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Widmo lokalizmu krąży nad Zachodem.
Już nie tylko na Węgrzech, w Grecji lub
Finlandii, ale też w Stanach Zjednoczo-
nych, Niemczech czy Francji – ruchy an-
tyglobalistyczne rzucają wyzwanie elitom
głównego nurtu. A wraz z nimi – stawiają
pod znakiem zapytania planetarne status
quo, tak w dziedzinie polityki, jak i gos-
podarki. Teza Michała Kuzia sprzed rap-
tem półtora roku, mówiąca o stopniowym
wypieraniu podziału prawica vs. lewica
przez spór lokalistów z globalistami
(„Nowa Konfederacja”, nr 3/2015), okazała
się bardziej prorocza, niż sam autor przy-
puszczał.

Co łączy tak różne postaci, jak Donald
Trump, Marine Le Pen, Pablo Iglesias,
Viktor Orban i Paweł Kukiz? Co pozwala
lewicowej greckiej Syrizie na alians z pra-
wicowymi Niezależnymi Grekami, a cha-
decko-centrowemu Jarosławowi Kaczyń-
skiemu na jednoczesny sojusz z Radiem
Maryja, Jarosławem Gowinem i związkami
zawodowymi?  Powiedzieć, że wspólny
przeciwnik, to nic nie powiedzieć. Domi-
nacja starych zachodnich elit, oscylująca

między rządami globalistycznej prawicy
a kosmopolitycznej lewicy, długo nie miała
konkurencji. To pozwoliło (jeśli nie zmu-
siło) na konsolidację różnej maści wy-
kluczonych i zmarginalizowanych, którzy
teraz, w obliczu gwałtownego załamania
zaufania do dawnego establishmentu,
zwartym frontem wchodzą do głównego
nurtu. Szokując radykalizmem i polityczną
niepoprawnością.

Ciekawiej nie znaczy lepiej

Ograniczając się do pozycji biernego widza
czy mściwej satysfakcji krytyka starego
mainstreamu, łatwo popaść w niemądry
zachwyt nad gwałtownymi przemeblowa-
niami zachodnich scen partyjnych. Nie-
wątpliwie po długim okresie przewidy-
walności i nudy polityka stała się znów
ciekawa. Z drugiej strony słyszymy histe-
ryczne utyskiwania nad nieodpowiedzial-
nością i radykalizmem oraz nostalgiczne
wspominanie dawnych czasów. 

Zwolennikom tego ostatniego wypada
powiedzieć, że przeszłość już nie wróci.

Bartłomiej radziejewSki
Redaktor naczelny „Nowej Konfederacji”, 
dyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

Zamiast narażać się na nieudolny chaos lub nieadekwatny radykalizm,
niesiony przez antyestablishmentowych nowicjuszy, lepiej powierzyć
naprawę demokracji i kapitalizmu nieco odmłodzonym, starym elitom

Stare elity w miejsce nowych?
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Zachwyconym: ostrożnie z tą radością,
„ciekawiej” wcale nie musi znaczyć „lepiej”.
Status quo się sypie, ale co właściwie
może je zastąpić?

Lokalistów wszelkiej maści łączy dziś
oczywiście chęć wymiany elit i pogarda
dla poprawności politycznej. To jednak
tyleż medialne, co powierzchowne cechy.
W polityce wewnętrznej kładą nacisk na
bardziej solidarne reguły bogacenia się
(jeśli nie radykalną redystrybucję), dając
nowe życie hasłom starej lewicy, i co naj-
mniej polemizują z ideologią multikultu-
ralizmu. Zwykle postulują też potrzebę
„udomowienia” gospodarki. W dyplomacji
zapowiadają radykalny wzrost protekcjo-
nizmu, ograniczenie swobody przepływu
osób, często zmiany sojuszy. 

Nowicjuszom brak kadr

Wyobraźmy sobie, że w krótkim czasie
władzę zdobywają: Republikanie pod wodzą
Trumpa w USA, Front Narodowy we Fran-
cji, Alternatywa dla Niemiec itd. w kolejnych
krajach. Załóżmy, że realizują swoje hasła
wyborcze. Byłby to zapewne koniec glo-
balizacji w dotychczasowym kształcie. Za-
chód dotknęłaby największa od między-
wojnia fala protekcjonizmu, z eksplozją
ceł, nacjonalizacji, prawdopodobnie także
z licznymi wojnami walutowymi. 

Owszem, globaliści zawiedli. Tak,
globalizacja w obecnym kształcie przestała
spełniać nadzieje, które sama buńczucznie
wzbudzała: zapewnienia szybkiego rozwoju
i pokoju. Jednocześnie, zglobalizowała
terroryzm, nierówności społeczne, pry-
mitywny konsumpcjonizm i ogólny upadek
obyczajów. Wytworzyła samolubne, sko-
rumpowane i gnuśne elity, których sym-
bolem nie są już Eisenhower, de Gaulle
czy Henry Ford, a raczej Hillary Clinton,
Nikolas Sarkozy i Gordon Gekko. 

Tego typu elity zasługują na rozpę-
dzenie, a współczesne demokracja i ka-
pitalizm krzyczą o sanację. Warto jednak
pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze,
powojenna globalizacja przyniosła bez-
precedensowy wzrost dobrobytu w skali
świata. To że jej możliwości się ostatnio
wyczerpują wcale nie znaczy, że gwałtowne
zawrócenie przyniesie lepsze skutki. His-
toria sugeruje raczej scenariusz przeciwny. 

Po drugie, nowe ruchy polityczne
w konfrontacji z realiami rządzenia cierpią
na niezbywalne słabości w postaci braku
doświadczenia, braku wiedzy i braku kadr.
W momencie, w którym narzekanie na
stare elity stało się trywialne, zastanówmy
się nad jakością nowych.

O ile węgierski Fidesz czy francuski
Front Narodowy (ze wszystkimi przepast-
nymi różnicami między nimi) przygoto-
wywały się do rządzenia przez wiele lat,
gromadząc specjalistów, budując szerokie
koalicje sojuszników, ucząc się bezmiaru
politycznych niuansów, o tyle nawet
Trump, z jego zapleczem w postaci po-
tężnej Partii Republikańskiej, budzi nie-
pokój już nie tylko polityczną agendą, ale
chaotycznością i niekonsekwencją działań,
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a także oporem, jaki prowokuje nawet
wśród Republikańskich ekspertów. Gigant
amerykańskiej dyplomacji Henry Kissinger
ubolewał nie raz, że każda nowa admini-
stracja „traci” ok. 9 pierwszych miesięcy
na uczenie się rządzenia. Ile i z jakim
skutkiem będzie się uczył polityczny no-
wicjusz, skonfliktowany ze znaczną częścią
elit własnej partii, a jednocześnie głoszący
nie najprostsze cele, puentowane hasłem
„przywrócenia wielkości Ameryce”? Mó-
wimy tu o kraju z najlepszymi kadrami
politycznymi na Zachodzie. Cóż dopiero
Kukiz’15 czy Podemos? Wszyscy lokaliści
głoszą przy tym bardzo ambitne idee i –
w razie zdobycia władzy – staną przed
iście syzyfowymi wyzwaniami.

Chaos i terror

Zderzenie nowych elit ze starymi intere-
sami może przebiec na dwa zasadnicze
sposoby. Pierwszy to mniej lub bardziej
chaotyczna próba realizacji programu wy-
borczego. Oscylująca gdzieś pomiędzy po-
wojenną polityką brytyjskiej Partii Pracy,
z jej fiksacją na „uspołecznieniu środków
produkcji”, realizowaną uparcie pomimo
horrendalnych kosztów i przekształcającą
byłe supermocarstwo w „chorego czło-
wieka Europy”, a współczesną Syrizą,
która szybko przegrała z oporem rzeczy-
wistości. Inny przykład, mieszczący się
gdzieś pomiędzy tymi biegunami, to Prawo
i Sprawiedliwość z lat 2005 – 2007, z ra-
dykalnie nieprzystającą do skromności
ówczesnych zasobów partyjnych (nawet
jeśli rozpatrywać je łącznie z podpisującymi
się pod tym hasłem koalicjantami) agendą
„IV Rzeczypospolitej”. 

Swoją drogą, dzisiejszy PiS zdaje się
być czymś pośrednim między starymi
a nowymi elitami. Istnieje na tyle długo,
że nie sposób go uznawać za nową siłę,

jest zhegemonizowany – tak samo jak
Platforma Obywatelska – przez pokolenie
sześćdziesięciolatków. Zarazem pozostaje
w ostrym sporze ze znaczną częścią do-
minującego dotąd establishmentu, a w po-
lityce kadrowej, dotyczącej drugiego i dal-
szych szeregów (z wyjątkiem młodego
prezydenta), szeroko sięga po czterdzies-
to-, trzydziesto-, a nawet dwudziestolat-
ków. Na tle PO czy Nowoczesnej jest zde-
cydowanie lokalistyczny, a świeżo wyrosła
konkurencja w postaci partii Pawła Kukiza
dodatkowo ten trend nakręca. 

Drugi scenariusz to redukcja złożo-
ności rzeczywistości poprzez polityczną
radykalizację. Bolszewicki terror po prze-
jęciu władzy leżącej na ulicy w listopadzie
1917 r. można widzieć jako prostą realizację
komunistycznego programu. Bez wątpie-
nia był on jednak także sposobem na za-
panowanie nad bezmiarem złożoności
rządzenia największym państwem świata,
radykalnie ułatwiając łamanie oporu i mo-
bilizację kadr – w wykonaniu, bądź co
bądź, politycznych debiutantów. Toutes
proportions gardees, radykalizacja po-
mogła unieść ciężar rządzenia obciążonego
rozbudzeniem ogromnych nadziei Wła-
dimirowi Putinowi czy wenezuelskiemu
prezydentowi Hugonowi.
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Niech „starzy” się odkupią

Nietrudno zauważyć, że nie są to scena-
riusze optymistyczne. Skalę problemu –
rozpiętego między biegunem chaosu a bie-
gunem radykalizmu – potęguje bezpre-
cedensowa złożoność dzisiejszych stosun-
ków politycznych. Liczba i poziom spe-
cjalizacji samych tylko krajowych regulacji,
ustanowionych w zeszłym roku w dowol-
nym państwie zachodnim, przytłoczyłyby
każdego z wielkich przywódców dawnych
czasów. Do tego dochodzi ogrom przepi-
sów międzynarodowych, niewidziana
wcześniej hipertrofia świata finansów
i jego wpływu na politykę, „czwarta wła-
dza” mediów tradycyjnych i nowych,
skomplikowane relacje między nimi…
Rządzenie jest dziś trudniejsze niż kie-
dykolwiek, zostawienie po sobie trwałego
śladu w historii – tym bardziej. Tymcza-
sem większość społeczeństw zachodnich
ma dziś wybór między zdegenerowanymi
globalistami a nieprzygotowanymi loka-
listami. 

Jakie wnioski płyną z tych roztrząsań?
Pierwszy będzie bardzo metapolityczny.
Teoria złożoności mówi, że systemy nad-
miernie złożone stają się z czasem zbyt
energochłonne, aby utrzymywać we-
wnętrzną równowagę mimo zmian w oto-
czeniu. Transponując to na język polityki,
otrzymamy obraz systemów politycznych
zbyt skomplikowanych, aby ktokolwiek
mógł rozwiązać ogrom problemów, które

przed nimi stoją, co prowadzi do implozji
lub podboju. Teoretycy złożoności zalecają
w takich sytuacjach kontrolowane uprosz-
czenie systemu. Odpowiedzialne elity kra-
jów zachodnich powinny więc dziś inten-
sywnie myśleć, jak radykalnie zredukować
liczbę zobowiązań stojących przed ich
państwami i jak uprościć ich systemy in-
stytucjonalne. 

Drugi wniosek będzie stricte poli-
tyczny i zapewne kontrowersyjny w swej
paradoksalności. Zamiast narażać się na
nieudolny chaos lub nieadekwatny rady-
kalizm, niesiony przez antyestablishmen-
towych nowicjuszy, lepiej byłoby powierzyć
zadanie naprawy demokracji i kapitalizmu
nieco odmłodzonym, starym elitom, dając
im możliwość „odkupienia” poprzez prze-
jęcie lokalistycznej agendy. Oczywiście,
nie ma sensu traktować tego zbyt do-
słownie: dynamiczne „krążenie elit” jest
ważne dla właściwego funkcjonowania
państwa. Jego przyśpieszenie jest dziś
koniecznością. Z powyższego wynika jed-
nak, że zamiast inwazji politycznych ama-
torów, potrzebujemy raczej przesunięć
z drugiego i trzeciego szeregu do pierwszego. 

Jest jednak warunek sine qua non:
podlegający temu awansowi muszą być
w stanie przyznać, jak bardzo ich mist-
rzowie i oni sami „byli głupi”, a przede
wszystkim – wyciągnąć z tego faktu wnio-
ski. Inaczej nic ich nie uchroni przed po-
litycznym niebytem, z marnymi skutkami
dla ogółu.
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Od kilku lat żyjemy w permanentnym
kryzysie. Nieustanna obawa przed wybu-
chem wojny, zamachem terrorystycznym,
koniecznością przyjmowania uchodźców
z krajów pogrążonych w konfliktach zbroj-
nych i cierpiących z powodu klęsk żywio-
łowych staje się dla nas codziennością.
Nadzwyczajne sytuacje wymagają nad-
zwyczajnych środków zaradczych.

Oczywistym następstwem zaistnienia
kryzysu w państwie jest radykalizacja czę-
ści społeczeństwa, która najczęściej pró-
buje przemodelować dotychczasowe
 stosunki polityczne, a w związku z tym
wprowadzać inne modele funkcjonowania
poszczególnych gałęzi całego społeczeń-
stwa. Obecnie mamy do czynienia z praw-
dziwym wysypem różnego rodzaju rady-
kalizmów: częściowo opierających się na
istniejących już wcześniej ideologiach,
częściowo na nowych wizjach rzeczywis-
tości. Radykalizm może być konkretny
i dopełniony w swoich postulatach poli-
tycznych, może być też w swoim przekazie
enigmatyczny. Wszystkich radykałów łączy
jednak to, że nie potrafią wyprowadzić
swoich krajów z kryzysów.

Łatwo krytykować

Jedną z radykalnych partii, która uzyskała
realną szansę na wykazanie się, jest grecka,
skrajnie lewicowa Syriza, która doszła do
władzy w 2015 roku. Kampania parla-
mentarna tego ugrupowania opierała się
na kontestacji programów pomocowych
dla Grecji. Warunkiem ich otrzymania
było bowiem wdrożenie planów oszczęd-
nościowych, które zmuszałyby rząd grecki
do przedsięwzięcia polityki „zaciskania
pasa”. Gdy Syriza wygrała wybory, wielość
powiązań między polityką a gospodarką
oraz zależności greckiej gospodarki od
silniejszych graczy wymusiły rozpoczęcie
rozmów w tej sprawie. Grecja była bowiem
państwem, które nie kształtowało euro-
pejskiego porządku gospodarczego, lecz
było tylko jego biernym uczestnikiem.
Kryzysu w strefie euro nie można było
zażegnać poprzez radykalne odcięcie się
od struktur europejskich, lecz tylko i wy-
łącznie poprzez kooperację z innymi pań-
stwami. Nieznajomość realiów w okresie
kampanii wyborczej pokazała, że radykalni
gracze polityczni, uczestniczący w wyścigu

mateuSz amBrożek
Współpracownik Ośrodka Myśli Politycznej

By rozbroić populistów, można zacząć mówić ich językiem. Można też
uczynić ich współodpowiedzialnymi za wyjście z patowej sytuacji

okrągły Stół z radykałami



po władzę, nie zdają sobie sprawy z materii,
jaką chcą obsługiwać. W efekcie poza re-
toryką z lewicowego radykalizmu, Syrizy
niewiele zostało.

Podobnie może sytuacja wyglądać
z innym ugrupowaniem, tym razem aspi-
rującym do władzy w swoim kraju – Al-
ternatywą dla Niemiec (AfD). Radykalizm
AfD ma nieco inny typ. Gdy ta partia po-
wstawała w 2013 roku, przybrał formę
częściowego sprzeciwu wobec ówczesnej
polityki niemieckiej (pierwotnie wobec
polityki ratunkowej dla Grecji i innych
zadłużonych państw strefy euro). Zało-
żeniem owego ruchu było nie przekształ-
cenie całościowe, lecz tylko zmiana pew-
nych kierunków polityki niemieckiej, które
w oczach wielu Niemców stawały się
szkodliwe dla pozycji Niemiec w prze-
strzeni międzynarodowej. Politykom AfD
odpowiada zapewne także kierunek przy-
wódczy Niemiec w UE, tyle że chcieliby,
by był realizowany w inny sposób. Jaki?
Na pewno nie taki, jak choćby zaproszenie
przez Angelę Merkel imigrantów do RFN,
co odbiło się także na wszystkich krajach
znajdujących się na szlaku w kierunku
Niemiec. 

Mleko się rozlało, teraz trzeba znaleźć
rozwiązanie problemu, które w warunkach
kooperacji wielu państw mogłoby być ak-
ceptowane przez wszystkich. Zdaniem
szefowej AfD, Frauke Petry, najlepszym
rozwiązaniem tej kwestii byłoby odsyłanie
z powrotem emigrantów do miejsc swojego
pochodzenia lub wyizolowanie obszarów,

na których mogliby dalej funkcjonować.
Szefostwo tej partii uważa za istotne za-
chowanie jedności etnicznej Niemiec,
która według partii jest istotnym warun-
kiem utrzymania porządku w państwie.
Biorąc pod uwagę obecną sytuację spo-
łeczną i demograficzną Niemiec, postulaty
tej partii nie odpowiadają realiom. Historia
chociażby zapraszania do RFN pracow-
ników tureckiego pochodzenia, którzy
osiedli w kraju na stałe i dziś stanowią
sporą (choć oficjalnie nieuznawaną) mniej-
szość narodową pokazuje, że Niemcy wy-
raziły zgodę na bycie państwem wieloet-
nicznym. Także przyszłe prognozy, co do
zmian demograficznych w postaci większej
liczby imigrantów z krajów Bliskiego
Wschodu pokazują, że ruch broniący mo-
noetniczności nie podchodzi do problemu
realnie. Co więcej, inne partie nawet nie
próbują tworzyć strategii wyjścia z de-
mograficznej pułapki, a zapominają o tym,
że samymi frazesami rzeczywistości nie
zmienią. 

Złożona natura kryzysu

Radykalizm nie jest odpowiedzią na kryzys,
ponieważ kryzys składa się z wielu od-
rębnych przyczyn i nie dokonuje się od
razu, lecz z pewnym opóźnieniem. Wszel-
kie kryzysy przebiegają jednak podobnie
– każdy ma jakąś przyczynę, której można
dopatrywać się w błędnym planie lub po-
lityce, każdy z nich ma jakiś schemat,
który jest opisem działań, wynikających
ze złego planu lub polityki oraz każdy
z nich ma koniec, który najczęściej oznacza
zmiany na scenie politycznej oraz prze-
obrażenie dotychczasowego porządku.

Nie to jest jednak największym pro-
blemem wszelkich kryzysów. Najbardziej
niewidoczna dla oka człowieka jest ich
wielopłaszczyznowość. Kryzys dotyka
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Czym była wielka rewolucja

Francuska, jak nie próbą

zmiany postrzegania

przeszłości?



wszelkie dziedziny życia społecznego i po-
litycznego, ale oprócz tego zmienia wy-
obrażenia o rzeczywistości i sposoby my-
ślenia. Tak się dzieje podczas rewolucji –
poprzedni porządek ulega całkowitemu
zniekształceniu przez nowych adwersarzy,
którzy starają się idealizować swoje wizje.
Czym była Wielka Rewolucja Francuska,
jak nie próbą zmiany postrzegania prze-
szłości? Społeczeństwo zmienia swoją
perspektywę, dzięki czemu patrzy na pod-
stawowe sprawy polityczne z zupełnie in-
nego punktu widzenia. Tak jak przed
1789 r. król we Francji był gwarantem
stałości, ciągłości państwa, tak po tym
roku utrwaliło się przekonanie o jego roz-
rzutności, życiu na koszt obywateli i ścią-
ganiu ogromnych podatków.

Radykałowie nie zauważają, że ideo-
logią nie da się wyjaśnić skomplikowanej
rzeczywistości. Ideologia ma być prostym
i jasnym kompleksem wyjaśniającym
wszystko i w związku z tym musi dopaso-
wywać rzeczywistość do rozmiarów jej
wygodnych. Tu pojawia się kolejny pro-
blem – bez uproszczenia rzeczywistości
nie możemy zmobilizować ludzi, którzy
walczyliby obok nas za słuszną sprawę.
Innymi słowy, zauważamy ogromny dy-
sonans między początkowym stadium
ideologicznym danego ruchu społecznego,
które stanowi kompleksowy i uproszczony
wygląd przyszłych stosunków społeczno-
politycznych, a jego rzeczywistymi doko-
naniami, które kończą się na zwykłym
wykrzykiwaniu haseł o wszechobecnym
złodziejstwie.

