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Ten tytuł to nie pomyłka. Doczekaliśmy
się sytuacji, w której jeden z najbardziej
renomowanych amerykańskich think tan-
ków – RAND Corporation – opublikował
publicznie dostępny raport, któremu na-
dany został właśnie tak dosłownie i bez
ogródek brzmiący tytuł: „Wojna z China-
mi” („War with China”). Od razu, aby
dodać sprawie właściwej perspektywy,
należy wspomnieć, iż raport został sfi-
nansowany przez Urząd Podsekretarza
Obrony USA ds. Armii, co jest wprost
wskazane we wstępie. 

Niepewne zwycięstwo USA

Jego autorzy na początku podkreślają, że
wojna pomiędzy USA a Chinami wydaje
się szerokiej publiczności trudna do wy-
obrażenia, a tymczasem jest bardzo realna.
Oba mocarstwa mają bowiem sprzeczne
interesy, potężne siły zbrojne, rozlokowane
w rejonie potencjalnego konfliktu, a w ta-
kich warunkach łatwo jest o incydent,
który niczym Sarajewo w 1914 r. może
uruchomić kaskadę następstw. Mało tego,

geografia i rozwój technologii wojskowej
stwarza pokusę do wykonania uderzenia
wyprzedzającego przez każdą ze stron.
Do tego, w razie wybuchu wojny, zarówno
Stany Zjednoczone, jak i Chiny dysponują
stosownym potencjałem, technologiami
oraz potęgą przemysłową, by prowadzić
intensywną wojnę na pełną skalę. W sa-
mych Stanach Zjednoczonych wojna z Chi-
nami jest analizowana od dobrych kilku
lat przez planistów wojskowych. W Chi-
nach zapewne również. W kontekście ros-
nącego napięcia nie jest to wystarczające,
jako że wojskowi planiści opracowują
tylko to, jak uzyskać i wykorzystać woj-
skową przewagę, a nie jak uniknąć gos-
podarczej i politycznej ruiny, związanej
z wojną i jej następstwami.

Jak podnosi się w raporcie RAND
Corporation, ewentualna wojna miałaby
konsekwencje daleko przekraczające wy-
miar sukcesu lub klęski wojskowej. Kon-
flikt dwóch największych mocarstw
i dwóch największych gospodarek spo-
wodowałby szok dla światowej gospodarki,
a istniejący porządek międzynarodowy

JAcek BArtosiAk
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”, 
ekspert ds. geopolityki CA KJ, doktor nauk społecznych

Konflikt dwóch największych mocarstw i dwóch największych gospoda-
rek, USA i Chin, spowodowałby szok dla światowej gospodarki, a istnie-
jący porządek międzynarodowy rozsypałby się
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rozsypałby się. Stąd, jak piszą autorzy,
podjęto się przygotowania raportu. Drugim
powodem jest to, że rosnące chińskie
zdolności wojskowe oznaczają, że wojna
nie musiałaby wcale pójść zgodnie z pla-
nem amerykańskim. Siły bowiem coraz
bardziej się wyrównują, zwłaszcza w wa-
runkach geografii Zachodniego Pacyfiku,
cechującej się ogromnymi odległościami
i środowiskiem morskim. Coraz więcej
symulacji i gier wskazuje, że konflikt móg-
łby przerodzić się w długotrwałą wojnę
z ogromnymi stratami i szkodami dla obu
stron. Do przeszłości odeszła sytuacja,
gdy Amerykanie mogli oczekiwać własnej
dominacji wojskowej. Tym razem nie
mogliby być pewni uzyskania kontroli
operacyjnej oraz zniszczenia systemu
obronnego Chin, a tym samym osiągnięcia
przekonującego zwycięstwa. 

Symetryczne zdolności

W części szczegółowej raportu przeanali-
zowane są różne scenariusze wojenne
oraz skutki konfliktu dla obu krajów, za-
równo w wymiarze wojskowym, jaki i eko-
nomicznym. Scenariusze zostały przygo-
towane według szacunkowych zdolności
wojskowych stron na rok 2015 i w przy-
szłości na rok 2025. Na marginesie należy
wspomnieć, iż źródła w Chinach zdążyły
już oskarżyć RAND Corporation oraz
Stany Zjednoczone o celową publikację
raportu zaraz po niekorzystnym dla Chin
wyroku Trybunału w Hadze w sprawie
sporu na Morzu Południowochińskim.
Tym samym o celowo skalibrowaną i wy-
mierzoną w Chiny komunikację strate-
giczną, co miało mieć na celu zastraszenie
Pekinu.

Analitycy RAND Corporation uwa-
żają, że wojna byłaby regionalna i kon-
wencjonalna, prowadzona głównie na mo-

rzu (i pod jego powierzchnią) oraz w po-
wietrzu, w przestrzeni kosmicznej a także
cyberprzestrzeni. Miejscem byłaby Azja
Wschodnia i Zachodni Pacyfik, gdzie znaj-
duje się kilka punktów zapalnych i gdzie
dyslokowana jest większość chińskich sił
zbrojnych. Konieczność sprowadzania za-
pasów i uzupełnień wojennych z daleka
oraz rosnące zdolności systemu świado-
mości sytuacyjnej obu stron zmieniłyby
cały Zachodni Pacyfik w strefę wojny,
z bardzo poważnymi skutkami ekono-
micznymi dla świata. 

Mało prawdopodobne byłoby użycie
broni nuklearnej. Analitycy RAND twier-
dzą, że ze względu na specyfikę konfron-
tacyjną nie ma szans na to, by konflikt
przekształcił się w wojnę atomową. Za-
kładają także, że Chiny nie zaatakują kon-
tynentalnych Stanów Zjednoczonych, za
wyjątkiem cyberataków, jako że nie mają
istotnych zdolności wojskowych, by to
zrobić. Za to USA mogą zadać naprawdę
sporo strat atakami konwencjonalnymi
na Chiny. Rozwój broni antydostępowych
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(A2AD) i systemów technologicznych do-
prowadziły do sytuacji, w której oba mo-
carstwa mogą strzelać i trafiać do swoich
wojsk, baz i jednostek na naprawdę bardzo
duże odległości. Wzajemne symetryczne
zdolności stwarzają pokusę do wykonania
potężnego uderzenia wyprzedzającego,
mającego rozstrzygnąć konflikt zaraz na
początku. Wojna lądowa z powodu uwa-
runkowań geografii teatru wojny raczej
nie grozi. Potężne i rosnące zdolności obu
stron do uderzania na duże odległości
szybko zniszczyłyby zasoby wojskowe obu
stron, a potem trzeba by było je odtwarzać.
Wówczas liczyłyby się potęga przemysło-
wa, mobilizacja rezerw, a to jest trudne
do przewidzenia, co zauważają analitycy
RAND.

Scenariusze wojny

Raport kreśli cztery scenariusze: inten-
sywna acz krótka wojna; intensywna i dłu-
ga; krótka i mało intensywna; długa i mało
intensywna wojna. Wszystkie są rozpisane
bądź na rok 2015, bądź na 2025 (gdy po-
tęga wojskowa i ekonomiczna Chin będzie
znacząco większa względem USA). W za-
kresie przebiegu wojny sporo zależałoby
także od tego, jak dużo wolnej ręki mieliby
wojskowi na polu walki ze strony władzy
politycznej. Nie ulega bowiem kwestii, że
obie strony mają potencjał na długą, in-
tensywną i wyniszczającą wojnę. Efekty
starcia zostały ujęte w raporcie w nastę-
pujące kategorie: wojskową, gospodarczą,
krajową i międzynarodową. Analitycy
RAND przewidują, że od dziś do roku
2025 dokona się poważna zmiana tech-
nologiczna w prowadzeniu wojny, w szcze-
gólności w zakresie rozwoju chińskich
zdolności antydostępowych (A2AD), zdol-
ności do zwalczania obiektów w kosmosie
(ASAT) oraz w cyberwojnie. W roku 2025

Chiny mogą mieć też gospodarkę, która
będzie potężniejsza od amerykańskiej.

Ich zdaniem w razie wojny krótkiej
acz intensywnej na rok 2015 amerykańskie
straty floty oraz sił powietrznych, w tym
lotniskowców floty oraz baz powietrznych
w regionie Zachodniego Pacyfiku, byłyby
poważne. Straty chińskie jednakże, w tym
zdolności antydostępowe (A2AD) oraz
bazowania lądowego, jeszcze większe.
W ciągu kilku dni stałoby się jasne dla
obu stron, że przewaga Amerykanów w ra-
zie kontynuowania wojny rośnie. W 2025
roku jednak Amerykanie ponieśliby dużo
większe straty, choć strona chińska także
bardzo poważne. Nie wiadomo też, czy
wówczas wojna tym bardziej nie miałaby
tendencji do przekształcenia się w długo-
trwałą. Gospodarczo nawet krótka, acz
intensywna wojna byłaby szokiem dla
globalnego handlu Chin, jako że prze-
chodziłby on przez strefę wojny Zachod-
niego Pacyfiku, podczas gdy straty gos-
podarcze Stanów Zjednoczonych byłyby
tylko ograniczone do handlu dwustron-
nego z Chinami. W razie krótkiego kon-
fliktu krajowe i międzynarodowe skutki
nie byłyby poważne.

W przypadku wojny długiej i inten-
sywnej, w 2015 roku, im dłużej by ona
trwała, tym gorzej wojskowo wypadałaby
dla Chin. Jednak już w 2025 roku brak
szybkich rozstrzygnięć mógłby motywować
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obie strony do dalszej walki, pomimo
ciężkich strat. Wówczas cały Zachodni
Pacyfik, od Morza Żółtego do Morza Po-
łudniowochińskiego, byłby zamknięty dla
handlu morskiego i powietrznego. To za-
szkodziłoby bardzo poważnie chińskiej
gospodarce. Ponadto, czym dłuższy kon-
flikt, tym większe ryzyko włączenia się
do niego innych krajów, w pierwszym
rzędzie Japonii. W razie wojny krótkiej
i ograniczonej, konflikt mógłby się szybko
skończyć bez poważnych skutków, w tym
dla gospodarki światowej.

Strategiczna próżnia

W razie wojny długiej i ograniczonej, brak
definitywnych rozstrzygnięć wojskowych
spowodowałby z czasem bardzo negatywne
skutki gospodarcze, przede wszystkim dla
Chin. Analitycy RAND twierdzą jednak,
że dwie łagodne wersje wojny o charak-
terze ograniczonym są mało prawdopo-
dobne, gdyż ciężko jest politycznie redu-
kować działania wojskowe przy symet-
rycznej wojnie pomiędzy zaawanasowa-
nymi przeciwnikami, na tak geograficznie
ogromnym teatrze operacyjnym, jak Za-
chodni Pacyfik. Co warte podkreślenia,
zwłaszcza długa wojna w 2025 osłabiłaby
oba mocarstwa kosztem innych potęg.
Amerykanie mieliby problem z utrzyma-
niem swoich zobowiązań globalnych,
w tym w Europie i na Bliskim Wschodzie,
gdyż inni gracze od razu wykorzystaliby
powstałą próżnię. 

W ogóle dłuższa wojna zostałaby roz-
strzygnięta głównie przez czynniki poza-
wojskowe. A te faworyzują według RAND
Corporation Amerykanów – zarówno
obecnie, jak i w roku 2025. Po jednym
roku długiej i intensywnej wojny utrata
PKB Chin oszacowana jest w raporcie na

20–35 procent, czyli na poziomie podob-
nym do strat gospodarczych Niemiec
w trakcie I wojny światowej, podczas gdy
w USA na 5–10 procent PKB. Ponadto to
Chiny i ich bezpośrednie otoczenie byłyby
też miejscem fizycznych zniszczeń. To
następnie mogłoby znosić legitymację
władzy, rozniecić konflikty wewnątrz Chin,
podzielić ten kraj – jak podczas budzącego
najgorsze wspomnienia w Chinach Wieku
Upokorzenia itp. 

Autorzy raportu oceniają, że reakcja
międzynarodowa również będzie fawo-
ryzować USA, za którymi stanie cały
ASEAN, państwa regionu i NATO. Rosja
i Indie będą miały mniejsze znaczenie,
przy czym wskazuje się, że państwa NATO
mogłyby w Europie zneutralizować ruchy
rosyjskie oraz z czasem wprowadzić em-
bargo na handel z Chinami. Wejście do
wojny Japonii, zwłaszcza w 2025 roku,
istotnie pomogłoby Stanom Zjednoczo-
nym. RAND Corporation ocenia, że pomoc
rosyjska dla Chin, zarówno wojskowa,
jak i ekonomiczna, będzie ograniczona
i mało znacząca, ze względu przede wszyst-
kim na ograniczenia potencjału Rosji.
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Epilog

Analitycy RAND rekomendują, by Stany
Zjednoczone zaczęły się przygotowywać
na odcięcie od sprowadzania niektórych
ważnych produktów z Chin, aby uaktual-
niały plany wojenne wspólnie z Japonią
i innymi sojusznikami na Pacyfiku, gro-

madziły zasoby wojenne. Dla najważniej-
szych komponentów materiałów i urzą-
dzeń krytycznych zaczęły poszukiwać włas-
nych krajowych dostawców, również tre-
nowały wojnę nowoczesną, symetryczną
i intensywne operacje wojskowe oraz roz-
ważyły opcje na sposób odcięcia Chin od
dostaw wojennych surowców, np. paliwa. 
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Najczęściej przytaczanym argumentem
przeciwko możliwości wybuchu wojny
między Chinami a USA jest tzw. „kapi-
talistyczny pokój”, czyli więzi gospo-
darcze łączące oba kraje. To trafny ar-
gument?

To jest argument zachodni. Chińczycy
mają oczywiście – jak prawie we wszyst-
kich sprawach – inne argumenty prze-
mawiające za pokojem. Uważają, że ich
transformacja wewnętrzna nie jest jeszcze
zakończona. I mają w tym dużo racji. Nie
ulega wątpliwości, że znany od trzydziestu
lat model rozwojowy Chin, oparty głównie
na strategii proeksportowej i przyciąganiu
inwestycji zagranicznych, powoli prze-
chodzi do historii. Obecna, piąta generacja
przywódców z Xi Jinpingiem na czele,
najsilniejszym od czasów Mao Zedonga,
uważa, że Chiny nie mogą sobie teraz na
żadne wojny pozwolić. Chcą bowiem do-
kończyć transformację wewnętrzną, a jed-

nocześnie pracują nad „wielkim renesan-
sem” chińskiego narodu, czyli dążą do
pokojowego zjednoczenia z Tajwanem.
W tym kontekście jakikolwiek konflikt
zbrojny byłby sprzeczny z chińską racją
stanu. Więzi gospodarcze łączące Chiny
ze Stanami Zjednoczonymi oraz z UE,
szczególnie z Niemcami, są tu również
czynnikiem stabilizującym. 

Jednocześnie Chiny zbroją się na po-
tęgę. Militaryzują Morze Południowo-
chińskie. Budują tam sztuczne wyspy,
rozmieszczają na nich lub wokół nich
siły zbrojne, w tym samoloty bojowe,
okręty marynarki wojennej oraz wy-
rzutnie rakietowe, uderzając w interesy
sojuszników Waszyngtonu w regionie,
więc de facto w interesy samych USA…

Jeśli weźmie najbardziej wiarygodne dane,
dotyczące zbrojeń, rozbrojenia, military-
zacji i wydatków na armię, pochodzące

BoGdAn GórAlcZyk
Profesor UW, politolog, sinolog, publicysta,
były ambasador w państwach Azji

Niedawno na uniwersytecie w Harwardzie przebadano sytuację, w której
dotychczasowemu hegemonowi nagle wyrasta rywal i pretendent do
tronu. Wyspecyfikowano 15 takich przypadków od XV wieku do dziś.
Spośród tych 15 przypadków jedenaście i pół doprowadziło do wojny

chiński sen

Z prof. Bogdanem Góralczykiem 
rozmawia Aleksandra rybińska



ze Sztokholmskiego Międzynarodowego
Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI),
to wynika z nich jednoznacznie, że na
przełomie XX i XXI wieku Chiny były
jeszcze ósmym państwem na świecie, co
do wydatków zbrojeniowych. Teraz, w po-
łowie drugiej dekady XXI stulecia, znajdują
się pod tym względem na drugim miejscu.
I zaczynają doganiać Stany Zjednoczone.
Wydają ponad 200 mld dolarów rocznie
na zbrojenia. Zmiana modelu rozwojo-
wego, którą Pekin usiłuje przeprowadzić,
jest nader ambitna i trudna, ponieważ
Chiny dotychczas stawiały na wzrost ponad
wszystko. Obecnie usiłują przejść z eks-
portu jako siły napędowej na klasę średnią
i rynek wewnętrzny. Jest to także próba
przejścia z ilości na jakość. A to jest bardzo
kosztowne. Dlatego Xi Jinping w 2013
roku wyszedł z dwoma koncepcjami bu-
dowy Jedwabnych Szlaków: jeden lądowy,
drugi morski. Ten lądowy jest zresztą dla
nas istotny, bowiem prowadzi przez Polskę
do Niemiec i potem krajów Beneluksu.
Chiny po raz pierwszy geostrategicznie
są zainteresowane współpracą z Polską.
Drugi szlak morski też prowadzi do Eu-
ropy, ale nie da się go zrealizować bez
kontroli nad Morzem Południowochińskim. 

No i tu zaczyna się zderzenie, ponie-
waż od II wojny światowej niepodważalną
dominację nad morzami i oceanami świa-
ta, w tym nad Pacyfikiem, dzierżą USA.
Na Morzu Południowochińskim jest ona
podtrzymywana czasami przy wsparciu
japońskim. Ten morski Jedwabny Szlak
jest więc niczym innym, jak otwartym
wyzwaniem rzuconym USA na tym ak-
wenie. To już jest przyczyną do konfliktu,
bo tu jest zderzenie kardynalnych intere-
sów. Przez Morze Południowochińskie
idzie bowiem ok. 80–85 proc. handlu
między Chinami lądowymi, Tajwanem,
Koreą Południową, Japonią a Indiami,

Bliskim Wschodem, Afryką i Europą. Kto
ma więc kontrolę nad tym akwenem, ma
też kontrolę nad przepływem towarowym.
Sytuacja się ostatnio jeszcze zaostrzyła,
po niekorzystnej dla Chin decyzji trybunału
arbitrażowego w Hadze – uznał za bez-
zasadne roszczenia Chin do traktowania
znacznej części Morza Południowochiń-
skiego jako ich własnej strefy ekonomicznej. 

Czy to oznacza, że konfrontacja mili-
tarna obu potęg, na dłuższą metę, jest
nieunikniona?

Niekoniecznie. Tam może dojść nie tyle
do bezpośredniego starcia, jak już wyjaś-
niłem – takie zderzenie nie leży koniecznie
w interesie Chin – ale do wojen zastęp-
czych (proxy wars), poprzez pośredników
czy podstawione pionki. Na przykład Fi-
lipin czy Wietnamu, bo te państwa są
z Chinami w otwartym sporze o kontrolę
swoich pasów nadmorskich. Tym bardziej,
że Filipiny otrzymały wsparcie ze strony
trybunału arbitrażowego. 

