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Kochamy Policję. To nie tyle deklaracja,
co stwierdzenie faktu. Jesienią 2016 roku
spośród wszystkich instytucji publicznych
(z Kościołem katolickim oraz mediami
publicznymi i prywatnymi włącznie) tylko
samorządy oceniane były przez Polaków
lepiej – i to o jeden punkt procentowy.
Mało kto ma chyba świadomość, że 72%
badanych dobrze ocenia pracę Policji,
a jedynie 17% ma o niej złe zdanie. Jak
wykazuje Maciej Gurtowski podstawowy
powód tak dobrych ocen jest oczywisty –
w ostatnim piętnastoleciu mieliśmy do
czynienia z bezprecedensowym na skalę
europejską spadkiem liczby przestępstw. 

Policja – oczko w głowie reformatora?

Dobre oceny pracy Policji i niskie statystyki
przestępstw powinny cieszyć zadeklaro-
wanego państwowca, radykalnego liberała
i wrażliwego społecznie socjalistę. Wszak
zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom
to ta sfera działania państwa, o której
fundamentalnym znaczeniu mówią wszys-
cy, poza anarchizującymi libertarianami

i lewicowcami. Zgadzając się zatem, że
sprawna policja to fundament dobrego
państwa – powinniśmy być, patrząc na
statystyki, ze swojego państwa dumni.
A przecież wiemy, jak jest…

Nie bez powodu w czasach radykalnej
przebudowy państwa właśnie policję re-
formuje się jako pierwszą – by obywatele
w codziennym życiu jak najszybciej odczuli
jakościową zmianę aksjologii i poziomu
działania aparatu władzy. Tak było choćby
w Gruzji po „rewolucji róż”, gdy z dnia
na dzień radykalnie zmniejszono zatrud-
nienie w tej przerośniętej postsowieckiej
służbie i doprowadzono błyskawicznie do
daleko idącej zmiany pokoleniowej, za-
trudniając jako mundurowych rzesze
dobrze wykształconych młodych ludzi.
Reforma ta stała się symbolem moderni-
zacji i walki z korupcją, entuzjastycznie
ocenianym przez międzynarodowe insty-
tucje, stawiające ten przypadek za wzór
reform. Mimo politycznej porażki ekipy
ówczesnych reformatorów, wciąż na gru-
zińskich ulicach wyróżniają się sympa-
tyczni, proaktywni i pomocni w każdej

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

Polska Policja zmieniła się na lepsze niemal nie do poznania. Zmiany
w niej mogłyby zainspirować reformowanie innych obszarów państwa.
Niestety, problem mało kogo interesuje
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sprawie funkcjonariusze, a lokalna ko-
menda bywa często jedynym, naprawdę
nowoczesnym budynkiem w miejscowości. 

Polityczna ignorancja

W Polsce taka rewolucja chyba nie była
potrzebna. Zamiast niej mieliśmy cichą
ewolucję, która dzisiaj daje nam wysokie
poczucie bezpieczeństwa obywateli i...
petryfikuje ignorancję elit w tym obszarze.
Wydawać by się bowiem mogło, że taki
stan rzeczy będzie dla polskiej polityki
nie tylko powodem do dumy, ale też
przedmiotem poważnej analizy transfor-
macyjnej. Gdy służba zdrowia, wymiar
sprawiedliwości czy inne obszary funk-
cjonowania państwa pozostawiają – rów-
nież wedle badań zaufania obywateli –
o wiele więcej do życzenia niż Policja, to
prześledzenie jej reform powinno być
abecadłem dla środowisk o reformator-
skich zapędach. Niestety, case policyjnej
przemiany wcale nie jest prosty do prze-
studiowania. Brakuje w polskich think
tankach, mediach i na uczelniach owoców
syntetycznego spojrzenia na ćwierćwiecze
przemian, które sprawiły, że transformację
w tym obszarze można dziś już uznać za
udaną. W niniejszym numerze „NK” po-
dejmujemy próbę nadrobienia zaległości
w tym obszarze. 

Co o Policji mówi nam lektura pro-
gramów większości partii politycznych?
Niewiele. Dość wspomnieć, że w aktua-
lnych dokumentach programowych Plat-
formy Obywatelskiej czy Partii Razem
nie pada chyba nawet nazwa tej formacji.
Ugrupowanie Ryszarda Petru w dość cha-
rakterystycznym dla siebie stylu ogranicza
się do stwierdzenia, że dla zapewnienia
nam bezpieczeństwa w czasach zagrożenia
terrorystycznego policja… powinna współ-
pracować ze służbami innych państw.

