jeżeli prawo to dobro
zaburza, to nie wolno nam uważać tego
za coś, czego nie możemy naruszyć, czego
nie możemy zmienić. Prawo, które nie
służy narodowi, to jest bezprawie” – mówi.
Dostaje gromkie brawa na stojąco, nie
tylko od swoich klubowych kolegów, ale
także od posłów Prawa i Sprawiedliwości. 

Nie wszystkim się to jednak spodo-
bało. Padały argumenty, że to przyzwolenie
na łamanie zasad w imię wartości, którą
bardzo trudno jest jednoznacznie zdefi-
niować – zwłaszcza że Morawiecki przy
wszystkich możliwych okazjach powtarzał
ową frazę. Nie ulega wątpliwości, że le-
gendarny lider „Solidarności Walczącej”
nie jest legalistą – jednak do tendencji
totalitarnych, o które niektórzy go posą-
dzali, bardzo mu daleko. Wręcz przeciwnie:
jego antylegalizm wynika ze szczerej nie-
nawiści do autorytaryzmu i totalitaryzmu.

Aby zrozumieć, co naprawdę miał na
myśli, należy umieścić jego słowa w kon-
tekście najnowszej historii Polski. Warto
zadać sobie ten trud, a poseł Kukiz ’15
może posłużyć nam za reprezentatywny
przykład sposobu myślenia tej części pol-
skich elit politycznych, która aktualnie
jest u władzy, choć sam Morawiecki po-
zostaje w (miękkiej) opozycji wobec rządu.
To ważne, bo ten sposób myślenia wpływa
na podejmowane przez rządzącą ekipę
decyzje i na dłuższą metę, źle ukierunko-
wany, może być szkodliwy dla polskiej
państwowości.

Nieposłuszni obywatele

Brawa, jakich doczekał się za swoje słowa,
świadczą o wspólnocie poglądów. Po-
wiedzmy to wprost: duża część obecnego
obozu rządzącego, ale i ogólnie prawicy
kontestującej porządek III RP, nieszcze-
gólnie ceni prawo stanowione. Wynika
to często z przywiązania (słusznego zresz-
tą) do doktryny prawa naturalnego, któ-
rego wyrazem ma być prawo stanowione.

stefan sękowski
Redaktor „Nowej Konfederacji”,
dziennikarz „Gościa Niedzielnego”

Kornel Morawiecki stawia „dobro narodu” nad prawem, bo przez całe
życie walczył. Ale dziś trzeba budować – a tego nie da się robić bez posza-
nowania prawa i instytucji

nie ma wolności bez prawa



Gdy nie jest, obowiązkiem moralnym jest
obywatelskie nieposłuszeństwo: przeciw-
stawienie się złu poprzez niewypełnienie
norm wynikających z prawa. To nie tylko
akt indywidualnej wolności i pokojowego
sprzeciwu wobec nakazu niezgodnego
z sumieniem, ale także działanie politycz-
ne. Wkalkulowane w akcję sankcje, którym
„nieposłuszny obywatel” się poddaje, mają
zobrazować konieczność zmiany niespra-
wiedliwego prawa.

Obywatelskie nieposłuszeństwo to
nasza narodowa specjalność. To kółka
samokształceniowe, odmowa służby woj-
skowej w Ludowym Wojsku Polskim,
sprzedaż bezdebitowych książek i czaso-
pism… Zwłaszcza opozycja o odcieniu
niepodległościowym (Konfederacja Polski
Niepodległej, ale także SW) łamała prawo
w okresie PRL właśnie dlatego, że było
ono sprzeczne z dobrem narodu. Można
było się powoływać na tę wartość, gdy
w niedemokratyczny sposób rządziła klika,
której legitymacja była co najmniej wąt-
pliwa. Realizująca – przynajmniej ofi-
cjalnie – ideologię odrzucaną przez dużą
część społeczeństwa, w dodatku zależna
od obcego mocarstwa i cementująca tę
zależność.

To wszystko było żywiołem Kornela
Morawieckiego, podobnie zresztą jak dużej
części elit politycznych III RP, czy to Ja-
rosława Kaczyńskiego, czy Jacka Kuronia,
czy Donalda Tuska. I tak im zostało. Nie
jest prawdą, że to przede wszystkim
PiS-owska prawica nawołuje do tego typu
postępowania – przypomnijmy sobie choć-
by odmowę złożenia oświadczenia lus-
tracyjnego przez Bronisława Geremka czy
nawoływanie żołnierzy do nieposłuszeń-
stwa wobec rozkazów Antoniego Macie-
rewicza przez Wojciecha Czuchnowskiego. 

„Zły” Trybunał

Problem w tym, że to, co za PRL było wy-
razem odwagi cywilnej, w RP, w której
legalnych narzędzi zmiany prawa jest co
niemiara, łatwo potrafi zamienić się w farsę
i warcholstwo. Można byłoby to jeszcze
zrozumieć, gdybyśmy mówili o nonkon-
formistach, którzy nie zgadzają się z ist-
niejącym stanem rzeczy z przyczyn fun-
damentalnych i łamią prawo, bo nie mają
akurat możliwości zmieniania go. Gorzej,
gdy w imię „dobra narodu” usprawiedliwia
się takie działanie większości parlamen-
tarnej. 

Tak było w przypadku sporu o Try-
bunał Konstytucyjny. W tym miejscu nie
jest istotne, czy działania PiS-u w sprawie
TK rzeczywiście były złamaniem prawa.
Ważne jest to, że jeśli tak było, to Mora-
wieckiemu to nie przeszkadzało. Zmiany
idą nie w kierunku usprawnienia funk-
cjonowania sądownictwa konstytucyjnego,
a przeciwnie: ochronienia większości par-
lamentarnej, będącej w tym ujęciu re-
prezentantem Suwerena, czyli narodu,
przed orzeczeniami, które potencjalnie
mogłyby zniweczyć przeprowadzane przez
nią reformy. Tak „dobro narodu”, inter-
pretowane przez władzę legislacyjną, sta-
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wiane jest powyżej prawa zapisanego
w ustawie zasadniczej, interpretowanego
przez władzę sądowniczą.

Stronnicy takiego podejścia zazna-
czają, że przecież Trybunał Konstytucyjny
nie jest świętością: istnieją kraje, gdzie
go nie ma, istnieją takie (np. Holandia),
gdzie kontrola konstytucyjna jest wręcz
zakazana. Zapominają jednocześnie, że
te państwa mają wypracowane w wyniku
wieloletniej ewolucji mechanizmy ogra-
niczające samowolę aktualnie rządzącej
większości. To często niezapisane normy
zwyczajowe, które pozwalają choćby Zjed-
noczonemu Królestwu funkcjonować bez
spisanej konstytucji.

Dla „dobra narodu”

My nie mieliśmy szczęścia, by chociaż
przez kilkadziesiąt lat ucierać system po-
lityczny w kraju rządzonym przez mającą
społeczną legitymację elitę polityczną.
W 1989 roku działacze opozycji antyko-
munistycznej, dziś stanowiący elitę poli-
tyczną, weszli w niepodległość z bagażem
daleko idącego braku zaufania do instytucji
państwowych. Paradoksem jest to, że ma-
jąc doświadczenie walki z niczym nie-
ograniczoną władzą monopartii, nie widzą
zagrożenia w niczym nieograniczonej wła-
dzy większości wybranej demokratycznie. 

A taka kontrola jest potrzebna, bo
to, że większość czegoś chce, nie znaczy
od razu, że to jest dobre i że nie zagraża
wolności mniejszości, a nawet jej samej.
Polityka to nie koncert życzeń, a działania
mają swoje konsekwencje. Chcesz reali-
zować szeroko zakrojony program inwe-
stycji publicznych? Nie ma sprawy, ale
licz się z tym, że jeśli nie skombinujesz
odpowiednich do tego celu środków, za-
dłużysz kraj. Dlatego polska Konstytucja
stawia temu barierę. Jeśli ministrowie

Morawiecki (Mateusz) i Szałamacha uzna-
ją, że szkodzi ona „dobru narodu”, bo
przecież należy zakopywać pod ziemią
słoiki z drukowanymi banknotami, nie
zmieni to faktu, że skutkiem może być
niewypłacalność, hiperinflacja i katastrofa
gospodarcza. Podobnie ma się sprawa
z takimi, mogącymi zagrozić „dobru na-
rodu” fanaberiami, jak zakaz tortur, praw-
na ochrona życia prywatnego czy niena-
ruszalność mieszkania. Przecież świat na

PiS-ie się nie kończy i po Beacie Szydło
do władzy może dojść inny reprezentant
Suwerena, który postanowi zaprowadzić
dryl w narodzie – oczywiście dla jego
dobra. Był już taki u naszych zachodnich
sąsiadów – to wówczas, w 1933 roku
jeden z prorządowych prawników Emil
Sommermann pisał, iż „nie tekst ustawy
powinien być władcą, lecz ustawa powinna
być służebnicą najwyższego dobra, słu-
żebnicą narodu”. Brzmi znajomo? Lek-
ceważenie prawa to prosta droga do ty-
ranii. „Bądźmy niewolnikami prawa, abyś-
my mogli być wolni” – pisał Cyceron.
Tylko wtedy możemy liczyć na to, że nie
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będziemy zamykani w areszcie, w celu
wymuszenia na nas obciążających kogoś
zeznań, inwigilowani, wywłaszczani i kar-
nie wyrzucani z pracy – w tym, czy innym
układzie politycznym.