Jacek Bartosiak pisze w swojej książce
„Pacyfik i Eurazja. O wojnie”, że do
bezpośredniego starcia może dojść
niechcący, gdy jedna ze stron dokona
złej kalkulacji strategicznej. Xi Jinping
powiedział wprawdzie podczas swojej
ostatniej wizyty w USA, że „nie ma
czegoś takiego jak pułapka Tukidyde-
sa”, ale złe kalkulacje strategiczne
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„jak najbardziej się zdarzają”. W ten
sposób dane państwa „mogą stworzyć
dla siebie taką pułapkę”…

Niedawno na uniwersytecie w Harwardzie
przebadano sytuację, w której dotychcza-
sowemu hegemonowi nagle wyrasta rywal
i pretendent do tronu. Wyspecyfikowano
przy tym 15 takich przypadków od XV
wieku do dziś. Spośród tych 15 przypadków
jedenaście i pół doprowadziło do wojny.
Sytuacja jest więc jak najbardziej poważna,
ponieważ mamy zderzenie nadrzędnych
racji i interesów dwóch wielkich mocarstw.
Chiny należy już traktować jako wielkie
mocarstwo, a nie mocarstwo regionalne,
nie aspirują bowiem jedynie do miana
gospodarki numer jeden, ale pod wzglę-
dem siły nabywczej pieniądza są już wed-
ług danych MFW, od dwóch czy trzech
lat, najsilniejszą gospodarką świata. Na
dodatek Chiny stanęły wobec świata za-
chodniego z wyzwaniem innowacyjno-
technologicznym. W naszej mentalności
Chińczycy wciąż sprzedają tanie T-shirt
i rozwalające się trampki. Tymczasem to
idzie w zupełnie innym kierunku, wraz
z nowym modelem rozwoju. W dziedzinie
technologicznych innowacji niekwestio-
nowaną potęga były dotychczas także Sta-
ny Zjednoczone. Również i tu Chiny kon-
testują ich hegemonię.

Pytanie: czy Pekinowi uda się zreali-
zować nowy model rozwoju? Problemy
Chin – podtrzymanie wzrostu, prze-
grzanie, niekorzystna demografia, roz-
warstwienie dochodowe, są dobrze
znane. Czy nie od pokonania tych pro-
blemów zależy, czy Państwo Środka
będzie w stanie zmierzyć się z USA?

Zmiana modelu rozwojowego nie jest wy-
nikiem premedytacji tylko konieczności.

Gdyby oni poprzednią, ekspansywną po-
litykę gospodarczą podtrzymali, to groziłby
im Tiananmen do dziesiątej potęgi, czyli
potężny wybuch społeczny. Jest tam kilka
poważnych, zdiagnozowanych chorób, jak
niezwykły zakres korupcji, uwłaszczenie
nomenklatury, zniszczenie naturalnego
środowiska i rozwarstwienie znacznie
większe niż w USA. Chiny są podmino-
wane wewnętrznie, dlatego chcą nadać
m.in. pewne prawa obywatelom. Nie tylko
państwo chińskie ma być silne, ale oby-
watel ma czuć się pewnie i być wzboga-
cony. Czy to się uda? Nikt nie wie. Toczą
się zażarte spory i pojawiły się różne
szkoły w Chinach na ten temat. Wniosek
z tego płynie jednak jeden: największym
wrogiem dla przyszłości Chin są dziś same
Chiny, a nie wróg zewnętrzny. 

Natomiast gdyby im się nie powiodło,
czego nie można wykluczyć, a były ostatnio
trzy poważne krachy na chińskich giełdach,
to może być tak, jak z ZSRR. Gdy państwo
autorytarne próbuje się zreformować,
może się rozsypać. Chińczycy lekcję Gor-
baczowa odrobili, ale to przecież o niczym
nie przesądza, bo sytuacja wewnętrzna
Chin jest zgoła inna. Wydaje mi się, że
następne dwa, trzy lata zdecydują o kie-
runku, w którym Chiny pójdą. Ich porażka
nie byłaby zresztą dla nas dobrą wiado-
mością, bowiem destabilizacja Państwa
Środka oznaczałaby destabilizację rynków
światowych. Jeśli im się natomiast uda,
to będziemy mieli jeszcze większy problem,
bo wtedy staną się numerem jeden w wielu
dziedzinach. Wtedy trzeba się będzie liczyć
z możliwością konfliktu Chin z USA. Z ra-
portu RAND Corporation wynika, że Ame-
rykanie obecnie mają jeszcze przewagę
na Pacyfiku, ale wychodzą z założenia, że
do 2025 roku wyrównają się siły, bowiem
cały czas wszystko pracuje na rzecz Chin.
Podobne tezy stawia także Jacek Bartosiak
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w swojej książce. W tej sytuacji mamy
więc dynamiczny proces, zachodzący rów-
nież w zbrojeniach. Oby nie zamienił się
w klasyczny wyścig zbrojeń. 

Morze Południowochińskie i Jedwab-
nym Szlak morski to chyba nie jedyny,
geopolityczny punkt zapalny między
Waszyngtonem a Pekinem?

Mamy w sumie trzy punkty zapalne, które
prowadzą do zderzenia interesów dotych-
czasowego hegemona z hegemonem pre-
tendentem. Jednym jest Korea Północna
i jej zachowanie w obecnym kształcie.
Drugim są wyspy Senkaku, które Obama
objął, jako pierwszy urzędujący prezydent
USA, amerykańskim parasolem ochron-
nym, w tym atomowym, co było policzkiem
wprost wymierzonym Chinom. Trzeci,
ten najbardziej zapalny to Morze Połu-
dniowochińskie, bo tu wszystkie nadrzędne
interesy Państwa Środka są zaangażowane.
Chińczycy tej kwestii nie odpuszczą. Py-
tanie: czy USA co najmniej częściowo od-
puszczą? Jeśli nie, to będziemy mieli

może nie tylko proxy wars, ale tez wyścig
zbrojeń. On już trwa, jeśli chodzi o tech-
nologie, w tym również badania kosmicz-
ne. Chińczycy niedawno ogłosili własny
projekt wysłania sondy na Marsa. Pierwsza
sonda ma okrążyć jego orbitę, a druga
już na nim wylądować. O to toczy się
w tej chwili gra. Chińczycy z otwartą przy-
łbicą wystąpili po 2013 roku z takim geo-
politycznym projektem. To jest największa
próba zmiany światowego układu sił od
1945 roku i poważne wyzwanie dla do-
minacji amerykańskiego dolara oraz zdo-
minowanego przez USA systemu Bretton
Woods. Amerykanie długo myśleli, że to
oni dyrygują relacjami z Chinami. Dopiero
po kryzysie gospodarczym 2008 r. zro-
zumiano, jaką wielką grę toczy Pekin. 

Czy Chiny chcą zastąpić „Pax Ameri-
cana” własnym „Pax Sinica”, czy pro-
jektują wielobiegunowy świat, w którym
są jednym z potężnych graczy?

Nie ma jednego pomysłu na ten temat,
są co najmniej trzy szkoły myślenia. Jedna,
bardzo popularna w siłach zbrojnych
i służbach mundurowych, to „chiński sen”,
odpowiedź na american dream. Kiedyś
na świecie panowali Amerykanie, teraz
będą panowali Chińczycy. Koniec kropka.
Chiny powinny realizować wielkomocar-
stwową politykę, oznaczającą m.in. roz-
budowę potencjału militarnego w obliczu
nieuchronnego konfliktu z USA. Poza tra-
dycją taoistyczną bujanie w obłokach nie
należy do chińskich cech. Chińczycy są
pragmatyczni, a koncepcja chińskiego snu
jest mocno wspierana przez Xi Jinpinga. 

Obecnie jednak w Chinach narasta
druga tendencja, a mianowicie powrót
do źródeł, korzeni, zamiast oglądania się
na Zachód. Pod koniec XIX wieku była
taka próba reformy upadającego cesarstwa.
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Mówiono wówczas, że chińska nauka sta-
nowi sedno, istotę, a nauka zachodnia
tylko jej uzupełnienie, i do tej tradycji się
teraz wraca. Zgodnie z tą koncepcją świat
już jest multipolarny, a nie zsinizowany.
Trzecia szkoła myślenia to jest czysty
pragmatyzm, który mówi, że w ogóle nie
należy zajmować się światem, bowiem
mamy tak ważne zadania domowe, że
najpierw należy przeprowadzić reformy
wewnętrzne. To zajmie nam co najmniej
5, a może nawet i 10 czy 15 lat. Dopiero
później zajmijmy rolą Chin na scenie glo-
balnej. 

Jednej odpowiedzi więc na to pytanie
nie ma, ale trzeba podkreślać, że jeśli
chodzi o Xi Jinpinga, to on widzi zdecy-
dowanie większą rolę Chin, na razie w mul-
tipolarnym świecie. Ale pamiętajmy, że
źródła chińskiej cywilizacji mówią, iż
Chiny to Państwo Środka, a wszystko, co
nad tym Państwem Środka, to „wszystko
pod niebem”. Pod tymi niebiosami mogą
być wszystkie państwa świata w systemie
trybutarnym wobec Chin, bo świat jest
zglobalizowany. 

System trybutarny oznacza brutalne
podporządkowanie tych państw. Tym-
czasem Chiny muszą w coraz więk-

szym stopniu uwzględniać aspiracje
sąsiadów, aby prowadzić skuteczną
politykę zagraniczną. Bez dialogu nie
uda się bowiem Państwu Środka zrea-
lizować tak ważnego celu, jakim jest
rozbudowa sieci powiązań gospodar-
czych…

Oczywiście, że to nie jest w tym kształcie
możliwe do zrealizowania, ale należy od-
notować, że taka tradycja sinocentryczna
w chińskim sposobie myślenia istnieje
do dziś. 

Zarówno USA, jak i Chiny są nuklear-
nymi potęgami. Czy to nie powinno
działać odstraszająco?

Wydaje mi się, że nawet nie trzeba sięgać
do straszaka atomowego, który jak wiemy
był bardzo skuteczny w czasach zimnej
wojny, bowiem jak już mówiłem, Chiny
mają u siebie niezakończone procesy
transformacyjne. Owszem, pojawiają się
co chwilę głosy mówiące o grożącej wojnie,
ale wiem na pewno, że Chiny mają tyle
problemów i bólów głowy na scenie we-
wnętrznej, że jeszcze co najmniej przez
dekadę nie podejmą próby nowego upo-
rządkowania ładu światowego.
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Od pierwszego zdania „Pacyfik i Eurazja.
O wojnie” Jacka Bartosiaka – kapitalnego
cytatu o pokoju i interesach mocarstw –
widać, że to świetna książka. Być może
najważniejsza praca o polityce między-
narodowej napisana w języku polskim
w ostatnich latach. Traktująca o najistot-
niejszym procesie politycznym współczes-
nego świata: rywalizacji amerykańsko-
chińskiej. „O wojnie” jest wnikliwa, głę-
boka, mądra... i trochę zbyt obszerna.
Gdyby była krótsza, byłaby doskonała. 

Głowa globalnej wioski

Bartosiak spieszył się z jej pisaniem, do
czego przyznaje się wprost w jej zakoń-
czeniu. Chciał zdążyć przed nową, wielką
wojną, która niczym miecz Damoklesa
wisi nad światem, z czego zdają sobie
sprawę w Waszyngtonie, Pekinie, Moskwie
i Berlinie, lecz niekoniecznie w Warszawie.
Napisał tę książkę, by polskim elitom
uświadomić, że „geopolityczna pauza”,
tak korzystna dla RP, właśnie się kończy.
I że w razie czego Wujek Sam nie przybę-

dzie nam z pomocą, bo nie zdoła, gdyż
właśnie niepostrzeżenie przestał być głową
globalnej wioski. 

„O wojnie” najpierw pokazuje, jak
się nią stał. Nie dzięki demokracji czy
prawom człowieka, lecz dzięki unikato-
wemu położeniu, zasobom i umiejętnie
prowadzonej polityce mocarstwowej. To
te cechy uczyniły Stany Zjednoczone świa-
towym hegemonem; „kolosem”, jak chciał-
by powiedzieć często przywoływany w pra-
cy Niall Ferguson. To silne, mocne strony
książki, gdyż Bartosiak świetnie zna i czuje
Amerykę. By się o tym przekonać, wy-
starczy zajrzeć do bibliografii lub poczytać
odnośniki do imponujących spotkań,
w najważniejszych amerykańskich ośrod-
kach analitycznych i wojskowych. Do-
głębna znajomość nie oznacza tu jednak
wiernopoddaństwa, w czym Bartosiak od-
różnia się pozytywnie od wielu przedsta-
wicieli polskich elit. 

Tak więc mamy opis świata, jaki zna-
my, napisany jednak w sposób, jaki nie-
koniecznie znamy, a świat ten się kończy.
Na horyzoncie pojawiły się Chiny, które

MichAł luBinA
Doktor w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ,
analityk w Centrum Studiów Polska-Azja

„Pacyfik i Eurazja. O wojnie”, poza trafnym opisem wiszącego nad świa-
tem nowego konfliktu światowego, niesie też ukryte, acz wyraźne przesła-
nie dla polskich elit: nie wolno (już) liczyć na Stany Zjednoczone

Zdążyć przed iii wojną światową



niebywale urosły: „obudziły się ze snu”,
jak powiedziałby Napoleon. Wyzyskały
amerykański system do cna i teraz pragną
go zastąpić bądź co najmniej poprawić.
„O wojnie” doskonale pokazuje, jak Chiny
„ukradły” Amerykanom globalizację, co
przywodzi na myśl żart obrazkowy Mleczki
(Bóg wskazuje na uśmiechniętego diabła,
siedzącego na kuli ziemskiej i mówi: „to
ja stworzyłem ten interes, ale z czasem
okazało się, że on ma większość udziałów”). 

Chiny są w książce opisane sprawnie
i ciekawie, bez ideologicznego spaczenia.
Chociaż wiedza Bartosiaka na ich temat
nie jest tak dogłębna, jak na temat Stanów
Zjednoczonych (być może stąd bierze się
jego sympatia do nich), jednak do napi-
sania porządnej i rzetelnej pracy w zu-
pełności wystarcza. Bartosiak sinologiem
nie jest, ale o Chinach potrafi się wypo-
wiadać w sposób kompetentny, rzeczowy
i ciekawy, co pokazują także jego bardzo
popularne w sieci wykłady. Dowodzi tego
także ta książka. 

Strategiczna nieufność

Tak więc mamy USA, Chiny i nowy, ro-
dzący się układ sił. Bartosiak pokazuje

„strategiczną nieufność”, ambiwalencję
i obszary rywalizacji, a przede wszystkim
dogłębnie omawia amerykańskie plany
wojny powietrzno-morskiej. Mające w swej
istocie mitygować Chiny i działać odstra-
szająco w myśl zasady si vis pacem, para
bellum, jednak dalece niewystarczające
do spełnienia tego celu. Ogromnym plu-
sem rozważań Bartosiaka jest ukazanie
mechanizmu działania siły w stosunkach
międzynarodowych, na przykładzie re-
gionalnych państw orientujących się na
jedno bądź drugie mocarstwo, w zależności
od jego możliwości (i/bądź percepcji tych
możliwości). Te kalkulacje z kolei pro-
wadzą same w sobie do ważkich następstw
politycznych. Bartosiak pokazuje działanie
tego mechanizmu w sposób wręcz pod-
ręcznikowy. 

Jednakże rozdziały o koncepcji wojny
powietrzno-morskiej to najsłabsze frag-
menty książki, lub też – by być ścisłym –
najbardziej wymagające. Zdaję sobie spra-
wę, że znajdą one swoich fanów wśród
miłośników wojskowości, sprzętu itp.
(sam autor wyraźnie ma zamiłowanie do
tych tematów), jednak moim zdaniem
jest ich zbyt wiele, a ich opis jest nadto
szczegółowy. Podobnie ma się sprawa
z koncepcjami geopolitycznymi podejmo-
wana na początku pracy. Rozumiem, skąd
brała się ta potrzeba – książka jest oparta
na doktoracie, a w nim Bartosiak musiał
udowodnić, raczej sceptycznemu wobec
geopolityki środowisku akademickiemu,
że jego praca spełnia wymogi naukowe –
jednak nie wszystko, co było potrzebne
w doktoracie, musi się znaleźć w książce.
Nie chciałbym w tym miejscu zostać po-
sądzony o hipokryzję – moja książka
oparta o doktorat ma ponad 600 stron –
po prostu z czasem sam przekonałem się,
że skrócenie pracy bynajmniej jej nie
szkodzi, a wręcz pomaga. Wspomniane
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opisy planów operacyjnych czy koncepcji
geopolitycznych u Bartosiaka można było
streścić na kilkunastu czy kilkudziesięciu
stronach, przez co książka byłaby krótsza
i bardziej przystępna. W ten sposób nie-
którzy mniej wytrwali czytelnicy mogą
nie przebrnąć przez tę próbę. A byłoby
szkoda, bo końcówka książki jest wręcz
rewelacyjna. 

Chiński imperializm

Skoro jesteśmy przy uchybieniach (pod-
stawowym – acz niewdzięcznym – zada-
niem recenzenta jest je wskazać), to zda-
rzają się też w książce błędy faktograficzne,
jak na stronie 162, gdzie pada stwierdzenie,
że starcia radziecko-chińskie o wyspę Da-
manską/Zhenbao przebiegały remisowo
(w rzeczywistości ZSRR wygrał to krót-
kotrwałe starcie militarnie, choć 22 lata
później i tak oddał wyspę Chinom). Gdzie
indziej z kolei, na stronie 77, pojawia się
rażący błąd w opisie szacunków ilości
Chińczyków na rosyjskim Dalekim Wscho-
dzie. Nie jest ich, jak podaje Bartosiak,
6–7 mln (gdyż to cała populacja tegoż re-
gionu!), a jedynie ok. 500–700 tysięcy.
Błąd ten jest tym bardziej przykry, że
niechcący wpisuje się w niedorzeczny,
a popularny dyskurs na temat „chińskiej
migracji” na Syberii. Zakładam, że Bar-
tosiak popełnił go przez nieuwagę (kon-
tekst całości wskazuje na to, iż jest świa-
domy, że zdania o milionach Chińczyków
na Syberii to bzdura), ale niestety – błąd
pozostaje błędem. 

W książce dużo też pomyłek – nie
wiedzieć czemu – w mapach. I tak w mapie
na str. 50 Chang’an zamienił się w Chirgin.
W mapie na str. 104 jest mnóstwo błędów
przy datach przyłączenia kolejnych ob-
szarów do USA (np. Alaska została przy-
łączona w 1869, a nie 1859, zaś Hawaje

w 1898, a nie 1859; co ciekawe błędów
tych nie ma w tekście głównym). Najgorsza
jest jednak kuriozalna mapka „geopoli-
tycznych wpływów Chin” ze strony 309,
do tego w tekście do niej jest cały szereg
rażących pomyłek, m.in. zdanie, że Chiny
„utraciły” np. Birmę w 1885 r. (Birma nie
była nigdy kolonią/posiadłością chińską,
a pod koniec XVIII w. odparła nawet
cztery inwazje chińskie). Mowa też o „ode-
rwaniu” Syjamu w 1904 (Syjam również
nie był kolonią chińską, nikt go od niczego
nie oderwał, bo był jedynym państwem
regionu nigdy nieskolonizowanym) czy
o „opanowaniu Malajów przez Wielką

Brytanię w 1895” (Malaje również nigdy
nie należały do Chin; wpływ polityczny
to nie kontrola) – ten sam zarzut dotyczy
archipelagu Sulu czy „obszaru północno-
zachodniego”. Przy okazji tej fatalnej map-
ki nasuwa się myśl, że autor przy korzys-
taniu z chińskich opracowań powinien
uważniej podchodzić do nazw i pojęć,
gdyż mapka ta i wyłaniający się z niej
obraz jest dowodem na czystej wody chiń-
ski imperializm, a nie na rzeczywistą his-
torycznie sytuację. 
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Wyżej wspomniane zarzuty to jednak
szczegóły, by nie powiedzieć detale. Nie
wpływają one na i tak bardzo wysoką
ocenę tej książki.

Jej najmocniejszym punktem są ostat-
nie rozdziały, od opisu potencjalnych ob-
szarów konfliktu amerykańsko-chińskiego
począwszy. To prawdziwie pasjonująca
lektura, w której nie sposób nie docenić
szerokich horyzontów, rzetelności, traf-
ności i przenikliwości analizy autora, po-
dobnie jak jego dobrego, pisarskiego stylu.
A potem jest już tylko… lepiej. Ostatnie
dwa rozdziały o „lekcjach historii” są po
prostu znakomite, a przy fragmencie o pu-
łapce Tukidydesa czytelnika mogą przejść
dreszcze: człowieka ogarnia fatalistyczne
przekonanie, że USA i Chiny zaraz w nią
wpadną. Tam właśnie Bartosiak pokazuje
swój bodajże największy atut: osadzenie
w historii. To ona przydaje mu głębi,
której nie posiadają zwykłe, spekulatywne
opisy geopolityczne. Dlatego zakończenie
książki należy uznać za najwyższej próby. 