Równie charakterystyczne są pomysły
partii Janusza Korwin-Mikkego, który
proponuje połączyć policję ze strażą miej-
ską i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego oraz podporządkować ją propono-
wanemu Ministerstwu Policji – jednemu
z ośmiu resortów, które wedle partii Wol-
ność należy utrzymać. Wreszcie, nie za-
skakują postkomuniści, którzy w przed-
wyborczym programie Zjednoczonej
 Lewicy proponowali głównie zwiększenie
nakładów na tę służbę – m.in. komisariat
w każdej gminie i podniesienie wynagro-
dzeń dla funkcjonariuszy.

Bliższa mundurowi prawica?

Zainteresowaniem tematem wyróżniają
się Kukiz’15 oraz Prawo i Sprawiedliwość.
Ze „Strategii zmiany”, przedwyborczego
zbioru propozycji reform ugrupowania
niedoszłego prezydenta, dowiadujemy się,
że „problemem organizacyjnym Policji
jest utrzymujący się od lat styl dowodzenia
typowy dla struktury wojskowej, a nie
cywilnej”. Przywoływane, również w tym
tekście, pozytywne wyniki Policji są zdiag-
nozowane jako problem. „Wszechobecna
statystyka powoduje konieczność mani-
pulacji danymi, zjawisko niestety po-
wszechne wśród komendantów wojewódz-
kich i powiatowych, starających się za-
dowolić przełożonych z KGP” – przekonuje
ugrupowanie Pawła Kukiza, który od lat
jest znany z osobistego zainteresowania
służbami mundurowymi. Co proponuje?
Decentralizację zarządzania i oparcie
struktury o powiaty, zmianę zadań ko-
mendy głównej i komend wojewódzkich
oraz dołączenie do dzisiejszej Policji straży:
miejskich, leśnej, rybackiej, ochrony kolei
etc. Na sam koniec „Strategia Zmiany”
„poddaje szerokiej debacie publicznej”
pomysł, by komendantów powiatowych
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wybierali w głosowaniu obywatele. Za-
strzega jednak zachowawczo, że „taką re-
formę można by wprowadzić, kiedy uda
nam się już przebudzić społeczeństwo
obywatelskie i poczucie odpowiedzialności
za lokalną wspólnotę”.

Spojrzenie partii rządzącej na Policję
wymaga w naturalny sposób osobnego
potraktowania, uwzględniającego zarówno
programowe diagnozy i pomysły, praktykę
pierwszego roku rządów, jak i szerszy
sposób spojrzenia na rolę Policji w pań-
stwie. Niestety, mimo intensywnych starań
z naszej strony nie udało nam się prze-
prowadzić rozmowy z przedstawicielem
politycznego kierownictwa Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Przekrojowa formuła każe więc przytoczyć
pokrótce tylko najważniejsze działania
rządzących.

W zapowiedziach Prawa i Sprawied-
liwości widoczne były trzy podstawowe
obszary, które możemy już ocenić pod
kątem podjętych w pierwszym roku rzą-
dów działań. Po pierwsze – przywracanie
likwidowanych w poprzednich lata po-
sterunków. Politycy PiS-u wielokrotnie
powtarzali, że koalicja PO-PSL zlikwido-
wała w czasie 8 lat rządów połowę, tj.
418 z 817 posterunków. W pierwszym
roku rządów PiS przywrócił 24 z nich,
a do końca kadencji planuje łącznie przy-
wrócić ok. 100. Po drugie – podniesienie
rangi dzielnicowych, ułatwienie obywa-
telom kontaktu z nimi oraz wysłanie więk-
szej liczby policjantów na ulice. Tu rząd
chwali się sukcesami chyba nieco na wy-
rost – może bowiem do nich zaliczyć je-
dynie uruchomienie aplikacji mobilnej,
pozwalającej na kontakt z dzielnicowym
oraz likwidację części wakatów w służbie.
Trzeci element programu to po prostu
większe wydatki. Do Sejmu trafił właśnie
projekt ustawy o ustanowieniu „Programu

modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochro-
ny Rządu w latach 2017–2020”, który
przewiduje ponad 4 miliardy złotych na-
kładów na inwestycje w Policję. MSWiA
chwali się, że już w tym roku podwyżki
dla funkcjonariuszy były wyższe, niż za-
kładali poprzednicy. Dodać też trzeba, że
przystosowano przepisy do zwolnienia
byłych pracowników MO i ZOMO, których
na stanowiskach kierowniczych miało się
ostać kilkuset. 