Obrać inny kurs

Jednak twierdzenie, że problem, na który
wskazują radykałowie, nie istnieje, spo-
woduje tylko nawarstwianie się frustracji,
natomiast natychmiastowe włączenie ich

do obiegu politycznego może spowodować
kolejną rewolucję. To rozmycie się między
faktem istnienia problemu, ale jedno-
cześnie próba jego bagatelizowania po-
kazuje, że radykałowie starają się roz-
wiązywać problem środkami najprostszy-
mi z możliwych, np. zakazaniem lub na-
kazaniem czegoś. Polityki tak uprawiać
się nie da. Jest ona skomplikowanym me-
chanizmem relacji między poszczególnymi
podmiotami i grupami interesu, które
wzajemnie na siebie nachodzą, dzięki cze-
mu niemal każda decyzja musi być oparta
na kompromisie. W związku z tym, aby
uzmysłowić złożoność materii radykałom,
odpowiednim krokiem byłoby przyznanie
się do błędu i próba resetu w polityce,
która oznaczałaby przekazanie części od-
powiedzialności radykalnym ruchom po-
litycznym.  Trudno jednak jednoznacznie
stwierdzić, że oddanie części kompetencji
partiom radykalnym rozwiąże problem.
Niekiedy mamy do czynienia z urealnia-
niem strategii politycznej, tak jak w przy-
padku Syrizy. Z drugiej strony zaś, wiele
ruchów próbowało przerabiać materię
polityczną na swoją modłę, czego najlep-
szym przykładem były krwawe rewolucje,
będące wynikiem drastycznego kontes-
towania porządku.

Najprostszym rozwiązaniem jest
zmiana polityki. Jeżeli będzie ona tłuma-
czona racją stanu, zostanie wysłuchana
i zrozumiana przez społeczeństwo. Co
więcej, nawet jeżeli rządzący oficjalnie
przyznają się do błędu, to i tak lepszym
wizerunkowo będzie obraz nawróconego
grzesznika niż zatwardziałej istoty, brnącej
dalej w problemy wytworzone przez siebie.
Choć notowania polityczne danego ugru-
powania nie muszą wtedy zmienić się ra-
dykalnie na jego korzyść, to zawsze po-
zostaje możliwość odetchnięcia i dalszego
zastanowienia się nad problemem. Na
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pewno zostanie osiągnięty sukces wize-
runkowy, który będzie oznaczał wyciąg-
nięcie ręki do opozycji. W tym momencie
to radykałowie staną się głównym aktorem,
od którego zależy powodzenie reform.
Jeżeli odrzucą oni propozycję, mainstream
będzie miał wszelkie predyspozycje do
bezpardonowego ataku na siły destabili-
zujące państwo od środka. Wtedy będzie-
my mogli zastanowić się nad reformami
systemowymi, w zależności od problemu,
jaki chcemy rozwiązać.

Ramię w ramię z populistami

Nie jest jednak wykluczone, że w pewnych
okolicznościach nie będzie możliwe sa-
modzielne rządzenie przez stary estab-
lishment. Pokuśmy się więc o pewien eks-
peryment intelektualny – spróbujmy stwo-
rzyć scenariusz, w myśl którego ugrupo-
wania radykalne zaistniałyby w głównym
nurcie politycznym wraz ze swoją możli-
wością wpływu na rozwiązanie problemu.
Jedynym możliwym wyjściem w tej sy-
tuacji jest kompromis na zasadzie umowy
między dwiema siłami w postaci nowego
Okrągłego Stołu. Taka umowa może za-
kończyć się zawarciem koalicji rządowej
lub też wsparciem przez radykałów mniej-
szościowego rządu za cenę uwzględnienia
części ich postulatów. Takie porozumienie
będzie korzystne z dwóch powodów. Po
pierwsze, zainicjuje debatę nad proble-
mem, także poprzez samo stwierdzenie,
że problem istnieje. Po drugie, wytyczy
pewne ramy polityczne, w których debata
będzie przebiegać. Zapobiegnie ono w ten
sposób próbie całkowitego przejęcia kon-
troli politycznej przez radykałów, ale także
uruchomi proces namysłu nad rozwiąza-
niem problemu. Ponadto, koegzystencja
dwóch obozów wzajemnie hamujących
się spowoduje, że wizja jednego z nich

nie stanie się dominująca, dzięki czemu
równowaga społeczna zostanie podtrzymana. 

Nikt nie gwarantuje jednak, że taki
kompromis będzie trwał dłuższy czas.
Stanowiłby on mimo wszystko odpowiedź
na wyzwanie w momencie, w którym
emocje społeczne muszą zostać skoncen-
trowane na wyjściu rządzących naprzeciw.
Niemniej jednak, problem wciągnięcia
radykałów w orbitę sporów politycznych
gwarantuje nam jedno – zmianę podstaw
debaty politycznej w postaci przesunięcia
głównych akcentów dyskusji. Polityka
w takich państwach musi zmienić swoje
zainteresowania oraz orientacje na pewne
kwestie, ponieważ oznacza wciągnięcie
w przestrzeń polityczną sił, które będą
artykułowały własne problemy i sposoby
rozwiązania ich. Taka zmiana nie zawsze
musi wyjść na dobre nie tylko dlatego, że
ważne tematy mogą być pomijane, ale
mogą być też rozwiązywane innymi, nie
zawsze zgodnymi z rzeczywistymi potrze-
bami, środkami, które mogą odcisnąć się
na kulturze politycznej społeczeństwa.
Biorąc pod uwagę kompromis jako pod-
stawową kategorię polityki należy stwier-
dzić, że prędzej czy później postęp sytuacji
wymusi na decydentach konieczność sta-
nięcia naprzeciw. Lepiej mieć wówczas
radykałów jako względnych sojuszników
niż bezwzględnych kontestatorów. 
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Donalda Trumpa można nie lubić, coraz
więcej wskazuje jednak na to, że może on
być następnym prezydentem USA. Jeśli
wygra, będzie też prawdopodobnie osta-
tecznym grabarzem chylącej się już ku
upadkowi globalizacji, jaką znamy. La-
mentującym Demokratom i salonowym
Republikanom, jak i innym globalistom
po obu stronach oceanu, można zaś co
najwyżej przytoczyć polskiego klasyka:
„mieliście złoty róg…”. 

Establishment w odwrocie

Po pierwsze należy bowiem jasno i wy-
raźnie powiedzieć, że jeśli Demokraci
przegrają, to stanie się to na ich własne
życzenie. Partyjny establishment postawił
na nieudolną, dwulicową i, jak się wydaje,
schorowaną Hillary Clinton na długo za-
nim wyścig pomiędzy nią a Sandersem
był rozstrzygnięty. Do tego, stosując nie-
czyste zagrywki, media i wpływowi poli-
tyczni macherzy starali się oddziaływać
na wyborców tak, aby w decydującym
momencie nie poparli w prawyborach so-

cjaldemokratycznego konkurenta pani
Clinton. Szerzej o tych machinacjach trak-
tuje mój komentarz na łamach NK. 

Nad rozmaitymi moralnymi, zdro-
wotnymi, wizerunkowymi i politycznymi
niedomaganiami Clinton można byłoby
się pastwić długo. W największym skrócie,
cały błąd demokratycznych „tłustych ko-
tów” polegał na tym, że mając do czynienia
ze skrajnie niechętnym politycznym elitom
elektoratem, postawiły na kandydatkę es-
tablishmentową aż do bólu, pomimo tego,
że jeszcze przed nominacją Clinton sy-
mulacje wskazywały, że to Sanders ma
większe szanse z Trumpem. Dziś, przy
całej medialnej wrzawie wokół Trumpa,
zarówno on, jak i Clinton mają niemal
identyczny elektorat negatywny, przy
czym w przypadku Clinton ma on ten-
dencję wzrostową.

Hybris, czyli pycha? Kumoterstwo?
Korupcja? Głupota? Złudne liczenie na
to, że za całą rewolucyjność wystarczy
hasło: „pierwsza kobieta w Białym Domu”?
Pewnie wszystko to przyczyniło się po
trosze do fatalnej decyzji o koronowaniu

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

Trump jest najbardziej radykalny akurat tam, gdzie prezydent USA ma
naprawdę duże i słabo kontrolowane kompetencje: w kwestii kontroli gra-
nic zewnętrznych, handlu zagranicznego i polityki międzynarodowej

donald Barbarzyńca

http://www.nowakonfederacja.pl/author/michal-kuz/


Clinton na kandydata Demokratów. San-
ders w oczywisty sposób zagroziłby inte-
resom demokratycznych salonów, wolały
one więc nie ryzykować. Mechanizmy
oportunizmu i degeneracji każdej oligarchii
są zaś podobne. W tym kontekście zaklęcia
agencji ratingowej Moody’s, która dowo-
dzi, że Clinton jest lepszym kandydatem
(bo wspiera wolny handel), muszą
w uszach zbiedniałej klasy średniej brzmieć
jak ponury dowcip, a z punktu widzenia
strategii politycznej są poniekąd poca-
łunkiem śmierci.

Zresztą tak naprawdę zarówno
Trump, jak i Clinton opowiadają się za
schładzaniem gospodarczej globalizacji.
Clinton stwierdziła na przykład wprost,
że nie podpisze żadnej umowy, która po-
zbawiłaby Amerykanów pracy, co ode-
brano jako ostrożną krytykę TTIP i już
podpisanego TPP. Tyle że Trump jest
w swoim antyglobalizmie bardziej zde-
terminowany i radykalny. W ogóle jego
„wielka strategia” opiera się raczej na ra-
dykalizacji haseł już od dawna obecnych
w amerykańskiej polityce niż wymyślaniu
zupełnie nowych. Wbrew licznym kryty-
kom „doktryna Trumpa” nie jest też przy
tym tylko zbiorem samozaprzeczeń. 

O ile – dążąc do strategicznego okrą-
żenia Chin – zarówno Bush, jak i Obama
od dawna szukali porozumienia z Rosją,
a Obamę zniechęciła dopiero wojna na
Ukrainie, o tyle Trump nie widzi prze-
szkód, by pomimo rosyjskiej agresji wrócić
do „business as usual”. Poprzedni prezy-
denci starali się w miarę możliwości bronić
interesów amerykańskiego przemysłu,
a Trump zapowiada twardy, wymierzony
w chińską produkcję protekcjonizm. O ile
Waszyngton już długo namawia partne-
rów, by w ramach NATO łożyli więcej na
swoje bezpieczeństwo, o tyle Trump za-
powiada, że nie będzie bronił tych, którzy

wydają na zbrojenia za mało. W sytuacji,
kiedy nie ma w USA mainstreamowego
polityka, który jak Angela Merkel odwa-
żyłby się na otwarcie granic dla imigran-
tów, Trump mówi wprost o budowaniu
murów. Kiedy wreszcie wszyscy amery-
kańscy politycy przyznają, że kraj jest ce-
lem islamskich terrorystów, a służby bez-
pieczeństwa nie kryją już, że ze szczególną
uwagą przyglądają się młodym muzuł-
manom, to Trump chce po prostu mu-
zułmanów do kraju nie wpuszczać. 

Tak więc choć retoryka Trumpa jest,
delikatnie mówiąc, kwiecista, choć w set-
kach szczegółów można mu wytknąć nie-
konsekwencje, wyolbrzymianie lub mijanie
się z prawdą, to jego ogólna polityczna
doktryna wydaje się konsekwentna i jasna
dla wyborców. 

A skąd styl? Cóż, Obama być może
po raz pierwszy oparł swoją kampanię
w równym stopniu na mediach nowych
i starych, jednak to dopiero w przypadku
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Trumpa medium faktycznie stało się prze-
kazem. Trump siłą rzeczy musiał bowiem
prowadzić kampanię partyzancką, finan-
sował ją sam lub z małych datków sym-
patyków. Hillary dla odmiany miała po
swojej stronie korporacje, bogate osoby
prywatne i sektor finansowy. Zgodnie
z przyjętą w 2010 roku przez Sąd Naj-
wyższy interpretacją prawa, wszystkie te
środowiska i podmioty mogły zaś łożyć
na kampanię demokratki właściwie bez
ograniczeń. W efekcie Trump zebrał tylko
trochę ponad połowę tego, czym dysponuje
obóz Hillary, szacunkowo ponad 63 mln
dolarów do ponad 109 mln dolarów. 

Dlaczego więc, przy wrogich trady-
cyjnych mediach i tak słabym finanso-
waniu, Trump radzi sobie w sondażach
tak dobrze? Dlaczego nie szkodzą mu na-
wet gromy ciskane przez neokonserwa-
tystów pokroju Billa Kristola, redaktora
naczelnego „Weekly Standard”? Dlaczego
nie zabolała go mocniej wojna, jaką wy-
powiedzieli mu bracia Koch, zamożni me-
cenasi licznych konserwatywnych inicjatyw
kulturalnych i politycznych? Dlaczego
w chwili składania tego artykułu prode-
mokratyczni redaktorzy „New York Ti-
mesa” wpadają w polityczną histerię,
a przewaga Hillary mieści się w granicy
błędu statystycznego, nie sięgając na przy-
kład 20%? 

Jeśli chodzi o same techniki komu-
nikacji, to Trump najwyraźniej zdał sobie
sprawę, że nowe media premiują jego na-
turalny, bezczelny styl bycia. Wypośrod-
kowany establishmentowy przekaz to
przecież przekaz ery „starej” telewizji,
w której wszyscy widzowie oglądali te
same wieczorne serwisy, a wszyscy politycy
starali się być mili i nikogo nie obrazić.
Partyzancka kampania wsparta o nowe
media odrzuca natomiast filozofię szukania
wyborcy środka i stara się raczej „zszywać”

plemiona za pomocą wybiórczo kierowa-
nego do rozmaitych grup radykalnego
przekazu. Stąd taka kampania bywa jas-
krawa i momentami niekonsekwentna.
Wszystko to nie znaczy jednak, że zupełnie
brak w niej imponderabiliów. Jest to po
prostu kampania inna niż to, do czego
przywykli starsi obserwatorzy polityczni.
Przekaz dotyczący szczegółów jest bardziej
elastyczny, a faktyczna doktryna ukryta
jest pod warstwami tweetów, postów, fil-
mików i bon motów. 

Czy chodzi o gospodarkę?

„Uczyńmy Amerykę znów wielką” – wy-
borcze hasło Trumpa można rozumieć
rozmaicie. Jego najwięksi przeciwnicy,
z Billem Clintonem na czele, widzą w tym
ukrytą informację rasistowską. Trump
starał się zadać temu kłam, odwiedzając
„czarny” kościół w najbardziej dotkniętym
przez deindustrializację mieście USA –
Detroit. Starając się jednak na serio roz-
szyfrować to hasło, można próbować ze-
stawić trumpowską wizję polityki globalnej
z postulatem ograniczenia migracji i jed-
noczesnym dążeniem do wspierania przed-
siębiorczości w polityce wewnętrznej. Wy-
łania się wtedy wizja polityki wyraźnie
protekcjonistycznej i antyglobalistycznej.
Zdaniem mainstreamowych ekonomistów,
agencji ratingowych i w ogóle elit global-
nych jest to zaś przepis na gospodarcze
samobójstwo.

Globaliści najczęściej nie są jednak
do końca szczerzy. Ucieczka z ich świata,
owszem, niesie ze sobą pewne zagrożenia,
ale nie są one gospodarcze. A przynajmniej
nie mogą one za takie uchodzić z punktu
widzenia ludzi średnio- i mało zarabiają-
cych. Państwowy protekcjonizm, połą-
czony ze względnie uczciwą konkurencją
na rynku wewnętrznym i ograniczaniem
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imigracji, faktycznie tworzy więcej miejsc
pracy dla wszystkich. Takie wnioski można
wysnuć z niedawnej historii wielu państw,
w tym również USA (ale i Niemiec czy
Japonii). To zaś, czy jest to zawsze praca
spełniająca ambicje wszystkich, również
owych słynnych 20% najbardziej rzutkich,
jest zaś zupełnie inną kwestią.

Globalizacja w obecnym kształcie jest
dla odmiany nieproporcjonalnie korzystna
dla ludzi najbardziej przedsiębiorczych
i najlepiej wykształconych, a przy tym
jeszcze ulokowanych w światowych cen-
trach politycznych i biznesowych. Z pozoru
wydaje się więc, że masy powinny optować
za państwami protekcjonistycznymi. Glo-
baliści mają jednak jeden mocny argument
na swoją obronę. Tyle że jest on, jak już
wspomniałem, polityczny, a nie gospo-
darczy. W dłuższej perspektywie protek-
cjonizm tworzy bowiem nierozwiązywalne
napięcia pomiędzy państwami chcącymi
otwierać wciąż nowe rynki dla swoich
produktów. W efekcie, co jakiś czas musi
dojść do większego militarnego starcia
lub dłuższej serii pomniejszych wojen. 

Istotnie, dotąd za każdym razem,
kiedy świat uciekał od większej globalizacji,
prowadziło to do militarnej próby sił. Po-
jawia się jednak pytanie: czy wojna jest
wyłącznie dziełem antyglobalistycznych
polityków i to na nich spada wyłączna za
nią odpowiedzialność? Czy też jest ona
raczej nieuchronnym skutkiem przegrza-

nia się nieludzkiego systemu gospodar-
czego? Przecież każda globalizacja, za-
równo ta w latach 30., jak i ta poprzedza-
jąca I wojnę światową ma to do siebie, że
zbyt szybko zbyt wielu ludzi alienuje.
Traktuje ona ich pracę jak towar, a ich
preferencje życiowe jak zachcianki, któ-
rymi gospodarka nie musi się przecież
przejmować. Tak właśnie widział mecha-
nizm, który doprowadził już do dwóch
globalnych konfliktów, jeden z najwięk-
szych ekonomistów pierwszej połowy
dwudziestego wieku – Karl Polanyi. 

To symptomatyczne, że w epoce naj-
głębszej jak dotąd globalizacji Polanyi
poza kręgami historyków idei i myśli eko-
nomicznej czytany jest rzadko. Liderzy
dawnych totalitaryzmów i autorytaryz-
mów, które wyrosły na gruzach ostatniej
próby zglobalizowania świata, są zaś tak-
towani w dyskursie publicznym jak jakieś
kosmiczne zło, które wzięło się dosłownie
znikąd. Pytania o to, czy nie stały za nimi
jakieś głębsze procesy gospodarcze, w ta-
kim kontekście mogą uchodzić za, w naj-
lepszym razie, niestosowne. 

Nadchodzi „wielka transformacja”

Trump oczywiście totalitarystą nie jest.
Idąc do władzy nie wytwarza bowiem kar-
nego aparatu partyjnego, kadr, którymi
mógłby zastąpić państwo i je na modłę
totalitarną skonsolidować. Tym, którzy
twierdzą, że jego polityka niczego nie
zmieni, umyka jednak pewien ważny czyn-
nik. Trump jest najbardziej radykalny
akurat tam, gdzie prezydent USA ma na-
prawdę duże i słabo kontrolowane kom-
petencje: w kwestii kontroli granic ze-
wnętrznych, handlu zagranicznego i po-
lityki międzynarodowej. Tu Trump może
faktycznie spowodować nową „wielką
transformację”. Jeśli chodzi zaś o politykę
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wewnętrzną, gdzie władzę prezydenta
mocno ogranicza kongres, Trump nie de-
klaruje niczego, co radykalnie wykracza-
łoby poza republikański mainstream. Jest
w tym obszarze wręcz bardziej centrowy
niż partyjny nurt główny; ostrożne mówi
bowiem o potrzebie podniesienia płacy
minimalnej i pomocy socjalnej, co jak
sam zauważa jest „niezbyt republikańskie”. 

Rasizm Trumpa to zaś raczej fakt
medialny. Republikański kandydat oczy-
wiście na każdym kroku wojuje z popraw-
nością polityczną. Jednocześnie jednak
nie wydaje się być człowiekiem o szcze-
gólnie głębokich, jak na amerykańskie
standardy, uprzedzeniach. Jego wypo-
wiedzi w żadnym punkcie nie świadczą
też o chęci rozpętywania wojny domowej
czy stosowania represji na tle rasowym,
a tego należałoby się przecież spodziewać
po prawdziwym, politycznym rasiście
z krwi i kości.

A co z widmem rozpadu ładu świa-
towego, który kończy się kolejną wielką
wojną? Cóż, coraz więcej wskazuje, że es-
kalacja napięć pomiędzy USA oraz Chi-
nami jest i tak nieunikniona. Być może
amerykańscy wyborcy i pewna część elit
postanowili się z tym faktem pogodzić
i postawić na polityka, który najpierw da
im względną stabilizację, a potem, jeśli
już dojdzie do najgorszego, będzie przy-
najmniej mentalnie przygotowany do kon-
fliktu. Za takiego wyborcę zaś nie bez po-
wodu mogą uznać raczej czerstwego biz-
nesmena z niewyparzoną gębą niż scho-
rowaną starszą panią, którą bardzo lubią
wpływowi finansiści. A co, jeśli Trump
przegra? Cóż, problem wróci za cztery
lata, w osobie Hillary Clinton na prezy-

denta zostałby bowiem wybrany amery-
kański Breżniew w spódnicy. Polityk, który
może tylko trwać i nawet przez najzago-
rzalszych zwolenników postrzegany jest
wyłącznie w kategoriach mniejszego zła. 