Osamotniona Polska

„O wojnie”, poza trafnym opisem wiszą-
cego nad światem nowego konfliktu świa-

towego, niesie też ukryte, acz wyraźne
przesłanie dla polskich elit: nie wolno
(już) liczyć na Stany Zjednoczone. To nie
jest w książce Bartosiaka powiedziane
wprost, jednak jej wydźwięk nie pozosta-
wia złudzeń: Waszyngton ma ważniejszy
problem na głowie niż powstrzymywanie
rewizjonistycznej Rosji w peryferyjnej
Europie Wschodniej. W centrum świata,
jakim jest Azja-Pacyfik, właśnie wyrósł
mu najsilniejszy przeciwnik w historii
(potężniejszy od hitlerowskich Niemiec
i ZSRR). Jeśli Waszyngton wybierze kurs
na konfrontacje z Pekinem, a nie na po-
dzielenie się z Chinami Azją, bądź też do
konfliktu amerykańsko-chińskiego dojdzie
w wyniku błędnej kalkulacji, to nikt się
nie będzie troszczył o Polskę czy innych
sojuszników na kresach świata (tym bar-
dziej, że – jak też pokazuje Bartosiak –
militarnie USA nie są już w stanie przyjść
nam z odsieczą). 

Dlatego też po lekturze „O wojnie”
Bartosiaka wniosek pozostaje jeden. Módl-
my się o pokój na świecie, a szczególnie
w regionie Azja-Pacyfik. I to nie tylko
z przyczyn moralnych.
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Zapomnieliśmy, czym jest prawdziwa po-
lityka. Zalewani wszechobecną inforoz-
rywką (infotainment), przepojeni libe-
ralnymi złudzeniami, rozpieszczeni po-
kojem i dobrobytem, widzimy polityczność
w drobnych intrygach, partyjnych inte-
resach, rozdmuchanej erystyce. Straciliśmy
z pola widzenia podstawowy, źródłowy
motyw państwa i polityki, jakim jest moż-
liwość wojny oraz związanej z nią per-
spektywy gwałtownej śmierci z rąk wroga. 

Rywalizacja hegemoniczna między
Stanami Zjednoczonymi a Chinami (na
przekór „głównemu nurtowi” analizowana
w środowisku „Nowej Konfederacji” od
lat) doszła dziś do punktu, w którym już
chyba nikt, kto posiada zdolność trzeźwego
myślenia, nie może wykluczyć możliwości
zbrojnego starcia między supermocar-
stwami. Traktują o tym artykuły z tego
wydania „NK”, książka Jacka Bartosiaka
czy raport RAND Corporation. Rywalizacja
ta może oznaczać rozlew krwi w skali pla-
netarnej lub falę chaosu, z licznymi woj-
nami regionalnymi. Niepewność wzmagają
widoczne znamiona strukturalnego kry-

zysu zachodniej gospodarki oraz coraz
liczniejsze oznaki wyczerpywania się de-
mokracji liberalnej w dotychczasowej
postaci. Nie chodzi oczywiście o wiarę
w żaden konkretny scenariusz, wybrany
spośród wielu, które przynosi ta sytuacja,
ale o samą możliwość wariantów dra-
stycznych i wyjątkowych, z jakimi musi
się liczyć każda, roztropna polityka i po-
lityczne myślenie.

Polityczność to wojna

Problem w tym, że dzisiejsza mentalność
polityczna w Europie, w tym w Polsce, o
ile w ogóle zasługuje na powyższy przy-
miotnik, jest pod tym względem wybitnie
nieroztropna. Inaczej mówiąc, gwałtowne
przyśpieszenie historii zastaje nas zupełnie
nieprzygotowanymi. Może to mieć tra-
giczne konsekwencje. Jak pisał w słynnym
„Pojęciu polityczności” Carl Schmitt, „jeżeli
jakiś naród lęka się ciężaru i ryzyka poli-
tycznej egzystencji, to zawsze pojawi się
jakiś inny, który ten ciężar z niego zdejmie,
przejmując odpowiedzialność za »ochronę

BArtłoMieJ rAdZieJeWski
Redaktor naczelny „Nowej Konfederacji”, 
dyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

Liberalizm zbudował Kryształowy Pałac uciech, w którym zapomnieliśmy
o tym, że potencjalny konflikt zawsze zagraża naszemu istnieniu. Musimy
znów postawić myślenie o wojnie w centrum polityczności

Memento Belli



przed wrogiem zewnętrznym«, a co za
tym idzie, przejmując władzę polityczną”. 

Niemiecki filozof rozumiał politycz-
ność jasno: „to wyraźne rozpoznanie włas-
nej sytuacji wobec możliwości konfliktu,
trafne odróżnienie przyjaciela od wroga”.
Państwo i polityka pojawiają się więc
wówczas, gdy dana wspólnota uznaje za
właściwe przygotowanie się na wariant
wojny z innym państwem. Szukając spe-
cyfiki polityczności, Schmitt doszedł do
wniosku, że tak, jak kategorie piękna
i brzydoty w sposób nieredukowalny do
innych dziedzin organizują estetykę, a ka-
tegorie dobra i zła moralność, tak o wy-
jątkowości polityki decyduje dychotomia
przyjaciela i wroga, której źródłem jest
właśnie możliwość wojny. 

Nie oznacza to w żadnej mierze –
wbrew wielu niesprawiedliwym kryty-
kom – podżegania do rozlewu krwi, a je-
dynie brzemienne w skutki zauważenie
esencjonalnego charakteru polityczności,
odróżniającego ją od innych rodzajów ak-
tywności: gospodarki, religii czy sztuki.
Nie unieważnia to też w żaden sposób ta-
kich postulatów, jak rządy prawa, ochrona
wolności i własności; ustawia jednak
ochronę egzystencji narodu, jako priorytet
pierwotny wobec nich.

Brzytwa Schmitta

Z drugiej strony, filozofia polityczna
Schmitta jest w pewien sposób proble-
matyczna. Czy na przykład dzisiejszy
 secesjonizm szkocki wynika z potrzeby
redefinicji przyjaciół i wrogów? Chyba
nie: chodzi tu raczej o inną niż ogólnob-
rytyjską wizję dobra wspólnego (do czego
można zredukować także odmienny pogląd
na właściwą redystrybucję bogactwa kraju,
wiodący zdaje się w tych dążeniach). Wy-
chodząc od Platońskiego dictum o dzia-

łalności politycznej, jako wprowadzaniu
w życie zasad sprawiedliwości, można
chyba powiedzieć, że dychotomie: spra-
wiedliwość i niesprawiedliwość, dobro
wspólne i dobro partykularne (często
utożsamiane) są fundamentalnym moto-
rem napędowym polityki. 

Jednocześnie, „brzytwa Schmitta”,
by tak to nazwać, zmusza do przyznania,
że te kategorie w podobny sposób określają
życie wielu innych, niepolitycznych wspól-
not, takich jak grupa sąsiadów, parafia
czy przedsiębiorstwo. Nie mogą więc ucho-
dzić za specyficznie polityczne. I w tym
sensie przed długą tradycją myślową,
którą autor „Teologii politycznej” starał
się usystematyzować i skonkludować –
z jej naciskiem na ścisły związek poli-
tyczności z możliwością wojny – nie ma
ucieczki. Po głębszym namyśle łatwo za-
uważyć, że w tym nurcie rozumowania
mieszczą się nie tylko Hobbes, Bodin czy
Machiavelli, ale także Arystoteles – i wielu
innych. Wystarczy też nawet pobieżny
rzut oka na historię greckich polis, śred-
niowiecznych republik włoskich czy Pierw-
szej Rzeczypospolitej, aby zauważyć, jak
bardzo perspektywa wojny określała ich
codzienną krzątaninę polityczną, ich sys-
temy edukacyjno-wychowawcze, słowem:
ich istotę.
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Pójdźmy dalej. „Dopóki naród istnieje
w sferze polityczności, dopóty musi choćby
tylko w sytuacji wyjątkowej – o której za-
istnieniu samodzielnie decyduje – sam
dokonać odróżnienia przyjaciela od wroga.
Na tym polega istota jego politycznej
 egzystencji. Jeśli nie będzie zdolny doko-
nać takiego rozróżnienia lub zabraknie
mu w tej mierze woli, przestanie istnieć
w sensie politycznym. Jeżeli dopuści, aby
ktoś obcy decydował, kto jest jego wrogiem
i przeciwko komu ma walczyć lub nie,
wówczas przestanie być politycznie wol-
nym narodem i zostanie podporządkowany
innemu systemowi politycznemu lub weń
włączony” – pisze Schmitt. 

A zatem: albo dysponuje się prawem
wojny (ius belli), czyli zdolnością do wy-
magania od własnych obywateli oddawania
życia za kraj i zabijania wrogów, albo nie
jest się zorganizowanym w państwo naro-
dem politycznym. Tertium non datur.
Islandczycy mogą być narodem, ale ich ele-
mentarna niesamodzielność militarna nie
pozwala sensownie mówić o ich polityczności
ani państwowości. Jest kwestią nieszczęs-
nego pomieszania i dewaluacji pojęć, że
tak fundamentalne kategorie stosuje się
dziś na równi wobec mocarstw i organizacji
dawniej zwanych „protektoratami”, „kolo-
niami”, „kondominiami” czy „wasalami”. 

Maleńka Islandia może się wydawać
przypadkiem skrajnym, ale po bliższym
przyjrzeniu się mapie i wzięciu pod uwagę
rozwoju techniki wojskowej – do poziomu
umożliwiającego wybranym mocarstwom
równanie całych krajów z ziemią – łatwo
zobaczymy podobnie problematyczną na-
turę „państwowości” krajów bałtyckich.
A także większości – jeśli nie wszystkich
– narodów Europy Środkowo-Wschodniej.
Łącznie z najsilniejszą w regionie Polską,
której elity przywódcze beztrosko prze-
kształciły wojsko w armię ekspedycyjną,

pomimo wielokrotnie mszczącego się po-
łożenia geopolitycznego i przez długie
lata de facto abdykowały z tworzenia na-
rodowych strategii obronnych, czekając
na wytyczne z centrali NATO.

Kryształowy Pałac

Problem jest oczywiście głębszy i szerszy.
Głębszy, bo obejmuje powszechne uży-
wanie we współczesnej debacie publicznej
pojęć „państwa” i „polityki” – na określenie
ich pożałowania godnych parodii, zro-
bienie z polityczności obelgi, oddanie
ważnych kompetencji państwowych try-
bunałom arbitrażowym czy tzw. nieza-
leżnym agencjom regulacyjnym. Szerszy,
bo dotyczy nie tylko Polski i innych krajów
regionu, ale – w różnym stopniu – więk-
szości świata zachodniego i nie tylko.

Mówiąc w skrócie: długotrwały pokój
i bezprecedensowy dobrobyt, w połączeniu
ze szczególnymi ścieżkami rozwoju myśli,
kultury i instytucji, doprowadziły nas do
stanu rozpieszczenia, gnuśności, pomie-
szania pojęć i priorytetów. Istotę problemu
dobrze oddaje ukuta przez Fiodora Do-
stojewskiego metafora Kryształowego Pa-
łacu, rozwinięta przez Petera Sloterdijka
do rangi filozoficznej teorii globalizacji.
Pisaliśmy już o tym w „Nowej Konfede-
racji”, ograniczmy się więc teraz do krót-
kiego przypomnienia.

Zobaczywszy w 1862 r. na Wystawie
Światowej w Londynie gargantuiczny bu-
dynek ze szkła i stali, do którego pragnął
się wedrzeć wielotysięczny tłum, Dosto-
jewski zrozumiał, na czym polega naj-
ważniejsza obietnica zachodniej nowo-
czesności. To wprowadzenie całej populacji
do Kryształowego Pałacu właśnie. Do mo-
numentalnej cieplarni, strefy wiecznego
komfortu, gdzie odwieczny problem nie-
doboru będzie raz na zawsze rozwiązany. 
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Sloterdijk opisał realizowany już –
po II wojnie światowej, a zwłaszcza po
powstaniu Unii Europejskiej – projekt.
„Owa gigantyczna cieplarnia odprężenia
poświęcona jest pogodnemu, acz gorącz-
kowemu kultowi Baala, który XX wiek
zaproponował nazwać konsumpcjoniz-
mem. […] Nową naukę o rzeczach osta-
tecznych formułuje się tu jako dogmatykę
używania”. 

Kryształowy Pałac jest dla współ-
czesnego człowieka wielką „przestrzenią
rozpieszczenia”, gdzie likwidacji kluczo-
wego dotychczas problemu niedostatku
towarzyszy przemiana mentalna, w kie-
runku myślenia w kategoriach wolności
konsumenckiej. Jest to wolność skrajnie
banalna, bo „po przełomie słabe powody,
takie jak czysty kaprys i osobisty gust,
musiały przejąć rolę mocnych powodów,
w które wcześniej wcielał się władczy nie-
dostatek”. Rozpięte między chroniczną
nudą i rozrywką z jednej strony, a sztucznie
wytwarzanym stresem i konkurencją z dru-
giej, cieplarniane życie podlega zasadzie
rozpieszczenia na pięciu poziomach. 

Piętro pierwsze to bezprecedensowy
dostęp do pieniądza, powiązany z przy-
musem kupowania. Mieszkaniec Krysz-
tałowego Pałacu staje przed „obfitością
opcji, która bezwzględnie przelicytowuje
ewentualny wkład własnego wysiłku –
w skrócie: kupować i pieprzyć się – dopóki
spełnia on warunki pobytu w przestrzeni
dobrobytu, czyli dysponowania siłą na-
bywczą”. 

Na drugim poziomie rozpieszczenia
następuje stabilizacja dobrobytu, poprzez
wykluczenie gospodarczych stanów wy-
jątkowych. Legitymizacją „skrystalizowa-
nego” państwa nie jest już, jak mówił
Hobbes, uwolnienie jednostki od per-
spektywy gwałtownej śmierci, lecz za-
pewnienie „wzrostu i rozwoju”. 

Na trzecim piętrze „wyśrubowane
oczekiwania co do bezpieczeństwa są uo-
gólniane i rozszerzane na zakłócenia i ry-
zyka związane z życiem prywatnym, takie
jak wypadki, choroby, udział w katakliz-
mach itp.”. Wszechobecność i przymuso-
wość ubezpieczeń zdejmuje z jednostki
odpowiedzialność za własny los. 

Czwarty poziom rozpieszczenia zwią-
zany jest z nowymi mediami, zdającymi
się znosić potrzebę wytrwałej edukacji na
rzecz łatwego dostępu do wiedzy i zrów-
nania ważności wszelkich treści. Najbar-
dziej banalna ekspresja postmodernis-
tycznej świadomości znaczy tu tyle samo,
ile ambitny traktat filozoficzny. Towarzyszy
temu daleko idące zastąpienie dyskursu
słowa przez dyskurs obrazu, nieuchronnie
wiodące do zaniku abstrakcyjnego i lo-
gicznego myślenia. 

Na piątym poziomie rozpieszczenia
następuje oderwanie zasługi od sławy
i prestiżu. Klasa medialnych celebrytów,
„znanych z tego, że są znani”, jest tu sym-
boliczna. Ten wymiar rozpieszczenia wy-
klucza merytokrację, w której sława i po-
dziw publiczności są nagrodą za zasługi. 
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Winien liberalizm

Wobec powrotu historii i realności wojny,
Kryształowy Pałac przestaje być obiektem
aspiracji, stając się luksusową pułapką.
Wraz z codziennością krwawych zama-
chów w Europie, z pękaniem konsensusu
liberalno-demokratycznego, rozsadzanego
przez konflikt biednych z bogatymi, an-
tagonizmy religijne i etniczne – stopniowe,
chaotyczne kruszenie się kryształowych
ścian i sufitów stało się niemal fizycznie
odczuwalne. Reaktywacja pierwotnych
zagrożeń zastaje nas rozpieszczonych,
zniewieściałych i zdziecinniałych. To prze-
pis na tyleż spektakularną, co żałosną
klęskę, jak to już wielokrotnie w historii
bywało; łącznie z przypadkiem, gdy sto-
sunkowo marginalne liczebnie hordy na-
jeźdźców rozbiły w pył wielkie imperium
rzymskie. 

Co robić? Rozwalić Kryształowy Pałac,
piętro po piętrze, zanim nas pogrzebie.
I odbudować fundamenty polityczności. 

W sensie dalece wykraczającym poza
ideologię, odpowiedzialny za dzisiejszy
stan ducha na Zachodzie jest liberalizm.
Udało mu się skutecznie podważyć ideę
państwa jako dobra i zdefiniować je jako
(konieczne) zło, które na każdym kroku
trzeba ograniczać i powściągać. Na tej
samej zasadzie doprowadził do „depoli-
tyzacji” kolejnych sfer życia, wyjmując je
spod kontroli wspólnoty narodowej i prze-
kazując „niezależnym” instytucjom, or-
ganizacjom międzynarodowym, rynkowi,
korporacjom zawodowym. Nie zniosło to
oczywiście samej relacji podporządkowa-
nia, zmieniło tylko dysponentów władzy.
Liberalizm skutecznie zanegował ideę po-
święcenia życia dla wspólnoty w imię in-
dywidualizmu oraz instytucję wpajania
cnót w imię wolności. Równie efektywnie
uśpił czujność opinii publicznej absur-

dalnymi wizjami „wiecznego pokoju”
i „końca historii”. Finalnie, stał się za-
grożeniem dla samego siebie, rozbrajając
tak państwo, jak i obywateli na czas za-
grożeń ze strony m.in. mało indywidua-
listycznych agresorów. Kto będzie dziś
bronił liberalnych wartości przed ewen-
tualną inwazją zewnętrzną? Aktywiści
LGBT, feministki, pracownicy korporacji? 

Jednocześnie liberalizm ma na koncie
wielkie historyczne zasługi: popularyzację
rządów prawa, ochronę wolności i włas-
ności, bezprecedensowy rozkwit mate-
rialny. Potrzebujemy złotego środka, prze-
zwyciężającego liberalne słabości i ocala-
jącego ile się da z liberalnych zdobyczy. 

Spróbujmy więc przeciwstawić libe-
ralizmowi republikanizm (neo)klasyczny,
a więc sięgający w punkcie wyjścia do
starożytnych, przedliberalnych źródeł.
Taki, jaki zbudował Pierwszą Rzeczpos-
politą, wzbogacony o dorobek kolejnych
stuleci i o naukę na błędach przedrozbio-
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rowej Polski. Wychodzący od państwa
jako dobra wspólnego, dla którego warto
ginąć i zabijać. Oraz od polityki, jako naj-
szlachetniejszej aktywności. Rozumiejący
zarazem, że władza polityczna może być
niebezpieczna i wymaga poddania rygo-
rom praworządności, a także – pojmujący
zalety policentrycznego rządzenia. War-
tościujący indywidualizm w partnerstwie
i w służbie – zamiast w przeciwstawieniu –
wspólnocie. Ceniący i chroniący wolność
i własność, nie jako wartości same w sobie,
ale jako najlepsze drogi do samodosko-
nalenia jednostki i wspólnoty. Traktujący
obywatelstwo nie tylko jako przywilej, ale
przede wszystkim jako zobowiązanie, wy-

magające gotowości do walki, gruntownej
wiedzy, trwającego całe życie kształtowania
cnót. Doceniający moralność i religię jako
wartości publiczne, nie tylko prywatne.
Promujący hierarchię cnót i zasług, zamiast
egalitarystycznej utopii, sprzyjającej fi-
nalnie oligarchom i demagogom. Pre-
miujący indywidualną i zbiorową zarad-
ność w miejsce opiekuńczości biurokracji.
Przeciwdziałający rozpieszczeniu, znie-
wieścieniu i zdziecinnieniu, jako skrajnie
niebezpiecznym dla wszystkich patologiom
wychowawczym.  

