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Słynny francuski mason, popularnie zwany
w naszym kraju Monteskiuszem, projek-
tując model ustrojowy oparty na trójpo-
dziale władzy zakładał, że wolności oby-
wateli sprzyja ograniczenie władzy poprzez
jej rozdzielenie. Wykładając swoje pomysły
w traktacie „O duchu praw” i przeciwsta-
wiając legislatywie oraz egzekutywie ju-
dykatywę twierdził, że „władza sądu jest
poniekąd żadna”, oraz że jej przedstawi-
ciele, czyli sędziowie, „to jedynie usta,
które wygłaszają brzmienie praw; nie-
ożywione istoty, które nie mogą złagodzić
ich siły ani surowości”.

Monteskiusz projektując ustrojową
rolę sędziów uległ oświeceniowej modzie
intelektualnej, wedle której uważano, że
człowiek jest świadomy i racjonalny, że
myśli zgodnie z regułami logiki klasycznej,
że emocje to tylko lokalne zakłócenia pro-
cesów rozumowych, które można opano-
wać siłą woli. Dziś wiemy, że sędziowie są
tylko ludźmi i nie nadają się do roli, jaką
zaplanował im autor idei trójpodziału wła-
dzy. Musimy na nowo przemyśleć ustro-
jową rolę sędziów. I nie jest to problem
prawny, ale przede wszystkim ustrojowy
a także psychologiczno-organizacyjny. 

Pękający paradygmat

W grudniu ubiegłego roku prof. Bartosz
Brożek z Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
otrzymał prestiżowy grant „Mistrz” Fun-
dacji na rzecz Nauki Polskiej, w celu zba-
dania niespójności między wizją człowieka
funkcjonującą w systemie prawnym a ak-
tualnym stanem wiedzy naukowej na ten
temat. 

Od kilku dekad prężnie rozwija się
subdyscyplina badawcza – psychologia
podejmowania decyzji przez sędziego
(psychology of judicial decision making).
Podejmuje się w jej ramach zaawansowane
badania nad ingerencją czynników poza-
merytorycznych (w literaturze określa się
je także jako „niedoktrynalne”) w treść
orzeczeń. Wyniki analiz dostarczają ar-
gumentów podważających podstawy dokt-
ryny o niezawisłości sędziego. W tym nur-
cie badań zwraca się uwagę na pomijanie
w modelu pracy sędziego czynnika ludz-
kiego, na co dobitnie zwraca uwagę badacz
z Uniwersytetu Stanowego w Nowym Jor-
ku Jeffrey A. Segal, tytułując swój kla-
syczny już artykuł: „Sędziowie Sądu Naj-
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wyższego jako podejmujący decyzje ludzie”
(„Supreme Court Justices as Human De-
cision Makers”). Warto przywołać tu także
fascynujący przykład ustaleń zespołu psy-
chologa z Uniwersytetu w Tel Awiwie
Shai Danzigera, który wykazał istotną ko-
relację między surowością kar orzekanych
przez izraelskich sędziów a faktem, czy
byli oni przed, czy po przerwie lunchowej.
Oczywiście głodni sędziowie orzekali bar-
dziej surowo, a syci łagodniej. Brożek po-
daje podobny interesujący przykład:

„W Stanach Zjednoczonych badano,
w jaki sposób decyzje podejmują sędzio-
wie. Okazało się, że ci z nich (w sądach
pierwszej instancji), którzy mają bezpo-
średni kontakt z oskarżonym i poszko-
dowanym, opierają swoje wyroki raczej
na reakcjach emocjonalnych, podczas gdy
sędziom apelacyjnym, którzy orzekają w
oparciu o dokumenty, łatwiej przychodzi
przeprowadzenie odpowiednich rozumo-
wań i podjęcie decyzji na ich podstawie”. 

Testowane są także próby oparcia
orzecznictwa na zalgorytmizowanych pro-
cedurach analizy danych, gdzie człowieka
wspierałby (żeby nie napisać – kontrolo-
wał) komputer, który doczekał się okre-
ślenia „smart sentencing”.

Nie tylko koncepcja sędziego jawi się
jako problematyczna w świetle aktualnego
stanu wiedzy naukowej, ale również wizja
człowieka w systemie prawa w ogóle.
Przykładowo, idea indywidualnej odpo-
wiedzialności karnej opiera się na zało-
żeniu, że oskarżony podjął suwerenną de-
cyzję zanim popełnił podlegający osądze-
niu czyn (także, że dopuścił się zaniedba-
nia). W teorii prawa karnego istnieje po-
jęcie „mens rea” („zbrodniczy zamysł”)
oraz zasada „actus reus non facit reum
nisi mens sit rea” („nie jest winien czynu
ten, którego zamysł nie był zbrodniczy”).
Wobec tego, kluczowym elementem or-

zekania o winie jest to, jak sędzia roz-
strzygnie, czy w danym wypadku mieliśmy
do czynienia ze „zbrodniczym zamysłem”,
czy nie. A to zależy od wyobrażeń sędziów
na temat funkcjonowania ludzkiego umy-
słu. Tymczasem w Polsce aplikanci sę-
dziowscy nie są systematycznie zapozna-
wani z aktualną wiedzą naukową z psy-
chologii. Tę ostatnią studenci prawa mogą
poznać na studiach, jeśli wybiorą ją jako
kurs dodatkowy. Zatem w tak kluczowej
sprawie, jak pozbawienie człowieka wol-
ności, sędziowie opierają się na środowi-
skowych wyobrażeniach, często rozbież-
nych względem aktualnego stanu wiedzy
naukowej.

Znany amerykański noblista w za-
kresie ekonomii Douglass C. North w 2008
roku zwrócił uwagę, że dominujący do
niedawna w naukach społecznych para-
dygmat racjonalnego wyboru funkcjonuje
także na gruncie teorii prawa, co związane
jest ze wspólną, neoklasyczną genezą eko-
nomii i prawa. Tymczasem, zdaniem Nor-
tha, współczesne ustalenia nauk o poz-
naniu oraz ekonomii eksperymentalnej
poważnie kwestionują założenia o racjo-
nalności człowieka. Jednakże model
 podejmowania decyzji w postępowaniu
procesowym wciąż opiera się na silnym
założeniu o racjonalności i logiczności
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(konsekwentności) postępowania stron.
North postuluje zbudowanie modelu po-
dejmowania decyzji przez sędziów w opar-
ciu o najnowsze ustalenia naukowe na
temat funkcjonowania ludzkiego umysłu,
które uwzględniłyby wpływ czynników
pozamerytorycznych. Warto zadać tutaj
pytanie: czy w konsekwencji nie ozna-
czałoby to podważenia idei niezawisłości
sędziego?

Dla konserwatysty zabrzmi to jak
strzał w stopę, ale żyjemy w świecie in-
stytucji stworzonych w przeszłości przez
ludzi, którzy projektując te instytucje
opierali się często na fałszywych założe-
niach. Co usprawiedliwia trwanie instytucji
poza samą ich sztywnością, inercją? Oczy-
wiście interesy. Jest mało prawdopodobne,
aby postulaty Northa mogły zostać
uwzględnione w doktrynie, ponieważ ak-
tualny stan jest zbyt opłacalny dla tych
wpływowych aktorów politycznych, w któ-
rych gestii leżałoby przeforsowanie nie-
zbędnych zmian. Dogmat bowiem o ra-
cjonalności i niezawisłości sędziego, jak
i wiele innych fałszów, może służyć m.in.
interesom podmiotów o międzynarodo-
wych wpływach. 

Wzrost władzy sędziów

Główny problem polega na tym, że wyła-
nianiu się na gruncie nauki coraz poważ-
niejszych wątpliwości, w zakresie możli-
wości wypełniania przez sędziów powie-
rzonej im roli ustrojowej, towarzyszy
 globalny trend jurydyzacji stosunków spo-
łecznych, czyli wzrostu znaczenia prawa
i władzy sędziowskiej, jako regulatora
w relacjach między ludźmi, między przed-
siębiorstwami oraz między państwami. 

W naukach politycznych karierę robi
koncepcja judykalizacji polityki, czyli zja-
wiska wzrostu znaczenia decyzji i działań

sędziów w procesie politycznym, zarówno
wewnątrz państwa, jak i na arenie mię-
dzynarodowej. Spory prawne coraz częściej
stają się kolejnym, po wojnie i dyplomacji,
narzędziem polityki. Judykalizacja jest
trendem światowym, nie zawinionym
przez sędziów. Jeśli doszukiwalibyśmy
się jakichś sił, które proces ten wspierają,
to uwagę należałoby raczej kierować
w stronę międzynarodowych korporacji. 

Opinia publiczna często nie zdaje so-
bie sprawy z tego, że sędziowie mają coraz
więcej do powiedzenia w polityce. Raczej
w debacie publicznej słyszy się o niebez-
pieczeństwach związanych z ingerencją
czynników politycznych w pracę sądów.

Lamentujący nad presją polityczną
na sędziów nie rozumieją, że sędziowie
na skutek działania innych procesów już
dawno w polityce są i na nią silnie od-
działywają. To dwie strony tego samego
medalu. Nie można narzekać na naciski
polityczne na sądy i jednocześnie nie robić
nic, aby z orzekania w sprawach o kapi-
talnym znaczeniu politycznym sędziów
i sądy wyłączyć. 

I nie jest tak, że udział sędziów w po-
lityce zawsze władzy przeszkadza. Często
możemy mieć do czynienia z sytuacją
symbiozy. Każdy król potrzebuje kata.
Machiavelli radził księciu w „Księciu”,
aby ten osobiście nagradzał, zaś karał
przez pośredników. „Niezależny” sędzia
jest dla władzy bardzo funkcjonalny: bierze
na siebie ciężar podjęcia decyzji w trud-
nych i mniej ważnych dla polityka kwes-
tiach. Polityk w kraju demokratycznym
pracuje pod presją czasu, warunkowaną
dynamiką kaprysów opinii publicznej.
Sąd to dobre miejsce na urządzenie w nim
śmietnika, w którym umieścić można
trudne problemy na czas wygaśnięcia za-
interesowania nimi opinii publicznej.
 Sędzia to gość od takiej właśnie czarnej
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roboty. I aby sędzia był w tej robocie sku-
teczny, to nie może zbyt sztywno podlegać
rozliczaniu za efektywność. 

Sędzia jest potrzebny politykowi także
dla uprawomocnienia różnych niepopu-
larnych i ryzykownych politycznie decyzji.

W przeciwieństwie do władzy, sędzia nie
ponosi odpowiedzialności politycznej. Sę-
dziemu grozi naprawdę niewiele, jeżeli
tylko zadba się o odpowiednie uzasad-
nienie, żeby wszystko było lege artis, co
w praktyce zależy od wyobraźni, krea-
tywności i talentów literackich. Współ-
czesnym przykładem jest zalegalizowanie
przez Trybunał wyprowadzenia pieniędzy
z OFE. Nawiasem pisząc, jako badacz
przyglądający się korupcji w Polsce, muszę
przyznać, że było dla mnie pozytywnym
zaskoczeniem, że tak duże podmioty fi-
nansowo-ubezpieczeniowe nie dały rady
zrzucić się na na tyle dużą łapówę, aby
powstrzymać polityków i sędziów przed
wyprowadzeniem pieniędzy.

Powspółczujmy sędziom. Kiedy wy-
dadzą wyrok „niesprawiedliwy”, wtedy
sypią się na nich gromy. Kiedy wydadzą
wyrok „sprawiedliwy”, wtedy ci, których
on dotyczy, najczęściej nie poczuwają się
do żadnej wdzięczności względem sędziów.
Taka to niewdzięczna robota. Co szcze-
gólnie ciekawe, rządzącym nie jest po-

trzebne, aby sędziowie w ogólności orzekali
„sprawiedliwie” – wystarczy, że nie będzie
zbyt wiele rażących przypadków orzekania
„niesprawiedliwego”. Potrzeba też zapo-
biegać powstawaniu wśród zaprzyjaźnio-
nych lub neutralnych wpływowych grup
interesu poczucia niesprawiedliwości.
Chodzi tylko o to, aby niesprawiedliwie
potraktowani nie poczuli się ci silniejsi
aktorzy, od których poparcia zależy władza
aktualnie rządzących. 

Drogie, niekontrolowalne,
spetryfikowane

Jeśli w następstwie procesu judykalizacji,
rola sędziów w procesie politycznym jest
coraz większa, a grupa ta nie podlega wy-
borowi demokratycznemu, jest względnie
trwała, to tworzy się niebezpieczeństwo
utrwalania pewnego establishmentu,
mimo pozornej wymiany przedstawicieli
władz. Jak pokazują dane porównawcze,
omówione poniżej, środowisko sędziow-
skie w Polsce jest względnie liczne i wy-
jątkowo spetryfikowane.

W aktualnej wersji raportu „European
judicial systems – Edition 2014: efficiency
and quality of justice”, oceniającego jakość
funkcjonowania sądownictwa w państwach
europejskich (łącznie z Rosją i Izraelem,
państwami kaukaskimi), pod względem
bezwzględnej liczby sędziów Polska, gdzie
ich liczba przekracza nieco 10 tys., znaj-
dowała się w ścisłej czołówce zestawienia
ponad czterdziestu państw. Według do-
stępnych w raporcie danych, więcej sę-
dziów było w Rosji i Niemczech. Zaś
w bardziej zasobnych ludnościowo od
Polski krajach, jak we Francji czy we Wło-
szech, sędziów było zdecydowanie mniej,
odpowiednio 7 tys. i 6,3 tys.

Z analiz przedstawionych w raporcie
wynika, że funkcjonowanie systemu spra-
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wiedliwości w ogólności i sądów w szcze-
gólności kosztuje nasz budżet dość dużo.
Polska znalazła się na 6. miejscu pod
względem wysokości wydatków państwa
na cały system sprawiedliwości (razem
z więziennictwem, kosztem funkcjono-
wania ministerstwa itp.). Stanowi to w Pol-
sce 3,2% rocznych wydatków publicznych,
zaś średnia unijna to 2,2%. Co dostajemy
za to, że płacimy za system wymiaru spra-
wiedliwości proporcjonalnie o połowę
więcej niż pozostali Europejczycy?

Mając to na uwadze warto zauważyć,
że z puli przeznaczanej na utrzymanie
systemu sprawiedliwości wydatki na są-
downictwo wynoszą dla Polski 73,9%, co
daje nam 4. miejsce na 43 ujęte kraje,
przy średniej dla nich wynoszącej 49,2%!
Zatem w innych krajach europejskich wy-
datki na sądownictwo przeciętnie to 50%
całości kosztów funkcjonowania systemu
wymiaru sprawiedliwości. W Polsce to
znów o połowę więcej. Jak się okazuje,
tylko w niewielkim stopniu różnice te tłu-
maczy fakt, że w Polsce, podobnie jak
np. w Austrii, na sądach ciążą także pewne
obowiązki związane m.in. z rejestrowaniem
podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą, podczas gdy w innych kra-
jach robią to wydzielone instytucje.

Otóż okazuje się, że ujęte w raporcie
ogólne wydatki na sądownictwo uwzględ-
niają także koszty funkcjonowania pro-
kuratury oraz zapewniania pomocy praw-
nej obywatelom. I tu jest jeszcze ciekawiej.
W Polsce działalność sądów pożera 75%
wydatków na sądownictwo, na prokuraturę
idzie 23%, zaś na pomoc prawną dla oby-
wateli 1,3%. W tym samym czasie w sły-
nącej z kultury prawnej Anglii i Walii na
sądy idzie 44%, na prokuraturę 13%, zaś
na pomoc prawną dla obywateli 43%!

Polski obywatel w konfrontacji z są-
dem rzadziej może liczyć na pomoc pań-

stwa i musi często polegać na prywatnej
inwestycji w adwokata. A z tym wiąże się
poważny problem, w literaturze określany
jako tzw. problem agencji. Ilustruje go
dowcip, w którym pewien socjolog, ba-
dający zjawisko długowieczności odkrył,
że przeciętny prawnik żyje dwukrotnie
dłużej niż przeciętny lekarz i trzykrotnie
dłużej niż przeciętny nauczyciel szkolny;
długość życia prawników została ustalona
na podstawie liczby godzin pracy podanej
przez nich w wystawionych klientom ra-
chunkach. 

Wspomniany raport przywołuje także
ciekawe dane porównawcze na temat licz-
by postępowań dyscyplinarnych, wszczy-
nanych przeciwko sędziom. I tak, w Anglii
razem z Walią było ich aż 55 na 100 sę-
dziów, w Norwegii 12 na 100, w całym
zbiorze porównywanych państw było ich
przeciętnie 3,2 na 100, zaś w Polsce –
0,5 na 100.

Nieuchronność konfliktu

Z przytoczonych danych porównawczych
wynika, że sędziów mamy wielu, na sądy
płacimy dużo, także kosztem wsparcia
prawnego dla obywateli. Jednocześnie
pozycja sędziego w naszym kraju jest wy-
jątkowo stabilna, trudno rozliczyć go z błę-
dów, nieefektywności, nierzetelności czy
wręcz lenistwa. Postępowania dyscypli-
narne w naszym kraje są względnie rzadkie
w porównaniu z innymi państwami eu-
ropejskimi. 

Brak zinstytucjonalizowanego syste-
mu sankcjonowania pracy sędziów i eg-
zekwowania ich odpowiedzialności w dłuż-
szej perspektywie naturalnie skutkować
musi powstaniem konfliktów tego śro-
dowiska z władzą i ze społeczeństwem.

Z punktu widzenia troski o jakość
rządów, konfrontacja władzy ze środowi-
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skiem sędziowskim jest bardzo potrzebna
obu stronom. Bardziej potrzebna jest jed-
nak sędziom: żeby przypomnieli sobie
oni, albo uświadomili to, na jakich kru-
chych podstawach zbudowana jest ich –
zdawałoby się – wygodna pozycja. Dzięki
mechanizmom okresowej wymiany elit
w demokracji, przedstawiciele zarówno
egzekutywy, jak i legislatywy chronieni
są przed zbytnim popadnięciem w samo-
zachwyt i złudne poczucie niezależności.
W przypadku sędziów brakuje tego rodzaju
mechanizmów. Być może, gdyby standardy
ostrożności w środowisku sędziowskim
były bardziej powszechne, sędzia Łączew-
ski nie dałby się tak łatwo wrobić w aferę
z jego udziałem. 

W jaki sposób suweren, społeczeń-
stwo może dyscyplinować sędziów? Po-
jedynczych, ale też sędziów jako całą klasę
urzędników, czyli sług. Jaką sędzia ma
motywację, aby być wydajnym, sprawied-
liwym? Jeśli suweren uzna, że z sędziami
trzeba zrobić porządek, to może próbować
zmienić prawo. Jednakże sędziowie, jako
całe środowisko broniące swojej pozycji,
mogą mu to prawo odrzucić, bo nie dość,
że są sędziami we własnej sprawie, to
jeszcze grają na własnym boisku.