Nie obyło się bez wpadek. W kluczo-
wym z punktu widzenia bezpieczeństwa
roku Światowych Dni Młodzieży i szczytu
NATO w Warszawie pozwolono sobie na
dwa miesiące bez komendanta głównego.
Przypomnijmy – mianowany w grudniu
2015 roku Zbigniew Maj odszedł ze sta-
nowiska w atmosferze skandalu po dwóch
miesiącach, a jego następcę znaleziono
dopiero w kwietniu. Z drugiej strony –
nie da się ukryć, że w przypadku obu im-
prez nie doszło do żadnych poważnych
incydentów. Nie mieliśmy też większych
kontrowersji związanych ze służbą w czasie
marszów, manifestacji i imprez masowych,
a te w poprzednich latach były z pewnością
głównym motywem dyskredytacji Policji
w debacie i opinii publicznej.

Krytykować z głową, a nie w czambuł

Konkretne, w porównaniu z désintéres-
sement pozostałych formacji, propozycje
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parlamentarnej prawicy nie znaczą, że
na prawicy problemu z podejściem do
Policji nie ma. Analizując ostatnie lata
dyskursu prawicowych mediów i wypo-
wiedzi działaczy oraz blogerów można
chyba zaryzykować hipotezę, że to jej
sympatykami musi być te ledwie kilka-
naście procent Polaków, którzy wciąż o tej
służbie myślą źle. Część konserwatywnych
i wolnościowych liderów opinii jest (lub
była, do czasu zmiany władzy) Policji po
prostu z definicji niechętna, przy okazji
ochoczo kompromitując się w swojej za-
palczywości. Warto wspomnieć moment,
gdy jeden z polityków poprzedniego rządu
raczył przypomnieć banał politologiczny,
że to państwo ma monopol na przemoc.
Internet zakwitł od prześmiewczych me-
mów, a za totalitarne skłonności do bu-
dowania państwa policyjnego zaatakowali
go politycy i dziennikarze związani
z ówczesną opozycją. Co gorsza, na sub-
kulturowej niechęci kibiców do stróżów
prawa próbują lansować się domorośli
liderzy polskiej „alternatywnej prawicy”,
ze Zbigniewem Stonogą na czele. 

Czy to znaczy, że Policji nie należy
krytykować? Wprost przeciwnie. Prze-
strzeni do poważnej, merytorycznej i eks-
perckiej krytyki jest wiele, zaś chętnych
do niej – zbyt mało. Zmiana przepisów
dotyczących inwigilacji, ujęta w nowelizacji
Ustawy o policji, była najlepszym przy-
kładem tego, jak histeria (akurat głównie
po drugiej stronie sceny politycznej) za-
stępowała potrzebne argumenty. Kontro-
wersyjne sprawy, w których słyszymy
oskarżenia funkcjonariuszy o zbyt ostre
interwencje i mamy jedynie „zeznania
przeciw zeznaniom”, każą się zastanowić
nad skutecznym, a jednocześnie niekrę-
pującym możliwości policjantów systemem
monitorowania ich pracy. Wreszcie, gdy

mundurowe związki zawodowe lobbują
za przywróceniem przepisów o 100-pro-
centowej wypłacie w czasie przebywania
na zwolnieniu lekarskim trzeba przypo-
mnieć, że to akurat jedna z tych reform
poprzedniego rządu, której należy bronić.
Po zrównaniu warunków „chorobowego”
z innym branżami okazało się, że liczba
funkcjonariuszy przebywających na tzw.
L-4 spadła o… blisko 30%. Powszechne
przebywanie na lewych zwolnieniach
dobrze pokazuje, że nawet mimo impo-
nujących ocen aktywności Policji etos
pracy funkcjonariuszy pozostawia sporo
do życzenia. 

Z reformatorskiej perspektywy warto
casus zmiany w Policji na poważnie prze-
analizować, myśląc równolegle o inspi-
racjach dla innych obszarów życia pań-
stwowego, jak i jej przyszłych wyzwaniach
oraz pojawiających się co rusz systemo-
wych problemach. Być może lepszego
momentu, by w propaństwowych środo-
wiskach podjąć poważny namysł nad tym
zagadnieniem nie będzie. Dziś coraz rza-
dziej widzimy na murach osławione
„HWDP” i „JP na 100%”. Miłosne wyznanie
pewnie tak łatwo nie zastąpi wulgaryzmów,
ale widok pielgrzymów wiwatujących
spontanicznie na cześć funkcjonariuszy
na pewno może nadać namacalnych kon-
turów marzeniu o sprawnym i szanowa-
nym państwie. Nie schrzańmy tego. 
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Po 1989 roku polska policja znalazła się
w kryzysie, a wyjście z niego zajęło jej
ponad dekadę. Dziś statystyki przestęp-
czości kryminalnej znajdują się na histo-
rycznie niskim poziomie. Polacy deklarują
także częściej niż inni Europejczycy, że
czują się na ulicach bezpiecznie. Aktualnie
wyzwaniem dla polskiej policji jest walka
z przestępczością gospodarczą i cyber-
przestępczością. 