Nade wszystko, wyznający pierwsze
przykazanie polityczne: zawsze i wszędzie
memento belli – pamiętaj o wojnie.
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Plan Morawieckiego powstaje w wielkich
bólach. Najpierw istniał w postaci skła-
dającej się z 60 slajdów prezentacji, teraz
ta prezentacja została rozpisana na liczącą
224 strony „Strategię” na rzecz Odpo-
wiedzialnego Rozwoju. Na, dodajmy, wers-
ję beta, bowiem ma być ona podstawą
dyskusji publicznej oraz ewaluacji – i do-
piero ich wyniki mają posłużyć do pracy
nad finalnym produktem. Żmudne to
i uciążliwe, ale trudno: rząd Prawa i Spra-
wiedliwości wziął na swoje barki ogromne
zadanie, w postaci przedefiniowania na-
szego systemu gospodarczego. W stronę
bardziej interwencjonistyczną, gdzie, jak
mówił minister rozwoju Mateusz Mora-
wiecki, „państwo nie może być tylko stró-
żem i kontrolerem. Powinno być także
przewodnikiem i partnerem”. A skoro
tak, to kierunki, w jakich prowadzi pań-
stwo, powinny być dobrze przemyślane.

Tyle że nie są. Zaczynając już od
samej koncepcji, jej uargumentowania,
przez pomysły na konkretne rozwiązania,
po środki, mające służyć jego wykonaniu,
dokument sprawia wrażenie niedopraco-

wanego, pełnego sloganów i powtórzeń.
Sami autorzy zaś chyba nie są do końca
przekonani o jego celowości i możliwości
zrealizowania.

W kierunku odpowiedzialnego rozwoju

Zacznijmy od celu, który zwięźle sformu-
łował Jarosław Kaczyński podczas lipco-
wego kongresu PiS („Musimy odrzucić
ostatecznie nieszczęsne koncepcje szkod-
nika Balcerowicza, postawić na Mora-
wieckiego w gospodarce”). Chodzi o to,
by odejść od symbolizowanego przez by-
łego ministra finansów „neoliberalizmu”,
w kierunku większego udziału państwa
w gospodarce bardziej zrównoważonej,
społecznej, w kierunku, „odpowiedzialnego
rozwoju”. Wszystko było poprzedzone
wieloletnią, frontalną krytyką III RP, mó-
wieniem o tym, że poprzedni rząd do-
prowadził Polskę do ruiny (Jarosław Ka-
czyński), że mamy państwo z dykty i że
skoro można było je odbudować z ruin
po wojnie, to można zrobić to i teraz (An-
drzej Duda).

stefAn sękoWski
Zastępca redaktora naczelnego „Nowej Konfederacji”

Mateusz Morawiecki obecną wersję kapitalizmu proponuje zastąpić pew-
nego rodzaju kapitalizmem państwowym, którego ideę można streścić
w haśle: „planowanie – tak, wypaczenia – nie”

strategia nadministra się nie klei



Świetnie, tyle że z przedstawionej
przez Ministerstwo Rozwoju „Strategii”
wynika coś zupełnie innego. Okazuje się,
że „przez ostatnie 10 lat [z czego przez
8 rządziła koalicja PO-PSL – przyp. aut.]
polska gospodarka rozwijała się w rela-
tywnie szybkim tempie, zwłaszcza na tle
innych państw Unii Europejskiej”. Mamy
niskie bezrobocie, a średnioroczne tempo
wzrostu przetwórstwa przemysłowego
w latach 2005–2014 było drugie w UE
(za Słowacją). Polska należy do grona
krajów z wyższym udziałem przemysłu
w PKB niż średnia UE. Rośnie nam także
eksport, Ministerstwo chwali pozytywny
wpływ inwestycji zagranicznych na nasz
rozwój.

Rozbieżność między propagandą PiS-
u a analizą MR widać już na pierwszy
rzut oka. Nie znaczy to, że wszystko działa
bez zarzutu. Zdaniem Ministerstwa Roz-
woju popełniliśmy dużo błędów, ponadto
„na skutek niekorzystnych uwarunkowań
zewnętrznych, a także z uwagi na wy-
czerpywanie się w Polsce prostych rezerw

wzrostu uruchomionych po transformacji
ustrojowej (tania siła robocza, środki ze-
wnętrzne, w tym z UE), przy braku nowych
czynników napędowych, wzrost gospo-
darczy w ostatnich latach spowolnił”. Pa-
liwo się wyczerpuje, trzeba znaleźć inne,
które nas będzie napędzać. Ma być nim
„zwiększenie odpowiedzialności instytucji
państwa za kształtowanie procesów gos-
podarczych, społecznych i terytorialnych.
Instytucje państwa w tym modelu aktyw-
nie i selektywnie kreują warunki dla roz-
woju (wspierają wzrost gospodarczy),
wpływają na jak najlepsze wykorzystanie
przewag komparatywnych i budowanie
podstaw stałego rozwoju na bazie własnych
zasobów rozwojowych i rozwój nowych
działalności”. W tym kontekście to państwo
(urzędnicy), nie zaś rynek (prywatni in-
westorzy) będą wybierać główne kierunki
rozwoju gospodarki i wspierać „branże
przyszłości”, poprzez wspieranie tych,
które, zdaniem państwa (urzędników),
rokują najlepiej. To wszystko ma być po-
wiązane z rozwojem bardziej zrównowa-
żonym terytorialnie i społecznie, a także
wzmocnieniem instytucji państwowych.
Celem ma być dogonienie Unii Europej-
skiej w 2030 roku.

Planowanie – tak, wypaczenia – nie 

Tylko czy paliwo „prostych rezerw” rze-
czywiście się wyczerpuje? Bezrobocie spa-
da, płace (choć nie we wszystkich bran-
żach) rosną, ale i tak nadal są niższe, niż
na Zachodzie. To wszystko wskazuje, że
niekoniecznie. Można jeszcze na tym pa-
liwie jechać. Oczywiście jednocześnie moż-
na wpaść w „pułapkę średniego dochodu”,
wizja bycia wyrobnikiem wielkiego kapi-
tału, który zakłada u nas raczej montownie
niż centra produkcyjne, nie jest zachęca-
jąca. Nie zmienia to faktu, że argumenty,
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jakimi posługują się autorzy „Strategii”,
należą raczej do dziedziny publicystycz-
nych uogólnień niż twardych danych. Po
twórcach rządowego dokumentu oczeki-
wałbym jednak czegoś więcej niż zaklęć.

Zagrożenie wszakże istnieje. Czy od-
powiedzi, jakie proponuje „Strategia”, są
prawidłowe? Obecną wersję kapitalizmu
sugeruje się zastąpić pewnego rodzaju
kapitalizmem państwowym, którego ideę
można streścić w haśle: „planowanie –
tak, wypaczenia – nie”. Swoje miejsce
w planie rozwojowym mają mieć przed-
siębiorstwa państwowe. Ba, wreszcie de-
cydenci mają ustalić, do czego one wła-
ściwie służą (do tej pory pełniły głównie
funkcję dostarczyciela zysków i porcela-
nowej zastawy, której upłynnieniem moż-
na było łatać luki budżetowe). Wykonawcą
planu mają być jednak przede wszystkim
przedsiębiorstwa prywatne, innowacyjne
i potrafiące się odnaleźć na światowych
rynkach, zarówno te duże, jak i średnie
oraz małe. Mają zostać dowartościowane,
ich działalność ułatwiona (który raz to
już słyszymy?), jednak zyskać mają przede
wszystkim te, które podążają w wyzna-
czonych przez państwo kierunkach. „Stra-
tegia” wskazuje 10 głównych branż, które
chce wspierać, m.in. środki transportu
zbiorowego, rozwiązania lotniczo-kos-
miczne czy systemy militarne.

Urzędnicy wiedzą lepiej

Lista nie jest zamknięta, co nie powinno
dziwić, skoro twórcy „Strategii” nie widzą
powodu, by wykluczać z Planu jakąkolwiek
branżę. Nie ograniczają się jedynie do
branż tzw. strategicznych (energetyka czy
zbrojeniówka) albo też takich, w których
liczy się efekt skali (transport publiczny).
Jako trzecią branżę „kierunkową” MR
wymienia „oprogramowanie specjalis-

tyczne”, w tym… tworzenie gier kompu-
terowych. Już powołano państwową spółkę
ARP Games, która ma wspierać małe
firmy w ich rozwoju. Tyle że one wcale
takiego wsparcia nie potrzebują i świetnie
sobie radzą (choćby słynny CD Project).
Co więcej, takie wejście państwa na rynek
będzie zaburzało konkurencję z firmami,
które osiągnęły sukces bez wsparcia.

Nie da się uciec w technokratycznych
rozważaniach od postawienia sobie pyta-
nia, czy państwo w ogóle powinno się
zajmować produkcją gier komputerowych.
Rząd twierdzi, że powinno i obiecuje, że
urzędnicy będą sumiennie wybierali
 kierunki rozwoju – i że zrobią to lepiej,
kierując się własną wiedzą, niż kapitalis-
tyczne społeczeństwo, korzystające ze
swej wiedzy rozproszonej (drogowskazem
jest mu mechanizm rynkowy), której efek-
tem są decyzje gospodarcze. To wybór
pewnej doktryny. 

Nie będę ukrywał przed czytelnikiem,
że jestem wobec tego wyboru sceptyczny.
Jednak jestem również otwarty na solidne
argumenty, przemawiające za tym, że fak-
tycznie ta nowa forma planowania będzie
skuteczniejsza od gospodarczego, spon-
tanicznego ładu. Takich w 224-stronico-
wym dokumencie nie znajduję. Cała „Stra-
tegia” pozostawia duże pole dla arbitral-
nych decyzji urzędników i nie daje po-
wodów, by sądzić, że dokonania Polskiego
Funduszu Rozwoju będą wyglądać inaczej
niż Polskich Inwestycji Rozwojowych –
oprócz zapewnienia, że decydenci będą
kierować się racjonalnymi kryteriami. To,
niestety, trochę mało.

Nadministerstwo bez nadministra

Przyjmijmy jednak, że nowe kadry będą
lepsze od starych. I co z tego, skoro pro-
pozycje MR rozjeżdżają się z praktyką
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działania całej egzekutywy już na poziomie
koncepcyjnym. Z jednej strony bowiem
„Strategia” przestrzega przed rosnącym
długiem publicznym, z drugiej rząd PiS-
u wprowadza kolejne kosztowne rozwią-
zania. Minister Morawiecki chce restruk-
turyzacji górnictwa, podczas gdy rząd jak
ognia boi się radykalnych, a koniecznych
działań wobec nierentownych kopalń. Mi-
nister Morawiecki chce „analizy przywi-
lejów emerytalno-rentowo-kompensacyj-
nych” – ciekaw jestem jednak, co córka
górnika z Brzeszcz zrobi, gdy „sól ziemi
czarnej” znów, jak w 2005 roku, zdemoluje
okolice sejmu w obronie swoich wcześ-
niejszych emerytur. Jak budowa stabilnego
systemu emerytalnego ma się do chęci
przywrócenia poprzedniego wieku prze-
chodzenia w spoczynek? Albo do pomy-
słów budowy oszczędności Polaków przez
taką dekonstrukcję obecnego (kiepskiego,
nie przeczę) systemu emerytalnego, która
doszczętnie zniszczy do niego zaufanie?
Rządzący obóz, który w kampanii wybor-
czej bił rekordy obietnic socjalnych, wydaje
się być chronicznie niezdolny do tego
typu zmian. Propozycje pozostaną na po-
ziomie obietnic.

Tym bardziej, że w „Strategii” brakuje
narzędzi, umożliwiających ich realizację.
Zacznijmy od instytucjonalnych. Minister
Morawiecki zapowiada utworzenie jed-
nolitego centrum zarządzania, które widzi
w ministerstwie rozwoju („ośrodek za-
rządzania gospodarczego Rządu”, którego
szef byłby przewodniczącym Komitetu
Rozwoju), kierunki zaś ustalałoby 12 ze-
społów międzyresortowych. MR musiałoby
się stać nadministerstwem, któremu pod-
legałyby inne – w dodatku będąc jedno-
cześnie pod kontrolą Prezesa Rady Mini-
strów, jego szef nie mógłby więc być
ponad premierem. Trudno powiedzieć,
jakimi narzędziami miałby dysponować,

by godzić ze sobą bądź co bądź często
sprzeczne dążenia poszczególnych resor-
tów: niekoniecznie proekologiczne po-
dejście ministerstwa energii i ochroniackie
zapędy ministerstwa środowiska; „spo-
łecznie wrażliwe” dążenia ministerstwa
rodziny, pracy i polityki społecznej z wro-
dzonym skąpstwem „głównego księgo-
wego”, czyli ministra finansów itd., itp.

Wszystko to w ramach – dyktowanej
przez kadencyjność Sejmu – potrzeby
brania pod uwagę realiów politycznych
i kalendarza wyborczego. Wygląda to na
mrzonkę specjalistów, uważających – czę-
ściowo słusznie, ale tylko częściowo – że
„gospodarka jest najważniejsza”. Tym-
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czasem takie centrum może zostać realnie
zbudowane tylko wokół premiera, będą-
cego najlepiej szefem partii rządzącej sa-
modzielnie lub przewodzącej koalicji. Tyl-
ko taka osoba (i zbudowane wokół jej
stanowiska instytucje) mogłaby skutecznie
łączyć sprzeczne interesy.

Jednak to mały pikuś w porównaniu
do problemów, jakie wiążą się z innym
ważnym elementem. „Strategia” nie opi-
suje w wystarczającym stopniu sposobu
własnego finansowania – i to jest jej
prawdziwy dramat. Widać, że rządzący
po prostu nie mają pomysłu, jak pokryć
koszty swoich ambitnych zamiarów. Czy
można bowiem traktować poważnie „Stra-
tegię” rozpisaną do 2030 roku, gdy jej
wstępny plan finansowy obejmuje jedynie
okres do 2020 roku? Przyjmijmy, że moż-
na. MR proponuje, by w tym czasie prze-
znaczyć na realizację Planu 1,5 bln złotych.
Skąd weźmiemy tę ogromną kwotę? To
proste: a to z budżetu centralnego (czy
też NFZ bądź ZUS), a to z samorządów,
a to z Unii Europejskiej, a to od spółek
skarbu państwa czy wreszcie inwestorów
prywatnych. Pojawiają się nawet liczby.
No dobrze – ale skąd te pieniądze się
tam znajdą? Częściowo już tam są, ale
skąd wziąć dodatkowe kwoty – tego nie
wiadomo. Wierząc w dobre intencje MR
można pozbierać rozsiane po całym do-
kumencie „ziarenka”, np. uszczelnienie
systemu podatkowego. Tyle że z tego nijak
nie uzbiera się 1,5 biliona złotych na 4 lata.
Co najwyżej – wedle najbardziej opty-
mistycznych szacunków – jakieś 300 mld.
To trochę mało, tym bardziej, że te pie-
niądze należałoby mieć zanim się zaplanuje
inwestycje, a nie później. Na domiar złego,
pod koniec działu dotyczącego finanso-
wania, eksperci ministerialni kreślą pe-
symistyczną wizję wysychającego źródełka
funduszy unijnych po 2020 roku i pono-

szenia rosnących kosztów „utrzymywania
inwestycji infrastrukturalnych, zrealizo-
wanych w poprzednich latach ze środków
UE”. Czyli, krótko mówiąc, nie jest dobrze.

Nie można mieć wszystkiego

I znów pojawia się sprzeczność z praktyką
rządzenia PiS-u, który chce łączyć ogień
z wodą, tzn. szeroko zakrojony program
inwestycyjny z rozszerzeniem siatki so-
cjalnej. Mimo zapewnień, że jest inaczej,
500+ czy proponowane obniżenie wieku
emerytalnego gryzą się z planami rozwo-
jowymi Morawieckiego. Nie wprost wska-
zuje na to sam minister w swoim doku-
mencie, pisząc o zagrożeniach wynikają-
cych z rosnącego zadłużenia. Tymczasem,
wbrew zapewnieniom ministerstwa fi-
nansów, z naszym budżetem wcale nie
jest dobrze: zadłużenie państwa rośnie,
a deficyt budżetowy znajduje się tuż pod
granicą dopuszczalną w Unii Europejskiej
(2,8 proc. PKB) i ma wynieść w przyszłym
roku rekordowe 60 mld złotych. Dodat-
kowe wydatki tylko ten budżet rozdymają
i przy nawet lekkim spowolnieniu gospo-
darki może dojść do konieczności wpro-
wadzania daleko idących oszczędności.
Jako że wydatki stałe, tzn. dyktowane
przez ustawy, ruszyć najtrudniej (tym
bardziej, jeśli wprowadzało się je pod
wielkimi hasłami i przedstawiało, jako
należące się ludziom jak psu buda), na
odstrzał idą z reguły w pierwszej kolejności
wydatki na inwestycje.

Warto docenić dobrą wolę ministra
Morawieckiego i jego współpracowników.
Diagnoza, że polski system gospodarczy
można było skonstruować po 1989 roku
lepiej, jest trafna, co oczywiście nie znaczy,
że wszystko, co się działo do tej pory,
było złe. Omawiana „Strategia” jest mocno
dyskusyjną próbą całościowego programu
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zmiany kursu, do tej pory nikt inny takiego
nie przedstawił. Na pochwałę zasługuje
przede wszystkim przekaz, dążący do
wzmacniania zaradności i odpowiedzial-
ności Polaków, poprzez dążenie do roz-
powszechniania własności. Poparcie dla
akcjonariatu pracowniczego (oby reali-
zowanego mądrze), czy jednoznaczne pod-
kreślanie konieczności wypracowania na-
wyku oszczędzania, to dążenie w dobrym
kierunku. Bardzo korzystnie na tle innych
wypada „Obszar Małe i Średnie Przed-
siębiorstwa”, choć znajdują się w nim
i dobrotliwe fragmenty, jak „podniesienie
statusu przedsiębiorcy w społeczeństwie
i przeciwdziałanie stygmatyzacji przed-
siębiorców, którzy ponieśli porażkę biz-

nesową”. Wszystko pięknie, ale jak miałby
robić to rząd – tym bardziej rząd opo-
wiadający się za swoistą formą darwinizmu
społecznego, w ramach którego firma nie-
mogąca płacić odpowiednio wysokich
pensji pracownikom, powinna upaść
(wiceminister rodziny, pracy i polityki
społecznej Stanisław Szwed).

Wszystko jednak rozbija się o ogólną
filozofię rządzenia PiS-u. Nie da się mieć
wszystkiego – rozbudowanych wydatków
i zrównoważonego budżetu, inwestycji
i stawiania na konsumpcję, etosu przed-
siębiorcy i traktowania tegoż przedsię-
biorcy jako potencjalnego złodzieja. To
się wszystko nie klei. I to jest największa
wada tej „Strategii”.
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Walka klas plus wojna plemion to pioru-
nująca i niebezpieczna mieszanka, która
utrudnia nie tylko polityczne myślenie
w kategoriach dobra wspólnego, ale roz-
rywa więzi społeczne, choćby tak nam
potrzebną międzyludzką ufność i życzli-
wość. Bez tych z pozoru staroświeckich
i niepozornych wartości, które stanowią
delikatną tkankę podstawowych relacji
w obrębie wspólnot lokalnych, nie da się
budować społeczeństwa obywatelskiego
i powiększać kapitału społecznego. Nie-
stety, grupa pełniąca obowiązki elity wy-
specjalizowała się w nauczaniu społeczeń-
stwa obojętności i pogardy. Ma to fatalny
wpływ na wciąż zachodzącą w Polsce
transformację społeczną, kulturową i eko-
nomiczną. 