Zgoda na niedoskonałość

Prawa – poza wyjątkowymi przypadkami
– należy przestrzegać, a przede wszystkim
od władz należy oczekiwać zachowania
zgodnego z prawem, bo tylko to jest w sta-
nie uchronić nas przed tyranią demokracji,
w której demokratycznie wybranej więk-
szości wolno decydować o wszystkim.
Niedoskonałym, ale jednak często sku-
tecznym narzędziem obrony przed nad-
użyciami władz jest Konstytucja – z jej
katalogiem wolności, praw i obowiązków
człowieka i obywatela, ale także podsta-
wową kodyfikacją zasad funkcjonowania
władz.

Słowem-kluczem jest tu właśnie „nie-
doskonałość”, która to z pewnymi idea-
listycznymi założeniami tworzy ciekawy
dysonans poznawczy. Jednak tolerujemy
go, by nie zwariować – na przykład za-
kładając, że prawodawca jest racjonalny,
choć wystarczy poczytać liczne projekty
ustaw i ich uzasadnienia czy posłuchać
debat sejmowych, by uświadomić sobie,
że przecież tak nie jest. Elementem tego
wyzbycia się złudzeń jest także przyjęcie
do wiadomości, że rewolucja skończyła

się ponad 25 lat temu. Nie przywróciliśmy,
„choćby na jeden dzień”, Konstytucji
Kwietniowej, jak chciał tego Leszek Mo-
czulski. Nasz obecny system prawny i in-
stytucjonalny zbudowany jest w dużej
mierze na fundamentach położonych za
„komuny”. Tego nie da się bezboleśnie
wyburzyć i zaorać, zresztą trzeba by mieć
plan, co konkretnie postawić w to samo
miejsce.

A tego planu nie ma ani chowający
swój projekt konstytucji PiS, ani Paweł
Kukiz, według którego wystarczy, by kon-
stytucja była „obywatelska”, żeby była
dobra. Nie oznacza to jednocześnie przy-
znania racji tym, którym odpowiada po-
okrągłostołowe status quo – chodzi o to,
by zmiany miały ręce i nogi i zachodziły
z poszanowaniem prawa i instytucji. Nie
staniemy się z dnia na dzień Wielką Bry-
tanią, z jej wielosetletnim rozkwitem
często niepisanych mechanizmów pilno-
wania władzy. Dlatego zamiast tkwić
w permanentnej rewolucji, bazujmy na
tych instytucjach, które mamy i zmie-
niajmy je w razie potrzeby, w twórczy
sposób. Niestety obawiam się, że duża
część pokolenia bohaterskiej walki z ko-
munizmem zwyczajnie nie jest zdolna do
tworzenia, bo jego żywiołem jest nieu-
stanna walka. Do tego potrzeba refleksji
w młodym pokoleniu, które nie zarywało
nocy nad powielaczami, ale nad podręcz-
nikami prawa konstytucyjnego.
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Wyobraźmy sobie, że siedzimy ze znajo-
mymi przy drugiej butelce wina i dysku-
tujemy o historii Polski. Z każdym wypo-
wiadanym zdaniem stajemy się coraz bar-
dziej radykalni i zdecydowani w forso-
waniu swoich poglądów. Wynajdujemy
coraz bardziej, jak mniemamy, błyskotliwe
argumenty na poparcie przedstawianych
tez i w zasadzie prawie już nie słuchamy,
co mają do powiedzenia nasi rozmówcy.
My po prostu wiemy lepiej, bo ostatnio
o tym czytaliśmy... 

Żonglerka faktami

Taka właśnie jest książka Jakuba Witczaka
„Sarmacki republikanizm. Między prawem
a bezprawiem”, która ukazała się w paź-
dzierniku 2015 roku z pomocą środków
zebranych w crowdfundingu. Trudno po-
wiedzieć, jakie były intencje samego au-
tora, ale wydaje się, że bardziej publikacja
ta jest publicystyczną próbą promocji tra-
dycji republikańskich niż pozycją stricte
historyczną. 

21-letni debiutant stawia swoje tezy
z właściwą młodości butą i obala utrwalone
przekonania, znane m.in. z publikacji
Pawła Jasienicy i Jana Sowy. Nie unika
przy tym niestety uproszczeń i jedno-
stronności, nie kryje też swojej bezgra-
nicznej fascynacji sarmatyzmem (w ro-
zumieniu myśli politycznej, podkreślającej
takie wartości, jak republikanizm, prawo-
rządność, tolerancja religijna i wolność).
Bywa, że jedno źródło przeciwstawia dru-
giemu i arbitralnie stwierdza, które jest
bliższe prawdy. Żongluje przy tym faktami,
zestawiając je w taki sposób, aby dowo-
dziły jego tez. Po prostu uznaje, że jeden
z kronikarzy czy historyków miał rację,
a drugi nie. 

Nie sposób przemilczeć jeszcze jednej,
silnie narzucającej się podczas lektury
refleksji. Autor, eufemistycznie rzecz
 ujmując, nie jest miłośnikiem państwa
opiekuńczego i z uporem maniaka stara
się czytelnika do swoich, jedynie słusznych
poglądów przekonać. Gdzie tylko może,
wciska jakąś wolnorynkową puentę.

anna kiLjan
Redaktor „Nowej Konfederacji”

Książka Jakuba Witczaka w bardzo sprawny i przyjemny dla czytelnika
sposób przybliża idee i wartości, za które szlachta I RP była gotowa oddać
życie

Przypominanie republikanizmu



 Najbardziej chyba widocznym tego przy-
kładem jest fragment (zaledwie dwa aka-
pity), w którym z całą stanowczością wy-
prowadza tezę, że wysokie podatki do-
prowadziły do Rewolucji Francuskiej,
a brak ucisku fiskalnego w I RP był bez-
pośrednią przyczyną pokojowego prze-
prowadzenia reform podczas Sejmu Wiel-
kiego.

Bardziej podejrzliwy czytelnik może
uznać powyższe słabości za niewybaczalne,
ale kiedy spojrzy na „Sarmacki republi-
kanizm” jak na kawał dobrej publicystyki
historycznej, będzie w stanie autorowi te
niefrasobliwości wybaczyć. Doceni udaną
próbę przypomnienia Polakom, czego po-
trzebuje zdrowe państwo. Zauważy też
walory popularyzatorskie książki, która
w bardzo sprawny i przyjemny dla czy-
telnika sposób przybliża idee republikań-
skie i wartości, za które szlachta I RP
była gotowa oddać życie.

Upadły duch

Witczak przy każdej możliwej okazji snuje
również analogie z dzisiejszą rzeczywis-
tością polityczną. Kiedy mówi o wadach
i zaletach wolnej elekcji, odnosi się oczy-
wiście do kwestii wyborów powszechnych,
porównuje obecną demokrację obietnic
z obieraniem na królów kandydatów, któ-

rzy byli w stanie materialnie więcej szlach-
cie obiecać. Uważa, że przekupstwa wy-
borcze tak jak nie są teraz, tak i w I RP
nie były wystarczającym powodem do
odebrania obywatelom prawa wyboru.
Potępia elekcję viventerege, uznając ją za
zamach na wolność i bezprawne pozba-
wienie szlachty wpływu na losy państwa.
Traktuje nawet forsowanie jej wprowa-
dzenia przez Jana Kazimierza jako jedną
z ważniejszych przyczyn wewnętrznego
osłabienia państwa, które ostatecznie do-
prowadziło do rozbiorów. Uważa bowiem,
że prawo do decydowania o tym, kto
będzie zasiadał na tronie RP, obok innych
wolności szlacheckich, było czynnikiem
decydującym o sile naszego państwa. „Wy-
bory króla były w Rzeczpospolitej ko-
niecznością właśnie z powodu republi-
kańskiej wolności szlachty. Jeśli prawo
miało nikogo nie wyróżniać, to dziedzicz-
ność tronu była wykluczona” —  pisze.
Szlachta i możni (do których należała
większość potencjału militarnego I RP)
mieli bardzo ważne powody, by bronić
Polski przed wpływami innych państw —
nigdzie indziej nie posiadaliby tak roz-
ległych przywilejów, nie czuliby się tak
wolni i nie mieliby tak dużego wpływu na
swoje losy. „Polski szlachcic by nie mógł
walczyć za opresyjną Francję czy tyrańską
Rosję”.