Nie ma społeczeństw bez przestęp-
czości. Nie da się jej nigdy całkowicie wy-
eliminować. Jednakże rozmaite zbioro-
wości istotnie różnią się między sobą pod
względem natężenia przestępczości. Dla-
tego też, jeśli przestępczości nie da się
całkowicie wyeliminować, należy dążyć
raczej do kontrolowania jej poziomu. Tak
też współcześnie zadaniuje się służby po-
licyjne – mają w taki sposób utrzymywać
pod nadzorem skalę przestępczości, aby
istotnie nie zakłócała ona funkcjonowania
społeczeństwa jako całości.

Dobrym przykładem problemu kon-
trolowania przestępczości jest sytuacja
w Szczecinie, o której media informowały

we wrześniu tego roku. Po rozbiciu przez
policję najważniejszych gangów, w prze-
stępczym półświatku Szczecina zapanował
chaos, z którym służby nie potrafią sobie
do dziś poradzić.

Czarne lata dziewięćdziesiąte

Transformacji ustrojowej roku 1989 to-
warzyszyła totalna destabilizacja kruchego
stanu równowagi na styku świata prze-
stępczego i służb. Ze służby odeszli starzy
milicjanci i esbecy, którzy jacy byli, tacy
byli, ale potrafili w jakimś stopniu trzymać
za… echem…, to znaczy potrafili w jakimś
stopniu kontrolować sytuację w półświat-
ku. Część z nich, czy na skutek negatywnej
weryfikacji, czy też w efekcie bodźców
o bardziej rynkowym charakterze, od-
wróciła sojusze i z kontrolujących prze-
mieniła się w niekontrolowanych.

W pierwszej dekadzie III RP prze-
stępczość szalała i policja przez ponad
dziesięć lat nie potrafiła poradzić sobie
z jej jako takim okiełznaniem. Symbo-
licznym apogeum bezradności policji

Maciej GurtowsKi
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”,
doktor socjologii

Zastępy twardych gliniarzy i sympatycznych dzielnicowych muszą zostać
uzupełnione wyspecjalizowanymi kadrami analitycznymi o wszechstron-
nym przygotowaniu ekonomicznym

wyzwania policji w bezpiecznym kraju

http://wyborcza.pl/7,87648,20710988,szczecin-jak-dziki-zachod-policja-rozbila-stare-gangi-i-teraz.html?disableRedirects=true
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w starciu z przestępcami było zabójstwo
komendanta głównego policji Marka Pa-
pały w 1998 i zagadkowa niemożność wy-
jaśnienia tej sprawy. Drugim momentem
krytycznym dla polskiej policji była strze-
lanina w Magdalence, gdzie z rąk bandy-
tów zginęło dwóch funkcjonariuszy, zaś
kilkunastu zostało rannych. 

Przełom lat dwutysięcznych

I w drugiej dekadzie III RP stał się cud.
Przestępczość uliczna w Polsce, zwłaszcza
ta z użyciem przemocy, poleciała na łeb,
na szyję. Według danych Eurostatu w la-
tach 2002–2012 na całym kontynencie
statystyki przestępczości spadły wtedy
łącznie o ok. 11%. Ale w przypadku naszego
kraju spadek ten był niemal dwukrotnie
większy i wyniósł ok. 21%! O 39% spadły
w naszym kraju statystyki przestępstw
z użyciem przemocy. O 48% spadła liczba
odnotowanych zabójstw, o 59% liczba od-
notowanych rozbojów, o 39% liczba
 odnotowanych włamań, a o 71% spadły
statystyki kradzieży samochodów. 

Tyle statystyki odnotowywanej prze-
stępczości. Ale dobrą zmianę w omawianej
materii potwierdzają także inne dane. Po-
lacy deklarują, że czują się bezpiecznie
w miejscu zamieszkania i na ulicy oraz
dobrze oceniają pracę policji. Co więcej,
aktualnie 65% ankietowanych Polaków
deklaruje, że ma zaufanie do policji, to
nieco mniej niż osiąga wojsko (79%) i Ko-
ściół katolicki (70%), ale więcej niż Unia
Europejska (56%) czy sądy (45%).

Z pewnością istotną przyczyną znacz-
nego spadku przestępczości w naszym
kraju w latach dwutysięcznych był wy-
raźnie obserwowalny i odczuwalny ogólny
wzrost zamożności społeczeństwa oraz
wejście Polski do UE i strefy Schengen,
co otworzyło dla rodzimej przestępczości

nowe rynki ekspansji. Ale nie można tu
odmówić również zasług polskiej policji,
która w utrzymywaniu przestępczości na
niskim poziomie odgrywa istotną rolę. 