Jak to naprawić?

Z naszkicowanego obrazu sytuacji wynika
potrzeba zastanowienia się nad wypra-
cowaniem i wprowadzeniem mechaniz-
mów. Po pierwsze, niezależnej kontroli
jakości pracy sądów, po drugie, realnego
sankcjonowania odpowiedzialności sę-
dziów za niskie standardy ich pracy.
Z ustrojowego punktu widzenia, trzy ro-
dzaje władz miały się nawzajem pilnować
i ograniczać. W praktyce wygląda to tak,
że judykatywa kontroluje pozostałych oraz
samą siebie. W świetle trendów nauko-

wych opisanych na początku można za-
kładać, że idei niezawisłości sędziowskiej
być może nie da się dłużej utrzymać.

Próbą ograniczenia swoistej izolacji
sędziów są właśnie takie inicjatywy, jak
obywatelski nadzór na pracą sądów 
(CourtWatch), czy też funkcjonowanie
w amerykańskim systemie instytucji ławy
przysięgłych, w której losowo wybrani,
„zwyczajni obywatele” mają dokładać do
działalności sądu pierwiastek potocznego
poczucia sprawiedliwości. Można podnieść
tu zarzut, że to kolejne zwiększenie roli
czynnika „ludzkiego”; nie jest to zarzut
trafny, gdyż problemem nie jest sam
„czynnik ludzki”, który jest niereduko-
walny z żadnej sytuacji społecznej. Pro-
blemem jest fałszywe wyobrażenie o „nie-
zawisłości” organu, który feruje orzeczenie.
Co więcej, rozważenie dodania czynników
politycznych czy obywatelskich do pracy
sądów ma ten dodatkowy sens, że te
pierwsze mają większy mandat do spra-
wowania władzy. Z tej perspektywy legi-
tymacja władzy sądowniczej jest w pew-
nym sensie domniemana, gdyż niepo-
ddawalna sprawdzeniu. 

Jednocześnie należy z ostrożnością
podchodzić do prób poważniejszego wy-
korzystywania technik zautomatyzowa-
nego wspomagania decyzji sędziów przez
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algorytmy komputerowe, wykorzystujące
bazy danych. Wbrew deklaracjom, nie
przysłużą się one istotnie redukowaniu
tzw. „czynnika ludzkiego”: same algorytmy
bowiem, podobnie jak prawo, nie zostały
objawione, ale stworzył je człowiek, mający
swoje (świadome i nieuświadomione) in-
teresy i uprzedzenia. Kolejne zagrożenie
z tym związane opisywał Stanisław Lem
w „Podróży dwudziestej czwartej”, gdzie
bezstronna maszyna do rządzenia, która
w oczekiwaniach ludu miała zaprowadzić

ład sprawiedliwy, przyjemny i estetyczny,
zamieniła obywateli w lśniące krążki.

Władza sędziów jest nieproporcjo-
nalna do odpowiedzialności za nią. Po-
trzeba nam odczarowania mitu niezależ-
ności roli sędziego od uniwersalnie ludz-
kich ograniczeń. Praktyczna realizacja
tego postulatu nie uda się bez współpracy
samych sędziów. Okazuje się, że Temida
nie jest ślepa, ale co najwyżej krótkow-
zroczna. Albo społeczeństwo faktycznie
ją oślepi, albo wyśle do okulisty.
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O ile polscy sędziowie cieszą się dużą nie-
zawisłością i niezależnością od czynników
zewnętrznych, to zależność indywidual-
nych sędziów od własnego środowiska
zagraża ich niezawisłości. W niedawnym
wywiadzie prof. Adam Strzembosz za-
uważył, że polscy sędziowie unikają roz-
patrywania niektórych spraw, ponieważ
„się boją, że jak będą odważniej interpre-
tować przepisy, to narażą się na uchylenia
wyroków i złośliwe komentarze kolegów
(…). Jeśli sędzia ma zbyt duży wskaźnik
uchyleń, to może opóźniać jego awans”
(„Duży Format”, 11.03.2016). Dla sędziego
sądu powszechnego – szczególnie sędziego
sądu rejonowego – perspektywa awansu
nie jest bez znaczenia. To nie tylko większy
prestiż i lepsze warunki pracy, ale także
większe wynagrodzenie (rozpiętość za-
robków sędziów sądów powszechnych
wynosi od 7 do 12 tys. złotych) i większa
szansa na dodatkowe dochody z pracy
dydaktycznej na uczelni. Jest więc zupełnie
naturalne, że w aktualnym otoczeniu in-
stytucjonalnym sędziowie starają się
o awans.

Obecnie awans – podobnie jak po-
wołanie na pierwsze stanowisko sędziow-
skie – zależy w zasadzie wyłącznie od in-
nych sędziów. To w ich rękach jest opi-
niowanie i ocena kandydatów na poziomie
okręgu lub apelacji. To także sędziowie
mają zdecydowaną większość w 25-oso-
bowej Krajowej Radzie Sądownictwa,
która przedstawia Prezydentowi wniosek
o powołanie konkretnej osoby. Naturalne
jest więc, że sędziowie unikają ryzyka
„uchyłek”, skoro na ten aspekt ich pracy
kierują uwagę przepisy regulujące proces
oceny kandydatów. System zachęca ich
do orzekania w zgodzie z wyobrażeniem
o oczekiwaniach sędziów wyższej instancji,
a nie w zgodzie z własnym sumieniem.
To jednak nie wszystko. Według niedaw-
nych badań ankietowych Europejskiej
Sieci Rad Sądownictwa aż 1/3 sędziów
w Polsce uważa, że obecna procedura jest
nietransparentna, a awans zależy od kry-
teriów pozamerytorycznych. Jakie kryteria
zatem o nim decydują? Tej kwestii wspom-
niane badanie nie poruszyło. Konformizm
orzeczniczy może być więc tylko jednym

BarTosz PiLiTowski
Socjolog, Prezes Fundacji Court Watch Polska

Jak włączyć obywateli w kształtowanie składu trzeciej władzy bez zmiany
Konstytucji i upolitycznienia sądów?

obrońmy sędziów przed nimi samymi



z negatywnych skutków takiego rozwią-
zania. 

W poszukiwaniu złotego środka

Rewolucyjna zmiana procedury wyłaniania
sędziów nie jest konieczna, aby wyelimi-
nować jej słabości. Postulaty wyboru sę-
dziów w wyborach powszechnych brzmią
być może atrakcyjnie, ale w praktyce mog-
łyby okazać się zabójcze dla niezależności
sądownictwa. Wystarczy sobie wyobrazić,

kto byłby zainteresowany zainwestowa-
niem w kampanię wyborczą kandydata
na sędziego. Deficyty „demokratycznego”
modelu wyboru sędziów są dostrzegane
nawet w jego kolebce, tj. USA, gdzie coraz
powszechniej nominacji dokonuje przed-
stawiciel władzy wykonawczej ‒ na pod-
stawie rekomendacji lokalnej komisji, zło-
żonej zarówno z prawników, jak i laików. 

W Polsce rolę komisji eksperckiej
pełni Krajowa Rada Sądownictwa. KRS
wykonuje szeroki zakres funkcji, m.in.
reprezentując środowisko sędziowskie,
opiniując akty prawne i programy szkoleń,
rozpatrując wnioski o przeniesienie sę-
dziego w stan spoczynku i czuwając nad
przestrzeganiem przez sędziów zasad etyki
zawodowej. Bodaj najważniejszym upraw-

nieniem jest jednak wyłączne prawo do
przedstawiania Prezydentowi wniosków
o powołanie na urząd sędziego. Aktualne
przepisy zakładają zapoznanie się człon-
ków KRS ze wszystkimi zgłoszeniami.
W 2014 roku Krajowa Rada Sądownictwa
rozpatrzyła kandydatury łącznie 1864
osób (o 301 więcej niż w roku 2013),
które złożyły łącznie 8093 zgłoszenia
(o 3289 więcej niż w roku 2013) i przed-
łożyła Prezydentowi wnioski o powołanie
na urząd sędziego 442 osób. Tak szeroki
zakres kompetencji, w połączeniu z tym,
iż praca w Radzie nie jest wyłącznym za-
jęciem jej członków, rodzi obawy o poziom
wnikliwości, z jakim może się ona przyjrzeć
wszystkim kandydatom. 

Druga słabość KRS w roli organu
wyłaniającego kandydatów na sędziów
jest paradoksalnie skutkiem ubocznym
jej mocnego merytorycznie składu. Do-
minują w nim doświadczeni sędziowie,
co sprawia, że Rada ma bardzo wysokie
kompetencje do oceny profesjonalizmu
kandydatów. Czyni ją to jednocześnie
mniej wrażliwą na cechy mogące legity-
mizować sędziego w oczach lokalnej spo-
łeczności. Trudno również oczekiwać, że
tym kryterium będą skutecznie kierować
się członkowie lokalnego zgromadzenia
sędziów, dokonujący oceny kandydatów
w głosowaniu.

Miejsce na udział obywateli

Teoretycznie najprostszym zabiegiem by-
łoby rozszerzenie składu Krajowej Rady
Sądownictwa. Więcej osób niezwiązanych
z wymiarem sprawiedliwości w Radzie
mogłoby zapewnić większy balans między
kryteriami profesjonalnymi a społecznymi
oraz dostarczyć więcej rąk do pracy przy
analizie tysięcy napływających kandydatur.
Rozszerzenie składu Rady nie jest jednak
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możliwe bez zmiany Konstytucji, w której
jest on precyzyjnie określony. Należy
zatem wesprzeć Radę poprzez wstępną
selekcję kandydatur. Proponujemy, aby
ocenę kandydatów, stanowiącą etap po-
średni pomiędzy opiniowaniem kandy-
datów przez kolegium sądu, a wyborem
dokonywanym przez KRS, zastąpiła ocena
dokonywana przez odmienne gremium
– lokalną komisję złożoną z mieszkańców
niezwiązanych z wymiarem sprawiedli-
wości.

Rolą lokalnej komisji nie byłaby ocena
merytoryczna kandydatów, ale wybór
osób budzących największe zaufanie spo-
łeczne i posiadających cechy legitymujące
do roli sędziego w oczach społeczeństwa.
Dlatego komisja może i powinna składać
się z osób niezwiązanych zawodowo z są-
dem, a nawet nieposiadających wykształ-
cenia prawniczego. Wprowadzenie etapu
oceny kandydatów przez komisję repre-
zentującą lokalną społeczność wykluczy
możliwość wyboru osób o wątpliwej re-
putacji, pozbawionych życiowego doświad-
czenia i związków ze społecznością lokalną.
Znacząco utrudni także wybór na bazie
kryteriów pozamerytorycznych. 

Udział osób niezwiązanych z wymia-
rem sprawiedliwości w komisji biorącej
udział w wyłanianiu sędziów nie byłby
niczym nowym w perspektywie między-
narodowej. Pewnym novum byłoby na-
tomiast działanie lokalnych komisji wspól-
nie z Krajową Radą Sądownictwa.

W skład lokalnych komisji w Nie-
mczech (na poziomie landów) czy USA

(na poziomie stanów) oraz komitetu no-
minacyjnego w Izraelu wchodzą osoby
wskazane bezpośrednio przez samorządy
prawnicze. Skrajnym przypadkiem jest
komisja federalna w Niemczech, gdzie
członków wskazuje – bez udziału sędziów
– wyłącznie władza wykonawcza (mini-
strowie sprawiedliwości poszczególnych
landów) oraz ustawodawcza (parlament
federalny). Powyższe przykłady dotyczą
udziału osób niezwiązanych z sądownic-
twem w wyłanianiu sędziów. Najczęściej
są to jednak prawnicy i nie zawsze wynika
to z wymogów prawa (tak jak np. w Hisz-
panii czy we Włoszech), ale po prostu ze
zwyczaju. Reprezentacja zwykłych oby-
wateli jest więc w tych krajach nadal ogra-
niczona.

Udział osób niebędących prawnikami
w organach kolegialnych odpowiedzial-
nych za nominacje sędziowskie jest jednak
w niektórych jurysdykcjach wręcz wyma-
gany. Z taką sytuacją mamy do czynienia
w przypadku wielu komisji stanowych
w USA, gdzie dyskrecjonalna decyzja gu-
bernatora o powołaniu sędziego na pierw-
szą kadencję jest poprzedzona pracą ko-
misji nominacyjnej, złożonej w połowie
z prawników wskazanych przez samorząd
zawodowy, a w połowie z nie-prawników
wskazanych przez gubernatora. Podobnie
jest w Kanadzie, gdzie obok sędziego
i trzech innych prawników zasiada w ko-
misji także trzech laików.

W Europie z wyjątkową dbałością
o reprezentację obywateli w ciałach po-
wołanych do wyłaniania sędziów mamy
do czynienia w Wielkiej Brytanii. Szkocka
10-osobowa komisja składa się z dokładnie
w połowie prawników i w połowie osób
niezwiązanych z wymiarem sprawiedli-
wości. W skład angielskiej komisji wchodzi
15 osób: 6 sędziów różnych szczebli,
2 prawników, 1 sędzia pokoju niebędący
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prawnikiem (layjudge) i 6 osób, które
nie są i nigdy nie były praktykującymi
prawnikami. Przewodniczącym komisji
nie może być sędzia ani prawnik. Przy
wyborze osób do komisji zwraca się szcze-
gólną uwagę na reprezentację społeczeń-
stwa oraz kompetencje do pracy w komisji.
Aktualny przewodniczący angielskiej
 komisji nominacyjnej ma wieloletnie do-
świadczenie zarządcze i był wcześniej sze-
fem działu zasobów ludzkich (czyli działu
odpowiedzialnego za rekrutację) w dużym
przedsiębiorstwie prywatnym. 

Wartą do odnotowania cechą angiel-
skich przepisów, dotyczących powoływania
sędziów, jest także to, że podobnie jak
w Polsce komisja przedstawia wniosek
o powołanie konkretnej osoby na urząd
sędziego, a uprawnionym do powołania
jest przedstawiciel władzy wykonawczej
(w Polsce jest to Prezydent; w Anglii Lord
Kanclerz). Jednak angielskie przepisy do-
kładnie opisują możliwości, jakie Lord
Kanclerz ma w kwestii załatwienia wnios-
ku. Są nimi: powołanie kandydata zgło-
szonego przez komisję, odrzucenie kan-
dydata lub zwrócenie się do komisji o po-
nowne rozważenie kandydatury. W Polsce
możliwości, będące w rękach Prezydenta
są niedookreślone. Gdy prezydent Lech
Kaczyński nie powołał części z przedsta-
wionych przez KRS kandydatów, niektóre
środowiska zarzuciły mu nieuprawnioną
ingerencję w niezależność sądownictwa.

Jak to zrobić?

Celem włączenia nowego elementu w pro-
ces wyłaniania sędziów, w miejsce oceny
dokonywanej przez zgromadzenie sędziów,
jest umożliwienie obywatelom wpływu
na kształt korpusu sędziowskiego. Celem
istnienia komisji nie byłoby natomiast
zastąpienie innych podmiotów w ocenie

kwalifikacji zawodowych kandydatów.
Ocena merytoryczna dokonywana nadal
byłaby w pierwszej kolejności przez sę-
dziego wyznaczonego przez kolegium sądu
(opinia o kandydacie załączana jest do
dokumentacji kandydata), oraz w drugiej
kolejności przez Krajową Radę Sądow-
nictwa. 

Rolą komisji reprezentującej miesz-
kańców byłby wybór ze względu na cechy
osobowościowe i społeczne, czyli wyse-
lekcjonowanie spośród kandydatów osób
budzących największy szacunek i zaufanie
oraz dających najlepszą rękojmię nieza-
wisłości w sprawowaniu urzędu. Do oceny
tych cech kandydatów nie tylko nie jest
wymagana wiedza prawnicza, ale wręcz
wskazane jest, aby członkami komisji nie
były wyłącznie osoby związane z wymiarem
sprawiedliwości. Ponieważ wpływ ciał
profesjonalnych (kolegium sądu, Krajowej
Rady Sądownictwa) w procesie wyłaniania
sędziów pozostałby silny, można rozważyć
całkowite wykluczenie osób związanych
zawodowo z wymiarem sprawiedliwości
z członkostwa w komisji. Istnieje bowiem
poważne ryzyko, że będą one dokonywały
wyboru z uwagi na kryteria profesjonalne,
a nie osobowościowe i społeczne, oraz
mogą wykorzystać swój autorytet zawo-
dowy do narzucenia własnego zdania in-
nym członkom komisji. W rezultacie ko-
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misja lokalna nie będzie skutecznie pełnić
swojej roli kontrolno-legitymizującej.

Członkowie komisji powinni mieć
natomiast dostęp do opinii kolegium sądu
na temat kandydatów, o której mowa
w art. 57ah ustawy o ustroju sądów po-
wszechnych – podobnie jak obecnie z tymi
opiniami ma możliwość zapoznać się zgro-
madzenie sędziów. W skład dossier kan-
dydata powinna wchodzić obowiązkowo
także opinia komendanta policji z jego
miejsca zamieszkania (tak samo jak jest
obecnie) oraz wszystkie opinie złożone
do akt przez samego kandydata – pocho-
dzące np. od pracodawców, organizacji
społecznych czy samorządów zawodowych.
Do akt dołączane powinny być także opi-
nie, listy, rekomendacje osób prywatnych
i organizacji nadesłane po upublicznieniu
listy zgłoszonych kandydatów. Powinny
być one zbierane przez określony czas,
z datą zakończenia tego etapu, pozwalającą
na ustosunkowanie się kandydata do
ewentualnych zarzutów lub niepochleb-
nych opinii na piśmie i załączenie wyjaś-
nień do dossier lub rezygnację z ubiegania
się o urząd. Dokumenty zgromadzone
w postępowaniu powinny być jednak prze-
chowywane przez okres 5 lat i dostępne
także innym komisjom, przy kolejnych
próbach ubiegania się kandydata o urząd
sędziego w dowolnym sądzie. 

Wprowadzeniu do procedury lokal-
nych komisji musi towarzyszyć ograni-
czenie liczby kandydatów rozpatrywanych
przez Krajową Radę Sądownictwa do
wskazanych przez lokalną komisję kilku
osób. Tylko takie rozwiązanie zapewni
lokalnym komisjom realny wpływ na
kształtowanie korpusu władzy sądowniczej.
Rozwiąże także problem możliwości rze-
telnego zapoznania się członków Rady ze
wszystkimi kandydatami z uwagi na ich
ogromną liczbę i brak możliwości roz-

szerzenia Rady bez zmiany Konstytucji.
Wydaje się, że optymalną liczbą kandy-
datów na dane stanowisko, z którymi
 zapoznawałaby się KRS, byłoby 3 kandy-
datów, którzy uzyskali najwyższe poparcie
w głosowaniu członków komisji.