Coraz więcej wskazuje jednak, że to
może nie nastąpić. Clinton wprawdzie
ma jeszcze sondażową przewagę, ale jest
ona już nieznaczna. Trump jest za to
coraz mocniejszy w tzw. battle-ground
states, czyli stanach decydujących dla wy-
niku wyborów. Wyraźnie widać przy tym,
jak wadliwe bywają politologiczne modele,
oparte na porównywaniu jedynie krótko-
trwałych trendów, przy użyciu zaawan-
sowanych narzędzi matematycznych.
Zgodnie z nimi nie powinno bowiem dojść
ani do tak dobrego wyniku Trumpa, ani,
na przykład, do Brexitu. Znacznie mniej
sformalizowane, ale za to oparte o rozległe
badania historyczne modele mówią zaś,
że tym razem w gabinecie owalnym po-
winien znaleźć się republikanin. Warta
uwagi jest w tym kontekście choćby spraw-
dzająca się w wyborach począwszy od
roku 1984 metoda historycznych „kluczy
do białego domu”, opracowana przez his-
toryka prof. Allana Lichtmana. Lichtman
przyznaje zaś, że choć nie popiera Trumpa,
to zgodnie z jego przewidywaniami Tump
będzie następnym prezydentem USA. 

Sam mam natomiast pewien zwyczaj.
Kiedy jestem w USA na lotnisku podczas
kampanii, pytam sprzedającą w sklepiku
osobę, czyje polityczne gadżety mają lepsze
wzięcie. Dotychczas się sprawdzało. Czwar-
tego września tego roku młoda czarnoskóra
sprzedawczyni na lotnisku w Filadelfii
nie miała żadnych wątpliwości. „Trump
się sprzedaje” – odparła bez zastanowienia. 
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Zaskoczenie, wyrażane w całej UE przez
wielu polityków, ekspertów i część opinii
publicznej, w związku z decyzją brytyjskich
wyborców na temat wyjścia Zjednoczonego
Królestwa (UK) z Unii Europejskiej, w Pol-
sce zaś w związku z powtarzającymi się
atakami na naszych rodaków przebywa-
jących na Wyspach, każe zadać następujące
pytanie: w jakim stopniu mamy obecnie
do czynienia ze zmianą jakościową w po-
lityce brytyjskiej? Szczególnie warto pytać
o rolę i perspektywy Partii Niepodległości
Zjednoczonego Królestwa (UKIP), która
w ciągu ostatnich dwóch lat odniosła
spektakularny sukces na brytyjskiej scenie
politycznej. 

Jak to się stało?

Aby zrozumieć skalę tego sukcesu, warto
przypomnieć, że do niedawna brytyjski
system polityczny uchodził za klasyczny
model większościowej demokracji parla-
mentarnej, zorganizowanej wokół stabilnej
partii rządzącej i wyrazistej partii opozy-
cyjnej. UKIP podczas ostatnich kilkunastu

lat wykorzystał jednak koniunkturę poli-
tyczną, związaną z narastającym kryzysem
legitymizacyjnym UE w UK, z masową
imigracją z Europy i spoza niej, a także
w wymiarze strategii wyborczej – z wpro-
wadzeniem ordynacji proporcjonalnej
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
(PE) w UK pod koniec lat 90. Od kampanii
wyborczej w 2010 r. UKIP stale pnie się
w górę również w wyborach do Izby
Gmin – powszechnych i uzupełniających,
osiągając w 2015 r. pozycję trzeciej naj-
większej pod względem poparcia partii
i wygrywając w międzyczasie wybory do
PE w 2014 r. 

W połączeniu z pogromem wybor-
czym laburzystów i liberalnych demokra-
tów w 2015 r. oraz porażką konserwa-
tywnego rządu Davida Camerona w czer-
wcowym referendum nt. Brexitu, UKIP
stał się ugrupowaniem aspirującym do
trwałej pozycji w głównym nurcie polityki
brytyjskiej, jako jeden z dwóch-trzech jej
głównych filarów.

UKIP, pozostając partią populistycz-
ną, przesuwała się od 2010 r. w stronę

PrzemySław BiSkuP
Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

UKIP osiągnął już zdolność do poważnego konkurowania z obiema głów-
nymi partiami politycznymi i ma potencjał, aby odbierać każdej z nich zwy-
cięstwo w wyborach do Izby Gmin 

Nowa twarz brytyjskiej polityki?



pozycji tradycjonalistyczno-lewicowych.
Obecnie jej przekaz wciąż jest kierowany
do tradycjonalistycznego elektoratu pra-
wicowego, rozczarowanego zbyt ugodową
postawą UK wobec UE, ale szybko nabiera
znaczenia wyborczego przekaz antyimi-
grancki, skierowany do spauperyzowanych
robotników i drobnomieszczaństwa – sku-
tecznie przekuwając często dość abstrakcją
problematykę utraty suwerenności w zro-
zumiałą narrację o utracie zdolności do
hamowania napływu wschodnich Euro-
pejczyków do UK, co skutkuje bolesną
presją płacową w dół, konkurencją o miejs-
ca pracy, a także obciążeniem mieszkal-
nictwa komunalnego. 

UKIP osiągnął już zdolność do efek-
tywnego konkurowania z Partią Pracy
w jej tradycyjnych bastionach robotniczych
i postindustrialnych, choć wciąż jest nie
do zaakceptowania dla wyborców lewi-
cowych proweniencji wielkomiejskiej. Nie-
mniej wyniki z 2015 r. pokazują, że już
nie tylko torysi, ale także laburzyści muszą
uwzględniać w swoich strategiach realną
możliwość utraty na rzecz UKIP kluczo-
wych dla formowania większości rządowej
kilkunastu do kilkudziesięciu mandatów. 

Powyższą diagnozę dodatkowo kom-
plikuje fakt generalnego spadku stabilności
brytyjskiej polityki wraz z erozją systemu

westminsterskiego. Obie partie duopolu
agregują wspólnie obecnie jedynie ok.
65 proc. głosów wyborców, podczas gdy
dla sprawnego działania systemu powinno
to być co najmniej 85 proc., zaś w szczy-
towym okresie lat 50. XX w. było to ok.
95 proc.

W efekcie mechanika systemu skro-
jonego pod jednopartyjne rządy większo-
ściowe szwankuje. Na przykład obecny
rząd ma przewagę jedynie kilkunastu po-
słów nad opozycją, więc jest narażony na
skuteczne bunty nawet niewielkich grup
w swoich własnych szeregach. W 2015 r.
doszło do dramatycznego przejęcia 56 na
59 szkockich mandatów do Izby Gmin
przez Szkocką Partię Narodową (SNP),
co faktycznie nie tylko wyeliminowało
Partię Pracy z jej bastionu wyborczego,
ale także fundamentalnie podważyło jej
pan-brytyjski charakter. 

Mgliste szanse UKIP?

Tu dotykamy sedna problemu: obecnie
w UK nie ma już w wymiarze poparcia
wyborczego partii pan-brytyjskich, zaś
istniejące partie faktycznie okopały się –
lub są spychane przez konkurencję – do
bastionów narodowych. Zapaść poparcia
dla Labour w Szkocji powoduje, że partia
ta najprawdopodobniej podzieli się wedle
kryterium narodowego i zasadniczo będzie
musiała się zredefiniować, jako partia an-
gielska, ponieważ w Anglii mieszka więk-
szość jej wyborców. Stanowi to, co naj-
mniej od czasu referendum niepodległo-
ściowego w Szkocji we wrześniu 2014 r.,
zachętę dla UKIP, aby również definiować
się jako partia angielska, reprezentująca
umiarkowany nacjonalizm („angielska
SNP”). To z kolei dostarcza jej nowej
amunicji w rywalizacji o reprezentację
interesów klasy robotniczej i niższej klasy
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średniej, w sytuacji, gdy wydatki publiczne
na głowę Szkota są już obecnie wyższe
o ok. 2 tyś. GBP rocznie niż w Anglii. 

Wobec skali możliwych w najbliższych
latach zmian w polityce brytyjskiej, za-
sadniczym pytaniem jest zatem, w jaki
sposób UKIP wpływać będzie na dotych-
czasowy system w dłuższej perspektywie:
stabilizująco czy przeciwnie, bezpośrednio
czy jedynie poprzez nacisk na dotychcza-
sowych aktorów, a także czy istnieje liczące
się prawdopodobieństwo dojścia UKIP
do władzy i co by takie rozwiązanie ewen-
tualnie oznaczało dla UK i w konsekwencji
również dla Polski? 

Podkreślić należy, że UKIP już wy-
wiera poważny wpływ na funkcjonowanie
polityki brytyjskiej, poprzez istotne za-
burzanie naturalnej równowagi w systemie
opartym o duopol oraz wprowadzanie na
agendę tematów związanych z integracją
europejską, imigracją oraz antyelitaryz-
mem, kwestii niewygodnych dla partii
tradycyjnych. UKIP osiągnął już zdolność
do znaczącego konkurowania z obiema
głównymi partiami politycznymi i ma po-
tencjał, aby odbierać każdej z nich zwy-
cięstwo w wyborach do Izby Gmin poprzez
odbieranie głosów. Niemniej szanse na
wprowadzenie znaczącej liczby posłów
do Parlamentu są nadal mgliste, m.in.
z powodu zmian przywództwa trzech klu-
czowych partii. 

Napięcia i pęknięcia

Zwycięstwo opcji Leave w czerwcowym
referendum uruchomiło mechanizm wy-
miany przywództwa torysów, laburzystów
i UKIP, przy czym tylko to pierwsze ugru-
powanie uporało się z tą kwestią sprawnie,
doprowadzając do relatywnie szybkiego
powołania gabinetu Theresy May, choć
jest on nacechowany wewnętrznymi na-

pięciami. Partia ta podlega licznym po-
działom wertykalnym, dzielącym ją na
kilka równoległych filarów: każdy ze swoją
bazą, grupą aktywistów i swoimi liderami. 

Z kolei w Partii Pracy mamy do czy-
nienia z pęknięciami horyzontalnymi. Re-
ferendum ujawniło dramatyczny rozziew
pomiędzy liderem Jeremym Corbynem
a jego zapleczem parlamentarnym, które
niemal jednogłośnie wypowiedziało mu
posłuszeństwo; następnie zaś pomiędzy
posłami a bazą członkowską partii, ma-
sowo popierającą lewicowy program
 Corbyna względem centrowych pozycji
posłów, ukształtowanych w okresie tzw.
New Labour; a także pęknięcie pomiędzy
300 tys. członków partii a bazą wyborczą
w postaci liberalnej klasy średniej. Stąd
można się spodziewać wielu dramatycz-
nych decyzji, dotyczących tej partii po
reelekcji Corbyna w dn. 24 września
2016 r., z podziałem włącznie.

Na tym tle przyszłość UKIP rysuje
się jeszcze bardziej mglisto. Niedługo po
referendum, 4 lipca, Nigel Farage nie-
spodziewanie zrezygnował z przywództwa,
argumentując, iż wypełnił swoją misję.
Decyzja ta była głęboko kontrowersyjna.
Z jednej strony oskarżano go o ucieczkę
od odpowiedzialności za Brexit, z drugiej
zaś zastanawiano się nad przyszłością
UKIP jako formacji. Kwestia przywództwa
rozstrzygnęła się dopiero 16 września
2016 r., wraz z wyborem Diane James,
europosłanki tej partii. Warto podkreślić,
iż w lipcu br. najpoważniejszym kandy-
datem do roli lidera wydawał się Douglas
Carswell, jedyny poseł tej partii w Izbie
Gmin i jednocześnie dysydent z Partii
Konserwatywnej. W okresie rywalizacji
o przywództwo mieliśmy do czynienia
z otwartym konfliktem pomiędzy Faragem
i jego potencjalnymi następcami (Steve-
nem Woolfem i następnie właśnie D. Ja-
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mesem) oraz sponsorami, jak Arron Banks
a Radą Krajową, zarzucającą wodzostwo
ustępującemu liderowi. Obecnie, choć
konflikt ten jest formalnie zamknięty,
może się on odrodzić.

Jednocześnie trzeba podkreślić, iż
proces profesjonalizacji UKIP przyczynił
się do wykształcenia się widocznej grupy
osób „żyjących z polityki”: zawodowych
aktywistów, samorządowców, europosłów,
członków ich zaplecza itd. Wraz z naci-
skiem ze strony niektórych co najmniej
sponsorów, powoduje to, że aparat partii
ma silną motywację do zachowania spo-
istości. 

Przejmowanie agendy

Obecna sytuacja powoduje, że w perspek-
tywie kolejnych wyborów brytyjskich
w 2020 r. możliwa jest z dzisiejszego
punktu widzenia zarówno zapaść Labour
z powodu walk wewnętrznych i przejęcia
jej roli częściowo przez UKIP, SNP i libe-
ralnych demokratów, jak i rekonsolidacja
tej partii, jako wyrazistej alternatywy dla
rządu torysów, chociaż zapewne kosztem

realnych szans na zwycięstwo nad kon-
serwatystami w kampanii wyborczej.
Z perspektywy obecnej nie należy się na-
tomiast spodziewać rozpadu Partii Kon-
serwatywnej ani poważniejszej jej reor-
ganizacji. Liderzy obozu Leave w tej partii
obecnie są odpowiedzialni w gabinecie
za kluczowe dla tego projektu resorty
i muszą udowodnić swoją skuteczność
jako ministrowie, aby Brexit mógł być
w jakimkolwiek stopniu sukcesem. 

Pytaniem otwartym jest zdolność
partii wiodących do przejmowania agendy
UKIP, co mogłoby skutecznie podmyć
szanse wyborcze partii radykalnych eu-
rosceptyków. Odpowiedź na nie jest zło-
żona. Po pierwsze rząd konserwatywny
od 2010 r. stara się konsekwentnie przej-
mować znaczną część postulatów UKIP,
poprzez uchwalenie Ustawy o Unii Euro-
pejskiej z 2011 r., następnie rozpisanie
referendum, a także ogłoszenie poszano-
wania jego wyniku przez nową panią pre-
mier. Jednak poważnym ograniczeniem
dla radykalizmu implementowanych roz-
wiązań będzie odpowiedzialność za rządy,
charakterystyczna dla tradycyjnych partii
władzy, a także chęć uratowania jak naj-
większej części pozycji geopolitycznej UK
w Europie, której waga jest przez polityków
i wyborców UKIP niedoceniania. Kluczowe
w rozgrywce pomiędzy torysami a UKIP
będzie zatem tempo i skuteczność nego-
cjacji secesyjnych oraz uruchomienie pro-
cedury wyjścia przed kampanią wyborczą
w 2020 r. Do tego dochodzi problem ry-
walizacji o głosy Anglii w kontekście re-
form decentralizacyjnych, choć rywalizacja
ta będzie zapewne mniej eksponowana.

Z kolei w starciu z Labour, kluczowa
dla UKIP będzie kontynuacja strategii
nakierowanej na przejmowanie elektoratu
postindustrialnego: zdeklasowanych ro-
botników i drobnych przedsiębiorców.
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Partia eurosceptyczna już obecnie wyka-
zuje się na tym polu znaczącą skuteczno-
ścią, jednak jej ostateczne powodzenie
w znacznej mierze zdecyduje się w łonie
Labour. Wszystko wskazuje na to, że stra-
tedzy wyborczy UKIP będą w najbliższych
latach traktowali Partię Pracy jako głów-
nego konkurenta, z uwagi na możliwość
najskuteczniejszego zdobywania głosów
i mandatów jego kosztem. W starciu tym
na korzyść UKIP przemawia fakt, że może
ona łatwo przyjmować perspektywę wy-
borcy angielskiego, podczas gdy Labour
musi równolegle podejmować wysiłki na
rzecz odwojowania z rąk SNP okręgów
szkockich oraz ochrony wyborców cen-
trowo-lewicowych, o poglądach prointe-
gracyjnych, przed zakusami liberalnych
demokratów (jedynej poważnej siły w UK,
opowiadającej się konsekwentnie za in-
tegracją europejską). 

Podsumowując, można stwierdzić,
że wpływ UKIP na politykę brytyjską
w przewidywalnej perspektywie kilku lat
będzie miał charakter pośredni, poprzez
systematyczne zwiększanie nacisku na
obie partie wiodące w obszarze kształto-
wania szeroko rozumianej agendy Brexit.
Zdolność ta wynikać będzie ze stałego
nacisku kampanijno-wyborczego, na który

szczególnie podatna będzie Partia Pracy,
z uwagi na skalę wewnętrznych napięć
i podziałów oraz wielość kierunków, z któ-
rych przychodzą dla niej wyzwania. 

Z wyżej wymienioną oceną wiąże się
założenie, że UKIP w perspektywie kolej-
nych wyborów nie będzie zdolna do zna-
czącego udziału w sprawowaniu władzy,
zwłaszcza z uwagi na braki programowe
i kadrowe. O ile prawdopodobne jest
wprowadzenie przez UKIP znacznej grupy
posłów do Izby Gmin w 2020 r., o tyle
ugrupowanie to jest zbyt niedojrzałe, aby
mogło aspirować do bezpośredniego udzia-
łu we władzy. Niemniej należy podkreślić,
iż UKIP systematycznie podnosi swój po-
ziom profesjonalizmu i przekształca się
pod względem programowym w tzw. partię
ogólnonarodową. Ponadto możliwy wydaje
się udział UKIP w koalicji parlamentarnej
z Partią Konserwatywną w wypadku,
gdyby zabrakło jej samodzielnej większo-
ści, choć wysoce wątpliwa jest zgoda kon-
serwatystów na formalną koalicję rządową. 

Co to znaczy dla Polaków?

A jak wzrost pozycji UKIP wpływa na
Polskę i naszych rodaków? Po pierwsze,
rozpoczął się już proces ograniczania swo-
bodnej imigracji zawodowej do UK, przy
czym „Polacy” stali się w oczach wielu
wyborców brytyjskich synonimem wszyst-
kich wschodnich Europejczyków. Powo-
duje to stałe pogarszanie się atmosfery
otaczającej naszych rodaków na Wyspach
oraz ograniczanie szansy przyjazdu ko-
lejnych. Niemniej jest wysoce wątpliwe,
aby obecny rząd konserwatywny zdecy-
dował się wydalać po secesji z UE Polaków,
mających do tego czasu ustabilizowane
życie zawodowe w UK. Innymi słowy, nie
należy liczyć na gwałtowną falę ich po-
wrotu do kraju, ale konieczne jest pod-
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noszenie przez nasze władze kwestii ochro-
ny naszych rodaków na Wyspach, podczas
rozmów z ich odpowiednikami brytyjskimi
oraz na forum UE. 

Po drugie, UKIP stanowi część fali
ugrupowań populistyczno-eurosceptycz-
nych w Europie Zachodniej, które mają
klarownie prorosyjską postawę. Zdobycie
większego wpływu przez UKIP na rząd
brytyjski mogłoby więc skutkować także
dystansowaniem się UK wobec NATO.
Taka postawa, co warto podkreślić, stanowi
dokładne przeciwieństwo polityki rządu
Theresy May, który w lipcu br. m.in. za-
inicjował program odnowy brytyjskiego
arsenału odstraszania nuklearnego – ale
jest podzielana przez np. zwolenników
Jeremy’ego Corbyna. 

Po trzecie, dalszy wzrost pozycji UKIP
będzie usztywniał stanowisko UK w ne-
gocjacjach z UE, co wprost odbije się na
zakresie możliwości utrzymania przez UK
wpływów w UE po secesji, co z kolei
będzie miało fundamentalne znaczenie
dla wewnętrznej równowagi w UE, w tym
pozycji Polski. Im bardziej nieprzejednane
pozycje zajmować będzie UK, tym większy
opór prowokować będzie po stronie UE
(i vice versa). To z kolei skutecznie będzie
eliminować UK jako aktora zewnętrznego,
którego specjalne interesy Unia powinna
respektować. Zważywszy, że Polska w sze-

regu kwestii miała podobne preferencje
jak Brytyjczycy, będziemy tracić w takim
wypadku wartościowego koalicjanta. 

Zadecyduje Brexit

Podsumowując, przyszłość UKIP jest rów-
nie otwarta, jak przemiany brytyjskiego
systemu politycznego. Niemniej, wydaje
się pewne, że UKIP należy uznać za jeden
z najbardziej wyraźnych przejawów no-
wych trendów, które nie znikną w UK
wraz z Brexitem, ale będą odgrywały dużą
rolę w polityce brytyjskiej i europejskiej
następnych dekad. Jest nim wzrost zna-
czenia tradycyjnej wspólnoty narodowej
lub jej odbudowy tam, gdzie była rozmy-
wana w poprzednich dekadach, a także
zakwestionowanie modelu UE jako po ci-
chu federalizującego się państwa euro-
pejskiego, które ciągle zwiększa nacisk
ekonomiczny na poszczególne społeczeń-
stwa, nie jest jednak ich w stanie efek-
tywnie chronić przed takimi współczes-
nymi wyzwaniami, jak kryzys migracyjny.
Kwestia dalszego potencjału wzrostu po-
parcia dla UKIP jest ściśle powiązana ze
sposobem implementacji Brexitu przez
rząd pani premier May, czyniąc z UKIP
naturalny środek ciążenia dla wszystkich
niezadowolonych ze zbyt powolnego lub
umiarkowanego przebiegu tego procesu.
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Przez długie lata podział lewica–prawica
był osią francuskiej polityki. Dziś wszystko
się zamazuje. Przeciwnicy liderki Frontu
Narodowego Marine Le Pen mają twardy
orzech do zgryzienia. Le Pen cytuje Karola
Marksa, broni raz laickości i feminizmu,
raz tradycyjnych rodzinnych wartości.
Walkę z islamem i masową imigracją
łączy z walką z globalizmem i międzyna-
rodowym kapitałem, bliską sercu rady-
kalnej lewicy. Wszystko, by upozycjonować
się w politycznym centrum, pozbyć się ety-
kietki nacjonalizmu, która na dobre przy-
warła do jej ojca, którym jest Jean-Marie
Le Pen. Z sukcesem. 