Przestępczość nie spada, lecz się
przebranżawia

Polscy kryminolodzy są zgodni, że prze-
stępczość w Polsce, zwłaszcza ta zorgani-
zowana, przebranżawia się. Technika kry-
minalistyczna i praktyka śledcza policji
oraz prokuratury dość dobrze sobie radzą
z czynami klasycznie rozumianymi jako
przestępcze, np. z zabójstwami, fałszer-
stwami itp. Dużo trudniej jest wykrywać,

ścigać i procesowo wygrywać sprawy z za-
kresu przestępczości gospodarczej. Co
więcej, przynoszą one większe zyski niż
np. haracze i grożą za nie dużo niższe
wyroki. Nakoksowani dresiarze z lat 90.
zastąpieni zostali przez ubranych w gar-
nitury wyłudzaczy VAT-u, którzy potrafią
drenować społeczeństwo na miliardy zło-
tych, stosując wyrafinowane narzędzia
przestępcze.
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https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/12719,Polacy-czuja-sie-bezpiecznie-w-miejscu-zamieszkania.html
https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/12719,Polacy-czuja-sie-bezpiecznie-w-miejscu-zamieszkania.html
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Crime_statistics/pl
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Crime_statistics/pl


Walka z tego rodzaju przestępczością
wymaga innych narzędzi niż te rozwinięte
przez polską policję na kanwie doświad-
czeń lat 90. Zastępy twardych gliniarzy
i sympatycznych dzielnicowych muszą
zostać uzupełnione wyspecjalizowanymi
kadrami analitycznymi o wszechstronnym
przygotowaniu ekonomicznym. Taka zmia-
na również może potrwać dekadę, tym-
czasem formy przestępczości ewoluują
i kryminaliści są zawsze kilka kroków
przed policjantami.

Popularne filmy i seriale kryminalne
utrwaliły obraz walczącego o sprawiedli-
wość twardego gliny, potrafiącego umie-
jętnie lawirować na granicach przestęp-
czego półświatka. Często podkreślany
w tych artystycznych wizjach był motyw
konfliktu czy nieprzystawalności brudnych
realiów operacyjnej pracy na ulicy i biu-
rokratycznych wymogów policyjnej hie-
rarchii. Brudny Harry nie potrafił funk-
cjonować, wypełniając kwity za biurkiem. 

Kłopot w tym, że równie nieprzysto-
sowany do działania w warunkach poli-
cyjnej machiny biurokratycznej jest nowy
typ policjanta, którego trzeba będzie ko-
niecznie pozyskać.

Wyzwania cyberprzestępczości i
polowanie na Ygrekowców

Jeszcze trudniej niż z przestępczością gos-
podarczą będzie polskiej policji walczyć
z rozwijającymi się, ewolucyjnie nowymi
formami cyberprzestępczości. Głównym
problem, który trzeba pilnie rozwiązać
jest właśnie policyjna biurokracja. Jako
struktura hierarchiczna i scentralizowana
działa ona zbyt wolno, aby reagować na
nowe rodzaje zagrożeń.

Drugi problem jest jeszcze poważ-
niejszy. Nowy rodzaj policjanta, który po-
trafiłby skutecznie zwalczać cyberprze-
stępczość, nie będzie potrafił w biurokracji
policyjnej odnaleźć się w jeszcze większym
stopniu niż archetypowy brudny Harry.

Zdaje sobie z tego sprawę amery-
kańska NSA, która niedawno rozpoczęła
kampanię łowienia młodych pracowników
z pokolenia Ygrek, którzy są najlepiej
przystosowani do podjęcia walki z cybe-
rzagrożeniami, najlepiej je rozumieją, ale
mają specyficzne potrzeby dotyczące wa-
runków pracy. Subkultura hakerska ce-
chuje się pewnym anarchizmem i atmo-
sferą luzu, która rozmija się zupełnie
z realiami biurokratycznymi policji. 

Wąsatemu komisarzowi może być
trudno zaakceptować to, że jego nowy
specjalista od cyberprzestępczości przy-
jeżdża do pracy nieregularnie, a i nie
wcześniej niż na 9:30. Ciężko mu będzie
też przyjąć, że jest on na stałe przyklejony
do swojego smartfona i nie potrafi pisać
raportów dłuższych niż 2 strony A4. 