Tak więc, oprócz w oczywistych przy-
czynach zewnętrznych, autor właśnie
w konfliktach wewnętrznych, spowodo-
wanych królewskimi próbami ograniczenia
wolności szlacheckich, upatruje głównych
sprawców upadku Rzeczypospolitej. Do-
wodzi, że tylko silne państwo było w stanie
skutecznie przeciwstawiać się zapędom
sąsiadów. Wskazuje, że po śmierci Zyg-
munta III Wazy nie było problemu z obro-
ną niezależności państwa, natomiast już
w czasach Augusta II sytuacja wyglądała
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Śmierci i rzeczypospolitej

nie był winien republikański

system rządzenia, ale

zmiany, które na przestrzeni

lat zaszły w społeczeństwie



zupełnie inaczej — ponieważ duch w na-
rodzie upadł. 

Śmierci I Rzeczypospolitej nie był
więc winien republikański system rzą-
dzenia, ale zmiany, które na przestrzeni
lat zaszły w społeczeństwie. „System, który
działał w jednym okresie, a w drugim już
nie, jest dowodem na to, że to nie on się
zmienił, tylko ludzie! (...) Żaden system,
nawet rzekomo najlepszy, nie będzie
dobry, gdy duch w narodzie ginie”.

Wspólnota jednoczona prawem

Warto zwrócić uwagę na to, że „Sarmacki
republikanizm” to nie tylko barwna, pub-
licystyczna opowieść o I Rzeczypospolitej
i, może nie do końca udane, podejście do
odkłamania niektórych elementów jej his-
torii. Witczak wręczając nam swoją książkę
daje doskonałą okazję do tego, by sięgnąć
do korzeni i zadać sobie pytanie: ludzie
czy instytucje? Co powinno być dominantą
sprawowania władzy? — silne prawo i sza-
nowane instytucje, czy też zaufani, odpo-
wiedni ludzie na właściwym miejscu? —
tacy, którym można uwierzyć, że niczego
nie zniszczą.

Na pierwszych stronach książki znaj-
dujemy porównanie państwa do samo-
chodu — „dopóki jeździł nim doświadczony
kierowca, dopóty pojazd działał sprawnie.
Później wsiadł do niego młody kierowca
ze świeżym prawem jazdy i zatarł silnik”.
Czynnik ludzki wysuwa się w tym nega-
tywnym porównaniu na pierwszy plan.
Można więc wnioskować, że obsadzenie
stanowisk „słusznymi” ludźmi jest wa-
runkiem sine qua non sukcesu w rządzeniu
państwem, a prawo i instytucje mogą
zejść na dalszy plan. Jest to jednak nieco
zbyt daleko idące uproszczenie, o czym
również pisze autor „Sarmackiego repub-
likanizmu”. 

Ostatnio Kornel Morawiecki wypo-
wiada na głos to, o czym najwyraźniej
milczy Jarosław Kaczyński — że prawo
nie może znajdować się ponad dobrem
narodu. Brzmi to zgrabnie i sensownie
tak długo, aż nie postawimy sobie pytania:
kto i w jaki sposób ma o dobru narodu
decydować? Tym bardziej tak długo, aż
nie przypomnimy sobie, co dzieje się,
kiedy prawo przestaje gwarantować oby-
watelom wolność i sprawiedliwość, a za-
czyna służyć tylko partykularnym intere-
som określonych grup.

Zwłaszcza teraz, w obliczu widocznej
przewagi przekonania rządzących o tym,
że na nic nam instytucje, jeśli kierują
nimi nieodpowiedni ludzie, warto sięgnąć
po „Sarmacki republikanizm” i prześledzić
jeszcze raz sposób, w jaki pokolenia my-
ślicieli politycznych dochodziły do tego,
że prawo powinno znajdować się ponad
instynktami rządzących.

Autor „Sarmackiego republikanizmu”
najwyraźniej dobrze rozumie istotę rzą-
dzenia państwem. W obrazowy sposób
wykłada zapomnianą dziś w wielu kręgach
prawdę, że do dobrego sprawowania wła-
dzy nie wystarczą ani jedynie dobrzy lu-
dzie, ani wyłącznie dobre instytucje. Wit-
czak słusznie zauważa, że dwa czynniki
muszą koniecznie iść w parze: zarówno
niedostatek przyzwoitych elit, jak i brak
silnych struktur państwowych oraz sza-
cunku dla instytucji prowadzą w końcu
do rozkładu systemu. Stara się, poprzez
sięgnięcie do myśli filozofów klasycznych
i polskich pisarzy politycznych, przypo-
mnieć czytelnikowi dawno już zaakcep-
towaną prawdę, że każdy z „czystych”
systemów (monarchia, arystokracja, po-
liteja) ma swoje wady, a co więcej, że je-
dynowładztwo i rządy nielicznych bardzo
łatwo ulegają degeneracji.
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Skoro więc, parafrazując słowa Wit-
czaka, nie może rządzić monarcha, nie
może rządzić arystokracja i nie może rzą-
dzić lud, to kto, a raczej co powinno rzą-
dzić? W ten oto prosty sposób, autor po
kilku zaledwie stronach odpowiada —
rządzić ma prawo. Bez gwarancji spra-
wiedliwości i równowagi pomiędzy ośrod-
kami władzy nie może istnieć zdrowe
państwo. Czyli jednak — ludzie bez in-
stytucji nie są receptą na udane rządy.
„Czymże jest bowiem społeczeństwo, jeśli
nie wspólnotą jednoczoną prawem” —
można zacytować Cycerona. Witczak przy-
pomina, że prawo, czyli również stabilne
instytucje, ma stać na straży stabilności
systemu mieszanego — połączenia władzy
monarchy, arystokracji i ludu. Tylko tyle
i aż tyle.

Idee wciąż aktualne

Chcąc wysnuć analogię pomiędzy obec-
nymi czasami, a dziejami I RP, można
zapytać: skoro w mieszance trzech kla-
sycznych systemów król dąży do posze-
rzania swoich uprawnień, nieliczni chcą
wzmacniać swoją pozycję i bogacić się,
a lud chce coraz więcej praw i coraz mniej
obowiązków, to ku czemu ciążyłaby po-
zbawiona silnych instytucji III RP?

Koniecznie trzeba na koniec zazna-
czyć, że nie codziennie na rynku pojawia
się książka poświęcona w całości promocji
myśli republikańskiej. Chciałoby się, aby
wszyscy młodzi autorzy, mający odwagę
bez wahania wygłaszać swoje poglądy,
decydowali się w tak zgrabny sposób wy-

kładać historię i teraźniejszość polityczną,
podbudowaną całkiem rozległą wiedzą.
Witczakowi trzeba ostatecznie oddać to,
że swoją młodzieńczą odwagę wykorzystuje
z dużym powodzeniem dla dobra tradycji
republikańskiej. Udaje mu się to, bo
potrafi dobrze uchwycić istotę tego sys-
temu, co widać szczególnie w jednym
z fragmentów jego książki: „Ustrój re-
publikański opiera się na obywatelach
specjalnego rodzaju — na republikanach.
Na ludziach odpowiedzialnych za swój
kraj. Światłych, obdarzonych wysoką kul-
turą polityczną, zdolnych do ofiar... Na
tych, który uważali, iż dobro wspólne jest
najważniejsze”.

Jakub Witczak, 
„Sarmacki republikanizm.

Między prawem a bezprawiem”, 
Instytut Wydawniczy Erica, 

Warszawa 2015, ss. 224.
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Czy polskie firmy są odpowiedzialne
społecznie?

Przede wszystkim dla większości polskich
firm kapitalizm jest czymś nowym. Nie
są na poziomie rozwoju, na którym spo-
łeczna odpowiedzialność biznesu (CSR,
z ang. Corporate Social Responsibility –
przyp. red.) jest sposobem, w jaki siebie
prezentują. Oczywiście z historycznych
powodów wiele polskich firm robi rzeczy
„społecznie odpowiedzialne”, np. spon-
soruje różną działalność, ale ogólnie rzecz
biorąc CSR nie jest istotna w Polsce.
I mogę wytłumaczyć dlaczego.