Neofeudalizm społeczny

Procesy związane z ekonomicznym i kul-
turowym rozwarstwieniem są wpisane
w polską transformację. Niebezpieczeń-
stwo trwałego rozwarstwienia przynosi
przy tym inne skutki dla bogatszych i bied-

niejszych. Ciekawie mówił o tym prof.
Tomasz Szkudlarek, z Instytutu Pedagogiki
na Wydziale Nauk Społecznych Uniwer-
sytetu Gdańskiego, w wywiadzie dla „No-
wego Obywatela”: 

„Mamy do czynienia z rekonstrukcją
struktury klasowej. Może to wywoływać
tęsknoty do ‘neofeudalnego’ porządku
społecznego, gdzie będziemy mieli ludzi
należących do elit, zupełnie nierozumie-
jących pozostałych warstw społeczeństwa.
I wzajemnie: klasy wyższe będą kompletnie
niezrozumiane przez niższe. Będzie się
to wiązało z tworzeniem coraz większej
ilości barier, także czysto fizycznych, gdyż
ludziom coraz trudniej będzie dostać się
do ‘nieodpowiedniego’ dla nich miejsca:
dobre dzielnice, złe dzielnice. W takim
modelu rośnie wzajemny lęk przed kon-
taktami. Z jednej strony będzie to obawa
o własne bezpieczeństwo w przypadku
ludzi z elit, z drugiej strony osoby wyklu-
czone będą odczuwały lęk przed ośmie-
szeniem się, kompromitacją, nie będą po-
dejmować prób wchodzenia w pewne re-
jony, które ‘nie są dla nich’. I tak może

krZysZtof Wołodźko
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Jeżeli przyjrzeć się bliżej konfliktowi wokół „pięćsetplusów”, to widać, że
wojna plemion nakłada się na coraz ostrzejsze w III Rzeczpospolitej kon-
flikty ekonomiczno-kulturowe

raport o stanie pogardy



tworzyć się tendencja do budowania wza-
jemnie izolowanych układów społecznych.
W sytuacji konfliktu społecznego może
to skutkować powstawaniem populistycz-
nych ideologii, w których szuka się kozła
ofiarnego, gdzie widzi się elity, jako przy-
czynę wszelkiego zła – ale będzie to ode-
rwane od rzeczywistości, od znajomości
prawdziwych realiów życia tych ‘innych’.
W takim – wzajemnym – myśleniu trudno
o możliwości kompromisu. Sądzę, że już
dziś trzeba zacząć pracować na rzecz
zmniejszania tego dystansu kulturowego”. 

Na początku były insynuacje. „Pato-
logia” przepije 500+ – czytaliśmy takie
wypowiedzi w Internecie. Słyszeliśmy je
w trakcie przypadkowych i niezobowią-
zujących rozmówek. Powtarzali je ludzie,
którzy wcale nie są krezusami, którzy
sami ledwo wiążą koniec z końcem, którzy
w oczach innych także żyją „podejrzanie
skromnie” – zatem ocierają się o „pato-
logię”. W mediach szczególnie radykalne
przypadki marnotrawstwa uzyskanych
z 500+ środków uznawano za odpowiedni
materiał dla najbardziej jaskrawych uo-
gólnień. Czułem się, jak w początkach lat
90., gdy strukturalne problemy przecho-

dzącej na masowe bezrobocie po-PGR-
owskiej wsi dość powszechnie przedsta-
wiano w kluczu: „dobrze tak pijanej rosz-
czeniowej patologii. Niech wreszcie nauczy
się życia!”. Te trendy myślenia są głęboko
w Polsce zakorzenione: z pozoru racjo-
nalne, są świadectwem skrajnie indywi-
dualistycznego i bardzo stereotypowego
myślenia o złożonych procesach społecz-
no-gospodarczych, szczególnie gdy dotyczą
ubóstwa i redystrybucji. Tego typu poglądy
zwykle są przedpolityczne: bardziej zależą
od kulturowo-ekonomicznego położenia
jednostki na matrycy i w hierarchii ro-
dzimej rzeczywistości, niż od sympatii/afi-
liacji partyjnej. Choć warto zaznaczyć, że
mogą się oczywiście warunkować: wiel-
komiejski inteligent w latach 90. XX
wieku miał o wiele większe szanse zostać
wyborcą Unii Wolności, niźli „moherowej”
Ligi Polskich Rodzin. 

Wojna plemion

Kilka tygodni temu portal forsal.pl przed-
stawił rezultaty badań, zrealizowanych
przez Konferencję Przedsiębiorstw Fi-
nansowych i Instytut Rozwoju Gospodarki
Szkoły Głównej Handlowej. Wynika z nich,
że środki z programu 500+ przeznaczane
są głównie na zakup żywności, ubrań oraz
edukację dzieci. 42,6 proc. badanych de-
klaruje, że za otrzymane środki zakupili
żywność i ubrania, „duża część badanych
zadeklarowała przeznaczenie tych środków
na pokrycie opłat związanych z przed-
szkolem (34,2 proc.), a także na edukację
i zajęcia dodatkowe dla dzieci (32 proc.).
Jedynie w niewielkim stopniu środki
z programu przeznaczane są na oszczęd-
ności. Niewiele ponad 16 proc. badanych
gospodarstw zadeklarowało zwiększenie
oszczędności w reakcji na pojawienie się
tych środków”. Z przeprowadzonych badań
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wynika ponadto, że na dłuższą metę ro-
dziny korzystające z 500+ deklarują zwięk-
szenie wydatków na edukację (44,3 proc.)
oraz opłaty związane z przedszkolem
i szkołą (44,1 proc.). Owszem, to badanie
cząstkowe, ale i tak znakomicie pokazuje
rozziew między realnymi sposobami użyt-
kowania „pięćsetplusowych” środków fi-
nansowych, a stereotypowymi, nieopar-
tymi na jakiejkolwiek analizie opiniami
na ten temat.

To, że spór wokół 500+ od początku
był formą zogniskowania konfliktu poli-
tycznego, związanego z przejęciem władzy
przez Prawo i Sprawiedliwość, jest oczy-
wiste. Bardziej interesujące jest to, że
przy okazji stał się katalizatorem szeregu
klasowych napięć, które dopiero z czasem
będzie można rzetelnie zbadać, zarówno
na gruncie socjologii, filozofii polityki,
jak i psychologii społecznej. Sądzę, że od
zawsze konflikty klasowe były wpisane
w rodzimą wojnę plemion: wszak spór
o „Polskę plebejską”, bardziej egalitarną,
otwartą na interesy uboższej prowincji,
towarzyszył debacie publicznej już w cza-
sach projektu tzw. Polski Solidarnej, gdy
PiS rządził po raz pierwszy. Tyle że wów-
czas praktyka władzy, w znacznej mierze
za sprawą minister Zyty Gilowskiej, grun-

townie przeczyła solidarystycznym za-
pewnieniom. Jednak mit realizacji pro-
gramu Polski Solidarnej wiele ułatwił
partii Jarosława Kaczyńskiego. I z pew-
nością pomógł temu ugrupowaniu po-
nownie dojść do władzy. Wiele też zrobiła
arogancja związanych z Platformą Oby-
watelską elit, którą najlepiej oddaje nie-
szczęsna wypowiedź Bronisława Komo-
rowskiego: „zmień pracę, weź kredyt”.

Sojusz z chamem

Dziś jesteśmy w zupełnie innym miejscu:
program społeczno-gospodarczy PiS-u
jest miejscami mocno schizofreniczny,
ale realizacja programu 500+ to najsil-
niejsza pro-redystrybucyjna kontrrewo-
lucja w ramach „rewolucji transformacji”.
Z konfliktu wokół „pięćsetplusów” płynie
pewien – smutny w gruncie rzeczy – po-
żytek. Otóż widzimy, jakim stajemy się
społeczeństwem w wyniku transformacji.
Jak bardzo rozwarstwienie, podział na
bogatych i biednych, przeżarł praktyki
i wyobrażenia społeczne. I jak bardzo
jako społeczeństwo nie możemy liczyć na
wielkomiejsko-inteligencko-prorynkowe
elity, dziś często skupione w antypisow-
skim „obozie demokracji”. „Spór o plaże”
dobrze zresztą pokazuje to, o czym mówił
prof. Szkudlarek: wyższe klasy próbują –
póki co tylko wyobrażeniowo – tworzyć
strefy dostępne tylko dla wybranych grup
społecznych. Raptem się okazuje, że „ubo-
gie pięćsetplusy” są niemile widziane na
plażach przez antypisowskie wielkomiej-
skie media oraz przez niektórych celeb-
rytów: bo rzekomo mało kupują, brudzą,
źle wyglądają i nieodpowiednio się za-
chowują. Przecież to najczystszej wody
stygmatyzacja!

Spór wokół „pięćsetplusów” szybko
doczekał się pierwszych prób krytyczno-
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publicystycznej analizy. Na niezbyt wy-
sokim merytorycznie poziomie. Głośnym
echem odbiły się wypowiedzi prof. Zbig-
niewa Mikołejko, który w TOK FM stwier-
dził, że sukces Jarosława Kaczyńskiego
polega na tym, że zawarł on sojusz z cha-
mem: „świadomie używam tej lekcewa-
żącej formuły, ponieważ Edek nie zasługuje
na szacunek. Edek po prostu nie szanuje
drugiego człowieka i zagarnia jego wol-
ność”. Naukowiec stwierdził również, że
„wózkowe” (młode matki) dały się kupić
za 500 zł. W podobnym duchu, acz wul-
garniej, wypowiedział się na łamach „New-
sweeka” pisarz Janusz Rudnicki: „Lud
nas tak urządził. Prosty lud polski i odłamy
jakiejś krzywej polskiej inteligencji, ro-
biącej mu populistyczną laskę”.

Terminy „populizm” i „roszczeniowy
populizm” chętnie przywołuje w swoich
wypowiedziach również prof. Ireneusz
Krzemiński. To ciekawy przykład nau-
kowca, który zamienił się w dworskiego
publicystę. Całkiem niedawno w TVN24,
w rozmowie z Mateuszem Trzeciakiem
z partii Razem, pan profesor dziwił się
niepomiernej roszczeniowości młodych
Polaków, którzy chcieliby, żeby w życiu
było łatwo. W ten sposób prof. Krzemiński
komentował m.in. informacje o tym, że
57 proc. Polaków po 50. roku życia wspiera
finansowo swoje dzieci i wnuki; ponadto
44 proc. osób po pięćdziesiątce przyznaje,
że nadal mieszka z nimi dziecko lub wnuk
(według. wyników raportu „Polacy 50+
a wsparcie rodziny”, sporządzonego przez
instytut badawczy Millward Brown dla
Krajowego Rejestru Długów Biura Infor-
macji Gospodarczej). 

Plebejusze na wakacjach

„Newsweek” i portal natemat.pl, powią-
zane z osobą Tomasza Lisa, są w awan-

gardzie „pięćsetplusowej” krytyki. Pry-
watna wojna redaktora Lisa z rządzącą
partią nie byłaby tak istotna, gdyby nie
znaczna opiniotwórczość wzmiankowa-
nych mediów i znanego redaktora. Słynne
już artykuły o „kupie na wydmach”, teksty
poświęcone bieda-Polakom, którzy nagle
wyjechali nad morze i szerzą tam złe oby-
czaje, wiele mówią o uprzedzeniach i kal-
kach, z pomocą których wielkomiejska
klasa posiadająca, dysponenci i demiurdzy
wyobrażeń społecznych, opisują swoich
uboższych rodaków. Letnicy z „pięćset-
plusowego awansu” oraz ich potomstwo
urośli do rangi bolączki społecznej – to
oni są problemem, ich rzekoma bieda,
której nagle dane było się pokazać na
plażach. To bardzo niebezpieczny sposób
stygmatyzacji, ponieważ nie wskazuje na
problemy strukturalne, ale tworzy kozła
ofiarnego. Domniemana „propisowska”
biedota urasta do rangi roszczeniowego
pospólstwa, które odebrało władzę jednej
z kast beneficjentów transformacji. Elity
w III RP w ogóle rzadko pytały o losy
biednych/uboższych – chętnie za to uda-
wały, że problem biedy to kwestia patologii
społecznych.

Przyjrzyjmy się bliżej dość śmierdzą-
cej sprawie „kup na wydmach”, poruszonej
przez „Newsweeka” na okoliczność wojny
z Prawem i Sprawiedliwością. Zdrowo-
rozsądkowy argument obalający tezę, że
wszystkiemu winne są „pięćsetplusy na
wakacjach” jest taki, że problemy z higieną
na polskich plażach nie pojawiły się wraz
z uruchomieniem tego programu. I wie
to każdy, komu zdarzyło się spędzać urlop
w Świnoujściu, Pogorzelicy, Mielnie czy
Krynicy Morskiej. Ale istnieje o wiele cie-
kawszy problem, który w ogóle nie pojawia
się w anty-pięćsetplusowych pamfletach,
które rzekomo pełnią rolę opisujących
rzeczywistość tekstów. Mowa o realnych
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bolączkach z polską rzeczywistością w jej
strukturalnej, czy jak kto woli – instytu-
cjonalnej i infrastrukturalnej osnowie.

Otóż wedle raportu Najwyższej Izby
Kontroli jedna toaleta publiczna przypada
w naszym kraju na 12 tysięcy mieszkań-
ców. To jeden z najgorszych wyników
w Europie. Dlaczego tak jest? Samorządy
albo inwestują w szalety warte setki tysięcy
złotych, zamiast postawić więcej skrom-
niejszych, albo w ramach oszczędności
stawiają jedynie znane, plastikowe toalety
o niskich standardach higieny. Jak się
ponadto okazuje, każde z badanych przez
NIK większych miast w ostatnich latach
zlikwidowało po kilka publicznych toalet.
Poza tym nie wszystkie ośrodki zwiększają
dostępność toalet w sezonie letnim. Ot,
konkret. Ale czy na tego typu analizy
znajdzie się miejsce w debacie publicznej,
beznadziejnie zogniskowanej wokół ple-
bejuszy na wakacjach?

Z kogo się śmiejecie?

Niestety, wielkomiejskie elity, zarządzające
masowymi wyobrażeniami, w znacznej
mierze odpuściły sobie rzetelny opis ro-
dzimej rzeczywistości. Nie czują także ża-
dnej społecznej odpowiedzialności za
realia funkcjonowania wielu obszarów

kraju i kondycji społecznej – poza sytuacją,
gdy dotyczy to ich własnych interesów,
zogniskowanych wokół enklaw dobrobytu.
Stąd debata wokół „pięćsetplusów” stanowi
tak pouczający papierek lakmusowy, swo-
isty raport o stanie pogardy. Tym łatwiej-
szej pogardy, że Polacy rzeczywiście są
post-chłopskim społeczeństwem na do-
robku, które przechodzi przyspieszoną
lekcję hiperkonsumpcji. Brzydko mówiąc:
współcześni Polacy mają mimo wszystko
o wiele większe szanse na zrobienie kupy
na wydmach niż ich rodzice i dziadkowie –
lepiej nas widać, gdy odpoczywamy, bo
więcej mamy okazji do stosunkowo taniej
i prostej rekreacji, turystyki i konsumpcji.
Ten, kto pamięta polskie plaże z lat 80.
XX wieku z długimi kolejkami do niewielu
punktów gastronomicznych, wczasy w wa-
gonach kolejowych, kto pamięta bazę ga-
stronomiczną w Krakowie w początku lat
90. XX wieku, i porówna ją z obecnymi
realiami, doskonale będzie wiedział,
w czym rzecz. 

Ale to wszystko nie zmienia faktu,
że oparte na niechęci, stygmatyzacji bied-
niejszych i mniej lub bardziej zawoalo-
wanej pogardzie dla „propiowskich ple-
bejuszy”, próby walki z przeciwnikami
politycznymi przynoszą szkodę nam
wszystkim. Z tej prostej przyczyny, że
opierają się na szczuciu na rzekomą lub
wyobrażoną biedotę. Rykoszetem dostaje
zresztą nasza rodzima „klasa średnia na
kredyt”, bo często to właśnie ona jeździ
na wakacje z dzieciarnią. Z kogo się śmie-
jecie? – mam często ochotę zapytać
 klakierów treści z „Newsweeka” czy na-
temat.pl. Z samych siebie się śmiejecie,
bo większości z was zapewne nie są obce
plebejskie rozrywki, bo większość z was
ma słabe dochody i większość z was lubi
sobie walnąć dużą wódkę przy grillu i bez-
myślnie połazić po promenadzie. W ni-
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czym się nie różnicie pod względem oby-
czajów od „pięćsetplusów”. I nie ma w tym
nic złego: rumiana plebejskość w gastro-
nomicznej ciąży też ma swój urok. Świat,
w którym na plażach leżą jedynie zdrowi,
piękni, szczupli i młodzi zostawmy po-
pkulturowej eugenice z ilustrowanych,
nieco droższych „pism dla pań”.

Przaśna Polska

Nie dajmy się zwariować: polska plebej-
skość ma swoje wady i zalety. Jest ple-
bejskością biedniejszych i nieco majęt-
niejszych, ale opiera się na bardzo po-
dobnych upodobaniach do leniwego re-
laksu, disco polo, quadów, piwka i wó-
deczności w pięknych i okołorodzinnych
okolicznościach przyrody. To jest uciążliwe
w większym stężeniu, ale nie jest spo-
łecznie tak destruktywne, jak stygmaty-
zacja milionów Polaków przez wąską i za-

sobną elitę, która ma na pieńku z PiS-
em. Promocja pogardy, którą uprawia
kasta wielkomiejskich beneficjentów trans-
formacji, na dłuższą metę może jeszcze
bardziej wzmocnić choćby wzajemną se-
parację społeczną bogatszych i biedniej-
szych.

Jeżeli niektórzy sądzą, że szerząc nie-
chęć wobec „pięćsetplusów” zemszczą się
na PiS-ie, albo zdobędą jakiś przyczółek
w politycznej walce, to nie tylko popełniają
strategiczny błąd – wyrządzają też kary-
godną krzywdę polskiemu społeczeństwu
i bardzo niedobrze programują naszą
przyszłość. Wyobrażenia elit zawsze od-
ciskają się na rzeczywistości: świat, jaki
projektują, opiera się na niechęci wobec
„przaśnej Polski”, która i tak z reguły
w III RP była pozostawiona sama sobie.
Stygmatyzacja „pięćsetplusów” to naj-
prostsza droga do krajów Trzeciego Świata,
a nie państw powszechnego dobrostanu.
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Trzeba zdawać sobie sprawę z powodów
pojawienia się problemu kredytów fran-
kowych oraz podłoża wybuchania kryzy-
sów związanych z rynkiem nieruchomości
w ogóle. A ich główną, pierwotną przy-
czyną nie jest mityczna chciwość bankie-
rów czy źle działający nadzór. Te przesłanki
są istotne, ale pojawiają się później, gdy
trafią na podatny grunt, czyli nierówno-
wagi ekonomiczno-społeczne, których
efektem są problemy dużej części obywateli
z zapewnieniem sobie wymarzonego dachu
nad głową. 

Dokładnie ten scenariusz miał miejsce
w USA w 2007 r., kiedy to rozpoczął się
kryzys na rynku kredytów hipotecznych,
który następnie rozprzestrzenił się na cały
świat i do dziś nie został zażegnany. Stag-
nacja płac najniższych grup dochodowych,
w połączeniu z gwałtownym i dobrze wi-
docznym wzrostem zarobków najbogat-
szych, spowodowała, że coraz więcej Ame-
rykanów nie miało jak spełnić swoich
wcale niespadających aspiracji. Inaczej
mówiąc, rosła grupa obywateli niezado-

wolonych i niemogących spełnić swego
American Dream, którego uosobieniem
był własny dom. Zamiast problem zwalczyć
u źródła i zadbać o nieco bardziej zrów-
noważony wzrost, politycy postanowili
zniwelować objawy. Umożliwili więc wej-
ście w posiadanie domu nawet tym, którzy
nie mieli na niego zwyczajnie pieniędzy. 