Diabeł tkwi w szczegółach

Z wprowadzeniem proponowanej mody-
fikacji wiążą się określone ryzyka. Lokalne
grupy mogą działać wadliwie z punktu
widzenia celów, jakie przed nimi są sta-
wiane. Zamiast wyłaniać osoby na bazie
uniwersalnych kryteriów, w zgodzie ze
swoim sumieniem i najlepiej rozumianym
interesem społeczności lokalnej, człon-
kowie komisji mogą w wyniku zmowy
i nacisków zewnętrznych stać się narzę-
dziem w rękach podmiotu zainteresowa-
nego wyborem określonych kandydatów
(np. korporacji zawodowej, obozu rzą-
dzącego lub nawet grupy przestępczej).

Przed wprowadzeniem proponowa-
nego modelu w życie muszą zostać opra-
cowane: po pierwsze, Kryteria wyboru
i awansu sędziego, po drugie, Model lo-
kalnej komisji.

Potrzebne są uniwersalne, jasne i pre-
cyzyjne kryteria wyboru i awansu sędziego,
które stanowić będą wspólny punkt od-
niesienia dla członków komisji oraz KRS.
Kryteria powinny wskazywać, jacy kan-
dydaci są poszukiwani zarówno w wy-
miarze profesjonalnym (merytorycznym),
osobowościowym, jak i społecznym. 

Jeśli zaś chodzi o drugi element, na-
leży wypracować model składu, wyłaniania
oraz działania lokalnej komisji, uwzględ-
niający cel jej powstania, czyli reprezen-
tację lokalnej społeczności w procedurze
wyłaniania sędziów oraz zabezpieczający
komisję przed procesami obniżającymi
jej funkcjonalność: korupcją, polityzacją,
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zmową i przechwyceniem. Czynnikami,
które temu służą są z pewnością: pluralizm
komisji (tj. różnorodność środowisk, z któ-
rych wywodzą się i/lub przez które no-
minowani są członkowie), dzięki któremu
dotarcie i wpływ odpowiednio dużej liczby
jej członków wymagałby znacznych zaso-
bów, a także konieczność wskazania KRS
kilku kandydatów, spośród których wyboru
dokonywałaby Rada. Dzięki temu proces
decyzyjny byłby rozproszony, a skuteczny
wpływ na jego przebieg z zewnątrz wy-
magałby jednoczesnego wpływu zarówno
na Radę, jak i na lokalną komisję.

Oba elementy powinny zostać opra-
cowane przy pomocy procedury badaw-
czo-konsultacyjnej, która uwzględnia za-
równo etap pracy twórczej zespołu (lub

zespołów) badawczego-eksperckiego, jak
i etap konsultacji z interesariuszami lub
testowania w formie pilotażu. Dopiero
tak opracowane propozycje szczegółowych
rozwiązań powinny stać się podstawą do
przeprowadzenia zmian w przepisach
i wdrożenia nowej procedury w całym
kraju. Samo wdrożenie powinno obejmo-
wać działania z zakresu edukacji obywa-
telskiej, które pozwoliłyby wrosnąć nowej
instytucji w strukturę społeczności lokal-
nych, w sposób przejrzysty i zrozumiały
dla mieszkańców. Dzięki temu funkcją
udziału komisji w wyborze sędziów będzie
mogło być nie tylko zwiększenie niezawi-
słości sędziów oraz jakości wyłanianych
kandydatów, ale także wzrost społecznego
zaufania do trzeciej władzy.
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Zmarły w lutym tego roku amerykański
sędzia Antonin Scalia jest postacią legen-
darną. Przez trzy dekady swojej działal-
ności w Sądzie Najwyższym dał się poznać
jako bezkompromisowy obrońca trady-
cyjnych wartości, który swojego stanowiska
gotów był bronić wbrew powszechnym
oczekiwaniom i zasadom poprawności
politycznej. Śmierć Scalii sprawiła, że
wiele uwagi poświęcano ostatnio tarciom
politycznym związanym z obsadzeniem
wakatu w Sądzie Najwyższym. Nasi kra-
jowi publicyści dopatrzyli się nawet –
moim zdaniem niesłusznie – analogii po-
między sytuacją w Ameryce a kryzysem
wokół polskiego Trybunału Konstytucyj-
nego. 

Pochylić należałoby się raczej nad
filozofią Scalii – jednego z najwybitniej-
szych i najbardziej wpływowych prawni-
ków za oceanem. Ze względu na ograni-
czenia objętościowe, jakie nakłada forma
artykułu, tekst ten stanowi jedynie za-
proszenie do studiów nad myślą Scalii. 

Zapomniana Konstytucja

Sytuacje, w których oskarżano Scalię
o próby narzucenia konserwatywnej wy-
kładni Konstytucji, a nawet o rasizm czy
homofobię, wynikały jedynie z niedosta-
tecznego zrozumienia filozofii sędziego.
Amerykanin był bowiem czołowym przed-
stawicielem oryginalizmu, czyli odczytania
ustawy zasadniczej w zgodzie z jej pier-
wotnym znaczeniem – opowiadał się za
powrotem do prawdziwej, tzw. „zapom-
nianej” Konstytucji. 

Konstytucja cieszy się w Stanach
Zjednoczonych specjalnym statusem. Po-
nieważ tak mocno związana jest z mitem
założycielskim i autorytetem Ojców Za-
łożycieli, stanowi źródło dumy i narodowy
symbol dla milionów Amerykanów. Jed-
nocześnie, przeobrażające się realia poli-
tyczne, gospodarcze i społeczne sprawiły,
że ustawę zasadniczą wraz z upływem lat
nie tylko uzupełniono poprawkami, ale
także, a może przede wszystkim, reinter-

cezary Błaszczyk
Prawnik, aplikant radcowski. 
W działalności naukowej zajmuje się amerykańskim klasycznym
liberalizmem i libertarianizmem

Scalia był czołowym przedstawicielem oryginalizmu, czyli odczytania
ustawy zasadniczej w zgodzie z jej pierwotnym znaczeniem – opowiadał
się za powrotem do tzw. „zapomnianej” Konstytucji

ani konserwatysta, ani liberał



pretowano. Proces ten dokonywał się
w drodze wykonywanej przez Sąd Naj-
wyższy sądowej kontroli konstytucyjności
prawa (ang. judicial review). Zjawisko
to czyni jednak koniecznym odpowiedź
na pytanie: jaka jest właściwa wykładnia
Konstytucji? Czy, korzystając z judicial
review, Sąd Najwyższy rzeczywiście może
kreować treść norm, czy też powinien
tylko ustalać ich znaczenie?

Reprezentowany przez Scalię orygi-
nalizm co do zasady odrzuca dynamiczną
wykładnię Konstytucji (tzw. koncepcję
żywej Konstytucji) i sędziowskie prawo-
twórstwo. W zamian proponuje albo wy-
kładnię językową (oryginalizm seman-
tyczny), albo wykładnię opierającą się na
ustaleniu intencji autorów tekstu (orygi-
nalizm intencjonalny). Scalia, uznawany
za jednego z najważniejszych współczes-
nych tekstualistów (zwolenników literalnej
wykładni aktów prawnych), opowiadał
się za tą pierwszą. Zastosowane w Kon-
stytucji terminy mają być odczytane w zgo-
dzie ze znaczeniem obowiązującym
w chwili ich uchwalania, bez możliwości
ich reinterpretacji. Niejednokrotnie wy-
maga to od prawnika warsztatu historyka,
znajomości osiemnastowiecznych realiów,
semantyki, syntaktyki, czy nawet grama-
tyki, ale prowadzić ma do ustalenia pier-
wotnego rozumienia aktu. To prawo, a nie
sędzia jest wtedy królem.

Oryginalizm, czyli konserwatyzm?

Ta skrajnie formalistyczna postawa nie
zakłada jednak aksjologicznego prymatu
wartości konserwatywnych (tzw. ukrytego
instrumentalizmu). Chociaż oryginalizm
rzeczywiście czyni działający w ramach
judicial review Sąd Najwyższy strażnikiem
pierwotnego brzmienia Konstytucji, to
nie wyklucza zmiany prawa. Ta musi być

jednak dokonana w zgodzie z obowiązującą
procedurą legislacji, a nie na skutek rein-
terpretacji istniejących postanowień. Do-
póki to nie nastąpi, obowiązuje dotych-
czasowe brzmienie aktu. A ponieważ Kon-
stytucję uchwalali klasyczni liberałowie,
oryginalistyczna wykładnia prowadzi dziś
do konserwatywnego prawa. Nieprzypad-
kowo Scalia powołany został do Sądu
Najwyższego przez prezydenta Reagana,
przywódcę tzw. konserwatywnej rewolucji. 

I tak, oryginalizm służyć może za
bezcenny instrument odwracania progre-
sywnych zmian lat 60. i 70. XX w. – ogra-
niczenia władzy państwowej (w szczegól-
ności ekspansji egzekutywy) oraz zabez-
pieczenia praw jednostki i ochrony wol-
nego rynku. Scalia opowiadał się za fede-
ralizmem (tak np. w sprawie Comptroller
of Treasury of MD. v. Wynne z 2015 r.)
czy prawem do posiadania broni (District
of Columbia v. Heller z 2008 r.) oraz da-
leko idącą wolnością słowa (Texas v. Joh-
nson z 1989 r.). Był również przeciwnikiem
akcji afirmatywnej (Grutter v. Bollinger
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z 2003 r.), prawa do aborcji (Planned
Parenthood v. Casey z 1992 r.), a nawet
publicznego systemu opieki zdrowotnej
(National Federation of Independent Bu-
siness v. Sebelius z 2012 r.).

Dla przyzwyczajonych do retoryki
współczesnego liberalizmu zaskakujące
było zwłaszcza stanowisko Scalii wobec
akcji afirmatywnej, czyli preferencyjnych
programów dla dotychczas dyskrymino-
wanych – np. mniejszości rasowych w pro-
cesie rekrutacji na studia. Chociaż Ame-
rykanin zdecydowanie opowiadał się prze-
ciwko dyskryminacji formalnej, to nie
zgadzał się na wyrównywanie historycz-
nych zaszłości poprzez transfer przywile-
jów, tzw. dyskryminację pozytywną. Uwa-
żał, że wszelkie wartościowanie różnic
pomiędzy ludźmi w prawie prowadzi do
niesprawiedliwości, dlatego też dyskry-
minacją jest każda idea równości inna
niż formalna. Przywileje dla mniejszości
etnicznych nie są zatem niczym innym
jak nową formą rasizmu. Co więcej, prawo
nie zna koncepcji długu dyskryminacyj-
nego, więc trudno współczesnych obarczać
odpowiedzialnością za winy przodków.
Scalia przywoływał przykłady krzywdy
uczniów, którzy co prawda uzyskali liczbę
punktów wymaganą w procesie rekrutacji
na studia, ale odmówiono im wstępu na
uniwersytet ze względu na kolor skóry
(ponieważ preferencyjnie potraktowano
mniejszości). Ważne są także ukryte skutki
programów rządowych. Nawet jeśli zmusi
się szpitale, by w obawie przed sankcjami
zatrudniały odpowiednią liczbę lekarzy
wywodzących się z mniejszości rasowych,
to nie sposób zobowiązać pacjentów, by
korzystali z ich usług. Chorzy, mając świa-
domość, że część medyków korzystała
z programów pozytywnej dyskryminacji,
w trosce o opiekę najwyższej jakości skłon-
ni będą raczej unikać tych, którzy mogli

uzyskać dyplom dzięki przywilejom akcji
afirmatywnej. 

Wola narodu kontra Konstytucja

Liczne wątpliwości dotyczące scaliow-
skiego oryginalizmu związane są nie tylko
z zarzucanym mu instrumentalnym wy-
korzystywaniem argumentacji prawniczej,
ale także samej istoty przywoływanej
teorii. Zwróćmy również uwagę, że nawet
na poziomie podziału władzy oraz systemu
hamulców i równowagi Konstytucja nigdy
nie funkcjonowała zgodnie z zamysłem
jej autorów. Kolegium elektorskie i senat
nie stały się instytucjami, w których rea-
lizowano perfekcjonistyczne ideały re-
publikanizmu. Koncepcja równowagi jesz-
cze w pierwszej połowie XIX w. poczęła
ustępować miejsca demokratyzmowi.
Współcześni liberałowie zastanawiają się
też, czy wobec coraz dalej idącej egalita-
ryzacji ustroju amerykańskiego, wiązanie
„woli narodu” dokumentem sprzed ponad
dwustu lat jest zgodne z dziś przyjętymi
wartościami. Wreszcie zaznaczyć trzeba,
że sama koncepcja judicial review nie
została zapisana w Konstytucji, ale wy-
wiedziona ze zwyczaju i praktyki sądów
stanowych oraz intencji osób zaangażo-
wanych w prace Konwencji Filadelfijskiej.
Kompetencję Sądu Najwyższego do ba-
dania zgodności aktów niższej rangi z Kon-
stytucją potwierdził bowiem dopiero ten
Sąd w orzeczeniu Marbury v. Madison
z 1803 r.

Kontrowersje budził także sam spo-
sób, w jaki wypowiadał się Scalia. Jego
styl był czymś całkowicie nowym dla Ame-
rykanów przyzwyczajonych do pełnej fa-
chowych terminów i odniesień do histo-
rycznych precedensów retoryki sędziow-
skiej. W słynnej, precedensowej sprawie
Romer v. Evans, dotyczącej możliwości
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wyłączenia stosowania prawa antydys-
kryminacyjnego w Konstytucji Stanu Ko-
lorado, z uwagi na równość formalną
wszystkich obywateli, Scalia zgłosił zdanie
odrębne. Pisał: „Rozważana przez nas Po-
prawka do Konstytucji [Stanu Kolorado]
nie jest wyrazem <napastowania> ho-
moseksualistów, ale raczej nieśmiałym
staraniem zasadniczo tolerancyjnych
mieszkańców Stanu Kolorado o zacho-
wanie tradycyjnych obyczajów, których
muszą bronić przed legislatorskimi za-
pędami uprzywilejowanych politycznie
mniejszości. (...) Ponieważ Konstytucja
Stanów Zjednoczonych nic nie mówi na
ten temat [dyskryminowania mniejszości
seksualnej], omawianą kwestię pozosta-
wiono do rozstrzygnięcia w drodze de-
mokratycznie przyjętego prawa, np. sta-
nowych konstytucji. Ten Sąd nie powinien
zatem ogłaszać, że <wrogość> wobec ho-
moseksualizmu jest występkiem i narzucać
wszystkim Amerykanom norm wyznawa-
nych przez establishment, z którego ten
Sąd sam się wywodzi”. Jeszcze swobodniej
Scalia wypowiedział się w sprawie pro-
ponowanego przez jednego z członków
Sądu Lemon test (test myślowy, pozwa-
lający stwierdzić, czy ustawa pośrednio
dotycząca religii nie narusza istoty zakazu
ustalonego w I Poprawce do Konstytucji),
gdy porównał ten eksperyment myślowy
do „upiora z horroru puszczanego w tele-
wizji grubo po północy, którego wciąż się
zabija i chowa w mogile, a on się ciągle
odkopuje i wyłazi z grobu”.

Amerykański liberalizm

Oryginalizm może być dla polskiego czy-
telnika koncepcją nieco dziwaczną, ale
jeszcze bardziej dezorientujące może wy-
dać się zawarte w tytule tekstu określenie
„liberał”. Jeśli jednak za Louisem Hartzem

przyjąć, że niemal cała amerykańska myśl
polityczna nie tylko wywodzi się z libera-
lizmu, ale wręcz jest liberalna, to stosunek
do Konstytucji i klasycznego liberalizmu
Ojców Założycieli doskonale ukazuje po-
dział na obozy, które nazywamy amery-
kańskim „konserwatyzmem” i „liberaliz-
mem”. Spór o dziedzictwo klasycznego
liberalizmu sięga ukształtowanego niemal
sto lat temu podziału na zwolenników
hooverowskiego indywidualizmu i Starego
Sądu oraz sympatyków rooseveltowskiego

demokratyzmu i dynamicznej wykładni
ustawy zasadniczej. Fundament współ-
czesnego konserwatyzmu w Stanach Zjed-
noczonych stanowi zatem wierność idea-
łom wolności indywidualnej, równości
formalnej, wizji małego i ograniczonego
rządu. Współcześni liberałowie utrzymują
zaś, że to oni w sposób właściwy realizują
postulaty Thomasa Jeffersona czy Jamesa
Madisona – poprzez ich rozszerzenie,
a czasem nawet trawestację. W tej sytuacji
konstytucjonalizm jawi się jako jedna
z linii demarkacyjnych pomiędzy klasycz-
nym a nowoczesnym (współczesnym, de-
mokratycznym, czy nawet socjalnym) li-
beralizmem Nowego Ładu, Johna Rawlsa
i prezydenta Baracka Obamy.
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Obrońca republikanizmu

Wbrew pozorom, oryginalizm Scalii nie
staje jednak po żadnej ze stron tego ideo-
logicznego sporu. Ponieważ nie opiera
się na interpretacji intencjonalnej, nie
zakłada aksjologicznego prymatu wartości
konserwatywnych. Sam Scalia niewątpli-
wie prywatnie był konserwatystą (nota-
bene założycielem słynnego The Federalist

Society), jednak jako sędzia bronił tradycji
klasycznej i republikańskiej (powszechnie
uznawany był za lidera konserwatywnego
skrzydła w Sądzie), ponieważ zobowiązy-
wała go do tego ścisła wykładnia obowią-
zującego prawa. To subtelna, ale istotna
różnica, której niejednokrotnie nie do-
strzegali zarówno zwolennicy, jak i prze-
ciwnicy „rycerza konserwatyzmu”.
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Opinia publiczna w ostatnich miesiącach
zaabsorbowana jest sporem wokół Try-
bunału Konstytucyjnego. Jest to spór waż-
ny i z punktu widzenia prawa bardzo cie-
kawy, ale jego przełożenie na życie zwy-
kłych obywateli Polski jest bardzo ogra-
niczone. Skład tego organu konstytucyj-
nego, mającego orzekać o zgodności lub
niezgodności ustaw z ustawą zasadniczą,
i sposób organizacji jego pracy nie wpły-
wają bezpośrednio na to, jak „szary Ko-
walski” rozstrzyga swój spór przed sądem
i czy jest traktowany z szacunkiem, czy
bez. To ma bowiem miejsce głównie przed
sądami powszechnymi, rozsianymi po ca-
łym kraju w liczbie 330, które – obok są-
dów administracyjnych i wojskowych –
rozpatrują najwięcej spraw bliskich oby-
watelom. Sprawy te zazwyczaj nie są
szczególnie efektowne i nie wzbudzają
większego zainteresowania opinii pub-
licznej, poza bardzo kontrowersyjnymi
przypadkami, które możemy obserwować
w programach typu „Sprawa dla reportera”
czy „Państwo w Państwie”. Jest jednak
co najmniej kilka powodów, by twierdzić,
że nasze społeczeństwo powinno intere-

sować się sprawami, które codziennie od-
bywają się przed polskimi sądami.