Polska policja, a i inne służby państwa
odpowiedzialne za bezpieczeństwo kry-
minalne, stoją przed wielkim wyzwaniem,
jakim jest walka z cyberprzestępczością.
Potrzeba pewnej zmiany mentalnej wśród
policyjnej hierarchii, która musi dopuścić
możliwość lokalnej zmiany stylu funk-
cjonowania aparatu policyjnego. Potrzeba
pilnie utworzyć w polskiej policji środo-
wisko przyjazne dla wybrednych Ygre-
kowców, o spłaszczonej hierarchii i ela-
stycznych warunkach pracy. Tylko oni są
w stanie nadgonić tracony czas i nawiązać
bardziej wyrównaną walkę z cyberprze-
stępcami. Tymczasem czas nagli coraz
bardziej, a pieniądze uciekają. 
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http://www.politico.com/agenda/story/2015/12/federal-government-cyber-security-technology-worker-recruiting-000330
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http://www.politico.com/agenda/story/2015/12/federal-government-cyber-security-technology-worker-recruiting-000330
http://www.politico.com/agenda/story/2015/12/federal-government-cyber-security-technology-worker-recruiting-000330
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Gliniarz, na którego twarzy malowało się
wyraźne zmęczenie po całonocnym pat-
rolu, powiedział do mnie zrezygnowanym
głosem: „Skończyłem kierunek pokrewny
do pańskiego i widzi pan, co robię. Zaczyna
się od ulicy. Albo się na niej zostaje, albo
idzie dalej”. Minęły lata, a zmieniło się
niewiele.

Być może na komendach nie leje się
już morze wódki (zainteresowani pewnie
powiedzą, że nigdy się nie lało), a kadra
to w przeważającej części ludzie po stu-
diach, znający języki, których po prostu
splot różnych wydarzeń usytuował na od-
cinku policyjnym. Być może wizerunek
policjanta w dzisiejszej Polsce kojarzony
jest z przystojnym aktorem, który na du-
żym ekranie dzielnie strzeże swoich zasad
i zawsze otacza się pięknymi kobietami –
dziś już nie musi nazywać się Callahan,
ale Desperski. Zmiana w postrzeganiu
części mundurowych niewątpliwie nastą-
piła na pograniczu realiów i popkultury.
A jak sytuacja wygląda z perspektywy
zwykłego sierżanta? Tak, jak wyglądała
zawsze.

Szara codzienność krawężnika

30-letni Wojtek (imię zostało zmienione –
przyp. red.) jest dzielnicowym na war-
szawskiej Woli. Trafił tu prosto po stu-
diach. Dlaczego zdecydował się na służbę?
Odpowiedź jest oczywista. Pewna praca,
zapewnione dodatki, „trzynastki”, przy-
wileje emerytalne. Nie jest to najwyższa
półka finansowa, ale wystarczy odbębnić
dodatkowe wykłady w Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie, odsłużyć swoje, by
perspektywa awansu i wyższych zarobków
stała się realna. 

W porównaniu do swoich kumpli
z roku nie narzeka. W końcu dyplom po
jednej z tysięcy prywatnych uczelni, pro-
dukującej humanistów, nie daje przepustki
do kariery, ale jedynie podbija statystyki
publicznego oświecenia. Summa summa-
rum niemal każdy pracownik sieci barów
szybkiej obsługi może dopisać sobie do
nazwiska skrót „mgr”. Zresztą, z rozpra-
wami na temat Arystotelesa, Hobbesa czy
Schmitta niewiele wspólnego ma również
i to, czym zajmuje się na co dzień Wojtek.

aleKsander MajewsKi
Dziennikarz, z wykształcenia prawnik 

Dziś policjanci, od których wymaga się olbrzymiej dyspozycyjności,
a często również odwagi, są postawieni w sytuacji konfrontacji z prawdzi-
wymi przestępcami, bez jakiegokolwiek poważnego wsparcia ze strony
państwa

Pitbull z wyrwanymi zębami



„Nie ma znaczenia to, czy powalisz na
glebę wielkiego kafara czy zwykłego lesz-
cza. To tylko jedna liczba. W kajecie wy-
gląda tak samo” – mówi dzielnicowy.
„Musimy zapełniać rubryczki. Bardziej
opłaca nam się spisać kilku gówniarzy za
palenie w parku niż dobrać się do dupy
właścicielom sklepu z dopalaczami, który
mamy pod nosem. Nic nie zrobisz. Tak
to działa” – przyznaje.

Jego życie nie jest nawet wycinkiem
filmów akcji. To ciągłe łażenie i pisanie –
wyszukiwanie okazji do wystawiania man-
datów. Zawsze trafi się jakaś okazja.
I choćby po to warto łazić. 

Niekiedy pogoń za wynikiem przy-
biera absurdalne formy, które skutecznie
odstręczają od munduru kolejnych adep-
tów. „Spędziłem na ulicy rok. Rok za
długo” – mówi 28-letni Kamil, dzisiaj
aplikant w kancelarii adwokackiej. „Zanim
wpadłem na pomysł studiowania prawa,
wylądowałem na unitarce. Codzienne ła-
żenie po ulicach i łowienie okazji do wy-
pisania mandatu” – wspomina. Jednak
nie to było dla niego najtrudniejsze. Jak
sam przyznaje, z trudem przyjmował
wskazówki starszych kolegów w sprawie
„nacisków bezpośrednich”. Na czym one
polegały? – „Oporny delikwent, często
nieszkodliwy pijaczyna, musiał dostać
z liścia. Mieliśmy specjalne wskazówki
co do tego, jak uderzyć, by nie zostawić
śladu. Oczywiście wszystko na drodze
nieformalnej” – relacjonuje Kamil. Per-
spektywa stabilnej pracy szybko mu
zbrzydła. Wybrał harówkę na śmieciówce
w sektorze prywatnym i zaoczne studia
prawnicze. Dziś może się tylko cieszyć
z podjętej decyzji.