W 2012 Marine zdobyła w wyborach
prezydenckich aż 18 proc. głosów, a FN
w wyborach parlamentarnych osiągnął
13,6 proc. poparcia. Dwa lata później,
w wyborach komunalnych FN zdobył
14 francuskich gmin, głównie na południu,
gdzie znajduje się duża społeczność imi-
grancka i w zubożałym, dawnym zagłębiu
górniczym na północy. Największym suk-
cesem partii było jednak zwycięstwo w wy-
borach do PE w 2014 r., gdzie otrzymała

aż 25 proc. głosów i zdobyła 23 mandaty.
8 lutego br. Le Pen zapowiedziała, że wy-
startuje – po raz drugi – w wyborach
prezydenckich, zaplanowanych na wiosnę
2017 r. Sondaże dają jej aż 25 proc. po-
parcia, znacznie więcej niż urzędującemu
prezydentowi, socjaliście François Hol-
lande’owi, który ubiega się o reelekcję.

Na zgliszczach pujadyzmu

Droga do sukcesu była ciernista. Od chwili
powstania w 1972 roku Front Narodowy,
zrodzony na zgliszczach pujadyzmu, po-
pulistycznego ruchu politycznego drobnej
burżuazji w powojennej Francji, uchodził
za „skrajnie nacjonalistyczną” i reakcyjną
partię. Jego lider, Jean-Marie Le Pen,
zyskał we francuskich mediach niemal
od razu przydomek „diabeł”. Polityk, który
nazywał komory gazowe „detalem historii”
i wzywał do izolacji chorych na AIDS, bo
„wystawiają na szwank równowagę na-
rodu”, był dla nich symbolem czystego
zła. Nikt w latach 80. i 90. XX wieku, gdy
Front Narodowy ruszył na podbój Francji

alekSaNdra ryBińSka
Zastępca redaktora naczelnego „Nowej Konfederacji”,
publicystka wPolityce.pl

Marine Le Pen chce powrotu do czasów de Gaulle’a, gdy Francja była silna
gospodarczo i zachowywała duże wpływy w Azji oraz Afryce. Jej programu
nie ma jednak kto realizować, byłoby to zresztą niebezpieczne

Front Narodowy u wrót



i Europy, nie przyznałby się otwarcie, że
głosuje na partię Le Pena, a z racji więk-
szościowej ordynacji wyborczej, dziesię-
cioprocentowy wynik wyborczy, który FN
z reguły osiągał, skazywał go na los poli-
tycznego planktonu.

Wszystko się zmieniło, gdy w 2011
roku stery partii przejęła Marine (będę
nazywać ją w tym artykule po imieniu,
by odróżnić ją od jej ojca, noszącego to
samo nazwisko), potrafiąca jak mało kto
wyczuć ducha czasów. Dokonała w niej
radykalnej rewolucji. Zapyziały kolonia-
lizm, rasizm, antysemityzm, wszystko wy-
lądowało na śmietniku historii. Algieria?
Indochiny? Żydzi? – „To XX wiek, to
przeżytek”. Imigracja? – „Ograniczyć, nie
zlikwidować”. Francuzem jest się – jak
zadeklarowała – z urodzenia bądź zasłu-
guje na to, by nim zostać. A aborcja, którą
jej ojciec nazywał „antyfrancuskim ludo-
bójstwem”, to „osobisty wybór kobiety,
który nie powinien być finansowany z kasy
państwa”. To wystarczyło, by pozbyć się
reakcyjnego nalotu. Głównym politycznym
celem Frontu Narodowego stała się walka
z islamizacją Francji i Europy, w imię la-
ickości i republikańskich wartości, oraz
z unijnym dyktatem i kapitalizmem, który
„niszczy jednostkę”. 

Skorumpowany establishment

Marine szpikuje swoje przemówienia cy-
tatami słynnych ekonomistów, Stiglitza,
Krugmana, kogokolwiek, kto jest akurat
na fali. „Chcemy sprawnego państwa, la-
ickości i wolności osobistych. Mamy dość
brukselskiej Europy, która narzuca nam
ultraliberalizm i wolny handel, niszczący
równość społeczną, nasze miejsca pracy,
nasz wzrost gospodarczy” – powtarza li-
derka FN. Nowy kurs oznacza scysję z jej
ojcem oraz ze starymi działaczami, jego

politycznymi towarzyszami. Większość
z nich i tak jej nie ufa. Z partii, jako
pierwszy wyleciał sam Le Pen oraz jego
bliski przyjaciel Bruno Mégret, skazany
przez sąd w Paryżu za uwagę, że „istnieją
różnice między rasami”. Ich miejsce zaj-
mują młodzi działacze. Otwarci, nowo-
cześni, pozbawieni kompleksów. Siost-
rzenica Marine, Marion Maréchal-Le Pen,
zostaje w 2012 roku, w wieku 22 lat, de-
putowaną. Najmłodszą w historii Francji.
W partii Marine jest też miejsce dla Fran-
cuzów pochodzących z imigracji, którzy
się zasymilowali oraz dla homoseksua-
listów, w zasadzie dla każdego, kto jest
gotów podpisać się pod jej programem.

Zmienia się też dyskurs partii, staje
się bardziej elastyczny, następuje swoista
semantyczna rewolucja. Organizacje wal-
czące z rasizmem Marine nazywa „pro-
imigracyjnym lobby”, a globalizację za-
mienia w „globalizm”, by podkreślić ideo-
logiczny ciężar słowa. Dziennikarzom,
którzy odważą się nazwać partię skrajną
prawicą, grozi procesem. Dziś – jak przy-
znają nawet najmniej przychylni Frontowi
Narodowemu eksperci – jest on dyna-
miczną partią republikańską, o silnej in-
klinacji społecznej, wyposażoną w program
polityczny, który ma przyciągnąć wybor-
ców z „głębokiej prowincji” (la France
profonde), dawnych zagłębi przemysło-
wych, gdzie panuje wysokie bezrobocie.
„Przegranych globalizacji”, zapomnianych,
ofiary „skorumpowanego” politycznego
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establishmentu, który zdaniem Marine
zniszczył gospodarkę i zdradził republi-
kańskie ideały, robiąc z „wielkiej Francji”
niewolnicę Międzynarodowego Funduszu
Walutowego i Unii Europejskiej. Nacjo-
nalizacja banków, obniżenie wieku eme-
rytalnego, walka z dyktaturą rynków, la-
ickość – to postulaty, z którymi mógłby
się zaprzyjaźnić założyciel francuskiego
socjalizmu Jean Jaurès, którego podobizna
zdobi biuro partii w Paryżu.

Życzliwe mocarstwo

W swej walce z Unią Europejską i mię-
dzynarodowym kapitałem Marine znalazła
sojusznika poza granicami Francji – Rosję.
Szefowa Frontu Narodowego, tak jak jej
ojciec przed nią, wystąpiła z okazji aneksji
Krymu przez Rosję i rosyjskiej agresji na
wschodnią Ukrainę w obronie polityki
Władimira Putina. Kryje się za tym prag-
nienie przywrócenia Francji jej dawnego
mocarstwowego blasku oraz wizja Europy
wolnych narodów, sięgającej od Bretanii
po Władywostok. Marine podchwyciła
wizję ojca, po tym, jak przejęła kierow-
nictwo partii. Obiecała, że jeśli zostanie
prezydentem wyprowadzi Francję z NATO
i zaproponuje Rosji strategiczne partner-
stwo militarne i energetyczne.

Nie tylko ona obrała prorosyjski kurs.
Jak zauważył słusznie portal Politico, były
prezydent Nicolas Sarkozy, z którym Ma-
rine prawdopodobnie zmierzy się w drugiej
turze wyborów, skręcił wyraźnie w prawo
i zamiast tęsknie patrzeć w kierunku Ame-
ryki, kieruje swoje nadzieje ku Moskwie.
„Krym wybrał Rosję. Nie możemy mieć
do niego o to pretensji” – zadeklarował
podczas jednego z występów w telewizji
publicznej. Oznacza to, że poluje na tych
samych terenach co Le Pen, będąc jed-
nocześnie jako kandydat bardziej akcep-

towalny dla przeciętnego Francuza. Ostat-
nio zaproponował utworzenie francuskiego
Guantanamo dla terrorystów, poparł zakaz
burkini na plażach i ostrzegał przed dez-
integracją francuskiego społeczeństwa.
Sarkozy, uważany przez Marine za przed-
stawiciela globalistycznych elit, przejął
jej własne lokalistyczne hasła. Centrop-
rawica w postaci dawnej Unii na rzecz
Ruchu Ludowego (UMP), a obecnie „Re-
publikanie” od dawna stosują taktykę
przejmowania przed wyborami postulatów
FN By ich następnie nie realizować.

Sarkozy i jego „lokalistyczna” taktyka,
wynikająca z przekonania, że w 2012 roku
przegrał wybory prezydenckie, ponieważ
nie przekonał do siebie wyborców FN, to
jednak niejedyny problem Marine. 

Uzależniona od banków?

Postulat współpracy z Rosją mało kogo
szokuje we Francji. Doktryna gaullistyczna
świata wielobiegunowego jest głęboko za-
korzeniona w politycznej kulturze. Pro-
pagowali ją zarówno Jacques Chirac, jak
i były szef MSZ Dominique de Villepin.
O wiele większy kłopot sprawia liderce
FN jej silna postawa republikańska, coraz
bardziej niewygodna dla tożsamościowego
skrzydła jej partii. Postulat suwerenności
jest zdaniem niektórych działaczy, m.in.
byłego dziennikarza Érica Zemmoura,
„spóźniony o jakieś 25 lat”. „Republika
francuska islamska też byłaby suwerenna
tyle, że to nie byłaby już Francja” –
twierdzi Zemmour. Ten zgrzyt między
zwolennikami Francji „białej i katolickiej”
a zwolennikami walki z globalizmem o sil-
nych lewicowych inklinacjach, negatywnie
rzutuje na jej kampanię. By wygrać, musi
stać się mniej „tożsamościowa”, co naraża
ją na utratę wiarygodności u części włas-
nego obozu i elektoratu. 
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Do tego dochodzą poważne problemy
w sfinansowaniu jej kampanii. Wszystkie
francuskie banki odmówiły udzielenia
kredytów FN, który do wyborów będzie
potrzebował od 20 do 25 milionów euro.
A kasy partii świecą pustkami. Według
skarbnika partii, Walleranda de Saint-
Justa, pieniądze skończą się Marine już
w grudniu. W przeszłości FN zapożyczał
się u rosyjskiego banku EBR z siedzibą
w Czechach, ale rząd w Pradze zabronił
bankowi udzielania dalszych zagranicz-
nych pożyczek. Według francuskiego
portalu Mediapart, partia jest w stałym
kontakcie z rosyjskim oligarchą Konstan-
tinem Małofiejewem, ale jak na razie nie
przekazał on na kampanię Marine ani
grosza. Pozostają banki zachodnie, ale
zaciągnięcie u nich pożyczki wystawiłoby
Le Pen na zarzut hipokryzji. 

Rekonkwista

Nie oznacza to oczywiście, że Marine nie
ma szans wygrać wyborów. Ma, i to więk-
sze niż kiedykolwiek. Na jej korzyść gra
nieudolność obecnego prezydenta François
Hollande’a, zła sytuacja gospodarcza Fran-
cji i Brexit, który uświadomił Francuzom,
o wiele bardziej krytycznym wobec UE
niż Brytyjczycy, że istnieje życie poza
Unią. Kolejnym elementem, który gra na
jej korzyść jest duża liczba kandydatów
w wyborach. Ponad 30 polityków wiosną
przyszłego roku chce się bić o prezyden-
turę. W praktyce może to oznaczać ogrom-
ne rozproszenie głosów w pierwszej turze.
Według większości sondaży kandydat le-
wicy – w żadnej z badanych konfiguracji –
nie przejdzie do drugiej tury. Natomiast
to, że Marine Le Pen do niej trafi, jest
niemal pewne. Następnie jej rywalami
będą Juppé, Hollande lub Sarkozy. Według
szacunków francuskich ekspertów wy-

grałby z nią jedynie Juppé, umiarkowany
prawicowiec. Taka przewaga nie jest już
pewna, gdyby konkurentem Le Pen był
Hollande. Jest zbyt słaby, prawica go nie
poprze, a wyborcy Socjalistów, rozczaro-
wani jego prezydenturą, mogą nie pójść
głosować. Jeszcze większe ryzyko pojawi
się przy rywalizacji z Sarkozym: zbyt duża
część prawicy może uznać, że lepiej gło-
sować na oryginał niż na globalistyczną
podróbkę.

Pytanie: co się stanie, gdy Marine
rzeczywiście zasiądzie w Pałacu Elizejskim?
Amatorska organizacja jej kampanii, chaos
w partyjnych finansach i brak odpowiedzi
choćby na palącą kwestię, co będzie po
tym jak Francja już wyjdzie z UE i NATO
oraz zrezygnuje z euro – wskazują na
równie amatorskie rządy. Program FN
można podsumować tak: silna militarnie
i gospodarczo, scentralizowana, etaty-
styczna, laicka Francja w wielobieguno-
wym świecie. Zawiera jednak postulaty
miejscami absurdalne, jak choćby pasaż
o walce Francji pod rządami FN, jedno-
cześnie z imperializmem chińskim, ame-
rykańskim, izraelskim i islamskim. Re-
publika ma się także stać pod rządami
Marine mocarstwem jednocześnie kon-
tynentalnym i morskim, oraz wielkim
mediatorem w konfliktach międzynaro-
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dowych i usytuować się na osi „Berlin-
Paryż-Moskwa”. Na podstawie tej osi ma
powstać Unia Paneuropejska „wspólnie
z Rosją i Szwajcarią”. Walka z imperia-
lizmem chińskim łączy się w programie
Marine z rekonkwistą Afryki, „tradycyjną
strefą wpływów Francji”, a walka z impe-
rializmem amerykańskim z rekonkwistą
Azji i państw regionu, związanych soju-
szami z Waszyngtonem. Cel jest jasny:
Francja ma stać się potęgą na równi
z USA, Rosją czy Chinami. A nawet je za-
stąpić. Jest to cel ambitny, tylko droga
do niego nie jest oczywista. Tym bardziej,
że podbój świata ma być powiązany z wiel-
kimi i kosztownymi reformami wewnętrz-
nymi – Marine chce upaństwowić prze-
mysł i sektor bankowy. Uczynił to w latach
80. François Mitterand i źle się to dla
francuskiej gospodarki skończyło. Na-
stępny rząd wszystko odkręcał. W jaki
sposób Marine chce jednocześnie z na-
cjonalizacją gospodarki zmniejszyć za-
dłużenie państwa (wynosi obecnie prawie
100 proc. PKB), także pozostaje owiane
tajemnicą. Trudno się oprzeć wrażeniu,
że francuscy lokaliści chcą cofnąć czas,
wrócić do przeszłości, do czasów de Gaul-
le’a, okresu postkolonialnego, gdy Francja
była silna gospodarczo i zachowywała
duże wpływy w Azji i Afryce. Świat się
jednak zmienił. Trudno sobie też wyob-
razić, by pozostałe mocarstwa oddały
Francji pole całkowicie bez walki.

Wielka niewiadoma

Kolejnym problemem jest to, kto miałby
ten ambitny program realizować. Gros
działaczy FN, z wyjątkiem Marine, nie
ma większego politycznego doświadczenia.
Skarbnik FN Wallerand de Saint-Just
zostałby pewnie ministrem gospodarki
czy finansów (choć ma kłopoty z popraw-

nym prowadzeniem kont partii i zdoby-
ciem środków na kampanię), Florian Phi-
lippot, rzecznik partii, jak oceniają fran-
cuscy eksperci, pewnie za wierne usługi
zostałby premierem. Bruno Gollnisch,
były oficer marynarki, otrzymałby rolę
ministra obrony, a Robert Ménard, były
trockista, który jako mer Beziers wyrzucał
imigrantów z nielegalnie przez nich zaj-
mowanego squatu, rolę szefa MSW. Gilbert
Collard, z zawodu adwokat, mógłby zostać
ministrem sprawiedliwości, a Philippe
Martel, były funkcjonariusz państwowy,
ministrem pracy. Na tym lista się kończy. 

Utworzenie rządu FN zakłada oczy-
wiście, że partia Le Pen wygra nie tylko
wybory prezydenckie, ale i parlamentarne.
Jeśli tak nie będzie, prezydent Marine
musiałaby zmagać sie z kohabitacją, czyli
z nieprzychylnym rządem centroprawi-
cowym albo lewicowym. Doświadczył tego
Chirac z rządem Jospina. Wynikiem były
dwie sprzeczne ze sobą polityki zagra-
niczne i blokada prezydenckich reform
w izbie niższej oraz senacie. W przypadku
zwycięstwa Marine, Francuzów czeka więc
na wiosnę w najlepszym przypadku wielka
niewiadoma, w najgorszym zaś pięć lat
chaosu i zastoju. Można oczywiście argu-
mentować, że doświadczenia nabiera się
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wraz z rządzeniem, jednak program, który
chce zrealizować Marine będzie miał po-
ważne konsekwencje dla Europy. Wyjście
Francji z UE i NATO osłabi więzi trans-
atlantyckie i może doprowadzić do osta-
tecznego rozpadu Unii. A pomysł utwo-
rzenia strefy euroazjatyckiej wraz z Rosją
również nie napawa optymizmem. Byłoby

to dla Polski bardzo niekorzystne. Ta nie-
przewidywalność powoduje, że lepiej by
było, gdyby zamiast Marine prezydentem
został globalista, gotowy realizować choćby
część lokalistycznych postulatów FN, Sar-
kozy lub Juppé. Prowadziliby politykę
przewidywalną, a jak wiadomo lepszy
znany diabeł niż diabeł, którego nie znasz.
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Politycy są jak dzieci. Wydaje im się, że
jeśli np. schowają nielubiane warzywo
pod łóżko lub dywan, zamiast je zjeść, to
przestanie ono istnieć. Jednak tak sie nie
dzieje: jedzenie z czasem się zepsuje, za-
cznie cuchnąć i ściągać do pokoju robaki
(żeby nie było niejasności – moje dzieci
jeszcze czegoś takiego nie dokonały).
Smród roznosi się na całe mieszkanie,
a po dokonaniu przykrego odkrycia trzeba
sprzątać.

Dokładnie coś takiego dzieje się w Pol-
sce wokół reprywatyzacji. Poza Albanią,
jesteśmy jedynym byłym demoludem,
w którym nie dokonano w sposób upo-
rządkowany zwrotu prywatnego mienia,
zagrabionego po II wojnie światowej przez
komunistów. Teraz, w związku z pęknię-
ciem bańki afer reprywatyzacyjnych,
w Warszawie temat wraca ze zdwojoną
siłą. I jest asumptem do tego, by sprawę
wreszcie naprawić.

Zapowiadali reprywatyzację,
przeprowadzili nacjonalizację

Pojawienie się debaty dopiero w kontekście
afer w stolicy świadczy o głębokim war-
szawocentryzmie polskich mediów – prze-
cież podobne historie można było od lat
usłyszeć także w Krakowie, Łodzi, Poz-
naniu czy licznych wsiach. Więcej: kwestia
reprywatyzacji to przecież nie tylko „dekret
Bieruta” i odbieranie także na podstawie
(lub bez) innych aktów prawnych kamienic
w licznych miastach, ale również zwrot
zagrabionych dworków, fabryk, aptek,
sklepów, piekarni, browarów i innych za-
kładów rzemieślniczych. Tworzą one splot
problemów wynikłych z jednej strony
z niesprawiedliwości licznych aktów „uspo-
łecznienia”, z drugiej zaś z prawnego nie-
chlujstwa realnych komunistów – którego
do tej pory nie naprawiono.

SteFaN SękowSki
Zastępca redaktora naczelnego „Nowej Konfederacji”

By ograniczyć możliwość nadużyć, trzeba surowo i jednoznacznie okre-
ślić katalog osób, które o zwrot mienia i odszkodowania mogą się starać,
a które nie. Handlarze roszczeniami i osoby przypadkowe muszą zostać
odcięci od profitów 

reprywatyzujmy, co się da



A należało to zrobić, ponieważ proces
reprywatyzacji powinien zostać przepro-
wadzony ze względu na rolę, jaką w pań-
stwie i społeczeństwie odgrywa własność
prywatna. Opiewali ją filozofowie na prze-
strzeni całej historii naszej cywilizacji
(choć miewali różne opinie nt. jej granic) –
od Arystotelesa przez św. Tomasza z Ak-
winu, Johna Locke’a, po papieskich au-
torów encyklik społecznych („Rerum no-
varum” Leona XIII zaczyna się od krytyki
socjalizmu za chęć zniesienia własności
prywatnej). Instytucja własności, którą
trudno byłoby zrealizować poza państwo-
wym systemem prawnym, pozwala cieszyć
się owocami własnej pracy. Zamieniona
w kapitał pozwala się mnożyć, porządkuje
tytuł prawny do użytkowania rzeczy i za-
bezpiecza wolność jednostki oraz rodziny,
ponieważ bez posiadanej przez nas włas-
ności, jesteśmy skazani na łaskę i niełaskę
tych, którzy posiadają rzeczy niezbędne
nam do życia. Ma także znaczenie dla
efektywności gospodarki: bez własności
prywatnej trudno wyobrazić sobie gos-
podarkę opartą na mechanizmie cenowym,
brak własności pociąga za sobą rozmycie
odpowiedzialności za wykorzystanie dóbr
i w konsekwencji olbrzymie marnotrawstwo. 