Polacy nie ufają sądom

Pierwszym z tych powodów jest niskie
zaufanie do sądów. Według Eurostatu
tylko 31% Polaków ufa krajowym insty-
tucjom sprawiedliwości. Daleko nam do
poziomu zaufania, jakim darzą te insty-
tucje obywatele takich krajów jak Dania
(80%), Finlandia (74%) czy Austria (67%),
w których poziom zaufania przewyższa
znacznie średnią unijną (43%)1. Jest to
o tyle niepokojące, że trzecia władza jest
jednym z filarów systemu demokratycz-
nego i państwa prawa, obok władzy usta-
wodawczej i wykonawczej. Powstała i ist-
nieje tak naprawdę po to, żeby obywatele
mieli gdzie rozstrzygać swoje spory
w świetle prawa. Jej usytuowanie powinno
sprawiać, by cieszyła się ona dużym spo-
łecznym zaufaniem. Tymczasem, według
komunikatów z badań CBOS -u z lat 2010–
2014, pt. „Oceny instytucji publicznych”,

FiLiP a. GołęBiewski
Socjolog, dyrektor programu Obywatelski Monitoring Sądów
w Fundacji Court Watch Polska

Obecność publiczności wystarcza do uruchomienia mechanizmu kontroli
społecznej na sali rozpraw i pozytywnie wpływa na zachowanie sądu

obywatelski monitoring sądów ma sens

1 Źródło: Eurobarometr nr 72.

http://www.cbos.pl/PL/publikacje/publikacje.php


polskie sądy oceniane są źle. W wymie-
nionym okresie opublikowano 15 takich
komunikatów i zaledwie w jednym przy-
padku liczba ocen negatywnych była równa
pozytywnym (po 36% we wrześniu 2011 r.).
W pozostałych czternastu komunikatach
przeważają oceny negatywne, czasami
bardzo skrajnie. Pozytywnie działalność
sądów ocenia od 20% do 36% ankieto-
wanych, podczas gdy negatywnie od 36%
do aż 64%. 

Jeśli chodzi o samych sędziów, to
wyniki badań społecznych wskazują na
istnienie podobnego problemu. Aż 22%
badanych nie wierzy, że sędziowie orzekają
nie ulegając naciskom, 44% uważa, że
czasem ulegają, a czasem nie, a tylko 4%
wierzy, że zawsze orzekają nie ulegając
naciskom.

Skąd w naszym społeczeństwie niskie
zaufanie do sądownictwa? Przyczyn jest
zapewne wiele. Niektóre z nich leżą po
stronie samych obywateli (niska świado-
mość prawna, brak zainteresowania są-
downictwem, bierność społeczna itp.).
Znacząca część z nich leży jednak także
po stronie samych sądów. W uproszczeniu
można by je określić jako ogólny brak
wrażliwości na perspektywę zwykłych lu-

dzi, na który składają się: słaba komuni-
kacja, nadużywanie niezrozumiałego żar-
gonu prawniczego, przewlekłość spraw,
zamkniętość i wysoki poziom sformali-
zowania instytucji trzeciej władzy, mo-
numentalność i wrażenie niedostępności
gmachów sądów itp. Naturalnie, wszelkie
uogólnienia w odniesieniu do sądownictwa
są nieuprawnione, jest to bowiem kwestia
bardzo zróżnicowana, a sądy (a nawet
wydziały w danym sądzie) mogą się od
siebie znacząco różnić, zarówno jeśli
chodzi o zachowanie sędziów, jak i infra-
strukturę budynków sądów. 

Syndrom oblężonej twierdzy

Dochodzimy tu do drugiego problemu,
jakim jest nieprzystawalność perspektyw
obywateli z jednej, a sądów z drugiej stro-
ny. Mimo że sądy tak naprawdę istnieją
dla społeczeństwa, aby rozstrzygać spory
jego przedstawicieli, można mieć poczucie,
że często o tym zapominają. Obywatele
nierzadko zgłaszają swoje zastrzeżenia
do pracy sądów. Czasem są to pretensje
mniej, a czasem bardziej uzasadnione,
przybierające mniej lub bardziej skrajną
formę. Jednak przedstawiciele sądow-
nictwa najczęściej alergicznie reagują na
wszelką krytykę, wykazując tzw. „syndrom
oblężonej twierdzy” i nie dopuszczając
argumentów ze strony społeczeństwa.
Tych krytykujących aktywniej mają w zwy-
czaju nazywać „pieniaczami”. Trudno
 znaleźć stanowiska sędziów, w których
przyjmowaliby krytykę i starali się zro-
zumieć perspektywę zwykłego człowieka
w sądzie, najczęściej niebędącego praw-
nikiem (wyjątkiem jest tu postawa sędziego
Jarosława Gwizdaka, prezesa Sądu Rejo-
nowego Katowice-Zachód, nagrodzonego
tytułem Obywatelskiego Sędziego Roku
2015). 
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Jest wiele inicjatyw, które obywatele
podejmują protestując przeciwko, ich zda-
niem, złej pracy sądów. Stowarzyszenie
Niepokonani 2012 czy Stowarzyszenie
Przeciw Bezprawiu od lat gromadzą ludzi
mających dogłębne poczucie, że zostali
przez sądy skrzywdzeni. Jako przykład
podać można też portal dajwlape.pl, na
którym pojawiają się konkretne nazwiska
sędziów, niejednokrotnie okraszone ko-
mentarzami oskarżającymi ich o niecne
czyny, z których najbardziej jaskrawymi
są te, mówiące o ich skorumpowaniu. 

Do Fundacji Court Watch Polska,
którą autor niniejszego artykułu repre-
zentuje, także zgłasza się mnóstwo ludzi,
mających realne poczucie krzywdy i nie-
sprawiedliwości, z którymi spotkali w są-
dzie. Twierdzą, że sędziowie celowo błędnie
protokołują przebieg rozprawy bądź fał-
szują protokoły z posiedzeń, dogadują się
z jedną ze stron, a następnie są stronniczy,
nie dopuszczają ich wniosków dowodo-
wych, powołują skorumpowanych biegłych
itp. Niektórzy z nich mogą faktycznie
sprawiać wrażenie pieniaczy. Inni, mimo
braku wykształcenia prawniczego, bardzo
rzeczowo (posiłkując się szczegółową do-
kumentacją) pokazują, gdzie, ich zdaniem,
sądy i konkretni sędziowie popełnili błędy.
Naszym zadaniem nie jest, w żadnej mie-
rze, rozstrzyganie czy ci obywatele mają
rację, czy całkowicie się mylą. Musimy
jednak odnotować te zachowania jako
zjawisko, którego skala jest znacząca. Fakt
natomiast jego występowania świadczy
o co najmniej dwóch rzeczach: poczuciu
bezsilności obywateli w starciu z monu-
mentalną i nieprzeniknioną, w ich mnie-
maniu, machiną wymiaru sprawiedliwości
oraz ich całkowitym braku zaufania do,
bądź co bądź, instytucji publicznej, fi-
nansowanej z naszych podatków, która
powinna stać na straży sprawiedliwości. 

Jak zatem obywatele, którzy mają
poczucie bezsilności i krzywdy ze strony
sądu, mają wyrażać swoje obawy? Odpo-
wiedź ze strony środowiska prawniczego
zabrzmiałaby zapewne: „powinni zgro-
madzić jakieś materiały świadczące o tym,
że mają rację i zgłosić sprawę do proku-
ratury, a ta, rzetelnie prowadząc śledztwo,
skierować akt oskarżenia przeciwko kon-
kretnym sędziom do… sądu”. Sprawa wy-
daje się prosta, tyle tylko, że ci obywatele,
bazując na swoich wcześniejszych do-
świadczeniach z ww. instytucjami, nie
wierzą w rzetelne śledztwa. Wielu sędziów
negatywnie reaguje na prośby uczestników
jawnych postępowań o możliwość nagry-
wania przebiegu rozprawy na dyktafon.
Jak zatem gromadzić materiały, które
mogłyby posłużyć jako materiał dowodowy? 

W obliczu tak znacznego poczucia
bezsilności, powstają takie portale jak
dajwlape.pl. Zapewne są one dalekie od
doskonałości, zbyt wiele w nich uprosz-
czeń, nierzetelności czy oszczerczych słów,
ale tak właśnie należy je postrzegać: jako
wyraz bezsilności części społeczeństwa
i próby napiętnowania niewłaściwych
praktyk w obliczu poczucia braku innych
możliwości.

Potrzeba kontroli społecznej

Obywatele muszą mieć narzędzia do spra-
wowania kontroli społecznej nad sądow-
nictwem i piętnowania zachowań tej części
sędziów, którzy swoją postawą niszczą
autorytet sądów. Potrzebują oni platformy,
za pomocą której będą w stanie wskazy-
wać, co im w sądach nie odpowiada,
a jakie praktyki ich zdaniem są słuszne
i zasługują na powielanie.

To jest właśnie istota kontroli spo-
łecznej, w sądownictwie szczególnie is-
totna, gdyż ważą się tam losy ludzi, ich
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majątki, status rodzinny, być albo nie być
przedsiębiorstwa itp. Jednak, żeby owa
kontrola społeczna miała szansę zaistnieć,
muszą znaleźć się ludzie chcący ją spra-
wować. Społeczny czynnik w teorii mają
sprawować w sądach tzw. ławnicy – sę-
dziowie społeczni, którzy nie będąc pro-
fesjonalnymi prawnikami mają szansę
orzekać na równych prawach z sędzią
profesjonalnym i w skrajnych przypadkach
nawet go przegłosować. Jest jednak wiele
przesłanek, by twierdzić, że nie spełniają
oni swojej roli. Są powoływani w bardzo
niewielu sprawach, a jeśli już, to najczęściej
wykazują bierną postawę i powielają zda-
nie sędziego profesjonalnego (pisała o tym
m.in. Adriana Bartnik w „Sędzia czy kibic?
Rola ławnika w wymiarze sprawiedliwości
III RP. Analiza socjologiczno-prawna”).

Konstytucja RP w artykule 45 daje
możliwość sprawowania kontroli społecz-
nej w sądownictwie przez zwykłych oby-
wateli, umożliwiając im obserwację jaw-
nych rozpraw. Nie potrzeba mieć w sądzie
żadnych pozwoleń, wniosków czy pism,
wystarczy po prostu przyjść i wybrać roz-
prawę z wokandy, a następnie zasiąść na
ławach przeznaczonych dla publiczności.
Jeżeli sędzia nie wyłącza jawności (a ma
to miejsce niezwykle rzadko), to prawo
umożliwia obserwację takiej rozprawy
i nikt nie może nas stamtąd wyprosić
(chyba, że jesteśmy pod wpływem alkoholu
lub stanowimy zagrożenie). To zadziwia-
jące, ale z naszych doświadczeń wynika,
że ten niezwykle miękki środek wpływu
na pracę sądu, jakim jest obecność pub-
liczności, wystarcza do uruchomienia me-
chanizmu kontroli społecznej na sali roz-
praw i pozytywnie wpływa na zachowanie
sądu. 

Fundacja Court Watch Polska, ba-
zując na tym właśnie artykule 45 ustawy
zasadniczej, od niemal sześciu lat orga-

nizuje Obywatelski Monitoring Sądów.
Blisko 2 tys. osób włączyło się już w te
działania na zasadach wolontariatu i do-
konało co najmniej jednej obserwacji roz-
prawy. W sumie takich obserwowanych
rozpraw było już niemal 30 tys. Dodat-
kowo, ocenie podlega również infrastruk-
tura budynków sądów, ich funkcjonalności
i dostosowania do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. 

Wiele wskazuje na to, że Obywatelski
Monitoring Sądów jest najlepszym spo-
sobem na rozwiązanie problemów, jakie
zostały opisane w niniejszym artykule.
Obywatele, zachęceni do pójścia do sądu
i wykonywania obserwacji rozpraw, uczą
się jak on funkcjonuje i wyrabiają sobie
opinię na podstawie bezpośredniego kon-
taktu z tą instytucją, a nie bazując na
uproszczonych przekazach medialnych
czy stereotypach funkcjonujących w spo-
łeczeństwie na temat trzeciej władzy. Są
przez to w stanie lepiej zrozumieć per-
spektywę sądu. Last but not least, oby-
watele gromadząc dane z rozpraw umoż-
liwiają rzetelne wypowiadanie się na temat
sądownictwa, zgodne z metodologicznymi
standardami. Fundacja Court Watch Pol-
ska corocznie prezentuje raport, który
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jest podsumowaniem danego cyklu mo-
nitoringu i opiera się właśnie na ww. ob-
serwacjach. Ostatni wydany raport jest
podsumowaniem 5 lat prowadzenia Oby-
watelskiego Monitoringu Sądów i poka-
zuje, że ma on głęboki sens, gdyż udało
się zaobserwować poprawę branych pod
uwagę wskaźników. 

Spóźnienia zdarzają się w każdej in-
stytucji, jednak w sądach bywają szcze-
gólnie dotkliwe dla stron. Odsetek posie-
dzeń zaczynających się punktualnie wzrósł
w najintensywniej monitorowanych są-
dach z 50% do 58%. W niektórych sądach
poprawa wyniosła nawet 20 punktów pro-
centowych. Kolejną kwestią związaną ze
wskazanym problemem jest sposób od-
noszenia się sędziów do faktu spóźnienia.
Przeprosiny lub wyjaśnienie obserwatorzy
odnotowali w ciągu ostatniego roku
w przypadku 22% obserwacji opóźnionych
rozpraw, podczas gdy w cyklu 2011/2012
odsetek ten wynosił zaledwie 13%. 

Ważne jest też poczucie, że sąd jest
miejscem, gdzie obywatele mogą swo-
bodnie przebywać (zgodnie z art. 45 Kon-
stytucji RP). W najintensywniej monito-
rowanych sądach odsetek obserwacji,
podczas których sędzia miał zastrzeżenia
do obecności wolontariusza lub robienia
przez niego notatek, spadł w latach 2011–
2015 prawie o połowę: z 5,2% do 2,8%.
To oznacza, że sędziowie coraz częściej
rozumieją potrzebę kontroli społecznej
w sądach, która w gruncie rzeczy im sprzy-
ja, dając informację zwrotna i umożliwiając
zmianę na lepsze.

To tylko niewielka część z analiz,
które zostały zaprezentowane w raporcie.
Jak widać, obserwowane są rzeczy nie-
wymagające specjalistycznej wiedzy praw-
niczej. Jest to celowy zabieg, gdyż metoda
Court Watch ma na celu odzwierciedlenie
perspektywy zwykłych obywateli w sądach,

a nie tylko prawników. Z powyższego wy-
nika, że kiedy kontrola społeczna działa,
w dłuższej perspektywie widać zmiany
na lepsze. Sądy to nasze dobro wspólne,
o które należy dbać, a dbanie polega mię-
dzy innymi na tym, żeby wytykać błędy
i wskazywać właściwe działania. 

Zmiany systemowe 
i zaangażowanie obywateli

Metoda Court Watch to oczywiście tylko
środek do osiągnięcia celu, jakim jest lep-
sze sądownictwo dla nas wszystkich. Za-
pewne nie jedyna i niewystarczająca. Po-
trzebne są zarówno zmiany systemowe
(rozwiązujące chociażby kwestię nadmier-
nego obłożenia sprawami wielu sędziów),
jak i mądre działania polityczne, które
oprą się pokusie zabrania sądom nieza-
leżności, a będą miały na celu dobro zwy-
kłych ludzi. Nieodzowne jest unikanie,
ujawnianie i piętnowanie zjawiska kon-
fliktu interesów w środowisku wymiaru
sprawiedliwości (podobnie jak wśród or-
ganów ścigania czy adwokatury). Przepisy
powinny być tak sformułowane, żeby oba-
wa przed wykryciem powiązań rodzinnych,
biznesowych czy towarzyskich między sę-
dziami, prokuratorami, adwokatami a stro-
nami, była zbyt silna, żeby ktokolwiek
ryzykował nieujawnianiem ich. Wiąże się
to także z niezwykle ważną kwestią po-
stępowań dyscyplinarnych względem sę-
dziów. Tajemnicą poliszynela jest, że
sędzia jest praktycznie nieusuwalny z za-
wodu, a sankcje wynikające z postępowań
dyscyplinarnych bywają nieadekwatne:
zbyt kosztowne dla drobnych nieprawid-
łowości i zbyt łagodne dla bardzo istotnych
błędów. Przykładem tego ostatniego niech
będzie chociażby sędzia Ryszard Milewski,
wobec którego zastosowano prowokację
dziennikarską, pokazującą, że był on w sta-
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nie negocjować sposób prowadzenia spra-
wy w ramach afery Amber Gold z władzą
wykonawczą. Było to całkowite sprzenie-
wierzenie się misji wykonywanego zawodu,
a nawet temu, o co sędziowie zawsze tak
gorliwie walczą – potrzebie zaufania wy-
miarowi sprawiedliwości. Mimo to, sędzia
Milewski nadal orzeka i w majestacie
Rzeczpospolitej wydaje wyroki. Zdecydo-
wali o tym inni sędziowie, w ramach po-
stępowania dyscyplinarnego.