Nie każdy jest w stanie unieść ciężar
ciągłej presji. Z jednej strony – przełożo-
nych, którzy liczą na ściśle określone re-
zultaty opisane liczbami, z drugiej – nieu-

stanne siłowanie się z ulicznymi opry-
chami, pijakami i ludźmi cierpiącymi na
chroniczny nadmiar czasu wolnego. 

Głośnym echem odbiła się samobój-
cza śmierć gorzowskiego policjanta, który
targnął się na swoje życie podczas służby.
Nikt nie miał wątpliwości co do podłoża
jego czynu. Ze strony kolegów padły mocne
słowa pod adresem przełożonych i nie-
wydolnego systemu, który wysługuje się
przepracowanymi gliniarzami z ulicy.

„Obowiązki typowe dla swojej służby
dzielnicowi realizują przy okazji. A powinni
być gospodarzami swoich rejonów” – czy-
tamy w raporcie NIK-u. To właśnie Naj-
wyższa Izba Kontroli w swoim raporcie
dotyczącym pracy dzielnicowych zwraca
uwagę na największe bolączki tej części
pracy policyjnej. „W sytuacji ograniczeń
kadrowych i finansowych dzielnicowi są
(...) często traktowani jak „rezerwa kad-
rowa” i wykorzystywani do bieżących,
priorytetowych zadań, niezwiązanych bez-
pośrednio ze specyfiką ich pracy, nawet
wbrew wewnętrznym przepisom” – in-
formuje Izba.

Zmiany, zmiany, zmiany...

Wraz z przejęciem władzy przez Prawo
i Sprawiedliwość odżył temat reformy
funkcjonowania polskiej policji.
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„Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie
w miejscu zamieszkania, tam, gdzie robimy
zakupy, uczestniczymy w różnych spot-
kaniach, gdzie chodzą do szkoły nasze
dzieci. Aby wszystko zadziałało, potrzeba
bardzo ścisłej współpracy dzielnicowego
z mieszkańcami. Niesłychanie istotne jest
zaufanie obywateli do policji. Bo nawet
najbardziej profesjonalnie działające służby
nie dysponują wszystkimi informacjami” –
powiedział w wywiadzie dla „Gazety
Współczesnej” wiceminister spraw we-
wnętrznych i administracji Jarosław Zie-
liński. „Chcemy skoncentrować uwagę
dzielnicowych na pracy na rzecz bezpie-
czeństwa mieszkańców ich rewirów. Czy
nie są one zbyt rozległe? Jeden człowiek
nie jest w stanie gruntownie poznać praw-
dziwych problemów kilku tysięcy ludzi” –
podkreślił wiceszef MSWiA.

Rzeczywiście dzielnicowi stanowią
obecnie zaledwie 8% wszystkich funkcjo-
nariuszy (ok. 100 tys. policjantów). Tym-
czasem przeprowadzone analizy wskazują,
że optymalna liczba to 10 tys. dzielnico-
wych, czyli 10%. MSWiA zapewnia, iż do-
strzega problem i zapowiada odciążenie
tej grupy. Tylko czy z obiecujących założeń
cokolwiek zostanie w obliczu codziennych
wymagań? W końcu nastawienie na wynik
w myśl zasady „sztuka jest sztuka” nadal
funkcjonuje.

„Udało nam się wyprowadzić policję
zza biurek, co już teraz można zauważyć –
w jednych miastach bardziej, w innych
mniej, ale tendencja jest dostrzegalna” –
usłyszałem z ust wiceministra Zielińskiego. 

Jednocześnie wiceszef MSWiA do-
strzega poprawę relacji na linii obywa-
tel-funkcjonariusz. „Można również za-
uważyć lepszą współpracę policji ze spo-
łeczeństwem. Jestem przekonany, że ak-
ceptacja społeczna dla działań munduro-

wych na pewno będzie wzrastała” – za-
pewnia Jarosław Zieliński.

Teoria i praktyka

Kilka miesięcy po rozmowie z wicemi-
nistrem spraw wewnętrznych i admini-
stracji zadzwonił do mnie znajomy poli-
cjant, który poprosił o pomoc. Powód?
Napad na funkcjonariusza pełniącego
służbę i zaskakująco ospałe – jego zda-
niem – działania prokuratury w tej sprawie. 