Komuniści wiedzieli, że tak właśnie
Polacy widzą własność, w związku z czym
pierwotnie ukrywali chęć całkowitego
uspołecznienia gospodarki (do którego
zresztą ostatecznie i tak, na szczęście, nie
doszło). Dlatego w „Manifeście Polskiego
Komitetu Wyzwolenia Narodowego”
z 22 lipca 1944 roku zapowiedzieli nie
tylko reformę rolną, ale także… reprywa-
tyzację. Pisali, że „własność, zrabowana
przez Niemców poszczególnym obywate-
lom, chłopom, kupcom, rzemieślnikom,
drobnym i średnim przemysłowcom, in-
stytucjom i kościołowi, będzie zwrócona
prawowitym właścicielom [podkr.

aut.]. (…) Majątek narodowy, skoncen-
trowany dziś w rękach państwa niemiec-
kiego oraz poszczególnych kapitalistów
niemieckich, a więc wielkie przedsiębior-
stwa przemysłowe, handlowe, bankowe,
transportowe oraz lasy, przejdą pod Tym-
czasowy Zarząd Państwowy. W miarę re-
gulowania stosunków gospodarczych na-
stąpi przywrócenie własności [podkr.
aut.]”. W praktyce poszli jednak w innym
kierunku: nacjonalizacji przedsiębiorstw
i własności ziemian, która zresztą, gdy
mówimy o dworkach i pałacykach, była
niezgodna z reformą rolną, zadekretowaną
przez PKWN.

Kto nie chciał ustawy?

Przez kolejne kilkadziesiąt lat znacjona-
lizowanym majątkiem zarządzało pań-
stwo – aż w końcu nastąpiły Sławetne
Przemiany. Już od samego początku trans-
formacji widać było, że bez uregulowania
tego procesu będziemy mieli do czynienia
z licznymi patologiami. Świetnym przy-
kładem jest los jednego z projektów usta-
wy, dotyczącej tej materii, którym zajął
się Sejm Kontraktowy na wniosek Senatu
w 1990 roku. Ustawa dotyczyła wąskiego
wycinka własności, czyli znacjonalizowa-
nych w 1951 roku prywatnych aptek. Gdy
rozpoczęły się przemiany ustrojowe, za-
rządzające nimi Przedsiębiorstwo Zaopat-
rzenia Farmaceutycznego „CEFARM”
 zaczęło je… prywatyzować, nie biorąc pod
uwagę praw wywłaszczonych właścicieli.
Szczególnie zainteresowana tym proce-
derem była nomenklatura w postaci ak-
tualnych zarządców aptek. Senatorowie
proponowali, by CEFARM zwrócił pra-
wowitym właścicielom zagrabione mienie,
jeśli zaś dana apteka została już sprywa-
tyzowana, by zaoferował im inną aptekę,
o podobnej wartości, lub na własny koszt
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nabył na ich rzecz skarbowe bony kapita-
łowe. Ustawa ugrzęzła w sejmowych ko-
misjach i nie doczekała się uchwalenia.

Mamy tu wszystkie postaci dramatu:
wywłaszczonych niesprawiedliwie apte-
karzy i ich spadkobierców, państwo za-
chowujące się jak paser, cwaniaków tu-
czących się na cudzej krzywdzie i polity-
ków, którzy nie potrafią tego wszystkiego
ogarnąć. I tak to się będzie powtarzało
przez kolejne lata. Nie miejsce tu, by
szczegółowo opisywać losy kolejnych pro-
jektów, a było ich w latach 90. kilka.

Ważne jednak, by podkreślić, że nie jest
prawdą, iż wszystkie polskie siły polityczne
są winne temu, że reprywatyzacji nie
udało się przeprowadzić. Kolejne sejmy
pracowały bezskutecznie nad ustawami
zgłaszanymi m.in. przez Janusza Lewan-
dowskiego, KLD, UPR, UD czy KPN. Od-
powiednią ustawę udało się uchwalić do-
piero większością głosów Akcji Wyborczej
Solidarność i Unii Wolności, co zawetował
w 2001 roku Aleksander Kwaśniewski.
To jego postkomunistyczna formacja, ra-
zem z Polskim Stronnictwem Ludowym,
była zawsze i konsekwentnie przeciwko
reprywatyzacji, i w konsekwencji jest
głównym odpowiedzialnym za bałagan,
jaki mamy.

Polska jak Albania

Co nie znaczy, że jedynym winowajcą, bo
przecież od prawie 11 lat na zmianę rządzą
partie postsolidarnościowe, które nie zro-
biły nic, by w końcu reprywatyzację upo-
rządkować. Owszem, rząd PO-PSL niby
przygotowywał kolejną ustawę, ale nie
wyszła ona poza działania koncepcyjne.
Powodem było to, że przez te wszystkie
lata zaniedbań sprawa się mocno skom-
plikowała; na dodatek wybuchł kryzys
gospodarczy, a polskie zadłużenie lawi-
nowo wzrosło. Premier wraz z ministrem
finansów mogli więc łatwo powiedzieć:
„na reprywatyzację nie ma teraz pienię-
dzy”. Tego rodzaju kwestię trzeba roz-
wiązywać jak najszybciej, a „mała ustawa
reprywatyzacyjna”, ukierunkowana bar-
dziej na maksymalne wygaszenie roszczeń
niż zmierzenie się z problemem, takim
rozwiązaniem nie jest.

Tymczasem wszystkie inne demoludy,
prócz Albanii (nie piszę w tym miejscu
o byłych państwach Związku Sowieckiego),
dawno mają już problem z głowy. Odpo-
wiednią ustawę uchwalono jeszcze w roku
1990, jako jedną z pierwszych po zjedno-
czeniu Niemiec. Nie ograniczała narodo-
wości ubiegających się o zwrot i stawiała
przede wszystkim na oddawanie nieru-
chomości w naturze. Proces objął ponad
milion osób i dziś liczba nierozpatrzonych
roszczeń jest marginalna. Ktoś może po-
wiedzieć: „dobrze, NRD miało bogatszego
brata w postaci RFN, który zapłacił ra-
chunek”. Jednak nie można tego samego
powiedzieć o Węgrzech, gdzie reprywa-
tyzacja także miała masowy charakter,
choć postawiły one na wypłacanie od-
szkodowań tylko swoim obywatelom, i to
w postaci bonów prywatyzacyjnych.
W efekcie, od kilkunastu lat temat resty-
tucji jest nad Dunajem zamknięty. Po-
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dobnie jak w Czechach i Słowacji, które
uchwaliły odpowiednią ustawę jeszcze
przed swoim aksamitnym rozwodem.

W Polsce zaś mieliśmy do czynienia
z jednym wielkim chaosem. Niechlujność
komunistów i to, że łamali prawo, które
wcześniej sami uchwalili, ułatwiły wielu
byłym właścicielom odzyskiwanie swoich
nieruchomości. To, czy prawowici wła-
ściciele mogli wrócić do swojej własności,
zależało z reguły od dobrej woli samorządu.
Dworki czy zakłady rzemieślnicze bywały
zwracane za bezcen, zdarzało się też, że
dzięki podważeniu przed sądem niezgod-
nej z prawem ekspropriacji udawało się
odzyskać mienie lub uzyskać zadośćuczy-
nienie. Brak uporządkowania całego pro-
cesu prowadził także do handlu roszcze-
niami – właściciele, tracąc nadzieję na
uzyskanie czegokolwiek, sprzedawali swoje
uprawnienia kancelariom prawnym. Inny
scenariusz to ten, w którym za „odzyski-
wanie” biorą się także zwykli oszuści –
wykorzystując spreparowane dokumenty,
usiłują uwłaszczyć się na cudzym mieniu. 

Zrujnowane pałace

Nie można więc powiedzieć, że aferą jest
reprywatyzacja. Aferą jest właśnie jej brak,
a o tym, jak bardzo jest potrzebna, świad-
czą przykłady sukcesów, jakie przyniosło
właścicielom (i lokalnym społecznościom)
przekazanie własności prawowitym pro-
pertariuszom. 

 Pomijając sam fakt niegospodarności
gospodarki socjalistycznej, która dopro-
wadziła wiele dobrze prosperujących
wcześniej zakładów rzemieślniczych do
ruiny, komuniści zachowywali się często
jak pies ogrodnika: z jednej strony unie-
możliwiając korzystanie z dworków czy
pałacyków, z drugiej samemu nic z nimi
nie robiąc. Oczywiście część stała się bu-

dynkami mieszkalnymi dla większej ilości
osób, szkołami, urzędami czy domami
kultury, ale także duża część niszczała –
i niszczeje nadal. Jak wynika z badań
Najwyższej Izby Kontroli, opublikowanych
w 2010 roku w „Informacji o wynikach
kontroli prawidłowości gospodarowania
i nadzoru nad wybranymi zabytkami nie-
ruchomymi w latach 2004 – 2008”, „za-
bytkowe pałace i dworki odebrane po

II wojnie światowej prywatnym właści-
cielom są w większości w fatalnym stanie.
Obecni publiczni właściciele nie potrafią
o nie zadbać. (…) Przejęciem zabytkowych
pałaców i dworków, których nie jest w sta-
nie utrzymać ani państwo ani samorząd,
są często zainteresowani spadkobiercy
przedwojennych właścicieli. Organy pań-
stwa utrudniały im jednak zwrot własności.
Przedłużające się nawet do kilkunastu lat
postępowania reprywatyzacyjne powodo-
wały, że obiekty popadały w ruinę”.
W związku z tym NIK wnioskował o jak
najszybsze uregulowanie kwestii repry-
watyzacyjnych, czego, jak wiemy, się nie
doczekał.

Tymczasem można wymieniać liczne
przykłady zabytków odzyskanych i zre-
witalizowanych, które dziś funkcjonują
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jako hotele czy restauracje. Zdarza się, że
właściciele umożliwiają lokalnej społecz-
ności korzystanie z nich, np. wydzielając
część budynku na bibliotekę czy organi-
zując w nim imprezy kulturalne. Także
kamienice w wielu miastach nie grożą
już zawaleniem i odzyskały swój dawny
blask (a może nawet stały się piękniejsze)
dzięki temu, że trafiły w prywatne ręce.
Można również długo przytaczać przykłady
z reguły mniejszych firm rodzinnych (cu-
kierni, piekarni, tartaków), które dzięki
odzyskaniu własności nieźle prosperują
i mogą powoływać się na jeszcze przed-
wojenną tradycję.

Ratujmy, co się da

Pytanie brzmi więc nie „czy”, ale „jak”
reprywatyzować? Niestety, z biegiem lat
staje się to coraz trudniejsze. Najłatwiej
jest zwracać mienie w naturze. Zwrot za-
mieszkałego mienia komunalnego nie jest
z zasady niczym złym. Gospodarczym ab-
surdem jest np. utrzymywanie mieszkań
socjalnych w starych mieszczańskich ka-
mienicach, w świetnej lokalizacji w samym
centrum miasta. Prowadzi to bowiem do
zrujnowania nieruchomości z powodu
braku środków na ich utrzymywanie i mar-
nuje ich gospodarczy potencjał. Przeka-
zanie ich w ręce prywatne pozwoliłoby
uruchomić je jako kapitał. Musi się to
jednak odbywać z głową. 

Po pierwsze, dotychczasowi miesz-
kańcy muszą mieć możliwość – już dziś
prawnie gwarantowaną, choć nierzadko
nieegzekwowaną – zamieszkania w loka-
lach zastępczych, które zapewnić musi
im samorząd. Po drugie, uzyskanie nie-
ruchomości musi być obwarowane pew-
nymi warunkami, nie może dochodzić do
sytuacji, w której zabytkowa kamienica

lub dworek są wyburzane i w ich miejscu
staje np. biurowiec, który nie współgra
z otaczającym go krajobrazem (tu kłania
się znów problem braku planów zagos-
podarowania przestrzennego). Oczywiście
nie ma tu reguły i do każdego przypadku
należy podchodzić indywidualnie.

Na pewno nie jest to łatwe, stąd bar-
dzo często trzeba by sięgać po odszkodo-
wania, co także będzie budziło kontro-
wersje. Prawie niemożliwe stało się połą-
czenie reprywatyzacji z prywatyzacją, jak
chciał tego AWS, gdyż do sprywatyzowania
już niewiele zostało – stąd zazwyczaj
świadczenia trzeba będzie wypłacać w go-
tówce lub np. w obligacjach skarbowych.
Na potrzeby artykułu publicystycznego
trudno jest mi wycenić możliwe roszczenia
i ustalić, w jakiej wysokości powinny być
one wypłacane. Obawiam się jednak, że
biorąc pod uwagę stan naszych finansów
publicznych, byli właściciele i ich spad-
kobiercy nie mogą liczyć na więcej niż,
powiedzmy, 10–20 proc. wartości utra-
conego mienia. I to zapewne wypłacanych
ratalnie przez lata.

By ograniczyć możliwość nadużyć,
trzeba by też surowo i jednoznacznie okre-
ślić katalog osób, które o zwrot mienia
i odszkodowania mogą się starać, a które
nie. Handlarze roszczeniami i osoby przy-
padkowe muszą zostać odcięci od profitów.
I konieczne jest ustalenie ostatecznej ce-
zury czasowej, po przekroczeniu której
roszczenia wygasają. Oczywiście nie unik-
niemy tragedii, nie mam wątpliwości, że
nawet wówczas wielu prawowitych wła-
ścicieli odejdzie z kwitkiem. Ale – trzeba
to sobie wyraźnie powiedzieć – niestety
całości krzywdy wyrównać się nie da.
Więc – mając tego świadomość – ratujmy,
co się da, i miejmy temat raz na zawsze
za sobą.
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Myśl polityczna w takiej postaci, w jakiej
funkcjonowała w różnych okresach ostat-
nich stu lat, nie jest nikomu potrzebna.
Rywalizujące o władzę partie potrzebują
„swobody programowej”, a nie jakichś
nadrzędnych ustaleń. Media tożsamo-
ściowe korzystają raczej z emocji i symboli
niż chłodnej analizy i rzeczowych argu-
mentów. Nie są zainteresowane nowymi
diagnozami sytuacji, bo czytelnik oczekuje
utwierdzenia w tych przekonaniach, które
już ma, a nie pełnego niepokoju poszuki-
wania czegoś nowego. Myśl polityczna
może przeżyć renesans tylko jako nowe
narzędzie budowania rzeczywistych stra-
tegii publicznych. Tych tworzonych w cie-
niu patetycznych debat o historii, moral-
ności, zdradzie i demokracji. Strategii,
które mogą wpływać na konkrety legisla-
cyjne, wydawanie publicznych pieniędzy
i sposób, w jaki administracja postrzega
problemy, których rozwiązanie zależy od
niej samej. Dziś są one ślepe na polityczny
kontekst, w jakim powstają. Myśl poli-
tyczna dostosowana do potrzeb ich two-
rzenia może przywrócić im wzrok i dać

poczucie własnej, realnej siły. By jednak
to się stało, musi dojść do jej elementarnej
odbudowy.

Pomysł na politykę

Myśl polityczna jest dziedziną, która prze-
żywa okresy ożywienia, po których traci
na znaczeniu, wydaje się nieprzydatna.
To ożywienie to zwykle nowe, znaczące
diagnozy sytuacji, dobrze napisane syntezy
lub nawiązania do dawnych tekstów. Dwa
najważniejsze teksty powstałe w epoce
popowstaniowej,  „Tekę Stańczyka” i „My-
śli nowoczesnego Polaka”, dzieli aż trzy-
dzieści lat. Oba można uznać za próbę
zbudowania nowej diagnozy i innego po-
mysłu na metodę polityki polskiej. Ich
autorzy zdawali sobie sprawę z tego, że
warunkiem koniecznym zaistnienia myśli
politycznej jest sformułowanie jakiegoś
„my”. Nawet jej wersja indywidualistyczna
musi w końcu powiedzieć „my, wolne
jednostki”. Gdy prześledzimy nowoczesną
polską myśl polityczną, to sformułowanie
owego „my” w istotny sposób przesądzało

raFał matyja
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Najbardziej twórcze jednostki młodego pokolenia mogą zmarnować
potencjał na budzenie energii, której obudzić się nie da. Zamiast wstrzą-
sać szerokimi kręgami obywateli, lepiej mobilizować elity

Niech myśl polityczna uderzy do głowy



charakter snutej na jego podstawie myśli.
Tak było w przypadku „my” narodowców,
które wiązało – w nowoczesny bez wąt-
pienia sposób – przynależność do narodu
z kwestią języka i świadomości oraz zdol-
ności do wytworzenia lub odbudowania
państwa. Tak było w przypadku klasowego
„my” socjalistów, które wychodziło od
faktu upośledzenia politycznego i ekono-
micznego klasy robotniczej i w przypadku
nie mniej klasowego „my” ludowców.
Owo „my” pojawiało się silnie w tożsa-
mości ruchu piłsudczykowskiego, formu-
łując emocjonalną i romantyczną prze-
słankę działania dla dobra Polaków, także
bez Polaków. Paradoksalnie owo nieledwie
prometejskie „my” okazało się świetnie
nadawać do uzasadnienia autorytarnej
fazy rozwoju tego ruchu. 

Silne „my”, wypowiedziane w Sierpniu
1980 roku, było przesłanką odrodzenia
myśli politycznej w latach 80. Dokony-
wanego nieco na siłę, poprzez poszuki-
wanie istotnych i aktualnych motywów
myśli przedwojennej, a bardzo często
także – XIX-wiecznej. Kiedy Marcin Król
wydał w 1982 zbiór tekstów Stańczyków,
to było to coś więcej niż historyczna prze-
bieranka. Była to propozycja przeanali-
zowania innej odpowiedzi na klęskę 1863
roku niż ta najbardziej w naszej kulturze
upowszechniona. Ale była to także pro-

pozycja innego myślenia o Polsce lat 80.,
co znalazło potwierdzenie w ogłoszonych
w 1984 roku wystąpieniach Grupy Publi-
cystów Politycznych. Inspiracji poszuki-
wano też w myśli narodowej, piłsudczy-
kowskiej, innych niż stańczykowski nur-
tach konserwatyzmu, a także zagranicą –
głównie w ideach liberalnych i konser-
watywnych. Myśl polityczna wyposażała
owo „my” w jakiś program i metodę dzia-
łania. Namawiała do walki zbrojnej, or-
ganizowania związków zawodowych lub
do pracy organicznej. Formułowała diag-
nozę stanu społecznego i sposoby naprawy
najważniejszych problemów. Analizowała
położenie międzynarodowe i szukała form
jego poprawy także wtedy, gdy nie było
państwa polskiego, a narzędzia polityki
polskiej zagranicą trzeba było dopiero
stworzyć. 

Transformacyjne porażki

Główny nurt ruchu Solidarności zamknął
lata 80. wielkim politycznym sukcesem,
któremu towarzyszyła intelektualna po-
rażka. Próba przeniesienia doświadczeń
opozycji wobec komunistów na język pro-
gramu rządzenia skończyła się fiaskiem.
Nie wypracowano nawet tak skromnej
„ideologii” Solidarności, by w początkach
transformacji ekonomicznej można było
skutecznie argumentować na rzecz praw
pracowniczych, bronić jakichś form par-
tycypacji społecznej innej niż wybory, for-
mułować oczekiwania wobec państwa
w zakresie polityki rodzinnej czy zdro-
wotnej. 

Wynikało to w dużej mierze z tego,
że na solidarnościowej lewicy tę pracę
zaniedbano. Legitymacją i przewodnikiem
miał być ruch, jego życiowa, oddolna dy-
namika. W chwili, gdy doszło do koniecz-
ności zbudowania programów państwo-
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wych, ten ruch okazał się niemy. Nie pod-
powiadał niczego poza pewnym bardzo
uogólnionym standardem moralnym. Le-
wica straciła z pola widzenia zarówno
dziedzictwo przedwojenne, jak i pewien
potencjał intelektualny, jaki wynikał z do-
świadczenia Solidarności. Dlatego po roku
1989 pozostały jej albo indywidualna
przyzwoitość – czyli droga Ryszarda Bu-
gaja, albo przyjęcie za własny transfor-
macyjnego volapüku, z jego neoliberalnymi
dogmatami w gospodarce i obietnicą od-
czuwalnej poprawy, na końcu długiego
marszu do Europy. 

Prawica Trzeciej Rzeczpospolitej
ukształtowała się jako obóz polityczny
w kampanii prezydenckiej Lecha Wałęsy,
jako blok chrześcijański, związkowy i an-
tykomunistyczny. W praktyce oznaczało
to ostry konflikt z liberałami i lewicą
o aborcję i lustrację, krytyczny stosunek
do prywatyzacji. Nie przejęła od starej
prawicy ani troski o państwo, ani bardziej
przenikliwej idei interesu narodowego.
Jeżeli już coś dziedziczyła, to odruchy
i urazy. Myśl polityczna stała się jej nie-
potrzebna. Czasami wracała tylko jako
tło sporów historycznych: o II wojnę świa-
tową, sens powstania. Ale nigdy w kon-
tekście spraw istotnych dla obecnego po-
kolenia. 