Kluczowe z punktu widzenia zwykłych
ludzi, nieposiadających narzędzi do do-
konywania zmian systemowych wskaza-
nych powyżej, jest pielęgnowanie w sobie

postaw obywatelskich, interesowanie się
życiem publicznym, a w szczególności
pracą sądów. Świadomość swoich praw
i determinacja w dążeniu do celu oraz
patrzenie na ręce każdej władzy sprawiają,
że bardziej liczy się ona z obywatelem
i ma mniejsze pokusy do dokonywania
nieprawidłowości. To jest właśnie idea
społeczeństwa obywatelskiego, której nikt,
poza nami samymi, nie wcieli w życie.
Dołożenie małej cegiełki, w postaci pójścia
do sądu i obserwowania rozprawy w cha-
rakterze publiczności, kosztuje niewiele,
a może przynieść zadziwiająco dobre efek-
ty, zwłaszcza długofalowo.
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Od ponad dziesięciu lat Polska znajduje
się w pułapce jałowego sporu między PO
a PiS. Jeżeli Robert Krasowski ma rację,
to jedyną szansą na wyjście z tej pułapki
jest powolna utrata wiarygodności obu
protagonistów tego sporu. Wielokrotne
wezwania do złagodzenia konfliktu między
dwoma walczącymi o władzę obozami od
lat nie odniosły skutku. Żadna pozytywna
perswazja nie zmieniła postawy zapiekłych
uczestników sporu. Żaden nowy projekt
polityczny nie osłabił dotąd skutecznie
ich dominacji. Czy może to uczynić dobra
publicystyka? Najnowsza książka Kra-
sowskiego jest najważniejszą próbą za-
kwestionowania dominujących dziś, skraj-
nie stronniczych opisów polskiej polityki.
Opisów, które żywią dwa główne polityczne
obozy.

Podmiotowość dla dwóch

Krasowski nie próbuje nas przy tym prze-
konać do tego, że może być inaczej. Prze-
ciwnie, z odrobiną fatalizmu pokazuje
czynniki, które popchnęły głównych ak-

torów do brutalnej i nieznającej umiaru
wojny na słowa. W tym sensie pozostaje
wierny metodzie zaprezentowanej już
w dwóch poprzednich książkach opisują-
cych dzieje Trzeciej Rzeczpospolitej – „Po
południu” (lata 1989–1995) i „Czas gnie-
wu” (lata 1996–2005). Rekonstruuje nie
tyle fakt po fakcie, co emocja po emocji,
przeprowadza wiwisekcję lęków i uprze-
dzeń, genialnych rozpoznań i prostych
błędów. Pokazuje nam politykę zreduko-
waną do gry głównych aktorów. Pełną
podmiotowość ma przy tym tylko dwóch
najważniejszych. 

Zacznijmy od intrygującej charakte-
rystyki jednego z nich: „w szczególności
nie znosił warszawskiej elity, jej napu-
szonych polityków, jej przemądrzałych
publicystów. Uważał, że z polityki nie ro-
zumieją nic. Gardził nimi głęboko, nawet
gdy go popierali (…) Narzucali polityce
liryczne wyobrażenia, on tymczasem wie-
dział, że takiej polityki w ludzkich dziejach
nie było”. Każdy, kto zna poglądy i publi-
cystykę Roberta Krasowskiego będzie wie-
dział, że mówi on nie o Kaczyńskim lecz

raFał MaTyja
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

„Czas Kaczyńskiego” jest najważniejszą próbą zakwestionowania domi-
nujących dziś, skrajnie stronniczych opisów polskiej polityki. Opisów,
które żywią dwa główne polityczne obozy

krasowski kontra Po-Pis



o Tusku. Ale ta charakterystyka to jeden
z kluczowych punktów polemiki, jaką na
kartach swej książki toczy on z medialnymi
stereotypami dotyczącymi dwóch najważ-
niejszych polityków ostatniej dekady. 

Poświęca przy tym wiele miejsca cha-
rakterowi, metodzie politycznej, przeko-
naniom Tuska i Kaczyńskiego. Pozostali
politycy są właściwie statystami, o ile
w ogóle zostaną łaskawie dostrzeżeni i wy-
mienieni z nazwiska. Bo Krasowski reda-
guje swoją historię wbrew sztuce, której
hołdują zawodowi historycy – gardzi zbęd-
nymi dla podstawowej narracji detalami.
Niczym autor sztuki teatralnej redukuje
obsadę do minimum. Poza premierami
i prezydentami nazwiska polityków po-
jawiają się niezwykle rzadko. Ich strategie,
pomysły – nigdy. Liczą się Donald Tusk
i Jarosław Kaczyński. W jakimś stopniu
jeszcze Lech Kaczyński. A my, czytelnicy,
mamy się skupić na głównych postaciach,
śledzić ich decyzje, analizować ich cha-
raktery. Jest to tym łatwiejsze, że Kra-
sowski w trzeciej części swojej historii
Trzeciej Rzeczpospolitej opanował zna-
komicie styl pisania o tej warstwie polityki.
Widać, że poświęcił sporo czasu nie tylko
na zrozumienie swoich bohaterów, ale
także na wymyślenie obrazowych sposo-
bów ich opisania. 

„Kiedy Tusk zakładał Platformę nie
był już liberałem, lecz politykiem, poglądy
nie były dla niego celami, lecz narzędziami.
Celem była władza pojmowana jako oso-
bisty triumf, jako wzięcie pełnej puli sta-
nowisk przez grupę kolegów”. Tusk tego
triumfu pragnął, pragnął wyjść z tarczą
z upokorzenia, jakie spotkało go w Unii
Wolności, gdy przegrał z Bronisławem
Geremkiem walkę o przywództwo. Ale
Krasowski przytomnie zauważa, że „nigdy
go nie interesowała władza nad rzeczy-
wistością lecz panowanie nad ludźmi”.

To ta cecha Tuska określiła styl jego rzą-
dów bardziej niż cokolwiek innego. 

Jeżeli Kaczyński był w czymś do Tus-
ka podobny, to było to przywiązywanie
równie dużego znaczenia do panowania
nad ludźmi, nade wszystko nad własnym
obozem politycznym. „Był najsprawniej-
szym partyjnym liderem w dziejach pol-
skiej demokracji – rozważnym, wyracho-
wanym, bezwzględnym. Premierostwo
było dla niego przygodą, natomiast partia
była całym jego życiem. Dla niej porzucał
swoje poglądy, dla niej pogrążał się w ra-
dykalizmie, dla niej narażał się na krytykę.
Potrzeba zachowania partii zawładnęła
nim całkowicie, nie było dla niego waż-
niejszego celu”. 

Po roku 2005 ci dwaj ludzie zdomi-
nowali polską politykę, rozgrywka między
ich partiami przykuwała uwagę publicz-
ności i komentatorów. A jednak Krasowski
nadał swej książce tytuł wskazujący tylko
na jednego z walczących polityków. 

Czas Kaczyńskiego

Jak wyjaśnia Krasowski „Tusk pierwszy
zrozumiał, że nastała epoka Kaczyńskiego,
że lider PiS stał się dla polskiej polityki
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punktem odniesienia. I zamiast z tym
faktem walczyć, lepiej go wykorzystać.
Bo w epoce Kaczyńskiego wcale nie musi
rządzić Kaczyński”. W wielu miejscach
Krasowski sygnalizuje mimochodem, że
czas Kaczyńskiego to epoka, która tętniła
gniewem na politykę. Na chwilę w jego
opisie pojawia się społeczeństwo, jako
ważny czynnik sprawczy, otwierający szan-
sę przed politykami takimi jak Tusk i Ka-
czyński, Giertych i Lepper, a odbierający
możliwość działania umiarkowanym re-
prezentantom elity lat 90. Ton tej polityce
nadawały nie teksty umieszczone w dzia-
łach opinii „Gazety Wyborczej” czy „Rzecz-
pospolitej”, ale krzyczące tytuły z pierw-
szych stron tabloidów. 

Najważniejsze pytanie, którego Kra-
sowski nie podejmuje, brzmi: czy to ocze-
kiwania społeczne i postawy partyjnego
zaplecza zrobiły z Kaczyńskiego i Tuska
brutalnych i nieufnych graczy, czy też oni
odcisnęli tak silne piętno na polityce mocą
swych charakterów? Albo, mówiąc inaczej:
czy gdyby nie było Kaczyńskiego i Tuska,
konflikt byłby równie ostry, szeregi par-
tyjne równie bezwzględnie pacyfikowane,
sprawowanie władzy równie cyniczne?
Czy oglądalibyśmy mniej więcej ten sam
spektakl, tyle że w gorszej obsadzie? 

Czas Kaczyńskiego to jednak nie tylko
okres gniewu wymierzonego w politykę,
ale także bardzo zaostrzonych apetytów
materialnych. I nie mówimy tu już tylko
o postawie elektoratów, ale szerokich
klienteli partyjno-politycznych, złożonych
z ludzi, gotowych na wszystko w zamian
za etat, kontrakt, dostęp do władzy. Ludzi,
których nie trzeba było przekonywać ar-
gumentami. Którym należało tylko wysłać
„przekazy dnia”, by czegoś nie pomylili.
To tło Krasowski pomija, w jego wizji
partie są anonimowym chórem, bezmyśl-
nie powtarzającym sformułowania liderów. 

Kaczyński dominuje nad Tuskiem
tworząc wielkie narracje, które stanowią
punkt odniesienia dla pozostałych, ale
paradoksalnie pozwalają głównemu ry-
walowi na nieformułowanie własnej wizji
i poprzestawanie na straszeniu PiS-em.
Kaczyński bowiem „był wielkim liderem
partyjnym, a postępował jakby był wielkim
przywódcą narodu, któremu Bóg dał misję
do spełnienia. Wszystkie jego cele były
pompatyczne – obrona narodowej tożsa-
mości, odzyskanie państwa, przetrwanie
polskiej kultury, ochrona polskiej rodziny.
Roznosiły go ambicja i pycha”. 

Prawdziwi przegrani

Kogo pokonali zatem Tusk i Kaczyński?
Nie tylko postkomunistów, których szcze-
rze nie znosili, ale także tę część elity in-
telektualnej, która określała sens przemian
w latach 90. XX w. Zresztą koniec SLD
przypominał raczej przemyślane samo-
bójstwo niż porażkę w walce z dominują-
cymi siłami prawicy. Pogrążona w we-
wnętrznej walce partia Millera raczej usu-
nęła się z pola walki, niż poniosła spekta-
kularną klęskę. Drugi przeciwnik, jakim
dla obu polityków była elita intelektualna
powiązana wcześniej z Unią Demokra-
tyczną i „Gazetą Wyborczą”, okazał się
wobec zasadniczych zmian życia publicz-
nego, do jakich doszło u progu XXI wieku,
bezradny. Nie odnalazł się w nowych re-
gułach gry, nie wytrzymał tempa i stylu
dyktowanego przez telewizje informacyjne
i tabloidy. 

I choć Krasowski dość uważnie opi-
suje problem skomplikowanych relacji
między swoimi dwoma bohaterami a opi-
niotwórczymi kręgami inteligencji, to
zdaje się nie dostrzegać, że w opisywanym
okresie miejsce dawnych autorytetów
„Gazety” czy Unii Demokratycznej zajęli
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niestroniący od brutalności i świetnie
czujący się w nowych czasach Tomasz Lis
czy Kuba Wojewódzki.

Tej inteligencji, która głosowała na
UD, a rozczarowana mogła poprzeć prawe
skrzydło politycznego centrum, jakim była
w początku lat 90. partia Kaczyńskiego,
już nie ma. Ostatnie opinie wypowiadała
w początkach koalicji AWS-UW, ale po
klęsce tej drugiej partii w roku 2001 prze-
stała się politycznie liczyć. Jej reprezen-
tanci byli jeszcze gośćmi programów pub-
licystycznych, ale tylko dlatego, że gwa-
rantowali krytyczną ocenę Kaczyńskiego,
podtrzymującą rządy Tuska. Kilku repre-
zentantów tej formacji zostało zaproszo-
nych do Kancelarii Prezydenta Komo-
rowskiego, ale ich obecność była jedynie
symbolem uznania dla wcześniejszych
dokonań. 

Gdy zatem Krasowski pisze o inteli-
gentach, że Kaczyński „uwodził ich diag-
nozą, ale zawstydzał praktyką”, mam wra-
żenie, że te obserwacje pasują być może
do Jadwigi Staniszkis, może do jakiegoś
kręgu znajomych Autora, ale nie do więk-
szości znanych mi komentatorów, którzy
brutalność Kaczyńskiego uważają za co
najmniej korzystną dla siebie. Bez względu
na to, czy reprezentują prawą czy lewą
stronę sporu. Brutalna polityka PiS okazała
się łatwym wyzwaniem, co sprawiło, że
stronami sporu stali się nie wyrafinowani

intelektualiści, ale niemający skrupułów
pałkarze. 

Środowiska opiniotwórcze rozpadły
się na dwa obozy, bezwzględnie lojalne
wobec swoich politycznych liderów. Nie-
zdolne do formułowania odważniejszej
krytyki, ba – pilnujące, by nie pojawiło
się nic znaczącego pomiędzy nimi. By
świat pozostał czarno-biały, a sztuka jego
opisu sprowadzała się do odgrzewania
latami kilku, tych samych argumentów.
To pęknięcie pogłębiło pułapkę, którą za-
stawili na polską myśl polityczną Kaczyński
i Tusk. Odebrało jej możliwość samoob-
rony, formułowania własnych – nieza-
leżnych od bieżącej taktyki – tez. Usunęło
też ważny przedmiot tej dyskusji, jakim
tradycyjnie było państwo. Debata skon-
centrowała się na emocjach i na słowach,
na zarzutach i epitetach. 

Państwo, czyli rzeczywistość

Krasowski wielokrotnie podkreśla, że suk-
cesy Tuska i Kaczyńskiego były możliwe
jedynie za cenę lekceważenia spraw pań-
stwowych. Pisze, nie bez goryczy, iż „pre-
mierzy z kapelusza z zapałem naprawiali
państwo, średnio im to szło, ale sporo im
się udało. Jednak potem do władzy do-
chodzili wielcy liderzy i kilkoma krokami
tratowali ich pracę – czystkami w admi-
nistracji, dyplomacji w służbach, rozwią-
zywaniem dobrych instytucji, tworzeniem
niepotrzebnych”. Wałęsę i Millera, Tuska
i Kaczyńskiego przeciwstawia tym, którzy
państwo budować chcieli – Cimoszewi-
czowi, Dornowi i Rokicie. 

Nie idealizuje przy tym lat 90. Pisze
wprost, iż wcześniej władza premiera była
osłabiona przez partie – jego własną i koa-
licyjną. Ograniczana przez wspierających
oligarchów lub związki zawodowe, przez
prezydenta. U fundamentów III RP legł
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Nawet sam spór o Trzecią

rzeczpospolitą był pozorny:

„ani kaczyński niczego nie

burzył, ani Tusk niczego nie

bronił”



zatem – zdaniem Krasowskiego – egoizm
partyjny. Jednak – jak pisze Krasowski –
„w 2005 roku państwo znalazło się w rę-
kach nie partii, lecz jednostek. Tyleż uta-
lentowanych, co toksycznych, które swoimi
emocjami zarażały państwo”. 

Krasowski powtarza swoją główną
tezę bardzo dosadnie: „Tusk i Kaczyński
krytykowali postkomunistów za to, że
państwo uczynili własnym folwarkiem
obsługującym ich materialne potrzeby.
Nie byli lepsi, zamienili państwo w na-
rzędzie rozładowywania własnych, nie-
zdrowych emocji”. Pytanie tylko, czy tacy
byli w momencie startu ich wielkich karier.
Wszak Tusk zakładał formację „trzech te-
norów” i szeroko otworzył drzwi przed
nowymi ludźmi, nienależącymi wcześniej
do KLD czy UW. Kaczyński respektował
kolegialne instytucje PiS, przynajmniej
do zwycięstwa w 2005 roku. 

Jaką rolę w zmianie odegrały cechy
charakteru, a jaką zimna kalkulacja? Tusk
– zdaniem Krasowskiego „miał rację, że
społeczeństwo jest kapryśne, że nie chce
reform, że uśmierca każdą ambitną wła-
dzę”. Ale skończyło się na tym, że „miał
władzę kanclerza, a samopoczucie urzęd-
nika, który drży przed dymisją. (…) Tusk
nie był chciwy, był raczej ostrożny na
granicy tchórzostwa”. Skazywało to władzę
PO na jałowość, na pasywność w sprawach,
od których nie zależało samo utrzymanie
się u władzy. 

Podobnie jałowe okazały się jednak
także wcześniejsze rządy PiS. Czytamy
u Krasowskiego, że „partia, która z Ry-
dzykiem i Lepperem u boku prowadziła
wojnę z establishmentem, stała się for-
macją jałowego protestu. Mogła wszystko
obiecać, ale nie mogła niczego zrobić. (…)
Mała i zanarchizowana Unia Wolności
zmieniała rzeczywistość, wielki i sprawny
PiS o zmianach jedynie gawędził”. Nawet

sam spór o Trzecią Rzeczpospolitą był
pozorny: „ani Kaczyński niczego nie burzył,
ani Tusk niczego nie bronił”. 

Dwie następne dekady

„Czas Kaczyńskiego” zamyka trzyczęściowy
cykl o historii najnowszej Polski. Pokazuje
znakomicie personalne sprężyny polityki,
uważnie milcząc o czynnikach instytu-
cjonalnych i ekonomicznych. Nie opowiada
o roli Tuska w betonowaniu status quo,
ani o tym, jak relacje między zarobkami
w sferze budżetowej i poza nią kształtowały
klientelistyczne mechanizmy polskiej po-
lityki. Nie wspomina o roli Dorna i Rokity
w przekazaniu władzy Kaczyńskiemu i Tu-
skowi. Roli, jaką ci pierwsi politycy odegrali
wprowadzając w 2001 roku nowy me-
chanizm budżetowego finansowania partii.
To jednak, co wydaje się wadą książki,
jest jej wielką zaletą. Redukując świat do
konfliktu wybitnych jednostek, pokazuje
to, co dla innych pozostaje niewidoczne.
Krasowski nie dzieli włosa na czworo, ale
błyskotliwie przechodzi niemal w każdym
akapicie od obserwacji do konkluzji. Zmu-
sza do weryfikowania naszych intelek-
tualnych przyzwyczajeń. 

Dlatego książkę Krasowskiego trzeba
nie tylko przeczytać, ale dobrze przemyśleć
– autor bowiem namawia nas do trzeźwej
oceny najważniejszych graczy, a zarazem
do nieulegania ich emocjom. Podpowiada
sprytny sposób uwolnienia się z pułapki,
w jaką wepchnął nas spór Tuska z Ka-
czyńskim, spór obozu liberalnego z pat-
riotycznym. Gdyby książka ukazała się
w latach 90. byłbym pewien, że za Kra-
sowskim pójdą inni, że ten styl pisania
znajdzie licznych naśladowców, że uwolni
stłumione dotąd idee i argumenty. 

Dziś – rozumiejąc sposób, w jaki po-
dzielone zostało pole gry – sądzę, że punkt
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widzenia Krasowskiego może nie znaleźć
zrozumienia w kręgu zawodowych ko-
mentatorów i publicystów. Media tożsa-
mościowe żadnej ze stron nie udźwigną
bowiem ciężaru „odprzekonywania” czy-
telników od tez głoszonych z wielką prze-
sadą od dekady. Nie odżegnają się wszyst-
kich podgrzewających emocje epitetów
i oskarżeń pod adresem przeciwników. 