Efektem tego była lekkomyślna po-
lityka niskich stóp, taniego pieniądza oraz
nacisków na banki, by udzielały kredytów
także osobom najmniej zarabiającym,
a nawet w ogóle niezarabiającym. Odpo-
wiedzią na taką politykę stały się kredyty
subprime, czyli podwyższonego ryzyka
oraz kredyty NINJA (no income, no job,
no asset), dla osób bez dochodu, pracy
i majątku. 

Oczywiście dobra zabawa nie trwała
długo. Perturbacje na rynkach zmusiły
Fed do podwyższenia stóp procentowych,
więc popyt na kredyty hipoteczne spadł.
To pociągnęło za sobą spadek cen nieru-
chomości – co wydawało się wówczas
wręcz niemożliwe. Dla Amerykanów zu-

Piotr WóJcik
Stały współpracownik jagielloński24,
publicysta ekonomiczny

Banki w sprawie franków bez wątpienia mają znaczne grzechy na sumie-
niu. Jednak demonizowanie ich roli w całej sprawie zaciemni jej obraz
i utrudni znalezienie skutecznych rozwiązań, które byłyby zarówno spra-
wiedliwe wobec frankowiczów, jak i bezpieczne dla stabilności tego sektora

czy pomagać frankowiczom?



pełnie oczywiste było, że ceny nierucho-
mości będą rosły w nieskończoność. Spa-
dek cen nieruchomości uniemożliwił ro-
lowanie długu (zaciąganie kolejnych kre-
dytów pod zastaw tej samej, ale coraz
droższej nieruchomości), co było dla wielu
kredytobiorców podstawową metodą spła-
cania rat. W związku z tym kolejni wła-
ściciele przestawali płacić raty, czego efek-
tem był krach na rynku nieruchomości.

Polskie kredyty subprime

W Polsce mechanizm był podobny, choć
nie był on oparty o dokładnie te same
przesłanki. Nad Wisłą powodem były ros-
nące i niespełniane do końca aspiracje
społeczeństwa, jednak spotkały się one
także z nagłą abdykacją instytucji pub-
licznych ze sfery mieszkaniowej, w której
jeszcze do niedawna dominowały. Młodzi
Polacy chcieli zdobywać własne dachy
nad głową, jednak nie mieli środków na
ich kupno, gdyż wzrost dochodów postę-
pował wolno. Tymczasem państwo i gminy
nie miały im czego zaoferować, bo deko-
munalizacja tkanki mieszkaniowej oraz
abdykacja państwa z tej sfery dla odmiany
nastąpiły skokowo. Sektor prywatny, który
musiał wziąć na siebie te osierocone za-
dania, zderzał się z barierą popytową.
Nawet jeśli wybudowałby mnóstwo lokali,
nie miałby ich komu sprzedać w takich
cenach, by osiągnąć przyzwoity zwrot.

Nastąpiło więc załamanie w podaży
mieszkań. O ile jeszcze w latach 1989–
1990 średniorocznie oddawano 142 tys.
mieszkań, to w latach 1991–2000 było to
ledwie... 89 tys. W latach 2001–2005 na-
stąpił niewielki wzrost do 118 tys. Taki
kontyngent podaży nie mógł spełnić po-
trzeb mieszkaniowych Polaków. Rynek
więc zadziałał w swoim stylu, czyli nie-
doskonale. Powstał produkt, który miał

umożliwić Polakom zakup czasem nawet
bardzo drogich mieszkań w przystępny
sposób. Dzięki niskiej racie kredytem
frankowym można było sfinansować zakup
mieszkania nieosiągalnego kredytem zło-
towym. I trzeba przyznać, że w krótkiej
perspektywie przyniosło to skutek. Kre-
dytów frankowych zaczęto udzielać na

dużą skalę od 2005 roku, a największy
boom przypadł na lata 2006–2008, gdy
udzielono w sumie ok. pół miliona kre-
dytów frankowych, czyli połowę ogólnej
liczby kredytów hipotecznych z tamtego
okresu. I już w latach 2006–2010 śred-
nioroczna podaż mieszkań skoczyła do
142 tys., czyli do poziomu z roku 1989.
Utrzymała się na tym poziomie do dziś –
w 2014 r. oddano do użytku 143 tys.
mieszkań.

Ominąć polską stopę procentową

Co było istotą atrakcyjności kredytów
frankowych? Możliwość skorzystania ze
szwajcarskiej stopy procentowej, dużo
niższej niż stopa w Polsce. Ceną za to
było uzależnienie wysokości zadłużenia

36

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 9 (75)/2016, 7 września–4 października 2016 www.nowakonfederacja.pl

Przez cały ten czas, gdy

frankowicze zyskiwali co

miesiąc kilkaset złotych,

nie było słychać z ich strony

głosów oburzenia na

produkty, które zakupili,

choć przecież były to wtedy

dokładnie te same kredyty

co dziś



oraz rat od płynnego kursu franka szwaj-
carskiego. Tych dwóch kwestii nie można
oddzielić od siebie – jeśli ktoś chciał sko-
rzystać z tych bardzo niskich rat, musiał
się pogodzić z faktem indeksacji jego za-
dłużenia do franka. Jednak stopa pro-
centowa nie bierze się z niczego – jest
dedykowana konkretnej gospodarce. Pol-
ska wysoka stopa procentowa jest odpo-
wiednia dla gospodarki ze słabą walutą,
która chciała przyciągać kapitał oraz pier-
wotnie zdławić inflację. Szwajcarska wręcz
odwrotnie – charakterystyczna dla gos-
podarki silnej i nastawionej na usługi fi-
nansowe oraz eksport, z mocną walutą,
która stanowi bezpieczną przystań dla
inwestorów podczas perturbacji. Niska
stopa ma więc zapobiegać zbytniej apre-
cjacji franka, co uderza w szwajcarskich
eksporterów. Tak niska stopa jest więc
jasnym sygnałem, że krajowa waluta jest
bardzo atrakcyjna dla inwestorów oraz
ma tendencje do wzrostu wartości. Jeśli
ktoś decydował się na produkt z tak niską
stopą procentową, to musiał się liczyć
z prawdopodobnym okresowym wzrostem
kursu waluty indeksowanej. Obecna ap-
recjacja franka nie jest więc niczym wy-
jątkowo niespodziewanym – jest zapłatą
za wcześniejsze korzyści. Zapłatą, która
musiała wcześniej czy później nadejść. 

A korzyści te były znaczące. Niska
stopa procentowa powodowała, że opro-
centowanie kredytu frankowego (stopa
plus marża banku) było wyraźnie niższe
niż kredytu złotowego. To oczywiście wią-
zało się ze znacznie niższymi ratami. KNF
porównał średnie kredyty CHF i PLN
o wartości 300 tys. zł. zaciągnięte w 2005 r.,
czyli w momencie, gdy kurs franka był
niski (w lipcu 2005 r. wynosił 2,58 zł).
W momencie zaciągnięcia zobowiązania
rata dla kredytu frankowego wynosiła
1296 zł, a dla złotowego 1932 zł. Tak więc

co miesiąc frankowicz zyskiwał w stosunku
do kredytobiorcy złotowego 636 zł. Różnica
ta zmieniała się w czasie, raz była jeszcze
większa (szczyt przewagi przypadał na
okolice 2008 r.), innym razem mniejsza,
zależnie od zmian kursu i stopy. Generalnie
jednak stan ten utrzymywał się do ok.
2013 r., gdy raty się zrównały. Przez cały
ten czas, gdy frankowicze zyskiwali co
miesiąc kilkaset złotych, nie było słychać
z ich strony głosów oburzenia na produkty,
które zakupili, choć przecież były to wtedy
dokładnie te same kredyty co dziś.

Kurs w górę, stopy w dół

Jednak w końcu nadeszła rynkowa ko-
rekta – w sytuacji niepewności na rynkach
inwestorzy masowo zaczęli ciągnąć do
swej bezpiecznej przystani, jaką są franki.
Wartość franka skoczyła, dla niektórych
kredytobiorców nawet dwukrotnie, a więc
wzrosły także raty kredytów frankowych.
Jednak nie oznacza to, że raty też wzrosły
dwukrotnie. Bank centralny Szwajcarii,
chcąc zapobiec aprecjacji, która uderza
w szwajcarski eksport, jeszcze obniżył
stopę procentową, nawet poniżej zera.
W ten sposób wzrost raty z tytułu wzrostu
wartości franka był hamowany. Dlatego
dla przykładowego kredytobiorcy z sy-
mulacji KNF, któremu kurs skoczył z ok.
2,50 zł do 3,92 zł, a więc o 57 proc., rata
wzrosła z 1296 zł do 1822 zł (na koniec
2015 r.), a więc o 41 proc. 

Obecna rata złotowego odpowiednika
jest niższa od kredytu frankowego i w wy-
niku obniżek stóp w Polsce wynosi 1449 zł.
To oznacza, że jest niższa tylko o 373 zł,
tymczasem frankowicze, co wskazałem
wyżej, we wcześniejszym okresie zyskiwali
co miesiąc nawet dwukrotnie więcej. Od
początku zaciągnięcia kredytu frankowicz
wciąż wychodził „do przodu” na zapłaco-
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nych ratach – do końca 2015 r. „złotów-
kowicz” zapłacił raty wyższe w sumie
o 31 tys. zł. 

Koronnym argumentem wojujących
frankowiczów jest rosnący kapitał do
spłaty pomimo płacenia rat. Faktem jest,
że saldo zadłużenia liczone w złotych rze-
czywiście wzrosło w ostatnim czasie –
dla kredytu w powyższym przykładzie
KNF z początkowych 300 tys. zł do
400 tys. zł na koniec 2015 r., i to pomimo
spłaty rat, w których jednak tylko część
stanowił spłacany kapitał (a w początko-
wym okresie ta część jest niższa niż póź-
niej). Kredytobiorcy złotowemu saldo za-
dłużenia spadło w tym czasie do 257 tys.
zł. Jednak ktoś, kto wziął kredyt frankowy,
nawet jeśli tylko indeksowany i franków
nie widział na oczy, nie powinien spraw-
dzać swojego zadłużenia w złotych, tylko
we frankach. Przecież tylko dlatego mógł
on skorzystać ze szwajcarskich stóp pro-
centowych, że wartość swojego zadłużenia
indeksuje do szwajcarskiej waluty. Jej
kurs jest natomiast płynny, więc liczenie
salda w złotych wprowadza tylko w błąd.
Przecież gdy po jakimś czasie kurs franka
obniży się do 2,50 zł, co jest zupełnie
możliwe, to saldo w PLN nagle skokowo
runie w dół. Tymczasem licząc we frankach
kapitał do spłaty regularnie spada, odpo-
wiednio do każdej raty. I to nawet szybciej
niż w kredytach złotowych. W przykładzie
KNF do końca 2015 r. „złotówkowicz”
spłacił 14 proc. kapitału, a frankowicz
22 proc. kapitału liczonego w CHF. Wynika
to z tego, że relacja kapitał/odsetki w racie
kredytu CHF jest dużo bardziej korzystna. 

Aktywa = pasywa

Już zupełnie absurdalne są zarzuty, wg
których banki wszystko sprowokowały,
gdyż chciały zarobić na aprecjacji franka.

Wzrost kursu szwajcarskiej waluty jest
dla nich neutralny. Aktywa banków muszą
odpowiadać ich pasywom. W zwykłej sy-
tuacji bank przyjmuje depozyt i powstaje
jego zobowiązanie wobec właściciela lo-
katy, które wpisuje po stronie pasywów.
Mając dzięki temu wolne środki może
udzielić kredyt, czyli zdobyć swoje należ-
ności, które wpisuje po stronie aktywów.

Przy kredytach frankowych ta zasada
musi być utrzymana. W sytuacji posia-
dania aktywów indeksowanych do franka,
banki musiały mieć także podobne pasywa.
Były nimi CIRS-y, czyli instrumenty po-
chodne, zależne od kursu waluty zagra-
nicznej. Kiedy więc frank szedł w górę,
szły w górę również należności banków,
ale w takim samym stopniu ich zobowią-
zania z tytułu CIRS-ów. Fakt, że banki
nie posiadały franków, a kredyty był wy-
płacane w złotych, nie ma tu nic do rzeczy.
Przecież frankowicz nie chciał franków,
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tylko złote. W tych transakcjach frank
potrzebny był tylko do tego, by skorzystać
ze szwajcarskiej stopy procentowej. 

Oczywiście tak abstrakcyjna inżynieria
finansowa powinna budzić sprzeciw, jed-
nak w sporze frankowiczów z bankami
nie ma nic do rzeczy. Przecież fakt, że
banki nie wypłacały franków, a pasywa
zdobywały nie poprzez pożyczanie CHF,
tylko przez CIRS-y, w żaden sposób nie
wpływa na sytuację frankowiczów, którzy
cierpią przede wszystkim na wzroście
kursu franka. Gdyby banki postanowiły
pożyczać franki, mogłoby to jeszcze zwięk-
szyć tendencje aprecjacyjne CHF (wzrost
popytu), co nawet pogorszyłoby sytuację
frankowiczów.

Nie wylać dziecka z kąpielą

Tu trzeba jednak poczynić dwa zastrze-
żenia. Po pierwsze, banki mają spore
grzechy na sumieniu. Początkowo nie
chciały uwzględniać ujemnej stopy pro-
centowej i zaczęły to robić dopiero po in-
terwencji UOKiK, a niektóre musiały też
zwrócić nienależnie pobrane odsetki. Prze-
de wszystkim jednak stosowały one wy-
sokie spready, czyli różnice między kursem
kupna waluty, po którym bank liczy war-
tość kredytu podczas jego wypłaty, a kur-
sem sprzedaży, który bierze pod uwagę
podczas przeliczania raty. Zawyżając kurs
sprzedaży podczas przeliczania raty, zwięk-
szały one swoje zyski na kredytach fran-
kowych. Ustawa antyspreadowa umożli-
wiła frankowiczom spłacanie rat bezpo-
średnio we franku, a także wymusiła na
bankach wpisywanie do umów jasno okre-
ślonych zasad wyliczania wartości kre-
dytów i rat, co wcześniej robiły niemal
zupełnie dowolnie. Pozostaje jeszcze spra-
wa nienależnie pobranych spreadów, którą
ma za zadanie rozwiązać procesowana

właśnie ustawa zaprojektowana przez
Kancelarię Prezydenta. 

Projekt jak na razie jest niedoskonały
i są w nim choćby takie absurdy, jak ko-
nieczność zwrotu spreadów tylko przy
kredytach do wartości 350 tys. zł. Posłowie
podczas prac bezwzględnie powinni te
niedoskonałości wyprostować, jeśli ustawa
rzeczywiście ma w sposób uczciwy załatwić
kwestię spreadów. Jest jeszcze kwestia
asymetrii informacji. Bez wątpienia niektóre
banki nie informowały należycie swych
klientów o ryzyku, gdyż chciały dzięki ta-
nim kredytom zwiększyć swe udziały
w rynku. Poza tym to one wprowadzały
na rynek bardzo ryzykowny produkt, tym-
czasem same w ogóle nie partycypują
w ryzyku kursowym. 

Po drugie, fakt, że frankowicze zy-
skiwali przez lata na niższych ratach,
a większość z nich zdawała sobie sprawę
z istoty kredytu, który zaciągała, nie ozna-
cza, że nie należy pomóc tym, których
 sytuacja rzeczywiście jest ciężka. Winą
frankowiczów jest to, że w dużej części
zdecydowali się kupić mieszkanie poza
ich możliwościami finansowymi, na które
nie uzyskaliby kredytu w złotych. Jednak
państwo powinno pomagać także tym,
którzy wpadli w kłopoty na swoje życzenie.
Pytanie tylko, jaka część z nich rzeczywiście
ledwo wiąże koniec z końcem, a jaka jest
po prostu obrażona na to, że musi płacić
wyższe raty? Spłacalność kredytów hipo-
tecznych w Polsce jest bardzo wysoka,
więc możemy zakładać, że tych rzeczywi-
ście potrzebujących jest ułamek. 

Dlatego poza załatwieniem spreadów,
należy stworzyć systemowe mechanizmy,
które bardziej równomiernie rozłożyłyby
ryzyko. Powinny one też obejmować kre-
dytobiorców złotowych, którzy także ry-
zykują – zmianą stóp procentowych.
Dobrym rozwiązaniem byłoby, gdyby ban-
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ki „brały na siebie” wzrost raty powyżej
pewnej wartości, wyrażonej w określonym
odsetku raty początkowej. Warto też zmie-
nić zasady egzekucji – by bank mógł do-
chodzić swych należności tylko z przed-
miotu zabezpieczenia. W ten sposób kre-
dytobiorca, który jednak nie daje rady
spłacać rat, mógłby po prostu oddać miesz-
kanie i mieć czystą kartę. Obecnie fran-
kowicze tego zrobić nie mogą, gdyż wartość
ich mieszkań jest niższa niż aktualne
saldo ich długu. 

Ważne jednak, by nie wylać dziecka
z kąpielą i nie stworzyć rozwiązań, które
wygenerowałyby dla banków koszty nie-
bezpieczne dla stabilności całego sektora,
w którym przecież wszyscy trzymamy pie-
niądze. Mamy jeden z najbardziej stabil-
nych systemów bankowych w UE, w której
co rusz jakieś podmioty finansowe usta-
wiają się w kolejce po bardzo kosztowną
pomoc publiczną. W Polsce jak na razie
nie ma to miejsca i warto to docenić. Oby
tak zostało.
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Wielu komentatorów próbuje odnaleźć
klucz do polityki Jarosława Kaczyńskiego.
Odkryć jej zasady, odtworzyć algorytm,
według którego podejmuje on decyzje.
Przewidzieć, co czeka nas jesienią, w którą
stronę rozwinie się polityczna strategia
PiS. Tymczasem od lat wiadomo jedno:
wywiady i przemówienia nie zawierają
żadnych podpowiedzi do zrozumienia Ka-
czyńskiego. Polityk, którego siłą jest nie-
przewidywalność zaprzeczyłby swojej grze,
umieszczając w tego typu wypowiedziach
zaszyfrowane wskazówki. Dlatego, chcąc
znaleźć klucz do jego polityki, należy re-
konstruować raczej stałe elementy i po-
wtarzające się motywy. Okazją do takiej
obserwacji może być lektura właśnie wy-
danej książki jego autorstwa. Dotyczy ona
innych czasów i innych spraw, ale wciąż
tego samego człowieka. Więcej – odnosi
się do źródeł jego polityki i w mniejszym
stopniu –  tajemnicy jego sukcesu. 

Prezes mówi, jak było

Tytuł książki nie zapowiada jej najlepiej.
Dzieje Porozumienia Centrum podsumo-

wane hasłem „Porozumienie przeciw mo-
nowładzy” sugerują zamiar zasadniczej
rewizji historii. Zabierałem się zatem za
lekturę pełen najgorszych obaw, spodzie-
wając się nie tylko zasadniczo innego niż
dotychczasowy opisu polityki lat 90., ale
też korekty wszystkich, niewygodnych
z dzisiejszego punktu widzenia detali. Ni-
czego takiego jednak w tej książce nie
znalazłem. Ludwik Dorn jest tym, kim
wówczas był, Stefan Niesiołowski jest naj-
sympatyczniejszą postacią w całym ZChN,
a Ryszard Czarnecki – dziś bliski współ-
pracownik prezesa PiS – jest oceniany
przez pryzmat tamtych czasów. Do tego
stopnia, iż autor uważa za stosowne pod-
kreślić, że dziś relacje układają się całkiem
inaczej. 