Myśl polityczna poległa w starciu
z logiką mediów, domagających się od
publicystyki twardego „mordowania wro-
gów”, osadzenia w bieżących – często kil-
kutygodniowych – realiach, odnoszenia
się do spraw, które „interesują czytelnika”.
Myśl poległa w starciu z eksperckim kos-
tiumem, w jaki chętnie ubierali się inte-
lektualiści i doradcy. Eksperckim, czyli
udającym, że programy społeczne nie po-
siadają warstwy przesłanek ideowych,
a jedynie twardą i weryfikowalną argu-
mentację empiryczną. Niedostrzegającym

sporów, toczonych wokół terminów takich
jak rozwój, rodzina czy rynek. Przegrała
też w starciu z praktyką działania partii
politycznych. Partii, w których przestano
dyskutować o racjach i rozwiązaniach,
a koncentrowano się na personaliach
i propagandowej skuteczności. Partii, któ-
rych działacze nie mówili już własnym
głosem, ale wypowiadali przygotowane
dla nich „przekazy dnia”.

Kto potrzebuje myśli politycznej?

Najsilniejsze „my”, jakie przetrwało z tam-
tych czasów, to republikańskie, z ducha
„my” pierwszej Solidarności. Tej z lat
1980 – 1981. Pełne aspiracji, pragnące
lepszego państwa i sprawiedliwych reguł
życia społecznego. „My”, którego depo-
zytariuszami nie są ówcześni bohaterowie,
ale ci, którzy dziś próbują tworzyć je w po-
dobny sposób. Mam jednak wątpliwości,
czy jego polityczny wyraz nie wyczerpuje
się w postulatach „partycypacji” i „anty-
systemowej” (w intencjach, nie w skut-
kach) reformy ordynacji wyborczej. Czy
nie jest manowcami, na które skazuje
myśl polityczną historyczna grawitacja?
Wszak wspomniane wcześniej książki
Stańczyków i Dmowskiego wychodziły od
zakwestionowania tej kulturowo domi-
nującej wizji „my”, od ostrej krytyki po-
wiązanej z nim politycznej metody. 

Może zatem warto poszukać raczej
punktu zerwania niż punktu kontynuacji.
Uznać, że obywatelska energia nie jest
w stanie napędzać dziś pozytywnych dzia-
łań. I jakkolwiek powinna być bardziej
brana pod uwagę w codziennym funk-
cjonowaniu państwa, to nie ona stanowi
punkt wyjścia dla nowego myślenia o nim.
Może warto poszukać „my”, które zamiast
mobilizować szerokie kręgi obywateli, po-
zwoli na mobilizację elit – do dokonania

35

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 10 (76)/2016, 5 października–1 listopada 2016 www.nowakonfederacja.pl



zasadniczej naprawy instytucji, uspraw-
nienia państwa, zbudowania lepszej dokt-
ryny ustrojowej i lepszego pomysłu na
funkcjonowanie w ramach konstrukcji
europejskiej. Świadomie proponuję na
łamach pisma republikańsko-obywatel-
skiego porzucenie lub choćby zawieszenie
tej wizji wspólnoty politycznej i tej wizji
politycznych metod, które określają jego
tożsamość.

Szukajmy „my” na górze...

Dlaczego? Bo może okazać się, że potencjał
najbardziej twórczych jednostek młodego
pokolenia zostanie zmarnowany na rojenie
nadziei na obudzenie energii, której obu-
dzić się nie da. Że jest mrzonką, która
wprawdzie ma pewien potencjał krytyczny,
ale w niewielkim stopniu pozwala na
stworzenie konkurencyjnego programu
dla struktur państwa realnego. 

Jeżeli zatem przyjmiemy pewne mi-
nimalistyczne założenie, że o wadze myśli
politycznej decyduje nie jej intelektualna
szlachetność, ale możliwość wpływania
na rzeczywistość, to warto zacząć ją two-
rzyć dla kogo innego, w inny sposób i z in-
nymi założeniami. Może zamiast szukać
sposobu skonstruowania lepszej ordynacji,
w wyniku której i tak w polityce znajdą
się mniej więcej ci sami, co dziś ludzie,
sensowniej jest napisać instrukcję dla
tych struktur państwa, które funkcjonują
dziś w intelektualnej próżni. Może zamiast
wielkiego obywatelskiego „my”, które wy-
rwie kolejne grosze na „budżety obywa-
telskie” w miastach, pozostawiając stra-
tegiczne decyzje wąskim kręgom ratu-
szowych urzędników i polityków, lepiej
stworzyć „my”, które sformułuje założenia
nowej polityki miejskiej państwa.

Myśli politycznej określającej pod-
stawowe kierunki działania bardziej po-

trzebuje aparat państwowy, polska dy-
plomacja i armia, polski samorząd tery-
torialny i sternicy polityki przemysłowej
niż pozbawieni realnego wpływu na co-
kolwiek obywatele. Bez wyraźnego impulsu
z zewnątrz struktury państwa nadal po-
zostaną w stanie dryfu, w którym znajdują
się od co najmniej dekady. 

Obecny zły stan rzeczy ma swoje ko-
rzenie w przeszłości. Realny program
wielu gabinetów z lat 90. oparty był na
agendzie zewnętrznej – zbiorze podpo-
wiedzi, sugestii, perswazji wypowiadanych
przez zachodnich doradców, instytucje
finansowe, potem także struktury NATO
i UE, określające warunki naszego człon-
kostwa. Także po 2004 roku liczne stra-
tegie nie zdradzają cienia odniesień do
myśli politycznej – nawet w tak skromnym
stanie, w jakim znalazła się ona w po-
czątkach XXI wieku – a raczej nawiązania
do modnych tez i sformułowań z zachod-
niego świata akademickiego i eksperckiego.
Ktokolwiek pisał w Polsce strategie, używał
tego samego eksperckiego volapüku, głu-
chego na jakąkolwiek intelektualną tra-
dycję. 

Struktury państwa pracowały zatem
w wygodnej dla siebie intelektualnej pró-
żni. Strategiczne przesłanki wykorzysty-
wania funduszy europejskich nie były
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poddawane politycznej (nie partyjnej, ale
właśnie formułowanej na poziomie róż-
nych wizji przyszłości Polski) ocenie. Po-
równanie dokumentów przygotowywanych
przez SLD, PO czy PiS pozwala łatwo
ustalić, że nie sformułowano wobec nich
żadnej nadrzędnej doktryny, o którą warto
się spierać. Wszystkie ekipy użyły do pi-
sania strategii tego samego martwego ję-
zyka. Wyposażyły administrację i służby
państwa w doktrynę równie martwą, jak
oficjalny socjalizm lat 80.

...ale nie za wysoko

Tymczasem to „my” powinno realnie oce-
niać aktywne czynniki polityki polskiej
w chwili obecnej i szukać takiej metody,
która pozwoli im działać w sposób sko-
ordynowany, przynajmniej intelektualnie.
Operować sensowną polityczną diagnozą
rzeczywistości, dającą się przełożyć na ję-
zyk praktyki i adekwatną do międzyna-
rodowych, ekonomicznych i społecznych
realiów. I nie chodzi tu koniecznie o poli-
tyków najwyższego szczebla. 

Nie twierdzę, że w polu polityki par-
tyjno-parlamentarnej nic wartościowego
nie powstanie. Od każdej reguły są wy-
jątki – dobrzy posłowie, senatorowie, mi-

nistrowie. Ale stawianie na tę sferę, jako
przestrzeń, z której w sposób naturalny
wyjdą inicjatywy naprawy państwa, jest
błędem. Lepiej przekonać ów średni szcze-
bel decyzyjny, usytuowany zaraz poniżej
nadętych przekonaniem o własnej poli-
tycznej mądrości ministrów, że trzeba to
zmienić. Że dalsze orientowanie się na
agendę zewnętrzną to nie tylko gwarancja
dryfu rozwojowego, ale także dryfu w złą
stronę. Warto pokazać im też to, że dobrze
skonstruowana myśl polityczna mogłaby
być językiem komunikacji między ode-
rwanymi od siebie dziś fragmentami naszej
rzeczywistości, jaki tworzą działające wed-
ług rozmaitej logiki resortowej instytucje
publiczne. Taki funkcjonalny aspekt myśli
politycznej, dający nadzieję na to, że np.
dyplomacja kulturalna będzie wyposażona
w tę samą diagnozę współczesności, co
instytucje zajmujące się promocją polskich
specjalności eksportowych, to argument,
który odnosi się bezpośrednio do ich pracy. 

Uznanie, że myśl polityczna nie jest
dziś narzędziem mobilizacji mas, językiem
scalającym wielkie ruchy polityczne, że
nie stanowi też intelektualnego zaplecza
debaty publicznej, nie musi być punktem
wyjścia do uznania jej upadku, ale prze-
ciwnie – do odrodzenia w nowym wcieleniu. 
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TTIP właściwie upadło – mówił po spot-
kaniu ministrów odpowiedzialnych za
handel państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej wicekanclerz Niemiec, Sigmar
Gabriel. A jego austriacki odpowiednik
Reinhold Mitterlehner stwierdził, że do
rozmów na ten temat z Amerykanami
warto wrócić, tylko że później, i, co ważne,
nie nazywając umowy TTIP. Nazwa ta
bowiem jest już obarczona tyloma nega-
tywnymi skojarzeniami, że nie da się jej
uratować w oczach społeczeństwa. I choć
komisarz UE ds. handlu Cecilia Malm-
ström nieco tonowała nastroje stwierdza-
jąc, że o podpisaniu umowy nie ma mowy,
ale tylko do wyborów w Stanach Zjedno-
czonych (wypowiedzi niemieckojęzycznych
polityków mogą być jednak tylko dyplo-
matycznymi zagrywkami skierowanymi
nie do uszu opinii publicznej, a Amery-
kańskich kontrahentów), to bardzo moż-
liwe jest to, że nigdy nie zostanie ona
 zawarta.

Nie chodzi o wolny rynek

Dlaczego tak ambitna inicjatywa zostanie
pogrzebana? Czy rzeczywiście europejscy
i amerykańscy decydenci nie są w stanie
się dogadać? Na początku warto zdać
sobie sprawę z tego, o czym właściwie
mówimy. Tak naprawdę bowiem mało
kto wie, czym ma być Transatlantyckie
Partnerstwo na rzecz Handlu i Inwestycji,
w skrócie TTIP. I nie chodzi tylko o to, że
nie znamy dokładnych wyników rozmów,
ze względu na sławetny brak ich transpa-
rentności, ale o to, że niewiele osób to in-
teresuje. O ile jeszcze w zachodniej Europie
TTIP budzi spore kontrowersje (o tym,
czy słusznie, będzie później), o tyle w Pol-
sce raptem 3 proc. osób, ankietowanych
w tym roku przez TNS, interesuje się roz-
mowami między USA a UE, a 52 proc.
w ogóle nie wie o tym, że są prowadzone.
W naszym kraju nie toczy się debata na
temat TTIP, ponieważ nie można za nią

SteFaN SękowSki
Zastępca redaktora naczelnego „Nowej Konfederacji”

Umowa handlowo-inwestycyjna między UE a USA prawdopodobnie upad-
nie. Skończył się bowiem czas radosnego podpisywania umów między-
narodowych, bez oglądania się na obywateli

Czarne chmury nad ttiP



uznać tradycyjnie proamerykańskich wy-
powiedzi polityków Prawa i Sprawiedli-
wości, czy wynikających z chronicznej
alergii na długie skrótowce krytyk ze
strony lewicy bądź prawicowych lokalis-
tów. Dowodem na to, jak uboga jest ta
debata, jest choćby fakt, że w numerze
1 (19)/2016 „Nowej Europy. Przeglądu
Natolińskiego”, poświęconego w całości
TTIP, nie ma (prócz krótkiego wstępniaka
i trzech recenzji książkowych) ani jednego
artykułu polskiego autora – są za to liczne
teksty ekspertów niemieckich czy fran-
cuskich.

Pismo to jest warte lektury, ponieważ
możemy się z niego wiele dowiedzieć na
temat założeń, prowadzonych rozmów,
obaw i nadziei związanych z traktatem.
Zmartwią się ci, którym wydaje się, że
chodzi tu o liberalizację światowego hand-
lu. Na łamach „Nowej Europy” niemiecki
ekonomista prof. Herbert Dieter zwraca
uwagę na to, że gdyby chodziło właśnie
o poluzowanie cugli światowej gospodarce,
obie umawiające się strony większy nacisk
kładłyby na wielonarodowe rozmowy w ra-
mach Światowej Organizacji Handlu. Tym-
czasem jest odwrotnie: rozmowy w ramach
rundy negocjacyjnej z Doha stoją w miej-
scu, a państwa należące do WTO wolą
raczej skupiać się na zawieraniu bilate-

ralnych umów preferencyjnych, których
jest obecnie na Świecie ponad 380. I takim
właśnie ma być też TTIP: wzmacniającym
relacje gospodarcze między USA i UE
(czasem warto powtórzyć tego typu truizm,
by wyrwać nasze myślenie z utartych ko-
lein). Skorzystać na tym mają Stany Zjed-
noczone. Zarówno bezpośrednio gospo-
darczo, jak i geopolitycznie, gdyż TTIP
w większym stopniu, niż dotychczas, ma
związać wspólnymi interesami Ameryka-
nów z Europejczykami (warto pamiętać,
że po drugiej stronie półkuli USA podpisały
w lutym 2016 roku z 11 państwami ana-
logiczne Partnerstwo Transatlantyckie –
TPP). Skorzystać ma na tym także Unia
Europejska, jako wspólnota państw –
w tym te kraje, które mają duże obroty
w handlu z USA, jak Niemcy czy Wielka
Brytania. Nic więc dziwnego, że to właśnie
one najbardziej pchają nas do podpisania
tej umowy (negatywne wypowiedzi kan-
clerza Gabriela na ten temat nie powinny
nas zwodzić).

Ciągnięcie liny o normy

Można więc powiedzieć: pal licho cały
Świat, liberalizujmy gospodarkę przynaj-
mniej transatlantycko. To jednak nie takie
proste. Gdyby jeszcze chodziło o obniżkę
czy likwidację ceł; abstrahując w tym
miejscu od tego, czy byłoby to słuszne, to
dałoby się to zapewne łatwo ustalić. Jednak
akurat o cła chodzi w najmniejszym stop-
niu. Całkowite zniesienie ceł lub ich ob-
niżka na 97 proc. produktów to zmiana
niewielka. Już dziś średnia unijna stawka
cła na amerykańskie produkty przemy-
słowe wynosi 4 proc., zaś na rolne
13,9 proc., z kolei w USA odpowiednio
3,3 proc. i 5 proc. To oznacza, że obniżka
ceł na większość produktów (są oczywiście
wyjątki, takie jak niektóre produkty rolne,
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ubrania czy samochody) będzie do tego
stopnia niewielka, że – jak twierdzi Die-
ter – przedsiębiorców więcej niż dotych-
czasowe cła może kosztować wytworzenie
dokumentacji pochodzenia towarów, bo
przecież trzeba wykazać ich „prawidłowe”
pochodzenie. 

Umowa dotyczy przede wszystkim
obniżenia kosztów związanych z barierami
pozataryfowymi, takimi jak „kwoty im-
portowe, ale także przeszkody administ-
racyjne i regulacyjne, które dyskryminują
przedsiębiorstwa zagraniczne”, jak piszą
Gabriel Felbermayr, Benedikt Heid i Sy-
bille Lehwald w artykule pt. „TTIP. Kto
skorzysta na transatlantyckiej umowie
o wolnym handlu?”. Te koszty są związane
również z koniecznością uzyskiwania
zgody na sprzedaż swoich produktów
wedle różnych norm, dotyczących czy to
ochrony środowiska, czy zdrowia konsu-
mentów, obowiązujących w USA i UE.
I tego właśnie dotyczą głównie te rozmowy. 

Problemem nie jest to, że europejskie
produkty nie mogą być sprzedawane w
USA i odwrotnie. Mogą – tyle że muszą
spełniać normy obowiązujące po dwóch
stronach Atlantyku. Dodatkowe koszty
wynikają z tego, że europejskie, po wie-

lokroć przebadane produkty, mogą być
sprzedawane w USA pod warunkiem, że
ich producenci zgadzają się na (po opat-
rzeniu swoich towarów wszelkiego rodzaju
ostrzeżeniami) płacenie wielomilionowych
odszkodowań za ewentualne wylanie na
siebie kawy przez amerykańskiego kon-
sumenta czy zatrucie wypitą farbą. I od-
wrotnie – amerykańskie towary muszą
często przejść liczne i drobiazgowe spraw-
dziany. Jana Diels i Christian Thorun
opisują w artykule pt. „Szanse i zagrożenia
TTIP dla konsumentów” różnice w po-
dejściu do tych kwestii w USA i UE. Ina-
czej, niż w Unii, gdzie stosuje się zasadę
ostrożności, w USA stosuje się zasadę
opieki, w ramach której produkty nie mu-
szą przechodzić zbyt dokładnych badań,
jednak później dość skutecznie od pro-
ducentów felernych produktów egzekwuje
się odszkodowania. Chyba że chodzi o…
sery i inne wyroby mleczarskie, które są
znacznie bardziej drobiazgowo badane
niż w UE. Serów dotyczy zresztą duża
część rozmów, ponieważ Amerykanie nie
widzą powodu, by cheddar mógł być pro-
dukowany jedynie w brytyjskim Cheddarze
i okolicach, o co Europejczycy (konkretnie
o ochronę produktów regionalnych) za-
biegają. I tak można wymieniać kolejne
kategorie produktów – od leków, przez
GMO po mięso w różny sposób odkażane –
by pokazać, że te rozmowy wcale nie są
proste.

Libertarianin mógłby się żachnąć, że
socjalizm bohatersko walczy z problemami
nieznanymi w żadnym innym systemie –
i że wystarczyłoby znieść irytujące prze-
szkody, by nie było problemu. To prawda,
sęk jednak w tym, że różnego rodzaju
normy i obostrzenia biorą się nie tylko
z różnego rodzaju działań lobbingowych,
ale także mają – jak zresztą ogólnie pra-
wodawstwo – swoje korzenie w lokalnej
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kulturze. Upraszczając, Amerykanie uwa-
żający, że każdy jest kowalem swojego
losu, będą podkreślać, że „chcącemu nie
dzieje się krzywda”, dopóki oczywiście
„chcący” nie zostanie wprowadzony w błąd,
za co grożą surowe konsekwencje. I od-
wrotnie – Europejczycy wierzący w sku-
mulowaną mądrość urzędniczą będą zo-
bowiązywać producentów do drobiazgo-
wego zbadania swoich produktów, zanim
zostaną one wpuszczone na rynek. Stąd
tak trudno jest przeprowadzić harmoni-
zację standardów, co w największym stop-
niu zmniejszyłoby bariery pozataryfowe
– ponieważ wówczas normy byłyby takie
same po obu stronach Atlantyku.

Nic o nas bez nas

Powstaje pytanie: kto ma tu ustąpić? Zwo-
lennik deregulacji może powiedzieć, że
najlepiej przeprowadzić harmonizację na
poziomie najmniejszego wspólnego mia-
nownika. Takie „skracanie ułamków” nie
jest jednak możliwe, gdy np. ochronę
konsumentów uważa się za wartość wyższą
niż wolny handel. Ochrona przed GMO
czy nadmierne badanie artykułów me-
dycznych w USA to być może środki wy-
nikające z przesadnej ostrożności, nie ma
to jednak w tym miejscu żadnego zna-
czenia. Wręcz przeciwnie: wykorzystywa-
nie umów międzynarodowych, jako środka
do przeprowadzania wewnątrzkrajowej
deregulacji, to jedno z najgorszych roz-
wiązań, po jakie można sięgnąć.

Właśnie rozmowy wokół TTIP poka-
zują, z jak mocnym „lokalistycznym prze-
budzeniem” mamy w dzisiejszych czasach
do czynienia w państwach szeroko rozu-
mianego Zachodu (do którego też należymy). 

Z krytyką globalizacji mieliśmy do
czynienia zawsze. Jednak tym razem nie
chodzi już o zwykłą popularność protek-

cjonizmu, radykalizm ekologiczny czy le-
wicowy antykapitalizm. Tu chodzi o przy-
wrócenie podmiotowości państwu, jako
wspólnocie politycznej (przy czym w tym
miejscu pod mianem „państwo” rozumiem
nie tylko klasyczne państwa narodowe,
ale także takie instytucje, jak UE). Jeśli,
przykładowo, unijne normy fitosanitarne
miałyby zostać zmienione, powinno się
to stać dlatego, że obywatele UE uważają
to za słuszne, a nie dlatego, że tego wymaga
zwiększenie obrotu handlowego z USA. 

Wydaje się, że dziś to, czy hodowcy
zwierząt będą mogli je „pompować” an-
tybiotykami i hormonami wzrostu, jak
w USA, ma swoje znaczenie, ale mniejsze
niż to, że decyzja o tym, czy tak właśnie
będzie, zapada ponad naszymi głowami.
Oczywiście w ostatecznym rozrachunku
o ratyfikacji TTIP zdecydują m.in. Parla-
ment Europejski, parlamenty państw
członkowskich UE, a nawet, w niektórych
przypadkach, parlamenty krajów związ-
kowych państw członkowskich UE, zaś
wyniki kolejnych etapów negocjacji są
przedstawiane rządom państw UE. Jednak
to za mało, stąd tak częste zarzuty o brak
transparentności negocjacji. Ludzi irytuje
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to, że posłowie PE, którzy mają rzekomo
pełnić rolę kontrolną wobec procesu ne-
gocjacyjnego, do pokoju z dokumentami
dotyczącymi TTIP mogą wchodzić, ale
tylko bez komputera, narzędzi nagrywa-
jących i z jedną, w dodatku nie własną,
kartką papieru. Podobnie jest też ze sprze-
ciwem wobec ISDS. Tu nie chodzi o to,
że dobrze jest móc wywłaszczyć zagra-
niczne przedsiębiorstwo, nie chodzi także
o to, że państwo wcale w takich sprawach
nie stoi na przegranej pozycji. Chodzi
o zasadę – o to, że państwo, w zakresie
kontaktów z zagranicznymi firmami, wy-
zbywa się części swej suwerenności, po-
nadto są one uprzywilejowane względem
krajowego biznesu, który nie może na
analogicznych zasadach zaskarżyć swojego
państwa.