Jednak wiele spraw zostało nazwa-
nych po imieniu. Ci, którzy chcą się uwol-
nić z pułapki PO-PiS zyskali cenne argu-
menty i sporo pomysłowych forteli, po-
trzebnych w wyplątywaniu się z emocjo-

nalnych więzów, które nas krępują i skła-
niają do opowiadania się – mimo wszystko
– po jednej ze stron. I choć Krasowski
kończy swą opowieść na wydarzeniach
sprzed pięciu lat, to bez wątpienia jego
książka jest jednym z najważniejszych
głosów politycznych nowej, rozpoczyna-
jącej się od spektakularnego zwycięstwa
Jarosława Kaczyńskiego, epoki. 

Robert Krasowski, Czas Kaczyń-
skiego. Polityka jako wieczny konflikt,

Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 
Warszawa 2016, ss. 320.
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Obecna sytuacja związana z kryzysem
imigracyjnym i zagrożeniem terrorystycz-
nym w Europie przybiera z wolna wymiar
sytuacji granicznej. Nie oznacza to oczy-
wiście, że jesteśmy wszyscy zagrożeni by-
towo. Okno szansy dla optymalnych roz-
wiązań jest już jednak zamknięte. Pozos-
tają tylko egzystencjalne zagadnienia tak
zwanego mniejszego zła, lub też trzymanie
się irracjonalnego, lecz bohaterskiego,
humanitaryzmu rodem z pism Alberta
Camusa. 

Oczywiście sytuację wykorzystują an-
tyimigracyjni populiści. Problem polega
jednak na tym, że również proimigracyjne
elity polityki i finansów, liberałowie czy
też siły związane z, tak zwaną, „nową le-
wicą” nie mówią o problemie wszystkiego,
co muszą przecież wiedzieć. Tymczasem
półprawdy są w tego typu kwestiach czy-
stym złem, które doprowadzić może tylko
do skrajnej barbaryzacji. Europejczycy
powinni być ze sobą szczerzy. Być może
faktycznie musimy się zgodzić na naras-
tający chaos i powolne rozpuszczanie do-
tychczasowej tkanki społecznej w naszych

krajach, bo koszty moralne zdecydowanego
przeciwdziałania temu chaosowi są dla
nas nie do zaakceptowania. Mamy jednak
prawo wiedzieć, na co się godzimy, tego
przecież Camus bohaterom „Dżumy” czy
też Syzyfowi ze swojego eseju nigdy nie
odmawiał.

Moja Europa murem podzielona

Czy pomiędzy coraz dłuższą serią zama-
chów a kryzysem imigracyjnym istnieje
związek? Europejski mainstream zaklina
się z niemal kompulsywną nerwowością,
że nie. Front populistów ociera się tym-
czasem o oskarżanie niemal każdego
uchodźcy czy imigranta o sprzyjanie ter-
rorystom.

Generał Philip N. Breedlove z U.S.
European Command to jednak ktoś, kogo
trudno byłoby oskarżyć o organiczną kse-
nofobię, czy też chęć zbicia kapitału poli-
tycznego. Niedawno przyznał on zaś przed
kongresem, że terroryści wmieszani
w uchodźców będą masowo przenikać do
Europy i stanowi to realne zagrożenie.

Michał kuź
Redaktor „Nowej Konfederacji”, 
ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego,
doktor nauk politycznych

Demokracja, wysoki poziom redystrybucji i duża gęstość zaludnienia
wskazują na to, że masowe przyjmowanie odmiennych kulturowo uchodź-
ców i imigrantów musi się skończyć ostrym społecznym konfliktem 

Będziemy żałować



Z drugiej strony, wszystkie zagrożenia
terrorystyczne są zawsze wyolbrzymiane.
Na tym zresztą opiera się strategia zama-
chowców, którzy nie mogąc zabić wielu
ofiar, chcą przynajmniej szerokiej widowni
i efektu zastraszenia. Nie bez przyczyny
mówi się o terroryzmie, jako o broni sła-
bych, tych którzy nie posiadają realnych,
militarnych środków, mogących przynieść
masowe zniszczenie. Tylko w Polsce,
w wielkanocny weekend na drogach w wy-
padkach zginęło przecież niewiele mniej
osób niż podczas zamachów w Brukseli. 

Spektakularne fale zamachów nie są
więc niczym nowym ani też niczym, co
powinno wszystkim Europejczykom spę-
dzać sen z powiek. W dłuższej perspekty-
wie znacznie bardziej niepokojące jest
jednak to, że przy okazji ostatnich zama-
chów na jaw wyszło, iż w Belgii wytworzyło
się muzułmańskie społeczeństwo równo-
ległe, które nie utożsamia się z polityką
i celami reszty społeczeństwa belgijskiego. 

Sprawa Salaha Abdeslama, jako do-
wód takiego stanu rzeczy, jest wręcz skraj-
nie niepokojąca. Po zamachach w Paryżu
wrócił on bowiem najspokojniej w świecie
do islamskiej dzielnicy Brukseli i poruszał
się po niej dość swobodnie przez kilka

miesięcy, zanim został ujęty. Mało tego,
tuż po jego ujęciu reszta siatki zdecydowała
się na nowe zamachy. Sąsiedzi Abdeslama
z Molenbeek musieli go przecież widzieć
na ulicach, mijać i jakoś nie zauważać.
Zresztą, po co, policja i tak tam nie wjeż-
dża, teraz zaś, kiedy do zakazanej dzielnicy
zapuszczają się kamery europejskich stacji,
mieszkańcy uciekają od nich, gdzie pieprz
rośnie, zamykają drzwi, milczą. 

Demokracja, redystrybucja, 
gęstość zaludnienia

Powstanie równoległych społeczeństw jest
dla Europy bardziej niebezpieczne niż
sam terroryzm z trzech powodów. Nasz
kontynent jest po pierwsze politycznie
demokratyczny. Po drugie, dominuje na
nim model państwa mniej lub bardziej
opiekuńczego. Po trzecie, nawet pomimo
zjawiska starzenia się społeczeństwa, jest
to wciąż jeden z najgęściej zaludnionych
obszarów świata. Te trzy czynniki: de-
mokracja, wysoki poziom redystrybucji
i wysoka gęstość zaludnienia jednoznacz-
nie wskazują na to, że masowe przyjmo-
wanie odmiennych kulturowo uchodźców
i imigrantów musi się skończyć ostrym
społecznym konfliktem oraz rozkładem
dotychczasowych form życia politycznego. 

W kwestii budowania solidarności
i siatki socjalnej współczesna teoria gier
(np. w ujęciu Darona Acemoglu i Jamesa
A. Robinsona) widzi całą politykę jako
wypadkową sporu pomiędzy elitami a lu-
dem. Przy budowie państwa opiekuńczego,
czy w ogóle jakiegoś sprawnego systemu
redystrybucji, kluczowym zagadnieniem
jest zaś to, czy społeczeństwo, a zwłaszcza
klasa średnia i niższa, przezwycięży dzie-
lące je animozje i stworzy koalicję, która
wymusi redystrybucję na elitach. Ten
jakże prosty model daje się łatwo sfor-
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mułować matematycznie i doskonale tłu-
maczy, dlaczego wszelkie socjalistyczne
międzynarodówki z góry skazane były na
niepowodzenie, a państwa socjalne uda-
wały się tylko w tych krajach, w których
w chwili ich powstania istniał duży poziom
spójności kulturowej, etnicznej i językowej.
Wszelkie podziały zmniejszają bowiem
prawdopodobieństwa powstania proso-
cjalnej koalicji, a tym samym ułatwiają
zadanie elitom, które nie chcą redystrybucji. 

Tłumaczy to też, dlaczego przynaj-
mniej na początku napływu fali emigra-
cyjnej największy wobec niej entuzjazm
wyrażały think tanki i środowiska będące
na garnuszku wielkiego kapitału, choćby
Open Society George’a Sorosa, a także
niemieckie oligarchie finansowo-medialne.
W tym sensie popieranie masowych mi-
gracji staje się kolejną odsłoną zderzania
globalizmu z lokalizmem, czyli sporu po-
między rzecznikami większej społecznej
różnorodności i większych społecznych
nierówności równocześnie oraz zwolen-
nikami większej solidarności i lokalnego
zakorzenienia. 

Teraz europejscy lokaliści (czyli
w praktyce środowiska konserwatywno-
chrześcijańskie i narodowe) są jednak ze-
pchnięci do obrony swoich stanowisk
przed oskarżeniami o bestialstwo i egoizm.
Globaliści z kolei, w myśl teorii rozgrywać
będą swoją partię niejako w dwóch eta-
pach. Najpierw kosztami asymilacji przy-
byszów zaczną tłumaczyć konieczność za-
ciśnięcia pasa w odniesieniu do świadczeń
dostępnych dla reszty obywateli, o czym
zresztą politycy szwedzcy czy niemieccy
już mówią przecież otwarcie. W drugim
zaś etapie, dzięki pomocy pożytecznych
„idiotów”, po lokalistycznej stronie nastąpi
swoiste napuszczenie na siebie biednych
i średniozamożnych warstw odmiennych
społeczności. Przekaz tego napuszczenia

sprowadzać się zaś będzie do mniej lub
bardziej otwartego zasugerowania, że
świadczenia i usługi publiczne są i tak
tylko dla „nich” (w domyśle tych drugich),
więc lepiej, żeby owych świadczeń było
jak najmniej.

Taki mechanizm wzajemnej nieufno-
ści i niechęci w Europie jeszcze nie jest
w pełni widoczny, choć z wolna zaczyna
się zarysowywać. W USA natomiast, zda-
niem Seymoura Lipseta, właśnie ta logika
od wielu dekad odpowiada za brak po-
ważnych prosocjalnych sił politycznych.
Kandydat taki jak Bernie Sanders jest po
prostu zbyt „biały” ‒ dla mniejszości ra-
sowych i za bardzo chętny do dawania
pieniędzy „tym innym” ‒ dla białej klasy
średniej. 

Dodać do tego wypada jeszcze, że
społeczeństwo podzielone i zastraszone
zamachami jest wyjątkowo podatne na
manipulacje. Chce wręcz samo sprzedać
swoją wolność w zamian za bezpieczeń-
stwo, co zupełnie grzebie w nim wartości
republikańskie. 

Co do demokracji, to jako sama pro-
cedura wyboru może ona naturalnie funk-
cjonować nawet w społeczeństwach bardzo
różnorodnych. Coraz więcej dowodów
świadczy jednak o tym, że jest ona nie-
kompatybilna z niektórymi, konkretnymi
systemami wierzeń, i to bez względu na
to, jak mocno będziemy w tej kwestii za-
klinać rzeczywistość. Nowa globalistyczna
lewica wytyka, na przykład Huntingtonowi,
oczywiste błędy. W związku z tym zdaje
się twierdzić, że islam to tylko jeszcze
jedna religia, której specyfika ‒ w porów-
naniu np. z buddyzmem ‒ jest w gruncie
rzeczy bez znaczenia dla budowania ładu
społecznego. Zapomina się jednak o tym,
że Huntington nie był jedynym, który
zwracał uwagę na polityczną odmienność
islamu jako takiego, a nie tylko radykal-
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nego islamizmu. Mało tego, robili to nawet
bardzo poważni badacze, którzy nie zga-
dzali się z Huntingtonem w niczym innym.
Wystarczy wymienić takie nazwiska jak
Francis Fukuyama, Steven Fish, Daniel
Donno czy Bruce Russett. 

Ciekawe są zwłaszcza badania Fisha,
który zauważył, że wiele krajów muzuł-
mańskich zgodnie z wszystkimi znanymi
modelami powinno się już dawno poli-
tycznie zdemokratyzować (mają klasę
średnią, uczelnie, przemysł, rozwijają się
ekonomicznie itp.). Fish, który jak tylko
może ucieka od oskarżeń o okcydentalny
szowinizm, stwierdza w końcu, że kluczowe
jest tutaj wykluczenie kobiet z życia poli-
tycznego i to nawet jeśli, tak jak w Iranie,
są one średnio lepiej wykształcone od
mężczyzn. Efektem radykalnych poglądów
wielu mężczyzn i braku kobiet w prze-
strzeni publicznej jest to, że nie sposób
zbudować wyraźnie prodemokratycznej
większości.

Co do gęstości zaludnienia, to jak
zauważ Seymour Lipset im gęściej kraj
jest zaludniony, tym większą rolę odgry-
wają w nim nieformalne reguły oraz oby-
czaje dotyczące życia codziennego. Tym
bardziej też prawdopodobny jest konflikt
w razie nieprzestrzegania tych reguł. Mo-
delowym, gęsto zaludnionym i eksklu-
zywnym społeczeństwem jest Japonia,
która tak bardzo boi się odmienności kul-
turowej, że woli inwestować miliardy do-
larów w robotykę niż otworzyć się na imi-
grację. Na drugim biegunie są zaś oczy-
wiście Stany Zjednoczone czy Kanada. 

Ubogacanie i imposybilizm

Albert Einstein zdefiniował kiedyś głupotę,
jako podejmowanie ciągle tych samych
działań i spodziewanie się za każdym ra-
zem innych efektów. Jeśli więc jest coraz

więcej dowodów na to, że Europa nie
umie zintegrować nawet tych wyznawców
proroka, którzy już do niej z Bliskiego
Wschodu przybyli, to czegóż można się
spodziewać po gwałtownym napływie mi-
lionów nowych? Prognozy mówią o tym,
że w tym roku fala imigrancko-uchodźcza
może wynosić od 1,4 miliona do nawet
sześciu. Nie wiadomo też, ile właściwie
takich lat nas jeszcze czeka.

Niemcy starają się oczywiście zarzą-
dzać chaosem: nie tworzyć gett, rozmiesz-
czać imigrantów równomiernie po całym
kraju i groźbą deportacji przymuszać ich
do nauki języka. Wszystkie te metody
działają jednak tylko po dłuższym czasie
i przy kontrolowanym oraz ograniczonym
napływie.

Retoryka kulturowego „ubogacania”
staje się w efekcie śmieszna. Odwołane
imprezy (nawet marsze przeciwko zastra-
szaniu), puste restauracje, amerykański
Departament Stanu przestrzegający przed
podróżą do Europy, coraz częstsze ogra-
niczenia prywatności w imię bezpieczeń-
stwa… Mówienie o „ubogacaniu” czego-
kolwiek wobec tak oczywistego wyjała-
wiania się europejskiej przestrzeni pub-
licznej pachnie już absurdem. Dlatego
też obóz proimigrancki coraz częściej
zmienia retorykę ubogacania na retorykę
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imposybilizmu. Doskonałym przykładem
może tu być artykuł Piotra Burasa „Hi-
pokryci zatroskani o unię”. Podobnie jak
wielu liberalnych i nowolewicowych ko-
mentatorów, Buras stwierdza w pewnym
momencie, że granic nie da się zamknąć,
bo to technicznie niemożliwe, a imigranci
i tak znajdą inną drogę. 

Taki imposybilizm to z punktu wi-
dzenia suchych faktów rzecz zupełnie nie-
dorzeczna. Granic zewnętrznych UE tech-
nicznie nie dałoby się zamknąć tylko przy
założeniu, że imigranci i uchodźcy sztur-
mować je będą przy użyciu pancernych
dywizji i eskadr samolotów wielozada-
niowych, które nie dadzą armiom państw
europejskich żadnych szans. Jest nato-
miast prawdą wykraczającą poza nama-
calne fakty, że cena moralna za zamknięcie
granic byłaby niewyobrażalna i mało kto
z poważnych polityków gotów jest ją po-
nieść. Europejski lud w swej masie jest
oczywiście przemożnie antyimigrancki
i antyuchodźczy. Łatwo jednak reprezen-
tować takie poglądy w masie lub anoni-
mowo, w sieci. Niezwykle trudno jest
wziąć na siebie odpowiedzialność za cier-
pienia, a być może śmierć, ludzi już na
granicach koczujących. 

Niestety, błędy, które doprowadziły
do kryzysu zostały już popełnione i są
w większości nieodwracalne. Co gorsza,
Europa jest współwinna. Zaniechania
i niegodziwości nawarstwiają się od czasów
kolonialnych, poprzez ostatnią destabili-
zację Bilskiego Wschodu do spółki z USA,
na braku działań zaradczych i interwencji,
kiedy były one faktycznie konieczne, skoń-
czywszy. Niefrasobliwa Willkommenspo-
litik Angeli Merkel to zaś, w tym kontek-
ście, tylko ostatnia kropla przepełniająca
czarę goryczy.

Teraz nawet duża operacja lądowa
w Syrii i aktywne odbudowywanie państw

bliskowschodnich może pomóc tylko
w dłuższej perspektywie. Tu i teraz mamy
miliony zmierzające do Europy, porozu-
mienie z Turcją jest zaś słabe i realnie
niewiele daje. Tymczasem do syryjskich
uchodźców dołączają imigranci dosłownie
z całego globu. Ostatnio odkryto grupę
trzystu zmierzających do Europy Birmań-
czyków. Niewiele jest w Eurazji dłuższych
szlaków lądowych. Czy ma to znaczyć, że
na Stary Kontynent będzie się odtąd suk-
cesywnie, fala po fali, przeprowadzać cały
Trzeci Świat, aż do zupełnego wyrównania
poziomów życia? Czy równanie w dół pod
auspicjami wielkiego kapitału to jest aby
ta globalna sprawiedliwość, na której
nam, a również lewicy, zależy?

Czy wreszcie europejska wina pociąga
za sobą konieczność autoagresji? Europa
zdaje się w tym kontekście nie zauważać,
jak cynicznie działają wobec kryzysu imi-
gracyjnego jej zagraniczni partnerzy. Rosja,
Chiny, Iran i Arabia Saudyjska umywają
ręce zupełnie. Ameryka bije zaś rekordy
hipokryzji. Kontrolowane przez liberalne
elity magazyny, takie jak „Foreign Policy”
czy też „Time”, obsypują Angelę Merkel
pochwałami za odejście od Konwencji
Dublińskiej i otwarcie granic. Tymczasem
całe Stany Zjednoczone przyjęły tylko trzy
tysiące wyselekcjonowanych uchodźców
z Syrii, zaś plany przyjęcia dziesięciu ty-
sięcy kolejnych zostały zablokowane przez
Kongres. Kanada zadeklarowała zaś przy-
jęcie jednie 25 tysięcy. Wyłącznie kobiet
oraz dzieci.

Irracjonalny bohater 
czy racjonalna świnia?