Proszę.

CSR przyjęto z zewnątrz, nie wiedząc po
co i jaki jest tego cel, a także dlaczego.
Z mojego punktu widzenia jest to błędem.
CSR pojawiła się na przełomie lat 60.

i 70. XX wieku. Obecnie nie przeżywamy
pierwszego kryzysu kapitalizmu w historii.
W latach 60. także mocno krytykowano
biznes. CSR miał pomóc firmom pokazać,
że są w porządku. Później, gdy – w uprosz-
czeniu – ludzie zaczęli uważać, że rynek
to najlepsze rozwiązanie problemów, CSR
miał złagodzić skutki podejścia rynkowego.
Firmy chciały pokazać, że są miłe.

Były?

Nie. Johnson&Johnson, jedna z firm,
które mocno powołują się na społeczną
odpowiedzialność, sprzedawała nietesto-
wane lekarstwa, za co została ukarana.
British Petroleum wydawało bardzo dużo
pieniędzy na promocję kultury, ale jed-
nocześnie zanieczyściło Zatokę Meksy-
kańską. Shell – bardzo prorodzinna firma,
która nie dbała o własne rurociągi w Delcie
Nigru – także doprowadziła do katastrof

tiM cLaPhaM
Brytyjski ekonomista, 
wykłada na Uniwersytecie Warszawskim psychologię biznesu

Firmy są od tego, by maksymalizować zysk, a nie od naprawiania świata.
Od regulacji ich działań jest państwo 

społeczna odpowiedzialność biznesu 
to ściema

Z timem claphamem 
rozmawia stefan sękowski



ekologicznych. Tak możemy obserwować
firmę po firmie i każda kieruje się ma-
ksymalizacją zysku.

Hipokryzja?

To za mocne słowo. Oni sami siebie oszu-
kiwali. Jestem ekonomistą i działałem
w biznesie. Obowiązkiem firm jest ma-
ksymalizacja zysków. Ich celem nie jest
udawanie, że chcą uleczyć zło tego świata.
Jestem lewicowcem, ale co do zasady to
akceptuję. Musimy sobie uświadomić, że
to nie firmy, a państwo ma dbać o to, by
rynek funkcjonował odpowiednio.

Jednak przestrzeganie prawa to nie
odpowiedzialność społeczna, to obo-
wiązek.

Firmy są jak ludzie: jedne przestrzegają,
inne nie. Nie twierdzę, że firmy są złe,
ale dynamika sytuacji, w jakiej się znajdują,
każe im podejmować decyzje, które nie
są korzystne dla całego społeczeństwa,
ale przynoszą im korzyści. Przykład glo-
balizacji – to wskazanie, by firmy troszczyły
się o każde ogniwo łańcucha logistycznego,
ale one troszczą się tylko wtedy, gdy ktoś
patrzy im przez ramię. Tesco to dobra
firma, która wspiera szkoły i tak dalej,
ale jednocześnie bardzo ostro obniżyła
ceny dla swoich dostawców i wykorzystuje
swoją siłę rynkową, by pozwolić sobie na
płacenie im po 90 czy 120 dniach. I co
z tego, że oni kupują komputery do szkół,
skoro jednocześnie wyciskają liczne małe
firmy. Ale nie można powiedzieć, że w Tes-
co pracują źli ludzie, bo ich zadaniem
jest po prostu zarabianie pieniędzy dla
właścicieli firmy. To zadaniem państwa
jest ustawienie w tym kontekście takich
spraw, jak relacje ze związkami zawodo-
wymi czy kontrahentami.

Ale przecież możemy wywierać nacisk
na firmy, by się lepiej zachowywały,
na przykład przez bojkot konsumencki. 

Tak, ale to nie jest odpowiedzialność spo-
łeczna. Ona była wykorzystywana jako
przykrywka: firmy wierzą w to, że robią
dobrze, ale system tak nie funkcjonuje.
I oczywiście Internet i inne formy komu-
nikacji pomagają konsumentom wpływać
na firmy, ale tu nie o to chodzi. Weźmy
przykład przemysłu medialnego w Wielkiej
Brytanii. Było wiele skandali związanych
z hakerstwem, szkalowaniem i naduży-
ciami władzy. Powołano nawet specjalną
komisję, która zaproponowała zmiany.

Przedstawiciele mediów powiedzieli: „my
już będziemy się lepiej zachowywali, bę-
dziemy się sami regulowali”. Ale ta sa-
moregulacja polega na tym, że nic się nie
zmienia.

Istnieją organizacje tworzące bazy
dobrych praktyk, które mogą być
dobrym przykładem.

Świetnie. Ale to nie rozwiązuje problemu.
Te organizacje same stworzyły swój prze-
mysł – są nawet organizacje, które przy-
znają standardy CSR. Firmy mają szcze-
gólny gen, który musimy zauważyć i wtedy
dopiero zrozumiemy, jak działają. A dzia-
łają tak, że nie chcą być zbytnio kontro-
lowane, za to chcą dobrze wyglądać
w oczach konsumentów.
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Jednak CSR wspiera także pozytywne
zmiany. Weźmy choćby Kartę Dużej
Rodziny, mocno popularyzowaną przez
organizacje zajmujące się społeczną
odpowiedzialnością biznesu.

Karta Dużej Rodziny to rodzaj dyskrymi-
nacji cenowej i droga do maksymalizacji
rynku. Firmy, które biorą w tym udział,
ściągają w ten sposób do siebie klientów.
Jeśli one tego nie zrobią, zrobi to ktoś inny. 

Ale przed wprowadzeniem KDR mało
które to robiły. A był to jeden z ele-
mentów polityki rodzinnej rządu, dą-
żącej do poprawienia sytuacji demo-
graficznej w Polsce. Mały, ale zawsze.

Problemem Polski jest to, że nie wspiera
się wystarczająco ludzi mniej zamożnych,
dlatego też PiS wygrał wybory. Ludzie
zobaczyli, że mogą żyć na wyższym po-
ziomie i boją się go utracić posiadając
dzieci. To, czego rodzice potrzebują, to
dobre przedszkola, elastyczny czas pracy,
sensowna płaca, dobre rozwiązania przy
urlopach macierzyńskich i oczywiście pub-
liczny system mieszkaniowy. Fajnie mieć
takie rozwiązanie jak Karta Dużej Rodziny.
Czy ono zadziała? Nie jestem pewien. Czy
ktoś na tym skorzysta? Z pewnością. Ale
to, że firmy będą miłe dla rodzin, nie roz-
wiąże problemów demograficznych.

Jednak CSR to nie tylko „bycie miłym
dla rodzin”.

Zanim polskie firmy zaczną się zastanawiać
nad swoją społeczną odpowiedzialnością,
niech będą dobrze zarządzane. Są dobre
i złe sposoby zarządzania firmą. Niestety,
większość polskich firm jest źle zarządzana.
Nadal jest to autorytarny sposób zarzą-
dzania. Jeśli ludzie w niej zatrudnieni

czują się dobrze, dobrze pracują, firma
się rozwija – i o to chodzi. Temu służy
współpraca ze związkami zawodowymi,
rady zakładowe, udziały pracownicze, ale
nie prorodzinne upusty. Ponadto firmy
nie wydają zbyt dużo pieniędzy na badania
i rozwój, ludzie sobie nie ufają, nie prze-
dyskutowują problemów. 

Czy to się zmienia?

Trochę tak, ale jeśli przyjrzymy się, ile
pieniędzy wydają firmy na badania i roz-
wój, to jest to bardzo mało. Tego powin-
niśmy od nich oczekiwać, ale nie tego, by
się zachowywały „społecznie odpowie-
dzialnie”, bo nie będą, ponieważ mają
bank do spłacenia i udziałowców, którzy
chcieliby na tym zarobić.

Społeczna odpowiedzialność biznesu
nie zastąpi państwa?