Kseroprotesty

Niechęć części opinii publicznej i polityków
do tego typu umów uwidacznia się także
w kseroprotestach przeciw CETA (po-
dobnej umowie z Kanadą), która ma zostać
niebawem podpisana. Traktowana jest
ona niczym „małe” TTIP, mimo iż – co
wynika z faktu, że Kanada, jako kraj dzie-
sięciokrotnie mniej liczny i o mniejszym
potencjale gospodarczym niż USA, miała
mniejszą siłę przetargową – unijnym ne-
gocjatorom udało się znacznie więcej wy-
targować (przykładowo Kanada uznaje
ok. 140 zastrzeżonych nazw produktów
regionalnych z Europy). Choć podpisanie

CETA jest znacznie bardziej prawdopo-
dobne, to jednak niektóre rządy państw
członkowskich zaczynają także tę umowę
coraz bardziej krytykować. Moim zdaniem
protesty w Niemczech, Austrii czy Belgii
mają tutaj niebagatelne znaczenie.

Wbrew krytykom widzę w TTIP duży
potencjał, zarówno gospodarczy, jak i geo-
polityczny. Przemawiają do mnie argu-
menty zwolenników umowy, którzy twier-
dzą, tak jak przedstawiciele niemieckiego
Instytutu Badań Gospodarczych Ifo (wy-
niki ich badań są obszernie opisane w „No-
wej Europie”), że dzięki TTIP może w Pol-
sce powstać ponad 90 tys. nowych miejsc
pracy, a płace realne mogą wzrosnąć
w ciągu roku o dodatkowe 2,75 proc. Nie
widzę także powodu, by utrzymywać liczne
obostrzenia, które mogłyby zniknąć w wy-
niku podpisania tej umowy. Zdaję sobie
jednak sprawę z tego, że z politycznego
punktu widzenia skończył się czas rados-
nego podpisywania umów międzynaro-
dowych bez oglądania się na obywateli.
W dodatku umów, które w sposób zasad-
niczy zmniejszają i tak mocno przedefi-
niowaną suwerenność państw. Być może
więc trzeba wyhamować i skupić się na
likwidacji pozostałych jeszcze ceł (w dużej
mierze istniejących z powodów kliente-
listycznych), choćby było ich już rzeczy-
wiście niewiele. A bariery pozataryfowe,
jeśli liberalizować, to w pierwszej kolej-
ności z myślą o swobodzie działalności
własnych obywateli, nie zaś zagranicznych
kontrahentów.
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Informacji o rozpoczęciu przed Między-
narodowym Trybunałem Karnym w Hadze
procesu Ahmada al-Faqi al-Mahdi, dżi-
hadysty oskarżonego o niszczenie zabyt-
ków w Mali, towarzyszyły przeważnie po-
zytywne komentarze: społeczność mię-
dzynarodowa docenia wagę przestępstw
wymierzonych w historyczne i kulturowe
dziedzictwo atakowanego narodu. Dzia-
łanie takie przypomina ludobójstwo, gdyż
oderwanie danej grupy od jej dziedzictwa
prowadzi do zatarcia jej tożsamości, a więc
duchowego wyniszczenia. Choć katalog
aktów, stanowiących przedmiotową stronę
tego typu zbrodni, jest ujęty wyczerpująco
w definicji zawartej m.in. w Statucie
Rzymskim, będącym podstawą działania
Międzynarodowego Trybunału Karnego,
to warto pamiętać, że istotą wyróżnienia
zbrodni ludobójstwa jest dążenie do znisz-
czenia danej grupy, przy czym nieko-
niecznie musi to być zniszczenie poprzez
fizyczną eliminację jej członków (wymor-
dowanie). Niestety, to tylko teoria. Prak-
tyka bowiem skłania raczej do przepeł-
nionego goryczą śmiechu. Międzynaro-
dowy Trybunał Karny to farsa.

Piękny pomysł – na papierze

MTK rozpoczął swą działalność w 2003 r.,
po tym jak Statut Rzymski (uchwalony
w 1998 r. przez delegacje 120 krajów)
został ratyfikowany przez 60 państw.
Warto podkreślić, iż organ ten nie ma
nic wspólnego z powołanymi wcześniej:
Międzynarodowym Trybunałem Karnym
dla byłej Jugosławii (którego siedziba też
mieści się w Hadze) oraz Międzynarodo-
wym Trybunałem Karnym dla Rwandy
(z siedzibą w tanzańskiej Aruszy), które
są sądami ad hoc, stworzonymi na pod-
stawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa,
wydanych zgodnie z Rozdziałem VII Karty
Narodów Zjednoczonych (czyli wiążących
wszystkie państwa na świecie). MTK miał
zastąpić to sądownictwo, którego jurys-
dykcja była ograniczona przedmiotowo
i czasowo (tylko do zbrodni popełnionych
w czasie odpowiednio wojny w byłej Ju-
gosławii oraz walk Hutu i Tutsi w Rwan-
dzie), permanentną jurysdykcją uniwer-
salną. Jurysdykcja ta miała być oparta
na zasadach poszanowania suwerenności
i komplementarności wobec jurysdykcji

witold rePetowiCz
Niezależny dziennikarz, 
ekspert ds. międzynarodowych portalu Defence24.pl, 
prawnik

Międzynarodowy Trybunał Karny to farsa. Przed jego oblicze trafiają
płotki, a odpowiedzialni za śmierć milionów osób w Afryce chodzą wolno.
Nie lepiej inaczej wydać przeznaczone nań pieniądze?

zbrodniarze bez kary



krajowej. Innymi słowy, z jednym wyjąt-
kiem, miała być ograniczona do sytuacji
dotyczących państw-stron Statutu Rzym-
skiego oraz tylko wówczas, gdy państwa
te same nie mogły sądzić zbrodniarzy,
np. ze względu na toczącą się w nich
wojnę. Jedynym wyjątkiem było obowiąz-
kowe wszczęcie postępowania przed MTK
na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeń-
stwa, nawet jeśli dotyczyło ono kraju nie-
będącego stroną Statutu Rzymskiego. Sta-
tut ten jest bowiem wielostronną umową
międzynarodową.

Na papierze wyglądało to pięknie.
Jurysdykcja uniwersalna, wymierzona
w najstraszliwsze zbrodnie: ludobójstwo,
zbrodnie wojenne i przeciw ludzkości,
w dodatku nienaruszająca suwerenności,
gwarantowanej w końcu przez Kartę Na-
rodów Zjednoczonych. Zapewniająca po-
nadto najwyższe standardy procesowe.
Do dziś Statut Rzymski ratyfikowały aż
124 państwa i choć nie ma w nich 3 z 5
stałych członków Rady Bezpieczeństwa,
(USA, Rosji i Chin) to i tak można by
uznać to za sukces. Zwłaszcza że dwu-
krotnie Rada Bezpieczeństwa (w tym kraje
nieuznające wobec siebie jurysdykcji MTK)
przegłosowała skierowanie sprawy do
MTK (chodziło o sudański Darfur i post-
kadafijską Libię). Niestety na tym kończą
się wszelkie pozytywy. Lata 90. były cza-
sem niezwykle krwawych konfliktów na
kontynencie afrykańskim. Poza Rwandą,

chodziło przede wszystkim o wojny w Sierra
Leone, Liberii, sudańskim Darfurze, dzia-
łalność szalonych rebeliantów Lord Re-
sistance Army z Ugandy, czy wreszcie gi-
gantyczną (choć mało znaną w Europie)
wojnę w Demokratycznej Republice Kon-
go. Ta ostatnia, i jej konflikty odpryskowe
(np. wojna plemion Lendu i Hema w pro-
wincji Ituri), spowodowała śmierć od 3 do
6 mln ludzi. To właśnie zbrodniami po-
pełnionymi w Kongo w pierwszej kolej-
ności zainteresował się MTK. 

Kara nic nie zmienia

Pierwsze kontrowersje, odnoszące się do
wszczynanych przez MTK postępowań,
dotyczyły tego, czy w przypadku konflik-
tów, które wciąż trwały, nie utrudni to
negocjacji pokojowych. W przypadku
wspomnianych konfliktów toczących się
w Afryce, popełnianie zbrodni opisanych
w Statucie Rzymskim było w zasadzie
normą, natomiast oczekiwaniem stron
negocjacji pokojowych nie było trafienie
do więzienia w Hadze, lecz udział we wła-
dzach. Ktoś, komu w zamian za złożenie
broni oferuje się tylko więzienie, będzie
walczył póki dysponuje siłą. Muszę jednak
zaznaczyć, iż gdy w 2010 r. rozmawiałem
w miejscowości Uvira (prowincja Kivu
Sud, Demokratyczna Republika Kongo)
z tamtejszymi studentami, to większość
z nich uznawała, iż bez postawienia przed
międzynarodowym sądem watażków ter-
roryzujących te ziemie, nie da się u nich
zaprowadzić pokoju. Wydawało się zatem,
iż jest nadzieja w MTK. Niemniej szybko
się okazało, iż MTK dylemat pokój czy
sprawiedliwość postanowił rozwiązać idąc
na kompromis i sądząc przegranych, a na-
stępnie desperacko polując na sprawy,
aby mieć wyniki. Po co? By uzasadnić
swój budżet, który przez 13 lat wyniósł
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bagatela 1,3 mld euro (na 2016 r. to
150 mln euro). W tym czasie wydano rap-
tem dwa prawomocne wyroki.

Zaczęło się w miarę dobrze. Wspom-
niana wcześniej tzw. druga wojna kon-
gijska (zwana też światową wojną afry-
kańską) zakończyła się w 2003 r. podpi-
saniem w południowoafrykańskim Sun
City porozumienia pokojowego, którego
głównymi stronami był siły rządowe Jo-
sepha Kabili (został prezydentem) i wspie-
rane przez Ugandę Mouvement pour la
Libération du Congo (MLC) Jean-Pierre
Bemby (został wiceprezydentem). Ten
układ nie objął jednak wszystkich rebe-
liantów. Wojna ta miała bowiem w dużej
mierze charakter konfliktu proxy, w któ-
rym niektóre ugrupowania realizowały
interesy innych państw, na przykład Rwan-
dy. W szczytowym momencie konfliktu
zaangażowały się w niego siły zbrojne
7 innych krajów afrykańskich i są liczne
dowody na popełniane przez nie zbrodnie
(zwłaszcza przez Rwandę).

Postępowania MTK nie odegrały ża-
dnej roli w przywróceniu pokoju w Kongo.
Walki do dziś nie zostały wygaszone, bo
(poza problemem rwandyjskich Hutu
w prowincji Kivu, którego rozwiązaniem
MTK się nie zajmuje) napędza je bardziej
chęć kontrolowania licznych kopalni bo-
gactw naturalnych (w szczególności kol-
tanu) aniżeli jakaś agenda polityczno-
plemienna. Dlatego ci spośród liderów

różnych uzbrojonych band (w które należy
wliczyć armię ugandyjską, rwandyjską
i kongijską), którzy mieli szczęście, weszli
w układ, gwarantujący im pieniądze i wol-
ność. Ci, którzy mieli pecha – nie żyją
lub gniją w jakichś afrykańskich kaza-
matach, a kilku kozłów ofiarnych prze-
kazano do Hagi. Thomas Lubanga i Ger-
main Katanga, jedyni dotychczas skazani
prawomocnie przez MTK, to z całą pew-
nością zbrodniarze, których ręce ociekają
krwią. Tylko czy ich skazanie warte było
1,3 mld euro, z czego ponad połowę pokryła
Unia Europejska z kieszeni swoich po-
datników? Ich procesy trwały prawie 9 lat,
a w tym czasie jedno było w Kongo nie-
zmienne: pensja przeciętnego górnika,
harującego z narażeniem życia od świtu
do zmierzchu w kopalniach koltanu
w Kivu, to maksimum 100 euro miesięcz-
nie. Nie zmieniło się też to, że na tym wy-
dobyciu zarabiają koncerny elektroniczne,
nic więc dziwnego, że drugim po UE naj-
większym donatorem budżetu MTK jest
Japonia. Opłacone sumienie, wilk syty
i owca cała? Lubanga i Katanga trafią do
więzienia spełniającego standardy mię-
dzynarodowe, gdzie i tak będą wieść życie
wygodniejsze niż ci, którzy harują w ko-
palniach, o które chodziło w całej tej
walce. Nie sądzę więc, by miało to jaki-
kolwiek sens, zarówno z perspektywy
przeciętnego europejskiego podatnika,
jak i kongijskiego górnika.

Tajne deale bandytów z prokuratorami

Z Konga oskarżono jeszcze 4 osoby, przy
czym 2 uniewinniono. Dwie pozostałe
osoby to z kolei strony konfliktu Hutu–
Tutsi (odpryskowego wobec ludobójstwa
w Rwandzie sprzed 22 lat): Bosco Nta-
ganda (Tutsi) o sympatycznie brzmiącym
pseudonimie „Terminator” i Sylvestre
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Mudacumura (Hutu). Wobec tego dru-
giego proces się nie toczy, bo go nie zła-
pano, Bosco natomiast miał pecha. „Ter-
minator” przejął kontrolę nad sponsoro-
wanym przez Rwandę Congrès National
pour la Défense du Peuple (CNDP), po
tym jak prezydenci Konga i Rwandy, tj.

Kabila i Kagame, zawarli deal, zakładający
poświęcenie prorwandyjskiego watażki
Laurenta Nkundy. Ten jednak był jedno-
cześnie rwandyjskim generałem walczą-
cym u boku Kagame, jeszcze gdy obecny
rwandyjski lider był rebeliantem w rzą-
dzonej przez Hutu Rwandzie. Nie mógł
być zatem wydany do Hagi, bo za dużo
wiedział o odpowiedzialności Kagame za
różne zbrodnie. „Terminator” natomiast
zawarł układ z Kabilą i dostał swój udział
w kopalniach. Zarówno Rwanda, jak i Kon-
go długo go chroniły, nazywając człowie-
kiem pokoju. Wszystko się zmieniło, gdy
zbyt pazerny Ntaganda pokłócił się o sferę
gospodarczych wpływów. Wtedy trafił do
Hagi i MTK nie interesowało to, że z tego
powodu powstało nowe ugrupowanie re-
belianckie (M23). Walki na krótko osiąg-
nęły dawno zapomnianą intensywność.
Jak dobrze pójdzie, to może skażą go za
5 lat, po wydaniu kolejnych kilkuset mi-
lionów euro. Wyroku, choć w pierwszej
instancji (po 8 latach procesu), doczekał

się natomiast kolejny Kongijczyk – Jean-
Pierre Bemba.

W 2006 r. przeprowadzono w Kongo
wybory prezydenckie, w których zwycięzcą
ogłoszono Kabilę. Miał on uzyskać 58%
głosów, a jego kontrkandydat 42%. Zwo-
lennicy przegranego podważali ten wynik,
ale w końcu udało się osiągnąć porozu-
mienie. Tyle że kontrkandydat, którym
był nie kto inny, tylko właśnie Bemba,
kilkanaście miesięcy później trafił do
aresztu w Hadze, na mocy potajemnego
dealu, zawartego przez Kabilę z głównym
prokuratorem MTK. Nie oskarżono go
o żadne zbrodnie popełnione w Kongo,
bo to byłoby groźne dla Kabili, przez lata
głównodowodzącego oddziałami dzieci-
żołnierzy u boku swego ojca Laurenta
(poprzedniego prezydenta Konga). Za-
miast tego oskarżono go o zbrodnie po-
pełnione w Republice Środkowoafrykań-
skiej, gdzie oddziały Bemby interwenio-
wały w roku 2002, na wezwanie prezy-
denta tego kraju, którym był Angé-Félix
Patassé. Co ciekawe sam Patassé, choć
obalony w 2003 r., jeszcze w 2010 r. star-
tował w wyborach prezydenckich i spo-
kojnie sobie zmarł w 2011 r., nie niepo-
kojony żadnym listem gończym MTK.
Natomiast „nieuchronność kary” wobec
Bemby miała taki „efekt odstraszający”
wobec nowych potencjalnych zbrodniarzy
w RŚA, iż w 2013 r. w kraju tym wybuchły
niezwykle krwawe walki między muzuł-
mańską Seleką a chrześcijańską anti-Ba-
laką. Za to Kabila pozbył się z kraju naj-
groźniejszego rywala.

Szaleniec bez kary

Całkowitą porażką, od samego początku,
było za to postępowanie MTK w sprawie
ugandyjskich szalonych rebeliantów LRA,
którzy przy pomocy armii złożonej w 90%
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z dzieci od prawie 30 lat walczą o usta-
nowienie w Ugandzie „prawa boskiego”,
opartego rzekomo na Dekalogu. Zdzie-
siątkowane LRA zaczęło w tym czasie ne-
gocjacje w sprawie poddania się w zamian
za amnestię i interwencja MTK dopro-
wadziła do ich załamania. Demoniczny
lider LRA Joseph Kony wciąż przebywa
na wolności, a jedynym spośród oska-
rżonych, który trafił do Hagi, jest Dominic
Ongwen. Problem w tym, że Ongwen, za-
nim stał się katem jako jeden z dowódców
LRA, był wcześniej ofiarą. Gdy miał 14 lat
został porwany i pod wpływem tortur
przemieniony w maszynkę do zabijania.
W ręce MTK trafił, bo sam się poddał po
konflikcie z Kony'm.

Podobnie całkowitą porażką zakoń-
czyło się skądinąd bezprecedensowe po-
stępowanie, wszczęte przez MTK w 2005 r.
na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeń-
stwa, w sprawie zbrodni w sudańskim
Darfurze. W 2009 r. MTK oskarżył i wydał
nakaz aresztowania Omara Baszira, urzę-
dującego prezydenta Sudanu, co nie miało
precedensu w historii stosunków mię-
dzynarodowych. Żaden z oskarżonych
w tej sprawie nie jest jednak w rękach
MTK, a Baszir nadal jest prezydentem
Sudanu (już 27 lat). Od czasu, gdy MTK
zaczęło go ścigać, złożył wiele oficjalnych

wizyt, m.in. w Chinach i niektórych kra-
jach, które są stroną Statutu Rzymskiego. 

Po co ten Trybunał?

W 2011 r. MTK postanowiło strzelić sobie
w kolano i wszcząć postępowanie prze-
ciwko 9 Kenijczykom, których Trybunał
oskarżał o zbrodnie popełnione w trakcie
zamieszek powyborczych na przełomie
2007 i 2008 r. Kłopot w tym, że na liście
ściganych znalazło się dwóch czołowych
polityków kenijskich: Uhuru Kenyatta
i William Ruto. Tym razem jednak wariant
à la Bemba nie przeszedł i w 2013 r. Ke-
nyatta został prezydentem Kenii, a Ruto
jego zastępcą. Ich głównym kontrkandy-
datem był ówczesny premier Kenii Raila
Odinga, w którego gabinecie znajdował
się zresztą zarówno Kenyatta, jak i Ruto.
Było to efektem układu kończącego
wspomniane zamieszki powyborcze, w któ-
rych Kenyatta i Ruto z jednej strony oraz
Odinga z drugiej znaleźli się (z przyczyn
podziałów plemiennych) po przeciwnej
stronie. Układ układem, ale przemiesz-
czenie się rywali z ław rządowych do ha-
skiej celi byłoby bardzo wygodne dla pre-
miera. Tylko że Kenia nie jest afrykańskim
pariasem – takim, jak poniekąd Sudan –
lecz jednym z ważniejszych państw afry-
kańskich. O ile już w przypadku Sudanu
przeciwko jego ściganiu protestowała Unia
Afrykańska oraz Liga Państw Arabskich,
to po wygranych przez Kenyattę wyborach
niemal cała Czarna Afryka stanęła za nim
murem. Afrykańskie państwa uznające
jurysdykcje MTK zaczęły grozić wycofa-
niem uznania dla MTK en masse, zarzu-
cając Trybunałowi, że stał się sądem „bia-
łego człowieka” nad Czarną Afryką (wszyst-
kie postępowania dotyczyły regionu Afryki
Subsaharyjskiej). MTK rakiem wycofało
się zatem z postępowania wobec Kenii.
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Było ono też zaprzeczeniem zasady kom-
plementarności, bo – jak na warunki af-
rykańskie – Kenia należy do czołówki pod
względem stabilności i jest relatywnie de-
mokratyczna, z działającym sądownictwem. 