Co więcej – poza naturalną subiek-
tywną perspektywą prezesa PC – nie spo-
sób więc dostrzec zamiaru zasadniczej
korekty wizerunku lat 90. Dlatego trudno
mi zrozumieć pomysł na tytuł książki.
Użyte w nim pojęcie „monowładzy” wydaje
się doklejone na siłę. Nie pasuje do Unii
Demokratycznej, która w 1991 roku nie
dostaje nawet wicemarszałka Sejmu, a po-

rAfAł MAtyJA
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Autobiografia prezesa PiS, dotycząca okresu przed powstaniem tej partii,
odsłania źródła jego polityki i sukcesu

Jak kaczyński się doczekał



tem nie jest w stanie zawrzeć koalicji
z postkomunistami. Co przecież, zważyw-
szy jej obecną czarną legendę, powinna
zrobić wyprzedzając kolegów z PSL. Nie
pasuje też do SLD, walczącego z Wałęsą,
którego premier zostaje w 1995 roku oska-
rżony o zdradę kraju. Nie da się znaleźć
na kartach książki złowrogiego układu,
który byłby zdolny do kontrolowania
wszystkiego, choć ludzie służb i politycy
od nich zależni oczywiście odgrywają
 istotną rolę. Kaczyński nie podejmuje
także próby wybielenia czy uszlachetnienia
historii PC. Ktoś, kto chciałby widzieć
prawicę – czy choćby samo Porozumienie
Centrum – jako zakon pełnych cnót poli-
tycznych rycerzy, nie znajdzie w tej książce
argumentów. Przeciwnie – zobaczy pra-
wicę, której niezwykle trudno dogadać
się nawet wtedy, gdy różnice są niewielkie.
Zobaczy małostkowego i nie zawsze lo-
jalnego wobec PC premiera Olszewskiego,
który wyprowadza z partii Kaczyńskiego
swoją własną grupę. Dostrzeże łasą na
stanowiska większość PC, która w czasach
AWS decyduje się na fuzję z chadekami
Pawła Łączkowskiego. Drogę Adama Li-
pińskiego, który staje wówczas na czele
grupy nieuznającej tego aktu i kontynuuje
działalność Porozumienia Centrum. Wy-
biera tylko niewielkie grono, które stanie
się nieco później kręgiem wspierającym
powstanie Prawa i Sprawiedliwości.

Specyfika polityki Kaczyńskiego

Kaczyński z kronikarską precyzją opisuje
zjawiska wstydliwe i groteskowe. Nie
ukrywa gry o materialne podstawy włas-
nego środowiska, pokazując ją w kontek-
ście szerszych wydarzeń, ale nie budując
żadnych rozległych racjonalizacji. Można
nawet powiedzieć, że każdy, kto nie pa-
mięta tamtych lat, dostanie rzetelną re-

lację, ale będącą także swego rodzaju
 politycznym elementarzem. Przekazem
pokazującym to, z czego składa się de-
mokratyczna polityka: gromadzenie za-
sobów, brutalność negocjacji, radzenie
sobie z ludzkim konformizmem, tchó-
rzostwem, z atakami mediów i stosujących
niegodne chwyty przeciwników. 

W książce odnajdziemy szereg mo-
tywów, które pojawiały się wcześniej we
wspomnieniowych wywiadach Kaczyń-
skiego czy w jego ciekawych, długich mo-
nologach, wypowiadanych przy okazji
rozmaitych publicznych spotkań. Tu
zebrane w jednym miejscu pozwalają na
opisanie tego, co stworzyło specyfikę po-
lityki Kaczyńskiego. 

Sprawa pierwsza to postrzeganie po-
lityki, jako gry o dominację, o własną –
indywidualną i środowiskową – pozycję.
Kaczyński dość otwarcie pisze o ambicjach
grup podziemnej „Solidarności”, o rywa-
lizacji personalnej, nie tracąc przy tym –
co się czasami zdarza – poczucia proporcji
między walką z reżimem a znaczeniem
konfliktów wewnętrznych. Przywiązuje
dużą wagę do zdarzeń drobnych, w których
przejawia się symboliczna choćby domi-
nacja osób takich jak Kuroń, Michnik czy
Geremek. Można odnieść wrażenie, że
ugruntowują one w nim potrzebę nieza-
leżności, odrzucenia panujących hierarchii.
Lekceważy, co ciekawe, te momenty,
w których – stojąc po ich stronie – te
hierarchie wzmacnia. Gra o pozycję jest
jednak leitmotivem całej książki. Wszystko
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jedno, czy chodzi o warszawską opozycję,
otoczenie Lecha Wałęsy, czy grę z Janem
Olszewskim o przywództwo na prawicy.

Bliźniak Bieleckiego

Sprawa druga to bardzo wysoki poziom
krytycyzmu w stosunku do innych śro-
dowisk. Kaczyński wspomina o poczuciu
obcości wobec środowiska KOR, ale po-
dobną uwagę czyni także pod adresem
Ruchu Młodej Polski, niezwykle krytycznie
opisuje postać Mirosława Dzielskiego.
Ciepło pisze o Macierewiczu, Naimskim
i Dornie, ale przecież nie znajduje na
stałe miejsca w redagowanym przez nich
„Głosie”. Pisze w pewnym miejscu o tym,
że stosunki z nimi „bardzo się rozluźniły” –
„Zorientowałem się, że zawsze będę w tej
grupie człowiekiem z zewnątrz”. Ten kry-
tycyzm i wspomniana wcześniej ogromna
waga przywiązywana do własnej pozycji
prowadziły Kaczyńskiego do decyzji
o utworzeniu grupy własnej. Gdy tylko
nadarzy się po temu dobra okazja. 

Sprawa trzecia to szacowanie poli-
tycznego ryzyka. Kaczyński zachowuje
dystans do różnych środowisk tworzących
solidarnościową opozycję, nie czuje się
z nimi solidarny, ale też nie wchodzi
z nimi w konflikt. W latach 80. nie walczył
ani z dominacją związanego z KOR pod-
ziemnego kierownictwa regionu Mazow-
sze, ani nie wspierał – jak czynił to choćby
Macierewicz na łamach „Wiadomości” –
postulatów odsuniętych przez Wałęsę
i jego doradców liderów związku, zebra-
nych w Grupie Roboczej Komisji Krajowej.
Nie przeciwstawiał się – jak Tadeusz Ma-
zowiecki, Adam Strzembosz i Aleksander
Hall – niedemokratycznemu i nieuwzględ-
niającemu wielu opozycyjnych środowisk
sposobowi tworzenia list Komitetu Oby-
watelskiego w 1989 roku. Nie stworzył

własnego środowiska ani nawet – co było
bardzo łatwe – własnej podziemnej gazety.
Czekał wtopiony w obóz solidarnościowy. 

Grę o samodzielność podjął w roku
1990. Stała się ona możliwa dzięki taktyce
Lecha Wałęsy i politycznej metodzie li-
derów późniejszej Unii Demokratycznej.
Ta pierwsza zakładała wystawianie na
najważniejsze funkcje kolejnych „zderza-
ków”. Polityków, którzy mieli brać na
siebie wszelkie konsekwencje błędów Wa-
łęsy, a jego samego stawiać poza zasięgiem
zarzutów. Taką rolę przypisał Wałęsa pre-
mierowi Bieleckiemu i oddelegowanemu
do Komitetu Obywatelskiego Zdzisławowi
Najderowi. Taką misję otrzymał też Ka-
czyński podczas negocjacji z ZSL i SD,
poprzedzających utworzenie rządu Ma-
zowieckiego, a potem – kiedy powierzono
mu kierowanie bardzo wówczas opinio-
twórczym „Tygodnikiem Solidarność”.
Zarówno Bielecki, jak i Kaczyński wyko-
rzystali swoje pięć minut. Jeden do wy-
promowania KLD, którego liderzy dziesięć
lat później stworzyli Platformę Obywa-
telską, drugi do stworzenia PC. Jednakże
nominacje Wałęsy nie wystarczyłyby, gdy-
by nie styl uprawiania polityki, wprowa-
dzony przez liderów OKP i późniejszej
Unii Demokratycznej. Styl, który ludzi
im mniej znanych i mniej zaprzyjaźnio-
nych – jak Kaczyński i Bielecki – stawiał
w pozycji intruzów i uzurpatorów. Tych,
którym nominacje Wałęsy się nie należały.
Którzy dali się Wałęsie zwieść i wyko-
rzystać, przeciwko kręgowi doradców i po-
lityków, jedynemu uprawnionemu do rzą-
dzenia krajem i obozem Solidarności. Styl
ten uniemożliwił Bieleckiemu i Kaczyń-
skiemu rozwijanie kariery wewnątrz spój-
nego obozu zwycięzców i zmusił ich do
walki o wewnętrzny pluralizm. Ludzi zra-
żonych do polityki kierownictwa OKP
i KO było zaś niemało. Wojna na górze –
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dla wielu wojna przeciw dominacji Ge-
remka i ludzi przyszłej UD – była okazją,
której sprawni politycy, jakimi okazali
się gdańscy liberałowie i Kaczyński, nie
mogli zmarnować.

Przeciw salonowi

Losy obu tych środowisk były zresztą bar-
dzo podobne. Można powiedzieć – roz-
wijały się równolegle. Odgrywały ogromną
rolę w latach 1991–1993, by potem znaleźć
się na granicy politycznego niebytu w na-
stępnej, pozaparlamentarnej kadencji,
a okres rządów koalicji AWS-UW prze-
trwać na politycznym marginesie. Oba
stały się beneficjentami kryzysu tej koalicji
w roku 2000 i 2001. Oba też stworzyły
podmioty dominujące w polskiej polityce
ostatniej dekady. 

Co więcej – oba miały bardzo prag-
matyczną ocenę środowisk tworzących
ramy transformacji. Dla KLD partnerzy
z Unii Demokratycznej nie byli miłymi
wujkami, których protekcji zawdzięcza
się karierę. Przeciwnie – droga Bieleckiego
i Tuska, podobnie jak Jarosława i Lecha
Kaczyńskich, wiodła przez konflikt z tym
środowiskiem. Dwukrotnie bardzo ostry,
przeradzający się w walkę na śmierć i życie.

Pierwszy raz, w prezydenckiej kampanii
Wałęsy, kiedy to środowisko gdańskich
liberałów nie szczędziło krytyki nie tylko
Mazowieckiemu, ale i Balcerowiczowi.
Drugi raz, w 2000 roku, gdy secesja Tuska
z Unii Wolności okazała się gwoździem
do trumny tej formacji. W pierwszym
i drugim przypadku racje ideowe ustąpiły
konfliktowi środowiskowemu i pokole-
niowemu. 

Podobnie w przypadku Jarosława
Kaczyńskiego – rywalizacja personalna,
pokoleniowa, środowiskowa wzmacniała
lub osłabiała napięcia ideowe. W pierwszej
połowie lat 90. ostentacyjny katolicyzm
ZChN i Radia Maryja był nie do przyjęcia.
Od pewnego momentu stał się integralną
częścią tożsamości obozu PiS. Kandydatura
Andrzeja Leppera była nie do zaakcepto-
wania, gdy na fotel wicemarszałka forso-
wało ją SLD. Kilka lat później ruch Sa-
moobrony stawał się integralną częścią
„Polski solidarnej”, w jej odwiecznym
konflikcie z „Polską liberalną”.

Kto po Kaczyńskim?

Można powiedzieć, że polityka Kaczyń-
skiego to nieustanne szacowanie własnych
pozycji – zarówno w dużej grze, toczonej
z innymi partiami i środowiskami, jak
i w grze wewnętrznej własnej partii. Złe
doświadczenia, jakie Kaczyński zebrał
w Porozumieniu Centrum, zaowocowały
zresztą potem twardym autorytaryzmem
w kierowaniu Prawem i Sprawiedliwością.
Polityka Kaczyńskiego jest podsycana
przez ostry, tracący z upływem czasu
nawet poczucie miary, krytycyzm wobec
innych środowisk. Mimo to – jest zawsze
bardzo elastyczna i w obliczu poważnego
zagrożenia skłonna do ustępstw. 

To sprawia, iż ci, którzy sądzą, że
Jarosław Kaczyński jest przede wszystkim
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mistrzem taktyki mają sporo racji. Gdy
dodamy do tego wytrwałość i talent do
przekonywania, zdolność uzasadniania
swojej koncepcji wielkimi wizjami historii
i polityki – zyskamy większość elementów,
które składają się na dzisiejszą politykę
PiS. Politykę, w której wspólnie z bliź-
niaczym środowiskiem, kierowanym przez
gdańskich liberałów, rozgrywano wielkie
emocje i wielkie aspiracje Polaków. Poli-
tykę, która wyrosła z doświadczeń, upo-
korzeń i porażek, jakich doznały te śro-
dowiska w pierwszej dekadzie Trzeciej
Rzeczpospolitej. 

Ciekawym przyszłości i prognoz moż-
na podpowiedzieć, by koncentrowali się
raczej na pytaniu: co jest w stanie nastąpić
po Tusku i Kaczyńskim? Tak jak Kaczyński
i Tusk nastąpili po upadku Kwaśniew-
skiego i Geremka, Millera, Krzaklewskiego
i Wałęsy. Pałeczki po tych politykach nie
przejęli ich akolici. Nikt nie pamięta dziś
nazwisk świetnie zapowiadających się po-
lityków SLD, UW czy AWS. Wygrali ci,
którzy pod koniec lat 90. doznawali mar-
ginalizacji i upokorzeń, których polityczne

środowiska rozpadały się pod presją ku-
szących stanowisk i poczucia bezsensu.
Następny Kaczyński z pewnością nie siedzi
dziś na Nowogrodzkiej ani w rządowych
ławach. Nie jest ulubieńcem opozycyjnie
nastawionych intelektualistów. Być może
cieszy się opinią gorszą niż w 2000 roku
leniwy wicemarszałek Senatu Tusk czy
skłócony nawet z własnymi kolegami poseł
Kaczyński. 

Oczywiście w opozycji do takich
 prognoz stoi przekonanie politologów
o ogromnej stabilności systemu partyj-
nego, opartego na budżetowych dotacjach.
Przekonanie znawców od marketingu
o wielkich umiejętnościach sztabów pro-
pagandowo-wyborczych PO-PiS. Wreszcie
przekonanie tysięcy karierowiczów, ob-
stawiających dziś zwycięski obóz, jako
ten, który będzie rządził przez lata. A jed-
nak bliskie temu, co René Girard nazwał
„prawdą powieściową” wspomnienia Ja-
rosława Kaczyńskiego każą mi trzymać
się własnej prognozy. Wygrają upokorzeni
i zmarginalizowani.
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„W takim kraju jak Polska i w takich cza-
sach jak dziś trzeba brać pod uwagę rów-
nież złe scenariusze. Łącznie z tym naj-
gorszym. Plując jadem na dzisiejszego
wroga, być może plujesz na jutrzejszego
towarzysza niedoli” – przestrzegał nie-
dawno na łamach „Gazety Wyborczej”
Grzegorz Sroczyński. Choć autor na tyle
odważnie posługuje się absurdalną hi-
perbolizacją, że – jak słusznie zauważył
Mateusz Luft z „Kontaktu” – bliżej mu
do stylu tekstów Kazika Staszewskiego
niż do publicystyki politycznej, to jednak
podjął się niebagatelnego wyzwania. Do-
konując może i przerysowanej wizualizacji
przypomniał, że ryzyko wojny musi być
realnym punktem odniesienia debaty pub-
licznej. W sytuacji jej rosnącego prawdo-
podobieństwa – odpowiedzialność za stan
przygotowania do stanięcia wobec zagro-
żenia tyczy się nie tylko dyplomatów, de-
cydentów politycznych, od których zależy
stan armii czy wojskowych przygotowu-
jących warianty na czas konfliktu, ale
również od liderów opinii publicznej. 

Nieodpowiedzialni politycy,
nieodpowiedzialne media

To od ich postaw zależy przecież w dużym
stopniu poziom zaufania pomiędzy oby-
watelami, który w obliczu wojny może
służyć lub szkodzić solidarności narodowej.
„Rozbudzanie społecznych niechęci może
ujść na sucho w spokojnych czasach.
Jedni nie lubią drugich i mają jakąś roz-
rywkę. Politycy, którzy grają na takich
emocjach w czasach niepewnych, wykazują
się skrajną nieodpowiedzialnością. […]
Najgłupiej zachowuje się środowisko
dziennikarskie. Poziom wojny plemiennej
przewyższa tutaj wszystko, co znamy z po-
lityki […] Opisywanie komplikującego się
świata, rozumienie czegokolwiek, żeby
rozumieli też nasi widzowie i czytelnicy –
dawno abdykowaliśmy z tego obowiąz-
ku” – celnie punktuje Sroczyński.

Państwa i wspólnoty polityczne
z prawdziwego zdarzenia – do których
budowy w polskich warunkach każdym
numerem „Nowej Konfederacji” staramy

Piotr trudnoWski
Redaktor „Nowej Konfederacji”, 
członek zarządu Klubu Jagiellońskiego

Norweski serial „Okupowani” pokazuje, jak dojrzała wspólnota polityczna
ze wsparciem państwowych instytucji może mówić o potencjalnej wojnie.
To, czy umiemy o niej rozmawiać poważnie i odpowiedzialnie jest dobrą
miarą kondycji narodu i państwa

norweska lekcja

https://www.youtube.com/watch?v=tL_P9gpYXkU
D:POBRANEwyborcza.plduzyformat�,127290,20522390,troche-nam-zbyt-wesolo-sroczynski.html
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się wzywać, dokładając małą, odpowiednią
do naszych możliwości cegiełkę – do
wojny potrafią się przygotowywać nie
tylko w wymiarze gospodarczym i mili-
tarnym, ale i kształtując odpowiedzialną

debatę na jej temat. Dobrym i inspirującym
dla nas przykładem niech będzie norweski
serial „Okupowani” („Okkupert”).

Rosyjska interwencja w Norwegii

Emitowany jesienią ubiegłego roku przez
największą norweską telewizję serial szo-
kuje radykalizmem wizji, zwłaszcza wobec
postrzegania państw skandynawskich jako
oazy politycznej poprawności. Oto w bar-
dzo niedalekiej przyszłości, w wyniku kry-
zysu energetycznego, będącego efektem
rozpadu dotychczasowego porządku na
Bliskim Wschodzie, rozpoczyna się ro-
syjska interwencja w Norwegii. Choć in-

wazja zaczyna się bezkrwawo, Rosjanie
przejmują kontrolę nad norweskim wy-
dobyciem węglowodorów i rozpoczynają
okupację. Rząd w Oslo początkowo liczy
na wsparcie Unii Europejskiej, ale szybko
okazuje się, że za plecami Norwegów to
właśnie państwa Zachodu dały Rosjanom
zielone światło. 

Już na poziomie wizji okupacji w XXI
wieku serial pobudza do myślenia. Choć
na lewo i prawo słyszymy o „wojnach
hybrydowych”, trudno wyobrazić sobie,
jak taki konflikt mógłby wyglądać w na-
szych realiach. Tymczasem norweski serial
znakomicie ukazuje, jak różne działania
mogą być podejmowane w celu ograni-
czania suwerenności państwa metodą sa-
lami. Agresorzy przystępują do działania
na wielu frontach – od rozgrywania miej-
scowej klasy politycznej przeciwko sobie,
przez destabilizowanie resztek norweskiej
państwowości napływem nielegalnych mi-
grantów z Rosji, aż po klasyczne i niosące
niewinne ofiary prowokacje paraterrory-
styczne. 