Nie zastąpi rządu, związków zawodowych,
prawa, regulacji. Ja nie potępiam firm,
ale to tak, jakby uznać, że tygrys będzie
zachowywał się jak zwierzątko domowe.
Nie będzie! To dzikie zwierzę i nie można
mieć mu tego za złe. Firmy funkcjonują
w ramach społeczeństwa, które ma normy
i prawo. Moim zdaniem w dzisiejszym
świecie normy to sposób, w jaki powin-
niśmy się zachowywać, tak czy owak –
i to nie ma nic wspólnego z CSR. To pod-
stawa. I leży ona w interesie firmy, bo
dzięki temu ludziom w ogóle chce się
rano zacząć pracę. To zmniejsza rotację
pracowników i pomaga firmie maksyma-
lizować jej zysk. Ale chodzi także o sen-
sowne podejście do klientów. To powinno
być normą, a nie modą, napędzaną przez
konferencje, raporty, badania i standardy,
bo ona wcale nie powoduje, że firmy dzia-
łają lepiej. To jest kłamstwo.
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Jednak organizacje zajmujące się CSR
promują te normy.

To strata czasu. Normy wychodzą ze spo-
łeczeństwa, pojawiają się w wyniku nacisku
konsumentów. Przykładowo rząd zobo-
wiązuje firmy do tego, by przekazywały
konkretne informacje wszystkim ogniwom
łańcucha logistycznego. Gdy klienci mają

do nich dostęp i widzą, że jakaś firma za-
chowuje się w sposób, który nie jest „od-
powiedzialny społecznie”, może zareago-
wać. Gdy z kolei wejdziemy na strony in-
ternetowe organizacji zajmujących się
CSR zauważymy, że dużo miejsca poświę-
cają uczeniu firm, jak swoje dobre praktyki
„sprzedawać” mediom. To służy zakry-
waniu rzeczywistości. Weźmy przykład
Coca-Coli. Wszyscy, nawet ludzie tam
pracujący powiedzą, że zawartość cukru
w ich produktach jest zbyt duża. Jak do-
prowadzimy Coca-Colę do działania spo-

łecznie odpowiedzialnego? Przede wszyst-
kim trzeba ją zmusić, by informowała ludzi
o tym, co piją i jakie ma to konsekwencje
dla ich zdrowia. I żeby oni mogli podjąć
decyzję, czy chcą pić to świństwo, czy nie. 

Przecież już informują.

Ale to jest pisane w taki sposób, że nikt
tego nie rozumie!

To powinno się zmienić na przykład
w Polsce?

Tak, choć chcę powiedzieć, że macie dobre
jedzenie, na pewno w porównaniu z bry-
tyjskim (śmiech). Ale jedną ze zmian,
jakie powinny być przeprowadzone, to
zobowiązanie firm do opisywania swoich
produktów w sposób zrozumiały dla każ-
dego. Bo tu nie chodzi o to, by rząd mówił
nam, co mamy robić, a co nie, ale o to,
żebyśmy mieli dostęp do wiedzy, która
pozwoli nam podjąć własne decyzje. To,
co mnie szokuje, to także reklama skie-
rowana do dzieci, zwłaszcza reklama sło-
dyczy. Inną zmianą powinno być zobo-
wiązanie wszystkich firm, by miały jakąś
formę systemu reprezentatywnego. By
pracownicy czuli się swobodniejsi niż są
dziś. Trzeba także wzmocnić transparent-
ność procesów negocjacyjnych – przy-
kładowo między państwową służbą zdro-
wia a branżą farmaceutyczną. One po-
winny być absolutnie jasne. I to wymusi
odpowiedzialność na biznesie. Rząd musi
przede wszystkim zrozumieć, że nie może
polegać na tym, że firmy będą się same
trzymać w ryzach. Nie będą, bo nie mogą.
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Początek 2016 roku był dla chińskiego
rynku kapitałowego fatalny. Indeks obej-
mujący spółki notowane na giełdzie
w Szanghaju w pierwszych dwóch tygo-
dniach spadł o ok. 18% i osiągnął poziom
poniżej 3 tys. punktów, czyli taki jak
w grudniu 2014 roku. Z kolei łączna ka-
pitalizacja chińskiej giełdy w Shenzhen
i Szanghaju od szczytów w czerwcu ubieg-
łego roku zmniejszyła się o ponad 5 bi-
lionów USD. Na te spadki nałożyły się
pesymistyczne dane dotyczące chińskiej
gospodarki, w tym najniższe od 25 lat
tempo wzrostu PKB oraz nienajlepsze
wskaźniki produkcji przemysłowej i wy-
miany handlowej. Pomimo wielomiliar-
dowych interwencji na rynku walutowym,
osłabił się również kurs juana względem
dolara amerykańskiego do ok. 6,6
RMB/USD, a więc poziomu ostatnio no-
towanego w 2011 roku.

Obawy obserwatorów

Ponieważ powyższe wskaźniki dotyczą
drugiej, a według parytetu siły nabywczej

pierwszej, gospodarki świata, potężnego
konsumenta towarów i surowców, coraz
częściej pojawiają się wątpliwości doty-
czące perspektyw jej rozwoju. Czy wąt-
pliwości te są uzasadnione? Czy obser-
wujemy obecnie początek twardego lą-
dowania ChRL, przewidywanego przez
część obserwatorów od 20 lat?

Poważne obawy, dotyczące możliwo-
ści regulowania potężnego zadłużenia
władz lokalnych, innych zobowiązań kre-
dytowych oraz stabilności finansowej kra-
ju, budzą zmniejszająca się dynamika
wzrostu PKB oraz zastrzeżenia, co do rze-
telności publikowanych przez Pekin wskaź-
ników ekonomicznych. Jednocześnie
wśród części wysokich rangą członków
rządzącej partii nasilają się głosy krytyki
wobec obranego przez władze nowego
modelu rozwoju, zakładającego m.in. niż-
szą dynamikę wzrostu. Argumentują oni,
że to właśnie wysokie (ok. 10%) tempo
rozwoju, i w konsekwencji kreacja odpo-
wiedniej liczby nowych miejsc pracy przez
ostatnie trzy dekady, były jednym z głów-
nych elementów legitymizujących władzę

doMinik koniecZny
Analityk, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
autor artykułów, ekspertyz i publikacji naukowych 
dotyczących m.in. gospodarki chińskiej

Ostatnie wstrząsy na chińskich giełdach nie mają aż tak istotnego, jak
powszechnie się ocenia, związku z rzeczywistą kondycją gospodarki Pań-
stwa Środka

nowa normalność Xi jinpinga



partii komunistycznej. Podkreślają rów-
nież, że prognozowany na najbliższe lata
wzrost PKB na poziomie 5–7% będzie
zbyt niski, aby zapewnić utrzymanie rów-
nowagi na rynku pracy, co z kolei może
być zagrożeniem dla stabilności politycznej
Chin. W konsekwencji wszystkie te sygnały
mogą wśród obserwatorów potęgować
niepokój o stabilność ekonomiczną i po-
lityczną Chin, w tym zdolność władz cen-
tralnych do opanowania pojawiających
się trudności gospodarczych. Obawy te
nabierają o wiele większego znaczenia,
jeśli weźmie się pod uwagę, iż w latach
2000–2013 ChRL odpowiadała za 23%
wzrostu gospodarki światowej (USA tylko
za 12%).

Nie będzie załamania

Dlatego kluczowa dla rozwiania tych wąt-
pliwości jest ocena ostatnich wskaźników
i zdarzeń makroekonomicznych, przynaj-
mniej w średnio-, a nie krótkookresowej
perspektywie oraz w kontekście wdraża-
nego obecnie przez Pekin nowego modelu
rozwoju. Ograniczenie tempa wzrostu
chińskiej gospodarki nie świadczy — w mo-
jej ocenie — o jej rychłym załamaniu.
Jest ono raczej naturalną konsekwencją
zmiany modelu rozwoju ChRL, określa-
nego przez prezydenta Xi Jinpinga jako
„nowa normalność”, a więc dążenie do
ograniczenia udziału w PKB eksportu i in-
westycji, przy jednoczesnym zwiększeniu
wkładu konsumpcji wewnętrznej i usług.
Ma ono m.in. zmniejszyć negatywny wpływ
ewentualnych zawirowań lub spadku po-
pytu na rynkach światowych. O relatywnie
dobrej kondycji chińskiej gospodarki
świadczy również fakt, że pomimo spadku
dynamiki wzrostu PKB, Chiny już w 2014
r. zrealizowały podstawowe założenia 12.
Pięcioletniego Planu na lata 2011–2015,

w tym dotyczące utworzenia nowych
miejsc pracy (50 milionów), zwiększenia
udziału usług w PKB (prawie 50%) oraz
przeznaczenia ponad 2% produktu krajowe
brutto na badania i rozwój. Wolniejsze
tempo wzrostu PKB umożliwi również
Pekinowi zmniejszenie zużycia paliw ko-
palnych, a w rezultacie redukcję emisji
gazów cieplarnianych do atmosfery. Waż-
nym elementem nowego modelu rozwoju
Chin, w kontekście zwiększenia wydatków

gospodarstw domowych, jest coraz bar-
dziej zaawansowana budowa systemu za-
bezpieczenia społecznego oraz ubezpieczeń
medycznych. Ma to zmniejszyć obciążenie
budżetów domowych kosztami utrzymania
przez jedno dziecko swoich rodziców
i dziadków (system 1-2-4). Z kolei eksperci
utrzymujący, że dynamika wzrostu PKB
na poziomie 5–7% wpłynie na zwiększenie
bezrobocia, nie biorą pod uwagę faktu,
że korzystnie na rynek pracy wpływa ros-
nący udział w PKB pracochłonnego sektora
usług (w 2015 r. przekroczył 50%), który
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w ChRL tworzy o ok. 30% więcej miejsc
pracy na jednostkę PKB niż przemysł
i budownictwo. Umożliwia to, przy wol-
niejszym wzroście, tworzenie tej samej
liczby nowych miejsc pracy. 