MTK wszczęła jeszcze postępowanie
w sprawie Libii, które legło w gruzach,
oraz w sprawie Wybrzeża Kości Słoniowej.
Łącznie oskarżono 39 osób, ale 27 spraw
albo umorzono, albo uniewinniono spraw-
ców, albo też proces się nie toczy, bo
sprawca jest poza zasięgiem MTK. 11 miało
pecha, a dwunasty – Ahmad al-Mahdi
najwyraźniej uznał, że opłaca mu się na
kilka lat zamienić saharyjską lepiankę
na wygodną haską celę, z perspektywą
uzyskania azylu po wyjściu z więzienia.
Sądy w jego rodzinnym Mali też przecież
działają i jakoś nie mają problemu z są-
dzeniem lidera puczu z 2012 Amadou
 Sanogo. Al-Mahdi w tym czasie był płotką,
wykonawcą określonych zadań w wielo-
wymiarowym konflikcie, w którym żaden
z głównych rozgrywających nie stanął

przed sądem, a problemy w sposób trwały
nie zostały rozwiązane. Jeśli ktoś myśli,
że sądzenie al-Mahdiego będzie miało ja-
kiekolwiek znaczenie odstraszające wobec
nowych zbrodni w Mali, gdy liderzy dżi-
hadystów saharyjskich: Al Kaidy, MUJAO
czy Mourabitoun, są na wolności, to się
grubo myli.

W Afryce są setki zbrodniarzy po-
dobnych do tej sądzonej dwunastki, a na
całym świecie są ich tysiące. Procesy przed
MTK nie są więc sygnałem o „nieuchron-
ności kary”, lecz wręcz przeciwnie – o se-
lektywności i to nie ze względu na wagę
sprawy. Nikogo też nie odstraszy od nisz-
czenia zabytków taki proces, skoro nie
odstrasza od dokonywania masowych
mordów. Te miliony euro zamiast na pro-
ces lepiej wydać na ratowanie zabytków,
ponieważ bardzo dużo obiektów z listy
UNESCO jest zagrożonych. A jeśli sądzenie
ich jest tak ważne dla Afrykańczyków, to
niech robią to sami – za kilkadziesiąt
euro, a nie miliardy.
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14 września 2016 roku, krakowska Spół-
dzielnia „Ogniwo” na Kazimierzu, kultowe
już miejsce młodej lewicy. Trwa spotkanie
z Martą Dzido, z okazji premiery jej książ-
ki – reportażu historycznego „Kobiety
Solidarności”. Na sali jest ponad 30 osób,
niedaleko od siebie siedzą Sławka Wal-
czewska, jedna z najważniejszych kobiet
w historii polskiego ruchu feministycznego
(w 1991 roku była wśród założycielek Fun-
dacji Kobiecej eFKa), oraz Magdalena
Maliszewska i Berenika Rewicka, autorki
lektury „Kobiety małopolskiej Solidarno-
ści”, promowanej przede wszystkim w krę-
gu pro-PiS-owskiej prawicy. Dyskusja
trwa długo, uczestniczki spotkania roz-
mawiają również między sobą, jest zgodnie
i życzliwie, ponad podziałami. Raz pusz-
czony w ruch mechanizm pamięci sprawia,
że pojawiają się pytania o coraz nowe na-
zwiska. Jedna z przywołanych przez star-
szego pana bohaterek małopolskiej Soli-
darności już nie żyje – ale na sali jest jej
córka. Czuję wzruszenie, obserwując te
krótkie scenki i nagłe poczucie bliskości
między ludźmi, którzy kompletnie się

przecież nie znają. Iskrzy tylko, gdy pada
słowo „gender”. Wtedy wprost ze wspom-
nień o pierwszej Solidarności wracamy
do teraźniejszości i między słowami słychać
wszelkie dzisiejsze podziały. A to rodzi
pytanie: czy pierwsza Solidarność, jako
forma zbiorowej pamięci i mitu, przekracza
realnie współczesne podziały, czy jest
tylko rzewnym wspomnieniem z lamusa? 

„Kobiety Solidarności” to dopełnienie
głośnego filmu dokumentalnego „Soli-
darność według kobiet”, nakręconego
przez Piotra Śliwowskiego i Martę Dzido.
Obraz ukazywał między innymi historię
Ewy Ossowskiej, niegdyś sekretarki Lecha
Wałęsy, którą można zobaczyć na wielu
zdjęciach z ważnych historycznych wy-
darzeń, nie tylko w Stoczni Gdańskiej
w czasie strajku w Sierpniu 1980 roku.
Tyle że później Ossowska zniknęła – Dzido
i Śliwowski odnaleźli ją we Włoszech.
Książka dopowiada jej historię, choć to
tylko jeden z wątków – zarówno filmu,
jak i lektury.

We wrześniowym wywiadzie dla
portalu WP.pl Marta Dzido stwierdziła,

krzySztoF wołodźko
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

„Kobiety Solidarności” są specyficznym „martyrologium”, czyli świadec-
twem o złożonej ofierze. Rzecz nie w samym cierpieniu, jak powierzchow-
nie rozumie się martyrologię, ale w zdaniu sprawy z odwagi, siły charak-
terów, talentów, klęsk i zwycięstw jednostek i solidarnościowej wspólnoty

Solidarność. wskrzeszenie mitu?



że kobieca historia Solidarności jest bardzo
potrzebna dziewczynom z jej pokolenia:
„Uczy nas tego, byśmy nie bały się anga-
żować w ważne przedsięwzięcia, same nie
usuwały się w cień, ale też nie dawały się
w ten cień usuwać. Żebyśmy nie czekały,
aż ktoś coś zrobi w naszych kobiecych
sprawach, tylko wzięły je we własne ręce.
Żebyśmy nie zostały na marginesie: za-
równo teraźniejszości, jak i historii”. Dzido
daje w ten sposób czytelnikowi klucz in-
terpretacyjny do własnej książki: reportaż
historyczny przemienia się w metahistorię,
czyli również w opowieść o tym, jak soli-
darnościowy mit może oddziaływać na
kobiety urodzone już w latach 80. i 90.
XX wieku, a nawet na najmłodsze poko-
lenie, wchodzące dopiero w dorosłość.
To, co czytamy, przestaje być tylko re-
konstrukcją przeszłości – staje się narzę-
dziem motywacyjnym. Można nawet za-
ryzykować hipotezę, że nieco inaczej będą
czytać tę książkę mężczyźni, a inaczej ko-
biety, które Dzido zachęca, by „wzięły
sprawy w swoje ręce”. Ale warto zauważyć,
że to z pozoru neutralne znaczeniowo
stwierdzenie może – w zależności od czy-
telniczki – przybierać bardzo różne sensy
światopoglądowe, ideowe czy wręcz oko-
łopolityczne.

Matka, Ciotka, Babka, Polska

Pytanie, czy mit pierwszej Solidarności
jest w ogóle treścią znaczącą pośród wszel-
kich współczesnych społecznych wyob-
rażeń. Niestety, nie taka już nowa piosenka
prześmiewców z zespołu Kury wiele mówi
o tym, do jakiego kąta został zepchnięty
– i to w świetle oficjalnej celebry! – soli-
darnościowy topos. Przyda się cytat: „Nie
zapomnijmy o Ideałach Sierpnia / o lu-
dziach, którzy walczyli o wolność / o Ko-
ściele, który stał na straży polskości /

o Odrowężu, który ostatecznie wyssał pi-
jawkę zdrady / nie zapomnij o tych, którzy
poniżali / ani o tych, co saneczkowali na
trzecie piętro / o Sprawie, co ważniejsza
jest niż osobnicze życie / o Matce Polsce
wyśnionej, nieudanej / Matka, Matka,
Matka / Respektuj Ideały Sierpnia / Mat-
ka, Ciotka, Babka Polska / Solidarność,
Solidarmość, Solimarność – solej / nie
zapomnijmy o Szabelkach i Konikach /
o Ułanach, Buzdyganach, Batonikach /
o Batorym z Mosiądzu i Majteczkach
z Brązu / o Gonitwach i Rybitwach Matki
swej, solej / nie zapomnij o nagłych skrę-
tach Kuny / nie zapomnij o smutnych
oczach Drobiu / nie omieszkaj dać Świa-
dectwa polskości / bądź Patriotą, zmyślnie
produkując Miód”. 

Dobrze widać, jak stopniowanie slo-
ganu powoli przechodzi w groteskę, gdy
spiętrzenie wzniosłości odkleja się od pol-
skiego „tu i teraz”, by zamknąć rzecz szy-
derą z „pragmatycznego patriotyzmu”.
Song Kur jest sprawnym i trafnym po-
pkulturowym zdaniem sprawy z losów
solidarnościowego mitu. Dodatkowo in-
tuicyjnie wyczuwamy, że jako społeczeń-
stwo przez dekady oglądaliśmy Solidarność
w jej historycznym wymiarze, przede
wszystkim jako dzieje karczemnego sporu
wokół Lecha Wałęsy. Oczywiście olbrzymia
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wina jego samego, że ten spór tak się po-
toczył. Co więcej, każdy bardziej świadomy
widz debaty publicznej dobrze wie, że
w tej sprawie już w czasach III Rzeczpos-
politej dokonało się tyle wolt środowi-
skowych, iż niezaangażowany obserwator
ma prawo poczuć co najmniej niesmak,
albo odwrócić się obojętnie od okołosoli-
darnościowych wspominków.

Historia pierwszej Solidarności, czy
ściślej jej ciemne karty, dotyczące choćby
tego, kto faktycznie i w jakim zakresie
współpracował z bezpieką, służyła jako
amunicja, którą strzelali do siebie w latach
90. postsolidarnościowi politycy, prowa-
dząc bardzo nieraz małostkowe spory po-
lityczne. Ideały Sierpnia zostały rozpar-
celowane między wciąż zmieniające się
konstelacje. Notabene – ich obecny kształt
ustalił się właściwie dopiero jakąś dekadę
temu. Dla jednych Henryka Krzywonos,
dla drugich Anna Walentynowicz; dla
jednych Lech Wałęsa, Henryk Wujec,
Zbigniew Frasyniuk; dla drugich Joanna
i Andrzej Gwiazdowie, Krzysztof Wy-
szkowski, Jadwiga Chmielowska. Soli-
darnościową autodestrukcję świetnie opi-
sał Jacek Kaczmarski w metaforycznym
utworze „Dwadzieścia lat później”, na-
wiązującym do znanych powieści Dumasa
o losach czterech muszkieterów: „Przyja-
ciele okłamują się w ukłonach, / Nie ufają
sobie dawno już za grosz: / Nowych
czasów bólem dali się przekonać, / Że się
zdradą, a nie szpadą kreśli los! / Każdy
za siebie, kosztem każdego / Na prywatną
miarę grób mości; / »Jeden za wszystkich,
wszyscy za jednego« – / Stara baśń nie-
winnej młodości...”.

Zepchnięte na dalszy plan

Obecnie mamy do czynienia z sytuacją,
gdy właściwie całym uniwersum symbo-

licznym rządzi pamięć już nie tyle post-
solidarnościowa, co neoendecka. Nikt
chyba jeszcze nie poddał analizie naukowej
tego zjawiska, ale widać dziś dobrze, że
stadionowy trend (nie używam tego okre-
ślenia pejoratywnie), związany z kultem
Żołnierzy Wyklętych, a także popkulturową
modą na odzież patriotyczną, wzmocniony
przez działania instytucjonalne i polary-
zację posmoleńskich sporów tożsamo-
ściowych, przebojem wdarł się do poli-
tycznego i medialnego mainstreamu. A po-
nieważ to środowiska narodowe w znacz-
nej mierze podniosły i wzmocniły przekaz
wokół post-AK-owskiego podziemia w po-
czątkach PRL, to one stały się naturalnym
depozytariuszem tego trendu. Mam po-
czucie graniczące z pewnością, że nawet
starsze pokolenia Polaków – te, które
były bezpośrednio zaangażowane w pierw-
szą Solidarność – także podjęły „wyklęty”
mit jako swój. W pewien sposób zrezyg-
nowały z własnej solidarnościowej opo-
wieści – jako nadmiernie frustrującej,
budzącej zbyt wiele osobistych i wspól-
notowych rozczarowań, a w zamian pod-
chwyciły historię z początków PRL, po-
nieważ o wiele łatwiej dało się ją prze-
mienić we wzniosłą patriotyczną opowieść. 

Dlaczego tak się stało? Książka Dzido
w niezamierzony sposób daje na to pytanie
odpowiedź. Widać w niej wyraźnie, jak
wiele osób zaangażowanych w pierwszą
Solidarność rozczarowało się rzeczywis-
tością III Rzeczpospolitej. Pod bardzo
różnymi względami, od społeczno-gos-
podarczych do kwestii definiowania i za-
kresu swobód obywatelskich. Nierzadko
w grę wchodzi również problem zepchnię-
cia kobiet pierwszej Solidarności na plan
dalszy, już w początkach III RP. W tym
względzie interpretacja genderowa stanowi
stale powracający wątek lektury: ten trop
pojawia się nie tylko w opowieściach choć-
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by Barbary Labudy, ale wyraźnie jest on
bliski autorce, choć podaje go ona w ście-
niowany sposób. Sądzę, że nie wynika to
nie tyle z jakiejś strategii wobec czytelni-
czek i czytelników, co z jej dużej wrażli-
wości na fakt, iż bohaterki jej pracy utoż-
samiają się obecnie z bardzo różnymi
światopoglądami.

Warto zresztą podkreślić, że zarówno
film „Solidarność według kobiet”, jak
i książka „Kobiety Solidarności” rozsadzają
logikę typowych polskich narracji.
Owszem, historia roli kobiet w pierwszej
Solidarności opowiadana jest w kluczu
okołofeministycznym: ważnym punktem
odniesienia jest choćby Shana Penn,
 amerykańska feministka, autorka prac
„Podziemie kobiet” i „Sekret Solidarności”.
Równocześnie i w filmie, i w książce,
która rozwija i dopełnia wiele wątków
obrazu, bardzo mocne jest przekonanie,
przez lata wyszydzane przez wielkomiej-
sko-liberalne elity, że szczególnie pierwsze
lata przepoczwarzania PRL w III RP wią-

zały się ze zbyt dużymi kosztami społecz-
nymi, z krzywdą zbyt wielu osób. 

Nie jest to kwestia wyłącznie prze-
konania dawnych bohaterek Solidarności,
które zniknęły w kompletnej niepamięci
i dziś żyją skromnie na polskiej prowincji
albo dawno wyjechały na emigrację za-
robkową – jak Ewa Ossowska. To znacznie
szerszy problem, do którego nawiązywał
dr hab. Rafał Łętocha w książce „O dobro
wspólne. Szkice z katolicyzmu społecz-
nego”, w rozdziale poświęconym niemiec-
kiemu ordoliberalizmowi: „przez lata nie-
wolniczo kopiowaliśmy wzory sowieckie,
po roku 1989 zaś dawni specjaliści od
ekonomii marksistowskiej przekwalifiko-
wali się błyskawicznie na ortodoksyjnych
liberałów i w tym duchu zaczęli reformo-
wać polską gospodarkę. Wyobraźnię ludzi
rozbudzano wzorem dalekiej Japonii, któ-
rej kopia miała powstać między Odrą
a Bugiem, natomiast pozostawano zupeł-
nie obojętnym na to, co się stało za naszą
zachodnią granicą [autor mówi o sukcesie
niemieckiego powojennego modelu gos-
podarczego – K. W.]. Co prawda artykuł
20. konstytucji z 1997 r. mówi, iż »spo-
łeczna gospodarka rynkowa oparta na
wolności działalności gospodarczej, włas-
ności prywatnej oraz solidarności, dialogu
i współpracy partnerów społecznych sta-
nowi podstawę ustroju gospodarczego
Rzeczpospolitej Polskiej«. Jednak tak na-
prawdę należy to uznać jedynie za czczy
gest nie mający żadnego przełożenia na
rzeczywistość”. To również powód roz-
czarowań pokolenia Solidarności: post-
solidarnościowe elity z wielu przyczyn
odrzuciły solidaryzm społeczny, jako fun-
dament ładu społeczno-gospodarczego:
wygrała lokalna wersja nowego kolonia-
lizmu, realny liberalizm, oparty na eko-
nomicznym darwinizmie i stopniowym
wycofywaniu się instytucji centralnych
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oraz samorządowych z rzetelnej polityki
społecznej.  

Dodam istotną rzecz do powyższego
wywodu Łętochy. Nie tylko postkomuniści
przemianowali się na kserowaszyngtoń-
skich liberałów. To również duża część
postsolidarnościowych elit w praktyce,
siłą bezwładu lub bardzo świadomie, przy-
jęła za swoją ideologię i praktykę terapii
szokowej. Pisze o tym szczegółowo David
Ost na kartach książki „Klęska Solidar-
ności”, do której również w czytelny sposób
odwołuje się Marta Dzido. 

O nadziei

Lektura opowieści o biografiach zapom-
nianych bohaterek pierwszej Solidarności
umożliwia jednak coś niezwykłego. Spod
grubej warstwy trudnej historii, spod gru-
bej warstwy wszystkich niepowodzeń,
Dzido wydobywa piękno tych życiorysów.
Widzimy dzielne kobiety z pokolenia na-
szych matek i babek, organizujące, współ-
uczestniczące i współdecydujące o losach
ruchu, który za sprawą „siły bezsilnych”
poważnie nadwyrężył opresyjne struktury

Polski Ludowej. Pierwsza Solidarność wi-
dziana oczyma tych kobiet to oddolny
ruch społeczny, samorządny i niezależny,
nie tylko jako struktura związkowa, ale
też jako przejaw życia obywatelskiego,
emanacja odwagi cywilnej, zdolności do
samozaparcia. Choć równocześnie to wciąż
opowieść o cenie, jaką przyszło płacić za
tę odwagę.

Jeżeli rację mają myśliciele, którzy
twierdzą, że świat postoświeceniowy, świat
zsekularyzowany jedynie odtwarza się-
gające głęboko w przeszłość człowieka
i społeczeństw struktury świata przedno-
woczesnego, przenikniętego religią, to
„Kobiety Solidarności” są specyficznym
„martyrologium”, czyli świadectwem o zło-
żonej ofierze. Rzecz nie w samym cier-
pieniu, jak powierzchownie rozumie się
martyrologię, ale w zdaniu sprawy z od-
wagi, siły charakterów, talentów, klęsk
i zwycięstw jednostek i solidarnościowej
wspólnoty. W tym sensie martyrologium
jest zawsze opowieścią o nadziei. Ta lektura
to zatem opowieść o nadziei, bardzo trud-
nej, bo niejednokrotnie przegranej. 
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„NK” w potrzebie!

„Nowa Konfederacja” znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, w związku
z utratą kilku Darczyńców. W sierpniu stałe przychody miesięcznika wyniosły
7 900 zł. Aby przetrwać, potrzebuje on 8 494 zł miesięcznie.

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

Jeśli cenisz „NK” – wesprzyj ją! 

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Darowizny na rzecz fundacji są w Polsce (art. 16 ustawy o fundacjach)
zwolnione z podatku. Co więcej, podlegają odliczeniu od podatku zarówno
przez osoby fizyczne, jak i prawne, zgodnie z przepisami ustaw o podatku do-
chodowym od osób fizycznych i prawnych.
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O nas

„Nowa Konfederacja” to pierwszy w Polsce internetowy miesięcznik idei.
Koncentrujemy się na tematyce politycznej o znaczeniu strategicznym. „NK”
to medium misyjne, tworzone przez obywateli – dla obywateli. Jako pierwsi
w Polsce działamy profesjonalnie wyłącznie dzięki wsparciu Darczyńców.

Stawiamy sobie trzy cele główne.

Po pierwsze, chcemy tworzyć miejsce poważnej debaty
o państwie i polityce.
Dziś takiego miejsca w Polsce brakuje. Wskutek postępujących procesów

tabloidyzacji oraz uzależnienia mediów opiniotwórczych od partii i wielkiego
kapitału, brak ten staje się coraz bardziej dotkliwy.

Stąd, w środowisku skupionym dawniej wokół kwartalnika „Rzeczy
Wspólne” – poszerzonym po rozstaniu z Fundacją Republikańską w kwietniu
2013 o nowe osoby – powstał pomysł stworzenia internetowego tygodnika/mie-
sięcznika idei. Niekomercyjnego i niezależnego medium, wskrzeszającego
formułę głębokiej publicystyki. Mającego dostarczać zaawansowanej wiedzy
o polityce w przystępnej formie.

Nasz drugi cel to pełnienie roli pośrednika
między światem ekspercko-akademickim a medialnym.
Współczesna Polska jest intelektualną półpustynią: dominacja tematów

trzeciorzędnych sprawia, że o sprawach istotnych mówi się i dyskutuje rzadko,
a jeśli już, to zazwyczaj na niskim poziomie. Niemniej w świecie akademickim
i eksperckim rodzą się niekiedy ważne diagnozy i idee. Media głównego
nurtu przeważnie je ignorują. „Nowa Konfederacja” – ma je przybliżać.

Cel trzeci to aktualizacja polskiej tradycji republikańskiej.
Republikanizm przyniósł swego czasu Polsce rozkwit pod każdym względem.

Uważamy, że jest wciąż najlepszym sposobem myślenia o polityce – i uprawiania
jej. Co więcej, w dobie kryzysu demokracji, jawi się jako zarazem remedium
i alternatywa dla liberalizmu. Jednak polska tradycja republikańska została
w dużym stopniu zapomniana. Dążymy do jej przypomnienia i dostosowania
do wymogów współczesności.

Dlaczego konfederacja? Bo to instytucja esencjonalna dla polskiej tradycji
republikańskiej – związek obywateli dążących razem do dobra wspólnego
w sytuacji, gdy inne instytucje zawodzą. W naszej historii konfederacje bywały
chwalebne (konfederacja warszawska 1573 r., sejmy skonfederowane jako
remedium na liberum veto), bywały też zgubne (Targowica). Niemniej, zawsze
były potężnym narzędziem obywatelskiego wpływu na politykę.

Dzisiejszy upadek debaty publicznej domaga się nowej konfederacji!
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