Czy typowo bliskowschodnie społeczności
muzułmańskie nigdy nie będą mogły się
w Europie Zachodniej zintegrować? Oczy-
wiście, że będę mogły, poprzez wypraco-
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wanie wspólnej kultury i symboli, przez
co najmniej 100–200 lat, co wynika z sza-
cunków dotyczących integracji innych,
podobnie odmiennych mniejszości w kul-
turach równie starych lub starszych niż
europejska – weźmy chociażby sinizację
Izraelitów czy Mongołów w Państwie
Środka. 

W tej chwili nie ma jednak właściwie
żadnych racjonalnych, popartych rzeczo-
wymi badaniami przesłanek, które wska-
zywałyby na to, że obecna fala imigracyjna
może być w jakikolwiek sposób dla Europy
korzystna. Nawet dane dotyczące przy-
datności imigrantów na rynku pracy nie
napawają optymizmem – szacunkowo
2/3 to analfabeci. Istnieją za to poważne
przesłanki mówiące o wzroście konfliktów,
rozdarciu społecznym, kryzysie demokracji
i upadku systemu socjalnego. Nie da się
jednak przy pomocy racjonalnych prze-
słanek mierzyć wartości ludzkiego życia,
a na obecnym etapie zupełne zamknięcie
granic musi skończyć się dla tysięcy ludzi
cierpieniami lub śmiercią. Równocześnie
nie ma i nigdy nie było w żadnym spójnym
systemie religijnym czy społecznym prawa,
które zmuszałoby pojedynczych ludzi lub
całe społeczności do heroicznej ofiarności,
nawet w obronie czyjegoś życia. 

Można wręcz powiedzieć, że przy tak
dużej fali uchodźczo-imigracyjnej nastę-
puje konflikt w samym prawie między-
narodowym, stosowanym przez ONZ. Pra-
wo narodów do samostanowienia stoi
w tym przypadku w sprzeczności z prawem
dotyczącym przyjmowania uchodźców. 

Ci, którzy długo pielęgnowali w sobie
heroizm będą oczywiście zwykłych oby-
wateli ostro atakować ze swych wysokich
pozycji moralnych. To poniekąd atak
uczciwy, nie jest natomiast uczciwe ukry-
wanie, że na tym etapie kryzysu szczerzy
humanitaryści wymagają irracjonalności

i bohaterstwa w imię wartości wyższych
niż proste polityczne czy gospodarcze kal-
kulacje. Mam w tym sensie pretensje do
Janiny Ochojskiej, która zamiast powie-
dzieć wprost: „wolę być irracjonalnym
bohaterem niż racjonalną świnią”, wolała
głosić w jednym z wywiadów niedorzecz-
ności o tym, co przeciętny muzułmanin
może myśleć o poniżaniu kobiet w Polsce. 

I tak oto pokrótce mają się sprawy.
Twarda, ugruntowana politologicznie wie-
dza o rozwoju społeczeństw mówi nam
tylko tyle, że nie ma żadnych powodów
do optymizmu. Europa wkracza w okres
konfliktów i niepokojów, a czynniki je
wywołujące będą się w przewidywalnej
przyszłości tylko wzmagać. To oczywiście
prawda, że zagrożenie terrorystyczne nie
osiągnęło jeszcze poziomu, który znamy
z lat 70. XX wieku. Wszystkie negatywne
trendy będą jednak raczej się wzmagać
niż słabnąć. 

Rozpoczyna się też z wolna wywołana
zamachami reakcja łańcuchowa i tylko
ktoś, kto ślepo wierzy w opatrzność Bożą
lub też w cudowną moc ludzkiej dobroci
może pozwolić sobie w tej kwestii na ig-
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norowanie mechaniki procesów społecz-
nych. Zbyt stanowcze przeciwdziałanie
zamachom w końcu przekształci je w za-
mieszki wśród społeczności muzułmań-
skiej, brak działań wywoła z kolei falę
brutalnego populizmu wśród rdzennych
Europejczyków. Oba czynniki mogą na-
tomiast przekształcić tlące się konflikty
w zamieszki, a potem regularne starcia.
Nagły napływ przybyszów zwiększa zaś
tylko już istniejące napięcia. 

Problem czysto etyczny

Chcąc realnie zatrzymać docierającą do
nas falę ludzką, której faktyczni uchodźcy
wojenni są tylko częścią, doprowadzimy
jednak w krótkiej perspektywie do ogrom-
nej katastrofy humanitarnej, która na Eu-

ropę ściągnie oskarżenie o ludobójstwo
u jej granic. 

Jedyną realną alternatywą dla ska-
zywania nieuzbrojonych i w gruncie rzeczy
niewinnych ludzi na cierpienie lub śmierć
jest zaś to, że w dłuższej perspektywie
nasze konflikty wewnętrzne urosną do
rozmiarów szesnastowiecznych wojen re-
ligijnych. Paradoksem jest, że to, co po-
trafimy naukowo zrozumieć na temat
działania społeczeństw w ostatecznym
rozrachunku zostawia nas z problemem
czysto etycznym. Czy mamy prawo nasz
sposób życia i ład społeczny cenić sobie
bardziej niż cudze życie, zdrowie i potrzebę
bezpieczeństwa? Problem nie ma dobrego
rozwiązania, cokolwiek teraz jako Europa
zrobimy, jedno tylko jest pewne: będziemy
tego prędzej czy później gorzko żałować.
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Włochy będą w najbliższym czasie, obok
Grecji, największym bólem Europy. Sys-
tem bankowy w tym kraju jest uszkodzony
przez niespłacalne kredyty. Stanowią one
20% aktywów włoskich banków. Niektóre
banki na południu kraju posiadają prawie
40% niespłacalnych pożyczek. Dla po-
równania, niespłacalne kredyty w USA
to tylko 1% pożyczek. Upadek włoskiego
systemu bankowego to ryzyko systemowe
dla całej Europy. Włochy są ósmą co do
wielkości gospodarką na świecie. Ich
wpływ ekonomiczny na Europę, a tym
samym na gospodarkę światową, jest de-
cydujący. Do tego dochodzi kryzys imi-
gracyjny. Zamknięcie trasy bałkańskiej,
połączone z zawartym przez UE porozu-
mieniem z Turcją, zmusi przemytników
do znalezienia nowych szlaków przerzutu
imigrantów. Jeden z nich prowadzi przez
Albanię do Włoch. 

Imigracyjna „spychologia”

W ubiegłym tygodniu pierwsze łodzie
z imigrantami pokonały Cieśninę Otranto,

oddzielającą wschodnie wybrzeże Włoch
od Albanii. W swym najwęższym punkcie
cieśnina ma ok. 72 km szerokości. Jest to
odległość do pokonania, nawet na słabo
nadających się do żeglugi pontonach. Mi-
chele Emiliano, prezydent regionu Apulia,
przyznał, że „spodziewa się w tym roku
przybycia tą drogą co najmniej 150 tysięcy
osób”. Albańskie media poinformowały,
że nawet do 25 tysięcy osób ukrywa się
obecnie w lasach u wybrzeży tego kraju
i czeka na okazję do przeprawy. Jest to
wypróbowana trasa: w latach 90. XX w.
tysiące Albańczyków uciekających przed
reżimem Ramiza Alia dotarło tą drogą
na statkach do Włoch. Unia Europejska
jest świadoma problemu, dlatego szefowa
unijnej dyplomacji Federica Mogherini
gościła niedawno w stolicy Albanii, Tiranie. 

Druga fala ruszy z Libii. Według fran-
cuskiego ministra obrony Jeana-Yvesa
Le Driana od 800 tys. do miliona imi-
grantów czeka tam na poprawę pogody,
by wyruszyć w drogę Morzem Śródziem-
nym do Europy. Ci imigranci, podobnie
jak w ubiegłym roku, dotrą w większości

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

Unia Europejska znajduje się od kilku lat w permanentnym stanie zarzą-
dzania kryzysowego. Grecja, Brexit, euro, imigranci, islamski terroryzm –
a kolejne problemy rysują się już na horyzoncie

Śródziemnomorska katastrofa



do wybrzeży Sycylii i na Lampedusę.
W ubiegłym roku było ich 150 tysięcy.
W tym roku ta liczba, jak szacują eksperci,
może być nawet trzykrotnie większa.
Większość tych ludzi nie ma szans na
azyl w UE. Są to ekonomiczni imigranci
z Nigerii, Gambii, Erytrei, Senegalu, So-
malii i innych afrykańskich państw. Włosi
będą musieli uporać się z nimi sami, bo-
wiem Francja i Austria dały wyraźnie do
zrozumienia, że w przypadku nasilenia
się fali imigracji uszczelnią swoje granice.

Władze w Wiedniu zapowiedziały wysłanie
w połowie kwietnia wojsk na granicę
z Włochami, szczególnie na Przełęcz Bren-
nera, kluczowy szlak tranzytowy do Nie-
miec. Całkowite zamknięcie przełęczy jest
niemożliwe, bowiem tędy przebiega trans-
port towarowy z południa Europy na pół-
noc. Piesza przeprawa tysięcy imigrantów
przełęczą to dla Austriaków mało przy-
jemna wizja. W ubiegłym roku, w mie-
siącach letnich, setki imigrantów dziennie
docierały na Przełęcz Brennera. Włosi
pozwalali im jechać dalej do Austrii.
Mieszkańcy okolicznych wiosek podrzucali
ich nawet samochodami na drugą stronę
granicy. W zamian za kilkadziesiąt euro
zapłaty. Ta swoista „spychologia” działała
również na szlaku bałkańskim (Chorwaci
pod osłoną nocy przerzucali imigrantów
do Słowenii), aż do chwili, gdy leżące na

nim kraje nie uszczelniły granic za pomocą
ogrodzeń i drutu kolczastego. Kontrole
graniczne stały się nową normą w Europie. 

Włosi wiedzą, że sceny takie jak
w greckim Idomeni, gdzie dziesiątki tysięcy
imigrantów koczuje od miesięcy w błocie,
by wymusić otwarcie granicy z Macedonią,
także u nich mogą stać się rzeczywistością.
Oznaczałoby to chaos i wewnętrzną de-
stabilizację. Szanse na deportację imi-
grantów z powrotem do ich krajów po-
chodzenia również są miałkie. Te nie chcą
ich bowiem brać z powrotem. Pokazał to
szczyt przywódców państw Afryki i UE
w listopadzie ubiegłego roku  na Malcie.
Emigracja do bogatej i bezpiecznej Europy
rozwiązuje cały szereg trapiących kraje
Czarnego Lądu problemów: przeludnienie,
wysokie bezrobocie, potencjał przewrotowy
(gdzie nie ma młodych mężczyzn, tam
różnej maści satrapowie mogą czuć się
bezpiecznie) oraz gwarantuje stały napływ
dewiz.

Niedźwiedzia przysługa dla Afryki

Obiecany przez Brukselę fundusz powier-
niczy dla Afryki w wysokości 1,8 mld euro
nie przekonał przywódców afrykańskich.
I trudno im się dziwić. Większość krajów
afrykańskich jest zależna od pomocy hu-
manitarnej z Zachodu. Sięga ona w przy-
padku niektórych z nich nawet 20 proc.
PKB. Dzięki pomocy żywnościowej padła
większość lokalnych producentów. Kiedyś
Ghana produkowała cukier, teraz impor-
tuje go z Europy. Fundusze pomocowe
służą także jako neokolonialny środek
nacisku. Gdy Europie nie podoba się „stan
demokracji” w jednym z afrykańskich
państw, po prostu wstrzymuje wypłatę
środków. Perspektywa kolejnych miliar-
dów pomocy rozwojowej, tym razem wy-
płaconych pod przymusem powstrzymania
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imigrantów przed podróżą do Europy,
wydaje się więc mało zachęcająca. 

Nie ma także szans na kolejne „roz-
wiązanie tureckie”. Po drugiej stronie
Morza Śródziemnego jest Libia, de facto
państwo upadłe, której rząd – formalnie
uznawany przez Zachód – koczuje od
miesięcy w bazie wojskowej w Tobruku
i boi się z niej wychylić. Drugi, wspierany
przez różnej maści islamskich radykałów,
urzęduje w Trypolisie. Wobec groźby ko-
lejnej fali migracyjnej z Libii, mnożą się
głosy nawołujące do następnej interwencji
zbrojnej w tym kraju. Minister spraw za-
granicznych Włoch Paolo Gentiloni dał
do zrozumienia, że Włochy wzięłyby w niej
udział, gdyby zostały o to poproszone
przez rząd jedności narodowej w Libii,
który zachodni dyplomaci usiłują obecnie
sformować. Biorąc pod uwagę, jak skoń-
czyła się pierwsza interwencja, to ryzy-
kowny pomysł. Spowodowałoby to uciecz-
kę setek tysięcy ludzi do sąsiadujących
krajów, prowadząc do ich destabilizacji.
Niektóre, jak Tunezja, znalazły się już na
celowniku Państwa Islamskiego. Niestety
innych pomysłów brak. Nawet wzmożone
patrole na Morzu Śródziemnym nie po-
zwolą wyłowić wszystkich łodzi z imi-
grantami. A nawet jeśli, to nie ma dokąd
odesłać podróżujących nimi imigrantów. 

Napływ imigrantów zapewne dopro-
wadzi do politycznych napięć we Włoszech.
Niektóre gminy, jak Lecce i Bari w Apulii,
są gotowe gościć przybyszy, inne, rządzone
przez centroprawicową opozycję, nie.
W czerwcu tego roku odbędą się wybory
komunalne, które będą sprawdzianem
dla rządzącej centrolewicowej Partii De-
mokratycznej (PD) premiera Matteo Ren-
ziego. Jak dotąd PD korzystała na silnej
fragmentacji opozycji. Pogłębienie się kry-
zysu imigracyjnego może doprowadzić
do konsolidacji w obozie euroscpetycznym

i antyimigracyjnym. A poparcie dla tych
ugrupowań rośnie. W ciągu ostatnich
dwóch lat skrajnie prawicowa Liga Pół-
nocna przeszła od 4% do 17% poparcia
w sondażach. Jednocześnie poparcie dla
partii Renziego spada – oscyluje obecnie
w okolicach 25%. Lider Ligi Północnej,
Matteo Salvini ogłosił, że tworzy „alter-
natywną koalicję” wobec rządu, która „nie
jest ograniczona do partii prawicowych”.
Mają się w niej odnaleźć wszystkie te
ugrupowania, które nie chcą, by Włochy
były wielokulturowym społeczeństwem
i mają „dość dyktatu Brukseli”. Są to
m.in. partia Berlusconiego „Go Italy” oraz
„Bracia Włoch” (Fratelli d’Italia). Można
powiedzieć, że Salvini wyczuł ducha cza-
sów, bowiem według najnowszych sondaży
już tylko 40% Włochów ma zaufanie do
UE, a szeroka koalicja rządząca krajem
zrodziła się z rozsądku i może przy naj-
mniejszym wstrząsie upaść. Przez dekady
Włosi widzieli w Unii Europejskiej symbol
gospodarczych możliwości, pokoju oraz
„vincolo esterno”, czyli zewnętrzną siłę
balansującą „miękkie” włoskie państwo,
wyrażone w słabych instytucjach, korupcji
oraz budżetowym laissez-faire. Teraz Unia
jest postrzegana jako prześladowca. 

Włoskie żądania

Wielu Włochom nie podoba się też, że
rząd wydał w ubiegłym roku z budżetu
ponad 680 milionów euro na utrzymanie
imigrantów, którzy dotarli do kraju drogą
morską. Same operacje ratunkowe na
Morzu Śródziemnym kosztowały włoski
budżet w 2015 r. ok. 9 mln euro mie-
sięcznie. Gospodarka strefy euro wciąż
nie wróciła do poziomu sprzed 2007 r.,
i to mimo pojawienia się szeregu faktorów,
które powinny spowodować wzrost: niskie
ceny ropy, program „quantitative easing”
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(poluzowania polityki pieniężnej) Euro-
pejskiego Banku Centralnego, oraz osła-
bienie euro, co powinno stymulować eks-
port. We Włoszech koniunktura poprawia
się bardzo powoli. Popyt wewnętrzny po-
zostaje niski, w połączeniu z ogromnym
długiem publicznym utrzymując kraj w re-
cesji. 40% młodych Włochów, w wieku
poniżej 25 lat, jest bez pracy. Napływ
imigrantów spowoduje kolejne koszty dla
włoskiego budżetu, co Renzi zapewne
użyje do uzasadnienia wyższych wydatków
publicznych. Spowoduje to napięcia z Bru-
kselą i Berlinem, które oczekują od Rzymu,
podobnie jak od Aten, większej dyscypliny
budżetowej. Zdaniem Renziego jednak,
tylko zwiększone wydatki doprowadzą do
stymulacji wzrostu i w konsekwencji re-
dukcji bezrobocia. Włoski premier dał
też wyraźnie do zrozumienia, że nie za-
mierza sam rozwiązywać problemu
uchodźców, którzy „utkną we Włoszech
i będą koczować pod mostami”. 

Rzym domaga się wspólnej polityki
azylowej, reformy umowy dublińskiej,
oraz powrotu do systemu Schengen. Chce
także, by inne europejskie kraje przejęły
od niego część uchodźców według systemu
relokacji, który, jak się okazało, nie działa
i najprawdopodobniej nie będzie także
działał w przyszłości. Władze w Rzymie
nie ustają jednak w formułowaniu żądań.
Zdaniem krytyków ta agresywna postawa
doprowadzi na dłuższą metę do izolacji
Włoch i uwięzi je na peryferiach Europy. 

Dla Unii Włochy stanowią poważną
bolączkę także z innych powodów. Sektor
bankowy Włoch jest jeszcze bardziej roz-
drobniony niż jego scena polityczna. Wiele
mniejszych banków jest obciążonych nie-
spłacalnymi kredytami. W ub.r. włoski
rząd uratował cztery mniejsze banki
oszczędnościowe. Tyle że operację prze-
prowadzono już zgodnie z nowymi unij-

nymi regułami, które wymagają, by w stra-
tach partycypowali też właściciele nie-
których obligacji. Efekt: pieniądze straciło
kilkanaście tysięcy drobnych inwestorów.
Nie rozwiązało to jednak szerszego pro-
blemu problematycznych kredytów w bi-
lansach instytucji finansowych, które wy-
noszą ok. 20% wszystkich kredytów. Dla
porównania, w Niemczech są to zaledwie
2%, we Francji 4%, a w Hiszpanii 7%.

Sprowadza się to do około 350 miliardów
euro, albo 17% PKB Włoch. W niektórych
przypadkach złe kredyty obejmują nawet
alarmujące 40% bilansów w poszczegól-
nych bankach. Sprawy potoczyły się już
tak daleko, że Europejski Bank Centralny
codziennie monitoruje poziom płynności
w Banca Carige i Monte dei Paschi di
Siena.