Ostatnie wstrząsy na chińskich gieł-
dach, które w ocenie części obserwatorów
świadczą o słabości ekonomicznej oraz
zbliżających się poważnych trudnościach
ChRL, nie mają aż tak istotnego, jak po-
wszechnie się ocenia, związku z rzeczywistą
kondycją gospodarki Państwa Środka.
Gdzie w takim razie leżą przyczyny dyna-
micznie narastającej od początku ubiegłego
roku bańki na rynku kapitałowym? Mało
atrakcyjne oprocentowanie depozytów
przy ograniczeniach dotyczących wywozu
kapitału poza granice powoduje, że al-
ternatywą inwestycyjną dla większości
Chińczyków są produkty oferowane przez
sektor bankowy i pozabankowy (tzw. sha-
dow banking), rynek nieruchomości lub
rynek kapitałowy. Władze chińskie oba-
wiając się rosnących niebezpiecznie szybko
cen mieszkań wprowadziły szereg regulacji
ograniczających możliwości zakupu ko-
lejnych nieruchomości, co spowodowało
stabilizację, a w niektórych miastach spad-
ki na tym rynku. Jednocześnie z powodu
dużej niepewności co do stabilności sek-
tora pozabankowego, Pekin zachęcał drob-
nych inwestorów do lokowania swoich
oszczędności na chińskich giełdach, co
umożliwiało osiągnięcia relatywnie wy-
sokich stóp zwrotu. Atrakcyjność tego
typu inwestycji wzrosła jeszcze po po-
nownym zezwoleniu na początku 2014 r.
przez Komisję Papierów Wartościowych
na wprowadzenie do obrotu giełdowego
nowych ofert publicznych (IPO) oraz roz-
luźnieniu zasad zakupu akcji. Osiągane
przez inwestorów zyski (nawet kilkaset
procent w ciągu kilku tygodni) zwiększały
popyt na kolejne IPO, z których część

była nabywana za kredyty przez miliony
nowych, drobnych inwestorów (ok. 80%
inwestycji na chińskich giełdach jest rea-
lizowanych przez osoby indywidualne, co
zwiększa prawdopodobieństwo paniki,
podejmowania decyzji pod wpływem emo-
cji oraz naśladowania działań innych
uczestników rynku). Liczyli oni na szybki
zysk, nie rozumiejąc do końca zagrożeń
związanych z grą na giełdzie. Należy tutaj
podkreślić, że pomimo ostatnich spadków,
obecny poziomu indeksu giełdy szanghaj-
skiej jest nadal o 50% wyższy niż na po-
czątku 2015 roku. Kolejne załamanie cen
akcji może jednak nasilać trudności z re-
gulowaniem zobowiązań kredytowych
i w konsekwencji negatywnie wpływać na
stabilność całego sektora finansowego
oraz na dochody gospodarstw domowych.

Optymistycznie, ale niepewnie

Podsumowując, po najprawdopodobniej
krótkookresowych problemach chińskiej
gospodarki, jej perspektywy długookre-
sowe — pomimo wielu zagrożeń opisanych
w tym artykule — są relatywnie optymis-
tyczne. Chińska „maszyna” gospodarcza,
po kolejnych konsekwentnie implemen-
towanych modernizacjach, które wpro-
wadzane naraz czasami zakłócają jej dzia-
łanie, będzie nadal napędzać światową
ekonomię. Ostatnie spadki na chińskim
rynku kapitałowym nie odzwierciedlają
sytuacji makroekonomicznej ChRL (brak
negatywnych danych z Państwa Środka,
które byłyby zaskakujące dla obserwato-
rów), a są raczej wynikiem obaw o sku-
teczność podejmowanych działań regu-
lacyjnych, m.in. zakazu krótkiej sprzedaży
papierów wartościowych przez najwięk-
szych udziałowców, nakazu zakupu akcji
przez państwowe podmioty finansowe
oraz planowanego na marzec br. wpro-
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wadzenia ułatwień dotyczących nowych
ofert publicznych. Można również dostrzec
narastające trudności w obszarze komu-
nikacji Pekinu z inwestorami i rynkiem
finansowym. Mogą je powodować m.in.
sprzeczne z deklaracjami działania Pekinu,
takie jak próby zwiększenia roli oraz pod-
kreślanie znaczenia sił rynkowych w gos-
podarce, przy jednoczesnych silnych in-
terwencjach na rynku kapitałowym i wa-
lutowym. Tworzy się przy tym niebez-
pieczne dla Pekinu wrażenie, że jego dzia-
łania są nieskuteczne, a sytuacja po raz
pierwszy od transformacji gospodarki
w 1978 r. wymyka się spod kontroli. Prze-
kłada się to oczywiście na spadek zaufania
do władz oraz wiary w słuszność wpro-
wadzanych przez nie rozwiązań. 

Warto dodać, że w najbliższym czasie
wpływ na ocenę perspektyw Chin będą
miały m.in. szczegóły 13. Planu Pięcio-
letniego na lata 2016–2020 (mają zostać
opublikowane w marcu br.). Będzie to de
facto ostatni etap deklarowanej przez Pe-
kin strategii budowy społeczeństwa umiar-

kowanie zamożnego do 2021 roku, czyli
rocznicy stulecia założenia Chińskiej Partii
Komunistycznej. Jest ono, a właściwie
jego siła nabywcza jednym z kluczowych
elementów wdrażanej przez Pekin zmiany
modelu rozwoju Państwa Środka.
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„Dyplomacja jest domeną ludzi dojrzałych,
a nie ludzi aroganckich i nowobogackich”
– Mohammad Javad Zarif, minister spraw
zagranicznych Iranu

2 stycznia br. Arabia Saudyjska do-
konała egzekucji Nimr al-Nimra, rady-
kalnego kleryka i przywódcy szyickiej
mniejszości, zamieszkującej obfitujący
w ropę wschód kraju. Śmierć duchownego,
oskarżanego przez władze saudyjskie o ter-
roryzm, wywołała protesty na całym Bli-
skim Wschodzie. Oburzeni szyici wtargnęli
do ambasady Arabii Saudyjskiej w Tehe-
ranie i podpalili budynek. Duchowy przy-
wódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei,
dolał jeszcze oliwy do ognia deklarując,
że „Boska ręka zemści się na saudyjskich
przywódcach”. Rijad zerwał stosunki
 dyplomatyczne z Iranem i dał irańskim
dyplomatom 48 godzin na opuszczenie
kraju. Dzień później zerwano umowy
handlowe i zawieszono połączenia lotnicze
między oboma krajami. W ślad za Arabią
Saudyjską poszły inne sunnickie kraje re-
gionu, m.in. Kuwejt, Zjednoczone Emiraty
Arabskie i Katar. 

Szyicka piąta kolumna

Saudyjczycy musieli mieć świadomość,
że egzekucja duchownego szyickiego wy-
woła opór w szyickich społecznościach
w regionie i zaostrzy zimną wojnę, którą
regionalni rywale toczą ze sobą od ponad
dekady, a jednak zdecydowali się na ten
krok. Powodem było porozumienie nuk-
learne pięciu światowych mocarstw z Ira-
nem. W grudniu ubiegłego roku, w ramach
realizacji tego porozumienia, Irańczycy
odesłali 11 ton wzbogaconego do 20%
uranu w depozyt do Rosji. Demontują
także centryfugi do wzbogacania uranu.
Jeśli porozumienie zostanie zrealizowane,
sankcje nałożone na Iran zostaną znie-
sione. Oznacza to odblokowanie depozy-
tów irańskich w bankach światowych,
w kwocie około 100 mld dolarów oraz
zwiększenie irańskiego eksportu ropy –
z niekorzyścią dla Saudów, którzy traktują
ropę jako broń polityczną. 