Polityczna kultura bez uproszczeń

Przede wszystkim spójrzmy jednak na
„Okupowanych” jak na wyraz świadomej
polityki Norwegów. Serial pobił tamtejsze
rekordy oglądalności. Nie stało się to
przypadkiem – koncepcja fabuły sygno-
wana jest nazwiskiem niezwykle popu-
larnego, norweskiego pisarza Jo Nesbø,
a koszty produkcji były najwyższe w historii
norweskiej telewizji. Powstanie „Okupo-
wanych” wsparte zostało przez państwowe
fundusze, a dodatkowo na realizację serialu
pozyskano środki unijne. Zresztą, co jest
nieco zaskakujące wobec brutalnego przed-
stawienia w filmie eurodecydentów, serial
zrealizowany został we współpracy z nie-
miecko-francuską telewizją ARTE. Na
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tym poziomie polityczny realizm robi wra-
żenie. W jednej ze scen norweski premier
w czasie wideokonferencji z przedstawi-
cielami unijnej biurokracji przywołuje
wyższą instancję, żądając rozmowy z „pa-
nią kanclerz”. Ta wówczas pojawia się po
drugiej stronie monitora i bez skrupułów
przyznaje, że wszelkie decyzje eurokratów
zapadają z jej błogosławieństwem… Gdy
bohaterowie serialu próbują chwytać się
ostatniej deski ratunku, czyli wsparcia
Amerykanów, ich nadzieje na bezintere-
sowną pomoc ze strony sojuszników roz-
wiewane są jeszcze bardziej drastycznie.   

Czy państwowe zaangażowanie w pro-
dukcję sprawiło, że mamy do czynienia
z propagandówką ku pokrzepieniu serc
w obliczu zagrożenia? Wprost przeciwnie –
inteligentnie wyważone zostały proporcje
pomiędzy popkulturowym namysłem nad
ludzkimi postawami wobec okupacji, a pie-
lęgnowaniem tego, co pewnie przez twór-
ców filmu uznawane jest za „norweskie
wartości”.

Z jednej strony bowiem serial poka-
zuje – co powinno uspokoić liberałów
i lewicę – że myślenie o wojnie nie musi
być osadzone w kalkach nacjonalizmu
ani nie musi podsycać ksenofobii. Wprost
przeciwnie – bezpośrednim pretekstem
do agresji Rosjan i zdrady Zachodu jest
wierność Norwegów wobec wartości eko-
logicznych i ich wiara w potrzebę bycia
awangardą postępu odpowiedzialnej po-
lityki środowiskowej. Z polskiego punktu
widzenia brzmi to może abstrakcyjnie,
ale przyjmując norweską optykę wydaje
się być świadomą i racjonalną dbałością
o budowanie nowoczesnej tożsamości na-
rodowej.

Z drugiej strony nie uświadczymy
w serialu banalnego heroizmu. Jest raczej
odwrotnie – obserwujemy szereg różnych
postaw bohaterów wobec sytuacji zagro-

żenia. Premier lawiruje między oczeki-
waniami opinii publicznej a coraz ostrzej-
szymi wymaganiami rosyjskiej ambasador.
Powstaje oddolny ruch oporu, do którego
z czasem dołączają coraz wyżsi rangą woj-
skowi i urzędnicy odpowiedzialni za bez-
pieczeństwo państwa. Niektórzy Norwe-
gowie eskalują radykalizm, gdy inni w ro-
syjskiej okupacji znajdują szansę na ura-
towanie swoich podupadających bizne-
sów… 

Solidarność w czasach zagrożenia

W tej panoramie postaw dochodzimy jed-
nak do najistotniejszego przesłania nor-
weskiego serialu. Właściwie postawa ża-
dnego z bohaterów nie budzi pełnej ap-
robaty widza – bo przecież okupacja to
czas niezwykle trudnych moralnie wybo-
rów, z których żaden nie wydaje się do-
skonały. Co najistotniejsze jednak – po-
wodem nieskuteczności większości po-
dejmowanych przez „Okupowanych” dzia-
łań jest ich rozproszenie, indywidualizm,
samodzielność. Zatomizowani obywatele
Norwegi nie umieją ze sobą współpraco-
wać, więc ich postawy, ufundowane na
choćby najszlachetniejszych przesłankach,
często prowadzą do skutków odwrotnych
od zamierzonych. Brakuje zaufania, umie-
jętności kooperacji i politycznej, ale i mię-
dzyludzkiej, solidarności.

Polski widz miał możliwość oglądać
„Okupowanych” jedynie na antenie ni-
szowego kanału Ale Kino+. Dziw bierze,
że jego emisją nie zainteresowała się jesz-
cze telewizja publiczna pod nowymi rzą-
dami. Trudno o lepszy pretekst do roz-
poczęcia poważnej i powszechnej debaty
o czyhających na Polskę zagrożeniach,
naszej zdolności do prowadzenia suwe-
rennej polityki, realności sojuszy i poziomu
wzajemnego zaufania między nami niż
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bezpieczny – bo pochodzący z postępowej
Norwegii i współfinansowany przez unijne
agendy – serial. Z entuzjazmem przywi-
tałbym nie tylko emisję „Okupowanych”
w prime time publicznej telewizji, ale
i towarzyszące temu debaty przedstawicieli
różnych stron polskiego sporu. Wracając
na chwilę do wizji Sroczyńskiego – nim
Ziemkiewicz z Sierakowskim wylądują
w jednym powstańczym oddziale, a Gmyz
z Maziarskim zaczną drukować w garażu
podziemne ulotki, chętnie zobaczyłbym
ich debatujących o „Okupowanych”. Mam
przekonanie, graniczące z pewnością, że
taki kontekst podniósłby ich dyskusję na
dużo poważniejszy i bliższy trosce o dobro
wspólne poziom niż większość standar-
dowych, telewizyjnych młócek… 

Państwo – wojsko – dyplomacja –
rozmowa

Rację ma Bartłomiej Radziejewski przy-
pominając, że chcąc budować sprawne
państwo musimy je budować zawsze ze
świadomością, że jego ostatecznym celem
jest zdolność do wygrania wojny w obronie
biologicznego istnienia narodu i jego
„stylu życia”. Musimy je budować z tym
większą determinacją, gdy ta wojna staje
się bardziej realna. Nie daje się tego zrobić
bez intelektualnej odwagi kreślenia tak
śmiałych wizji, jak i tragicznych scena-
riuszy.

Dlatego do powtarzanej przez nasze
środowisko triady „państwo – wojsko –
dyplomacja” powinniśmy dodać jeszcze
jeden element: rozmowę. Nawet najbar-
dziej realne z państw, ze zdrowymi insty-
tucjami, potężną armią i profesjonalną
dyplomacją (abstrahując od faktu, że bez
istotnego konsensu w kluczowych spra-

wach między obywatelami ich zbudowanie
jest niemożliwe) nie będzie mogło czuć
się bezpieczne, gdy w czasie fizycznego
zagrożenia życia obywateli i egzystencji
państwa zabraknie pomiędzy nimi mini-
mum zaufania i solidarności. Gdy oby-
watele, oglądający inne kanały informa-
cyjne, czytający inne gazety i wybierający
inne partie, tracą część wspólną w po-
strzeganiu świata, to zagrożenie staje się
bardzo realne. 

Niech pamiętają o tym władcy me-
dialnej rzeczywistości, gdy następnym ra-
zem będą układać hierarchię wiadomości
i tematów nie kluczem ich wagi dla dobra
wspólnego, ale wedle przydatności w ata-
kowaniu i obśmiewaniu przeciwnika. Pa-
miętajmy o tym i my, gdy następnym ra-
zem pokusi nas, by nazwać ideowego kon-
kurenta wrogiem, zdrajcą lub szkodnikiem.
Koniec końców powagę debacie publicznej
możemy chyba wciąż przywrócić łatwiej,
niż uda nam się zbudować państwo, armię
i dyplomację „na poważnie”.
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Gdy dostajemy do rąk książkę Piotra Zy-
chowicza, od razu dostrzegamy na jej
okładce zdjęcie Lwa Trockiego i zapisany
wielkimi literami tytuł „Żydzi”. Co wtedy
myślimy? Pewnie to samo, co wydawca,
który nieco mniejszą czcionką umieścił
pod tytułem napis: „Najbardziej kontro-
wersyjna książka autora Obłędu '44”. Dla-
czego już samo wydanie książki, na której
okładce widnieje słowo „Żydzi”, powoduje
zapalenie się w naszych głowach czerwo-
nych lampek? Prostej odpowiedzi na to
pytanie może nam udzielić inna książka
podejmująca podobny temat, a mianowicie
„Geniusz Żydów na polski rozum” Krzysz-
tofa Kłopotowskiego.

Inteligencja Żydów

Sięgnijmy więc do pozycji wydanej rok
wcześniej niż „Żydzi”. Według autora, na-
głaśnianie wszelkich przejawów antyse-
mityzmu, zwłaszcza wydumanego i nie-
prawdziwego, oraz przesadne reakcje
świata mediów i polityki na publikacje

związane z narodem żydowskim wynikają
najprawdopodobniej właśnie z geniuszu,
na którym skupia się Kłopotowski. Twier-
dzi on, że nadreprezentacja Żydów w świe-
cie nauki, polityki, mediów, literatury,
innowacji i wielu innych dziedzinach spo-
wodowana jest ich unikalnym kodem kul-
turowym. Więcej, Kłopotowski pisze na-
wet, że Żydzi są od innych narodów bar-
dziej inteligentni „w skutek selekcji w trak-
cie odwiecznych prześladowań”. 

Większe szanse przeżycia mieli osob-
nicy bystrzejsi. W ten sposób działał „prze-
siew pozytywny”. Inteligencja ta dała Ży-
dom na całym świecie tak wielkie wpływy,
że napisanie o tym narodzie złego słowa
(zwłaszcza prawdziwego) powoduje po-
spolite oburzenie i medialną nagonkę na
jego autora, a czasem nawet skutkuje
zrujnowaniem jego kariery. Takie pro-
blemy mieli m.in. wspominani przez Kło-
potowskiego John Mersheimer i Stephen
M. Walt, którzy opisali zależności pomię-
dzy izraelskim lobby a amerykańską po-
lityką zagraniczną („The Israel Lobby and

AnnA kilJAn
Redaktor „Nowej Konfederacji”

Książka Piotra Zychowicza pt. „Żydzi. Opowieści niepoprawne politycz-
nie” rozczaruje zarówno filosemitów, jak i antysemitów. Zychowicz nie
mówi nam bowiem nawet między wierszami, że bardziej lubi Żydów albo
Polaków

naród Zwyczajny



U.S. Foreign Policy”) oraz jeden z roz-
mówców Zychowicza prof. Norman
 Finkelstein, autor słynnego „Przedsiębior-
stwa Holokaust”. To oczywiście nie jedyni.
Czy Zychowicz też będzie miał w związku
ze swoją książką nieprzyjemności? 

Powyższa malutka próbka to prezen-
tacja prostoty wywodu Kłopotowskiego,
który wszystkie odpowiedzi podaje nam
na tacy. Książka krytyka filmowego jest
zresztą bardzo ciekawa i łatwa w odbiorze,
a jej tytuł świetnie oddaje zawartość. Po
kilku stronach można dać się ponieść tej
pisanej w przystępny sposób, żywej pub-
licystyce, a po jej lekturze powiedzieć
sobie radośnie: „Aha! Teraz już wszystko
wiem!”. To uczucie nie trwa jednak długo,
zwłaszcza jeśli chwilę później weźmie się
na warsztat „Żydów” Zychowicza. 

Te dwie pozycje różnią się między
sobą kwestią zasadniczą. O ile Kłopotowski
wydaje się całkowicie przekonany, że
Żydzi są narodem wybranym, zupełnie
wyjątkowym, to Zychowicz stawia między
wierszami tezę odwrotną: Żydzi są takim
samym narodem jak każdy inny. Zwy-
czajnym.

Brak kontrowersji

Nie sposób nie wspomnieć o tym, że książ-
ka Zychowicza składa się w dużej mierze
z publikowanych już wcześniej, m.in. na
łamach „Rzeczpospolitej” i „Do Rzeczy”,
wywiadów i tekstów, więc ich stali czy-
telnicy mogą nie znaleźć w niej wiele no-
wego. Nie przekreślałabym jednak całego
zbioru tylko dlatego, że teksty nie zostały
przygotowane specjalnie pod jego wydanie
w formie książkowej.

Żeby nie robić czytelnikom fałszywej
nadziei na świetnie sprzedającą się w dzi-
siejszych czasach, tanią kontrowersję,
warto już na początku powiedzieć wprost
to, od czego na premierowym panelu dys-
kusyjnym wokół „Żydów” zaczął Rafał
Ziemkiewicz: wbrew informacji na okładce,
ta książka to najmniej kontrowersyjna
pozycja w bibliografii autora. Jest wywa-
żona, nie stawia jaskrawych tez, nie szuka
łatwych wyjaśnień, nie odpowiada na py-
tania, ale raczej je czytelnikowi stawia.
Pokazuje rzeczywistość z wielu perspektyw
i nie próbuje jej oceniać. Już sama forma
obrana przez autora wymusza raczej skła-
nianie czytelnika do myślenia niż poda-
wanie mu na tacy gotowych odpowiedzi.
W dużej mierze bowiem „Żydzi” składają
się z nieopatrzonych komentarzem wy-
wiadów przeprowadzonych przez Zycho-
wicza w ciągu ostatnich kilku lat. Dwa
pierwsze rozdziały noszą tytuły „Rozmowy
z Żydami” i „Rozmowy o Żydach”.

Ustami swoich żydowskich rozmów-
ców Zychowicz opowiada o Holokauście,
jako wielkim biznesie (na którym dorabiają
się aferzyści, tacy jak Israel Singer), o Ży-
dach w armii Hitlera, o tym, że do 1948
roku nie było czegoś takiego, jak „naród
żydowski”, że Powstanie w Getcie to mit
stworzony po wojnie po to, żeby pogar-
dzani w początkach państwa Izrael ocalali
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z II wojny światowej mogli zasłużyć na
szacunek swoich nowych rodaków. Rze-
czywiście, już te trzy pierwsze z brzegu
tezy wyciągnięte z książki Zychowicza,
wyrwane z kontekstu, mogą wprawić
w święte oburzenie. Właśnie o to chodzi.
Kiedy o książce skrótowo opowiadamy,
wywołujemy skrajne reakcje. Zupełnie
inaczej jest, kiedy wczytamy się w to, co
tytułowi „Żydzi” autorowi opowiadają. 

Na jednym wózku

Profesor Norman Finkelstein pokazuje
na udokumentowanych historycznie przy-
kładach, jak kosztem prawdziwych ofiar
Holokaustu bogacili się oszuści, jak szan-
tażowali oni nawet całe państwa euro-
pejskie. Ocalały z zagłady Eli Gat tłumaczy
zaś, że początki państwa Izrael wiążą się
z bardzo zaciętymi, krwawymi walkami
z Arabami: „W ogniu tych walk narodził
się mit żydowskiego bohatera, Żyda no-
wego typu – wojownika, siłacza, zwycięzcy.
Przeciwstawiano mu Żyda z diaspory –
słabego, trzęsącego się ze strachu przed
gojami”. W Izraelu dominował kult siły,
nie było tam miejsca na bezbronnych Ży-
dów, którzy w czasie wojny szli do obozów
jak owce na rzeź, i bez sprzeciwu pozwalali
zagazowywać swoje rodziny, bliskich i sa-
mych siebie. 

Dlatego właśnie powstał mit Powsta-
nia w Getcie, według którego Żydzi walczyli
„jak lwy do ostatniej kropli krwi z potężną
Trzecią Rzeszą”. Gat uważa, że w rzeczy-
wistości to garstka bojowników z ŻOB
i ŻZW po prostu odebrała innym uwię-
zionym w getcie szansę na przeżycie. Nie
licząc się ze zdaniem reszty ludności, roz-
pętali powstanie, które poskutkowało wy-
mordowaniem przez Niemców w bestialski
sposób całej ludności cywilnej, a sami
w dużej mierze zdołali uciec za mury.

Ci zaś, którzy zostali wewnątrz nie ginęli
heroicznie z bronią w ręku, tylko po prostu
płonęli w budynkach, bramach i piwni-
cach. Powstanie trwało jeden dzień, reszta
to tylko rzeź cywilów. 

A o czym mówią Zychowiczowi nie-
Żydzi? Między innymi o rzeczach tak
oczywistych, że wydawałoby się, że nie
warto o nich pisać. „Podczas wojny Polacy
i Żydzi jechali na jednym wózku. Oba na-
rody zostały napadnięte, a następnie padły
ofiarą straszliwych represji ze strony Nie-
mców. Zginęły miliony Żydów i miliony
Polaków” – to słowa profesora Richarda
Lukasa, autora „Zapomnianego Holokau-
stu”, który usiłował bezskutecznie wytłu-
maczyć Amerykanom, że Polacy pod oku-
pacją nie wiedli zwyczajnego, spokojnego
życia. 

Polscy mordercy

Alina Skibińska z Centrum Badań nad
Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i So-
cjologii PAN opowiada z kolei o czarnych
kartach historii Polski, takich jak zbrodnia
dokonana przez braci Siudaków z gminy
Tuczępy, którzy zamordowali w swojej
piwnicy czteroosobową rodzinę żydowską:
„Jeden z nich zaczął strzelać przez drzwi
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Zychowicz nie mówi nam, że

Polacy są od Żydów lepsi,
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twierdzi, że Żydzi są bardziej

niewinni i nie uczynili
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komórki. Żydów nie udało się w ten sposób
zabić, ale zostali ciężko poranieni. Wtedy
drugi z braci wszedł do środka i dokończył
dzieła siekierą. Zarąbał całą czwórkę,
w tym dwoje dzieci”. Skibińska w rozmo-
wie z Zychowiczem rzeczowo opisuje pol-
skich morderców Żydów, dzieli ich na
grupy i mówi o ich motywacjach. 

Tuż obok tej makabrycznej historii,
w książce Zychowicza przeczytamy o Ic-
chaku Aradzie (Rudnickim), szefie Insty-
tutu Yad Vashem, który od sierpnia 1943
roku walczył w leśnym oddziale bolsze-
wików, zgodnie z dokumentami litewskiej
prokuratury 1 maja 1944 roku zamordował
kapitana polskiego podziemia, a pod ko-
niec 1944 roku zaciągnął się do NKWD
i służył w wydziale litewskiej gminy Ho-
duciszki, której celem było wyniszczenie
osób o poglądach sprzecznych z polityką
sowieckich władz okupacyjnych.

Poplątane losy

Takich nieoczywistych, a przez to nie-
chętnie przytaczanych opowieści jest u Zy-

chowicza na pęczki. Dotyczą czasów II
wojny światowej, początków państwa Iz-
rael, starożytności i współczesności. Warto
się z nimi zapoznać i samemu odpowie-
dzieć sobie na wszystkie nasuwające się
w czasie lektury pytania. Co ważne, Zy-
chowicz nie mówi nam nawet między
wierszami, że bardziej lubi Żydów albo
Polaków. Nie mówi nam, że Polacy są od
Żydów lepsi, szlachetniejsi i bardziej bo-
haterscy, ani też nie twierdzi, że Żydzi są
bardziej niewinni i nie uczynili nikomu
krzywdy. Pokazuje to, co podkreślał kil-
kukrotnie podczas pierwszego spotkania
autorskiego: że lubi dobrych Żydów
i dobrych Polaków, ale istnieją niestety
również źli Żydzi i źli Polacy. Ot, tak po
prostu.

Chciałam nawet autora zapytać, czy
zaistniała w książce równowaga pomiędzy
różnymi spojrzeniami na Żydów to jego
kalkulacja i świadoma decyzja, czy po
prostu tak mu to wyszło. Jednak, czy to
ostatecznie jest w ogóle ważne? Przecież
to nie mecz piłkarski i nie o liczby chodzi,
ale o ludzi i ich po ludzku poplątane losy.

53

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 9 (75)/2016, 7 września–4 października 2016 www.nowakonfederacja.pl



www.nowakonfederacja.plInternetowy Miesięcznik Idei, nr 9 (75)/2016, 7 września–4 października 2016

54

„NK” w potrzebie!

„Nowa Konfederacja” znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, w związku
z utratą kilku Darczyńców. W lipcu stałe przychody miesięcznika wyniosły
7 480 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!



„Nową Konfederację” tworzą

Stali Darczyńcy:
Stu Dwudziestu Sześciu Anonimowych Stałych Darczyńców, Paweł Gałus,
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