Akcje włoskich banków gwałtownie
spadły od początku roku. W przypadku
Monte dei Paschi, w którym złe długi sta-
nowią 22% wszystkich kredytów, spadek
wyniósł blisko połowę. Konsekwencją tego
stanu rzeczy może być kolejny, poważny
kryzys finansowy. Unijne prawo pozwala
na uruchomienie tzw. złego banku, do
którego banki mogłyby przetransferować
niespłacane kredyty. Władze w Rzymie
doszły w tej sprawie w styczniu do poro-
zumienia z Komisją Europejską. Renzi
zezwolił także na fuzję dwóch z najwięk-
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szych włoskich banków: Banco Popolare
SC i Banca Popolare di Milano. To pozwoli
na redukcję złych kredytów w obu insty-
tucjach o 10 mld euro. Jednak proces
fuzji będzie trwał długo, bo aż do 2019 r.
Nagły upadek włoskich banków miałby
bardzo poważne konsekwencje dla Europy,
o wiele większe niż dotychczasowe pery-
petie Grecji. Włochy to ósma co do wiel-
kości gospodarka świata. Możliwość zbieg-
nięcia się w czasie kryzysu finansowego
i kryzysu imigracyjnego wywołuje dużą
nerwowość w Rzymie i Brukseli. Potencjał
destabilizacyjny takiego scenariusza jest
niezaprzeczalny.

Marzenia ściętej głowy

Włoskie elity polityczne widzą wyjście
z trudnego położenia, w jakim się znaleźli
w „pivocie” Unii Europejskiej na basen
Morza Śródziemnego. Minister spraw za-
granicznych Włoch Paolo Gentiloni wy-
stosował na łamach „Foreign Policy” swo-
isty apel do Europy i USA, by skierowały
swoją uwagę na region, który „nie jest
i nie powinien być jedynie zmartwieniem
Włoch”. Według szefa włoskiej dyplomacji
przez Morze Śródziemne przedostają się
na Stary Kontynent islamscy terroryści,
ukryci pośród uchodźców. Dalej leży Af-
ryka, z jej potencjałem wzrostu i nieroz-
wiązanymi problemami. Kontynent, który
obecnie gospodarczo podbijają Chińczycy.
Zdaniem Gentiloniego nie wszystko jest
jednak stracone. Region Śródziemnomor-
ski może jego zdaniem stanowić most do
Czarnego Lądu, dlatego Europa powinna
skupić na nim całą swoją uwagę, wsparta
przez włoski „soft power”. Artykuł został
wyśmiany przez włoską opozycję i za-
chodnich analityków, jako nierealistyczne
„marzenie ściętej głowy”. Niesłusznie.

Prawda jest taka, że ten „pivot” się w pew-
nym sensie już dokonał. Obecnie Unia
Europejska, za sprawą kryzysu imigra-
cyjnego, dokonała nowego otwarcia na
region. Czy czym innym jest w końcu
umowa, którą przywódcy państw człon-
kowskich zawarli na ostatnim szczycie
z Turcją i dana Ankarze obietnica wzno-
wienia rozmów akcesyjnych? Wraz z na-
sileniem się fali uchodźców ten efekt się
jeszcze nasili. Można oczywiście wyśmiać
aż nader czytelną próbę wykorzystania
obecnej sytuacji przez rząd w Rzymie do
wzmocnienia własnej pozycji. Również
wyjścia z coraz bardziej peryferyjnego
statusu oraz zapewnienia Gentiloniego,
że pivot na Morze Śródziemne nie zagraża
pivotowi USA na Azję. Faktem jednak
jest, że Europa będzie w następnych latach
zmuszona do tego, by zainwestować
ogromne środki w ochronę swych połu-
dniowych granic i gaszenie kolejnych po-
żarów wywołanych przez dżihadystów
w Północnej Afryce i Bliskim Wschodzie.
Gdy kryzys euro, wciąż niezażegnany, od-
żyje, uderzy w pierwszym rzędzie w po-
łudniowe peryferie Europy. Region Morza
Śródziemnego zaabsorbuje uwagę Starego
Kontynentu jeszcze na długi czas. Nega-
tywnych konsekwencji nie unikną inne
regiony, choćby Europa Środkowa
i Wschodnia. To zresztą już widać. Euro-
pejskie elity dawno postawiły krzyżyk na
Ukrainie, która jest im do niczego nie
potrzebna. Rozmowy akcesyjne z Mołda-
wią i Gruzją są zamrożone. UE nie za-
mierza rozszerzyć się na Wschód, a w Rosji
widzi nieco nieuładzonego partnera, ale
potrzebnego w walce z IS. Nicolas Sarkozy,
gdy był prezydentem Francji, proponował
powstanie Unii Śródziemnomorskiej. Pro-
jekt nie doszedł do skutku. Teraz jednak
może powstać, i to zupełnie naturalnie. 
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Listek figowy

Kraje basenu Morza Śródziemnego będą
zmuszone współpracować, by nie zostać
całkowicie zdestabilizowanymi i zalanymi
przez ludzką falę. Francuzi mogą do nich
dołączyć, wobec rosnącego rozczarowania
relacjami z Niemcami. W niemiecko-fran-
cuskim tandemie Paryż od dawna robi
już tylko za listek figowy. Zbyt duża jest
rozbieżność między silnymi gospodarczo

i politycznie Niemcami, a słabą w obu
dziedzinach Francją, tęskniącą za dawną
świetnością. W regionie, w którym posiada
sięgające jeszcze czasów kolonialnych
wpływy i interesy, może za to odegrać
kluczową rolę. Marzenie Gentiloniego
może się więc ziścić, tyle że Włochy ode-
grają w nim bardziej pasywną niż aktywną
rolę. Trudno być liderem regionu, gdy
jest się słabym wewnętrznie i balansuje
na krawędzi finansowej katastrofy.
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Znacie grupy rekonstrukcyjne. Gości okła-
dających się mieczami co roku w rocznicę
bitwy pod Grunwaldem; chłopaków
(i dziewczyny) wcielające się w coraz
mniej znane formacje wojskowe. Hańba!
jest właśnie czymś takim w dziedzinie
muzyki. Choć nie do końca, bowiem zespół,
w którego członków wcielają się artyści,
nigdy nie istniał. Choć mógł.

W artystycznej wizji Hańby! punk
rock nie powstał w latach 70. XX wieku
na Wyspach Brytyjskich, ale czterdzieści
lat wcześniej na krakowskich podwórkach. 

Zespół Hańba! założyli w Krakowie
pochodzący z Białegostoku Żyd Andrzej
Zamenhof, podupadły szlachcic Ignacy
Woland spod Kalisza, pochodzący z Wi-
leńszczyzny robotnik Adam Sobolewski
i Cygan Wiesław Król, który nawet jako
postać zmyślona nosi fałszywe nazwisko.
Bez prądu, za to z tubą, banjo, akordeonem
czy grzebieniem grają z energią, którą
znamy z punkowych koncertów. Teksty
to głównie wiersze polskich międzywo-
jennych poetów. Przy odrobinie wysiłku
jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, że te
chłopaki przemierzają Polskę od Katowic

po Wilno, od nowo budowanej Gdyni po
Wołyń, śpiewają na podwórkach i zmykają,
gdy na horyzoncie pojawią się funkcjo-
nariusze Policji Państwowej. Za wywro-
tową działalność, „w miejscu publicznem
okazywanie niechęci i lekceważenie dla
państwa polskiego i instytucyj, w szcze-
gólności żandarmerii, przy tem hałasem
i krzykiem zakłócanie spokoju publicz-
nego” (pisownia oryginalna, z książeczki
dołączonej do płyty) grożą im bowiem
sankcje karne. Autokreacja zespołu idzie
daleko i odróżnia kapelę od innych, licz-
nych projektów, które mogą się z nią ko-
jarzyć – takich jak Lao Che z okresu „Po-
wstania Warszawskiego”, muzycznie dość
pokrewnej R.U.T.Y, odtwarzającej „pieśni
buntu i niedoli XVI-XX”, czy De Press
śpiewających piosenki Żołnierzy Wyklętych
na „Myśmy rebelianci”. Blisko im do Kra-
kowskiego Chóru Rewolucyjnego, ale i to
porównanie nie jest dokładne. Muzycy
nie występują bowiem pod swoimi na-
zwiskami, a w ich śpiewie znajdziemy na-
wet słynne przedwojenne kresowe „ł”,
pojawia się też leciutkie żydłaczenie w wy-
mowie.

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

Dlaczego ćwierć wieku po upadku komunizmu pogujemy do punkowych
piosenek z dwudziestolecia międzywojennego?

Piosenki zbuntowane



Przeciw (prawie) wszystkim

Legenda doskonała, współgrająca z bun-
towniczymi tekstami, które w energetycz-
nym, muzycznym ubraniu usłyszymy na
debiutanckim longplayu grupy, który uka-
zał się w tym roku. Są idealnie jedno-
stronne, podobnie jak w przypadku współ-
czesnego punku nie dowiemy się, kogo
Orkiestra Zbuntowana (tak też się Hańba!
określa) lubi. Pewność możemy mieć je-
dynie, kogo nie znosi. Piosenkę „Figa
z makiem” poprzedza na płycie fragment
przedwojennej kroniki filmowej na temat
wspaniałości portu w Gdyni oraz obcho-
dów święta Konstytucji 3 maja, które
stało się „manifestacją serdecznych uczuć
dla armii”, mowa jest o haubicach poda-
rowanych żołnierzom, zbudowanych
 „rękami polskich robotników, z polskich
surowców”. 

Potem jest jednak mniej optymis-
tycznie – „chociaż piękne macie hasła/
chociaż budujecie miasta/ to efekty są
nijakie/ mamy dla was… figę z makiem”
‒ brzmi tekst napisany już współcześnie.
Ale nie tylko sanacja (także w takich utwo-
rach jak „Cukier krzepi” czy „Depeszy”)
pada ofiarą Hańby!. Gdy śpiewa „Naro-
dowców” do wiersza Tadeusza Hollendra,
to wiemy od razu, że całe to mówienie
o „kwiecie młodzieży w ONRze, pięknych
chłopcach, dziarskich chłopcach, dzielnych
chłopcach faszystowskich” to czysta ironia.
Refren „Korporancika” jest potokiem epi-
tetów („Wymoczek, obłoczek, cymbał,
glista/ Pusty łeb, reakcjonista”). Żeby jed-
nak nie było tylko antyprawicowo, Hań-
biści potrafią także jednoznacznie za-
krzyknąć „bij bolszewika!”.

W tym przekazie nie ma niuansowa-
nia, gdy śpiewają o narodowcach, że „jak
Żyd zbroi, to mu wydrą/ Podłe ślepia scy-
zorykiem”, nie padnie ani jedno słowo

o bojówkach Bundu czy Betaru, które
ówczesnej polskiej prawicy – a i sobie
nawzajem – nie pozostawały dłużne. I bar-
dzo dobrze, bo dzięki temu jesteśmy w sta-
nie odczuć klimat tamtych czasów. Klimat
polaryzacji jeszcze większej niż dziś, gdy
śmiertelna wrogość panowała nie między
dwoma obozami, ale wręcz pięcioma, sze-
ścioma. I nie była to wrogość sztucznie
podniecana polityką symboliczną napę-
dzaną przez media. Wynikała ze sporów
fundamentalnych, często o bytowym pod-
łożu, by wspomnieć znów „Korporancika”,

w którym burszom „w gardle stoi kością
antyopłatowy wiec”. Słuchając tego utworu
aż czuć tę wzajemną nienawiść studenckiej
„braci”, która różnice światopoglądowe
najchętniej rozstrzygała nie podczas in-
telektualnych dysput, a pojedynków, czy
jeszcze chętniej, zwykłych burd.

Odbrązowić dwudziestolecie

Ta płyta pojawia się w momencie, gdy
sposób patrzenia na dwudziestolecie mię-
dzywojenne jest mocno jednostronny.
Podczas gdy w okresie komuny można
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było mówić o II RP wyłącznie źle, w III RP
trwa prawdziwy kult tych czasów. Wyraża
się on nie tylko w stawianiu kolejnych
pomników Józefowi Piłsudskiemu czy
przemianowywaniu nazw ulic, ale także
w kulturowym czczeniu tego okresu. Wy-
dawnictwo Edipresse wypuściło liczącą
kilkadziesiąt tomów serię książek o dwu-
dziestoleciu, a wśród tytułów: „Moda”,
„Zabawa i wypoczynek”, „Morze, nasze
morze” czy „Savoir-vivre” – są i „Katastrofy
i klęski żywiołowe”, jednak w zalewie
„Przedwojennych smaków” oraz „Uro-
czystości i świąt” czasy między jedną
a drugą wojną jawią się jako wspaniały
okres. Na YouTube wielkie wzięcie mają
stare nagrania przedwojennej Warszawy,
a w TVP pokazywany jest właśnie serial
„Bodo”, zresztą ciekawie zrealizowany.

Mając świadomość, jak stolica została
zniszczona w czasie II wojny światowej,
budzi się w człowieku ciekawość, jak wy-
glądała wcześniej i żal, że to minęło. Także
Eugeniusz Bodo był świetnym aktorem
i zarazem tragiczną postacią, która za-
sługuje na filmowe „wskrzeszenie”. Jednak
II RP to nie była kraina mlekiem i miodem
płynąca. W samej stolicy mieszkało ok.
40 tys. bezdomnych i zdecydowanie nie
każdego było stać na to, by pójść do ka-
baretu, teatru czy kina. To dla takich osób
przyjeżdżałaby grać nasza Orkiestra Zbun-
towana, tym głośniej krzycząc przeciwko
narodowcom i komunistom, im mocniej
ludzie dawaliby się przekonywać, że to
właśnie ich postulaty są dobrym rozwią-
zaniem bolączek codzienności. I graliby
dla ówczesnej młodej lewicowej inteli-
gencji, do której należała większość „au-
torów” ich tekstów – jak trzydziestokil-
kuletni Julian Tuwim, który, w myśl le-
gendy wymyślonej przez Hańbę!, do na-
pisania jednego z wierszy zainspirował
się wizytą na próbie tego bandu, czy Jan

Brzechwa, w „Żydokomunie” kapitalnie
wyśmiewający antysemityzm.

Komu potrzebna jest Hańba?

Dziś Hańba! gra z pewnością dla współ-
czesnej młodej polskiej lewicy, która od-
budowuje swoją historyczną tożsamość.
Bez kompleksów czyta Broniewskiego
i jak Krakowski Chór Rewolucyjny śpiewa
„Czerwony Sztandar” czy „Warszawiankę
1905”. Sam czuję zażenowanie, gdy słyszę,
jak moi rówieśnicy w pełni dobrowolnie,
wyprostowani, z nutami w rękach śpiewają
„Międzynarodówkę”: nie potrafię i nie
wiem, po co w ogóle miałbym zapomnieć,
że dokładnie ta estetyka musiała przy-
prawiać o mdłości pokolenie moich ro-
dziców, gdy sami musieli to pod przymu-
sem robić. 

Ale są tacy, których to rusza – i jest
to z pewnością wyraz pewnej mody na
lewicowość w środowiskach intelektual-
nych, już nawet nie tylko oddanie zasłu-
żonych zresztą honorów takiej Polskiej
Partii Socjalistycznej, ale wręcz prześci-
ganie się w pochwalaniu kolejnych diagnoz
i recept, które incydentalnie kończy się
nawet zapisywaniem się konserwatystów
do Partii Razem. To w jakimś sensie zdro-
wy odruch kulturowego buntu przeciwko
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rzekomej bezalternatywności „polonoli-
beralizmu” z jednej, z drugiej zaś strony
coraz bardziej natarczywego, choć w swo-
ich założeniach jak najbardziej chwaleb-
nego „odklinania” podziemia niepodle-
głościowego. Przy czym w przypadku Hań-
by! jest to bunt uładzony, bo inaczej niż
wspomniana wcześniej R.U.T.A. krako-
wianie nie nawołują do zrzucania księży
z ambon i ganiania z batogami za panami
(w najlepszym wypadku), a przed oska-
rżeniem o komunizm zabezpieczyli się
ocenzurowaniem niektórych wykorzysta-
nych wierszy, w których nie usłyszymy
pochwały jednolitofrontowców („Korpo-
rancik”), lub których bolszewicki przekaz
– zresztą bardzo udanie – przekręcili
o 180 stopni („Filozofom”).

Ale przecież Hańba! nie gra tylko po
squatach, także na festiwalach folkowych
czy w… bibliotekach. Przede wszystkim
to z pewnością świetna muzyka, melo-
dyjna, rytmiczna, zachęcająca do tańca.
Teksty są erudycyjne, prowokujące do
historycznych poszukiwań. A przy tym
każdemu się z czymś kojarzą. Choć sami
muzycy przezornie odcinają się od trak-
towania ich twórczości jako zakamuflo-
wanej krytyki współczesnej sytuacji poli-
tycznej, to jednak od tego uciec się nie
da. Przecież „Narodowcy” idealnie nada-
waliby się na kontrmanifestację Marszu
Niepodległości – te same na wyrost oska-

rżenia o faszyzm, nawet po drugiej stronie
występuje grupa rekonstrukcyjna ONR,
w piaskowych koszulach, krawatach
i z opaskami z falangą na ramionach. 

Jeszcze ciekawsza jest historia z „Kor-
porancikiem” – czytając kilka recenzji
płyty w sieci odniosłem wrażenie, że słu-
chacze kojarzą pojęcie raczej z pracowni-
kiem Mordoru na Domaniewskiej w War-
szawie niż z członkiem korporacji akade-
mickiej, którego Lucjan Szenwald oskarżał
o karierowiczostwo. Przekaz rządowy hu-
czy od haseł rozwoju, i nawet „Niemcy
się zbroją”, choć dziś po to, by odbudować
siłę swojej dość zdezelowanej armii,
 imperialne zakusy kojarzą się prędzej
z polityką Rosji. Lider partii rządzącej,
odwołujący się do piłsudczykowskiej spu-
ścizny, nie pełni żadnych funkcji pań-
stwowych, choć jednocześnie wiadomo,
że to on wyznacza kierunek polityki, pre-
zydent spotyka się w Internecie, i nie
tylko, z niesamowitą falą hejtu, a politycy
byłego obozu rządzącego nie potrafią po-
godzić się z utratą władzy. Lewica, prawica,
PiS-owiec czy platformers, każdemu sko-
jarzy się to, co mu w głowie śwista, bo
choć od czasów, do których nawiązuje
Hańba! minęło już 80 lat i żyjemy w innej
rzeczywistości, to jednak pewne problemy
są wieczne. Jak ludzka natura, która w róż-
nych realiach potrafi odezwać się w po-
dobny sposób.
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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
6 400 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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