Warto mieć świadomość, że właśnie
pod naciskiem Rijadu kraje OPEC pod-
trzymują wysoki poziom produkcji ropy,

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

Bez gotowości do kompromisu ze strony Arabii Saudyjskiej i Iranu, na
zgliszczach zniszczonego kalifatu zrodzi się nowy konflikt, wzdłuż
 szyicko-sunnickiej linii podziału

Burza w dwóch kroplach wody



„nawet jeśli cena surowca miałaby spaść
poniżej 20 dolarów za baryłkę”. Niska
cena ropy ma osłabić głównych rywali
geopolitycznych Rijadu – Rosję i Iran.
Póki Iran jest obłożony sankcjami, ta
strategia działa, Teheran ma bowiem nie-
wielkie pole manewru. Po zniknięciu san-
kcji, sytuacja może się dramatycznie zmie-
nić. A Saudowie już teraz tracą na niskiej
cenie ropy. W budżecie na 2016 rok mają
deficyt 98 mld dolarów. Już zapowiedzieli
obniżkę subsydiów do wody, benzyny
i energii elektrycznej. Niektóre sektory
gospodarki są prywatyzowane. W ten spo-
sób Saudowie chcą doprowadzić do osiąg-
nięcia w 2020 r. zrównoważonego budżetu.
Żeby zmniejszenie przywilejów było ak-
ceptowalne dla obywateli, należało je pod-
budować ideologicznie. Nimr al-Nimr zgi-
nął, aby Rijad mógł wmówić Saudyjczy-
kom, że to szyicka piąta kolumna podko-
puje gospodarkę kraju. Ostra reakcja Te-
heranu na egzekucję (Nimr al-Nimr był
obywatelem saudyjskim, a nie irańskim)
wzmocniła tylko to wrażenie. Szyicka
mniejszość w Arabii Saudyjskiej, stano-
wiąca ok. 10% ludności, koncentruje się
na wschodzie kraju, tam gdzie znajduje
się większość rezerw ropy. Nimr al-Nimr
wielokrotnie nawoływał do secesji regionu. 

Wojna zastępcza

Warto dodać, że rywalizacja między Ri-
jadem a Teheranem, tocząca się pod przy-
krywką od chwili islamskiej rewolucji
w Iranie w 1979 r., nabrała tempa wraz
z amerykańską inwazją w Iraku (do 1979 r.
między obydwoma państwami utrzymy-
wały się względnie dobre stosunki, co wy-
nikało, między innymi, z kontrolowania
ich rywalizacji przez Stany Zjednoczone,
których zarówno Arabia Saudyjska, jak
i Iran były strategicznymi sojusznikami).

Gdy w 2003 r. USA usunęły sunnickiego
dyktatora Saddama Husajna i zastąpiły
go szyickim rządem wspieranym przez
Iran, dla Saudyjczyków (czyli sunnitów)
była to strategiczna katastrofa. Wybuch
wojny domowej w Syrii i poparcie udzie-
lone przez Teheran i Moskwę reżimowi
Baszara al-Asada jeszcze bardziej rozsier-
dziło Rijad. Kiedy USA się wycofało i za-
stąpiło otwarty interwencjonizm na Bli-
skim Wschodzie polityką równoważenia
sił, bez bezpośredniego zaangażowania
oraz bez wspierania jednego określonego
gracza, Rosja na dobre zadomowiła się
w Syrii, uzurpując sobie rolę głównego
rozgrywającego w regionie. Arabia Sau-
dyjska zaczęła tracić swoje wpływy. 

Amerykanie byli zresztą zmuszeni
współpracować z Iranem w walce z Pań-
stwem Islamskim. Z punktu widzenia
Saudów, Teheran zdobył Irak i zaskarbił
sobie względy ich tradycyjnego sojusznika,
Waszyngtonu. Zaostrzenie się rywalizacji
doprowadziło do wybuchu wojny zastęp-
czej w Jemenie, gdzie Teheran mniej lub
bardziej otwarcie wspiera rebeliantów
Huti, walczących z sunnickim rządem.
W grudniu 2015 roku udało się dopro-
wadzić do zawieszenia broni, jednak po
egzekucji Nimr al-Nimra koalicja kiero-
wana przez Arabię Saudyjską ogłosiła ko-
niec rozejmu w Jemenie, a rebelianci
Huti zintensyfikowali ataki na pozycje
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rządowe. Konflikt w Jemenie jest w świa-
towych mediach, skoncentrowanych na
Syrii, niesłusznie ignorowany. Do konfliktu
wtrącają się bowiem kolejni gracze, od
dżihadystów z Al-Kaidy i Państwa Islam-
skiego, po Bractwo Muzułmańskie, libań-
ski Hezbollah, licznych lokalnych wataż-
ków oraz byłego prezydenta Abdullaha
Ali Salehgo, obecnie współpracującego
z Hutimi. Potencjał dalszego zaognienia
się konfliktu i rozlania na region jest więc
duży. Saudyjczycy zrobią wszystko, by
powstrzymać irańskie wpływy w regionie.
Irańczycy, by nie stracić twarzy, zapewne
zwiększą wsparcie dla Hutich. 

Saudowie są tak zaniepokojeni wzros-
tem znaczenia Iranu, że zaczęli się nawet
rozglądać za możliwością zakupu broni
atomowej. Należy zaznaczyć, że wśród
ekspertów panuje niezgoda, co do faktu
posiadania przez Rijad głowic nuklearnych.
Niektórzy twierdzą, że Saudowie uzyskali
dostęp do pakistańskich głowic w zamian
za pomoc finansową przy ich opracowy-
waniu w latach 80. oraz 90. XX wieku,
ale dowodów na to nie ma. Faktem jest
jednak, że Saudowie posiadają chińskie
rakiety średniego zasięgu, teoretycznie
zdolne przenosić głowice jądrowe, i słychać
sygnały, że starają się te ostatnie zdobyć
w Pakistanie.

Nowa zimna wojna

Rosnące w ostatnich latach napięcia na
linii Teheran–Rijad wywołały dyskusję
na temat nowej i długotrwałej „zimnej
wojny” na Bliskim Wschodzie. Od zimnej
wojny między Związkiem Sowieckim
a USA obecna sytuacja różni się tym, że
wokół dwóch głównych graczy nie utwo-
rzyły się jak dotąd trwałe obozy sojuszni-
cze. Strategicznie Arabia Saudyjska jest
także o wiele słabsza niż Iran. Rijad uważa

się za przywódcę świata sunnickiego, ale
to przywództwo jest otwarcie kontesto-
wane przez liczne ugrupowania sunnickie,
w tym przez Państwo Islamskie. Iran tym-
czasem przewodzi światu szyickiemu i ma
poparcie Rosji, a relacje na linii Rijad–
Waszyngton wyraźnie się ochłodziły. Gdy
Saudowie patrzą na otaczający ich świat,
widzą chaos. Chaos, który się stale pogłębia
i może pociągnąć monarchię za sobą.
Arabska Wiosna przyniosła niestabilność,
m.in. w sąsiednim Bahrajnie, gdzie Sau-
dom z trudem udało się zapobiec prze-
wrotowi. Bahrajn, rządzony przez sunnicką
dynastię Al-Chalifa i posiadający sporą
szyicką mniejszość, znajduje się w irańskiej
strefie interesów. Dlatego Rijad winą za
masowe protesty w tym kraju obarczył
Teheran. 

Arabska Wiosna znacznie osłabiła
także inne kraje ważne dla Saudów, m.in.
Maroko i Egipt. Pasywni przez dziesię-
ciolecia Arabowie zaczęli się buntować
i Rijad ma trudności z odnalezieniem się
w tej nowej rzeczywistości. Najbardziej
Saudowie obawiają się jednak trwałego
sojuszu amerykańsko-irańskiego. Obawy
Persów są z kolei lustrzanym odbiciem
zmartwień Saudów. Irańczycy drżą przed
wizją swojego kraju otoczonego wrogimi
państwami sunnickimi. W przeciwieństwie
do Arabii Saudyjskiej, oni widzieli w prze-
budzeniu na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej szansę na korzystne dla siebie
zmiany i wzmocnienie swojej regionalnej
roli. Część irańskich elit uważa też, że
Zachód akceptuje jedynie słaby Iran i dąży
do zmiany reżimu w Teheranie oraz do
amerykańskiej i arabskiej dominacji. 

Toczące się w Syrii, Iraku, Jemenie
i Libii krwawe wojny domowe, przelewa-
jące się powoli do Egiptu i Turcji oraz za-
grażające stabilności w Libanie, Jordanii,
Algierii, Tunezji i Kuwejcie, doprowadziły
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do większej mobilizacji szyitów, także we-
wnątrz samej Arabii Saudyjskiej. Desta-
bilizacja i wojny domowe zawsze prowadzą
do nowego uporządkowania układu sił
w danym regionie. Szyici mają nadzieję
przechylić szalę na swoją korzyść, a sunnici
walczą o zachowanie status quo. Rijad
wydał dziesiątki miliardów dolarów na
podtrzymanie przyjaznych sobie reżimów
w Egipcie, Jordanii, Maroku, Algierii
i Bahrajnie. Można oczywiście argumen-
tować, że Saudowie wyolbrzymiają za-
równo rolę, jak i rzeczywiste możliwości
Iranu. W przypadku Syrii oraz Iraku za-
pewne tak jest. W Jemenie jednak Teheran
świadomie podżegał szyickich rebeliantów
do obalenia sunnickiej władzy. Nie ma
innego wytłumaczenia dla zaangażowania
Teheranu w Jemenie niż zamiar osłabienia
Arabii Saudyjskiej. Opanowanie Jemenu
dałoby bowiem Iranowi dostęp do stra-
tegicznych portów nad Morzem Czerwo-
nym oraz do Zatoki Adeńskiej. Irańscy
ajatollahowie nie ukrywają, że marzy im
się szyicka strefa wpływów sięgająca aż
po Morze Śródziemne.  

Nowe otwarcie na Izrael

Po amerykańskiej inwazji na Irak, władcy
Arabii Saudyjskiej długo ukrywali swoje
obawy związane z Iranem. Jak wynika
jednak z depesz opublikowanych w 2008 r.
przez WikiLeaks, za kulisami błagali Ame-
rykanów, by „odcięli głowę węża” i doko-
nali nalotów na irańskie instalacje nuk-
learne. USA wybrały odwrotne rozwiąza-
nie. W Waszyngtonie panuje przekonanie,
że otwarcie się Zachodu na Iran i inte-
growanie go ze światowym systemem, po-
dobnie jak w przypadku Związku Sowiec-
kiego, doprowadzi do rozpuszczenia się
skostniałych struktur władzy w Teheranie,
a Iran się „zwesternizuje”. Biorąc pod

uwagę wzmacnianie się wpływów „twar-
dogłowych” przed zbliżającymi się wybo-
rami w Iranie, ta kalkulacja może okazać
się błędna. Decyzja Waszyngtonu skłoniła
jednak Rijad do szukania współpracy
z dotąd mało prawdopodobnym sojusz-
nikiem: Tel Awiwem. 21 stycznia, tuż po
egzekucji Nimr al-Nimra, Ibrahim Ghan-
dour, szef MSZ Sudanu – kraju ściśle
związanego z saudyjską monarchią – po-
wiedział, że należy dążyć do „normalizacji
stosunków z Izraelem”. Nowe otwarcie

na Izrael stanowi jedną z odsłon irańsko-
saudyjskiego konfliktu i niemalże nieza-
uważoną rewolucję w świecie arabskim.
Niedawno państwo żydowskie otworzyło
konsulat w Abu Dhabi i zwiększyło kon-
takty z państwami Zatoki Perskiej. Także
Turcja mówi o odnowieniu więzi z Izrae-
lem. Sunnickie kraje arabskie, przerażone
rosnącymi wpływami Iranu, powoli wcią-
gają Tel Awiw w swoją orbitę. Saudowie
nawet zaproponowali izraelskim władzom
oficjalne uznanie państwa żydowskiego
w zamian za wsparcie w walce ze „wspól-
nym wrogiem”. Kurdowie znaleźli się
w podobnej, kuriozalnej pozycji jak Izrael.
Zarówno Arabia Saudyjska, jak i Turcja,
która jako trzecia siła w regionie chce
być języczkiem u wagi, wyciągnęły rękę
do autonomicznego rządu Kurdystanu
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w Iraku. Wśród państw arabskich pano-
wało długo przekonanie, że niezależny
Kurdystan to „sztylet” w rękach mocarstw,
który ma im być w odpowiedniej chwili
wbity w plecy. Dziś Kurdowie jawią się
Saudom jako element mogący pomóc
w zablokowaniu wpływów Iranu. Propo-
zycja stworzenia niezależnego państwa
Kurdystan została przedstawiona po raz
pierwszy w grudniu ub.r. przez saudyj-
skiego generała Anwara Madżida Eszgiego,
podczas spotkania saudyjskiej i izraelskiej
delegacji. 

Pokazuje to poziom desperacji Sau-
dów oraz brak gotowości obu stron do
kompromisu. Każda myśli, że jest w stanie
pokonać drugą, a jeśli nie, to co najmniej
poprawić swoją pozycję, zanim nowa rów-
nowaga sił zostanie osiągnięta. Rzutuje
to negatywnie na negocjacje pokojowe
ws. Syrii. Miały się one rozpocząć 25 stycz-
nia tego roku w Genewie, jednak syryjska
opozycja zjednoczona w Wysokim Komi-
tecie Negocjacyjnym (HNC), stworzonym
przez Rijad, odmówiła udziału, tak długo,
jak reżim Baszara al-Asada nie wstrzyma
ataków na obszarach zamieszkanych przez
cywilów, nie uwolni więźniów i nie zniesie
blokad. Władze w Damaszku nie godzą
się jednak na żadne warunki wstępne.
Główny negocjator ONZ Staffan de Mis-
tura stwierdził rozzłoszczony, że Saudowie
„świadomie i celowo blokują rokowania”. 

Saudowie zawsze byli przeciwni re-
żimowi Asadów. Represje władz w Da-
maszku wobec sunnickiej opozycji tylko
pogłębiły wrogość Rijadu. Arabia Sau-
dyjska postrzega ewentualny upadek
 Asada także jako ogromną szansę na osła-
bienie Iranu. Dlatego też bardziej skupia
się na zadaniu ciosu swemu rywalowi niż
na konstruktywnej polityce prowadzącej
do rozwiązania konfliktu. Iran utrzymuje

bliskie stosunki z Syrią od wczesnych lat
istnienia islamskiej republiki. Od lat też
Syria jest ważnym pośrednikiem między
Iranem a libańskim Hezbollahem: przez
jej terytorium przebiegają szlaki transportu
uzbrojenia. Wsparcie Teheranu dla reżimu
Asada jest tak silne, że – zdaniem anali-
tyków – stanowi podstawę jego przetrwa-
nia. Rozwiązanie konfliktu w Syrii wydaje
się więc na obecnym etapie mało praw-
dopodobne. Bez względu na to, czy za-
chodniej koalicji uda się pokonać Państwo
Islamskie, czy nie. 

Nienawidzą szachów

Bez gotowości do kompromisu ze strony
Arabii Saudyjskiej i Iranu, na zgliszczach
zniszczonego kalifatu zrodzi się nowy
konflikt, wzdłuż szyicko-sunnickiej linii
podziału. Niedawno jeden z saudyjskich
kleryków zadeklarował, że Arabowie nie-
nawidzą szachów. Trudno się dziwić, słabo
im bowiem wychodzi przesuwanie pion-
ków na geopolitycznej szachownicy. Per-
sowie zaś wymyślili tę grę. 

Kiedy to się wszystko skończy? Bliski
Wschód potrzebuje nowego porządku,
nowej równowagi. Mur, który miał po-
wstrzymać irańskie wpływy w regionie,
zawalił się z pomocą USA. Szyici się prze-
budzili i domagają się większego udziału
w polityce regionu. Arabia Saudyjska ma-
rzy o powrocie do układu sprzed 2003 r.,
ale to wydaje się dziś równie niemożliwe,
jak wyjście Rosji z Syrii. Tak długo, jak
Rijad nie przystosuje się do nowej rze-
czywistości, sekciarskie napięcie będzie
dalej rosło. Burza w dwóch kroplach wody
jeszcze nabierze na sile, prowadząc do
dalszej destabilizacji. Chaos, który tak
przeraża Saudów, i który tak desperacko
usiłują okiełznać, jeszcze się pogłębi.
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„NK” w potrzebie!

„Nowa Konfederacja” znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, w związku
z utratą kilku Darczyńców. W grudniu stałe przychody miesięcznika wyniosły
6 800 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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