Historia, jakich wiele... 14 sierpnia
w podwarszawskim Ossowie grupa chu-
liganów po uroczystościach patriotycznych
spaliła altankę w pobliżu miejsca rekon-
strukcji Bitwy Warszawskiej. Interweniu-
jący policjant został poczęstowany potęż-
nym uderzeniem butelką w głowę. Skoń-
czyło się na wizycie w szpitalu – męż-
czyźnie założono kilkanaście szwów.

Sprawca, 23-letni Wojciech K., usły-
szał zarzuty z art. 224 par. 2 i 3 KK
w związku z art. 157 par. 2 KK. Jego czyn
zakwalifikowano jako użycie przemocy
w celu zmuszenia funkcjonariusza do „za-
niechania prawnej czynności służbowej
i odstąpienia od podjętej interwencji,
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a tym samym spowodowania u pokrzyw-
dzonego obrażeń w postaci licznych ran”.
Mężczyzna dobrowolnie poddał się karze
zaproponowanej przez prokuratora Pro-
kuratury Rejonowej w Wołominie. Jej
wymiar może budzić tylko pusty śmiech...
Śledczy wystąpił z wnioskiem o wymie-
rzenie „2 lat ograniczenia wolności
w postaci nieodpłatnej kontrolowanej
pracy na cele społeczne w wymiarze 24
godzin w stosunku miesięcznym”. 

Jednym słowem – agresywny oprych
uniknie więzienia, a policjant jeszcze długo
będzie musiał oglądać w lustrze blizny
na swojej głowie. 

Dajcie im kły i pazury!

Wygląda na to, że do wcielania w życie
dość ambitnych planów wiceministra Zie-
lińskiego potrzebna będzie ścisła współ-
praca MSWiA i Ministerstwa Sprawied-
liwości. Dziś policjanci, od których wymaga

się olbrzymiej dyspozycyjności, a często
również odwagi, są postawieni w sytuacji
konfrontacji z prawdziwymi przestępcami,
bez jakiegokolwiek poważnego wsparcia
ze strony państwa. Funkcjonariusze bar-
dziej muszą obawiać tego, by nadgorliwy
prokurator nie postawił im zarzutu prze-
kroczenia uprawnień niż skupić się na
skuteczności własnych działań. Odbijają
sobie w inny sposób... Wyśrubowane ocze-
kiwania co do wyników statystycznych
rodzą frustrację, a ta z kolei przeistacza
się w zwykłe czepialstwo, agresję wobec
„normalsów” i kolejne odhaczone rubryki
w kajetach.

Jeśli na tym obszarze nie zajdą zmia-
ny, sukcesem policji wciąż pozostaną ty-
siące spisanych bezdomnych czy dziecia-
ków z papierosami. A przecież zabezpie-
czenie tak wielkiej imprezy jak Światowe
Dni Młodzieży pokazuje, że możliwości,
a co najważniejsze – umiejętności polskich
mundurowych sięgają znacznie wyżej.
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„Ten wybór jest częścią większego zja-
wiska, które od pewnego czasu obserwu-
jemy na scenie politycznej świata. Nie-
którzy nazywają to dobrą zmianą” – mó-
wiła o zwycięstwie Trumpa premier Beata
Szydło. W dalszej części udzielonego ty-
godnikowi „Do Rzeczy” wywiadu podkre-
ślała, że wygrana Trumpa jest „kalką”
polskich wyborów prezydenckich 2015
roku, zwycięstwem, którego „obawiają się
przede wszystkim elity”. Te słowa znako-
micie oddają emocje całego obozu, który
doszedł do władzy jesienią 2015 roku.
Kluczową emocją współczesnej polskiej
prawicy jest niechęć do establishmentu.
Nie tylko postkomunistycznego, nie tylko
lewicowo-liberalnego. Każdego. 

Premier Szydło podkreśla to na każ-
dym kroku, deklarując „służymy Polakom,
nie elitom”. Słuchając tych i podobnych
wypowiedzi można mieć nawet wrażenie,
że w wyobraźni rządzących oba te zbiory
są rozłączne. PiS nie chce, by elity służyły
Polakom, by podjęły współpracę z rządem,
przyczyniając się choćby do realizacji bar-
dzo trudnej strategii wicepremiera Ma-

teusza Morawieckiego. Miejsce elit w no-
wym porządku to miejsce rytualnego
„chłopca do bicia”, wroga publicznego
numer 1. Oczywiście można tłumaczyć,
iż emocje takie podsyciły wrogie wobec
PiS-u wypowiedzi wielu przedstawicieli
kręgów opiniotwórczych, powtarzane jak
mantra w ostatnich latach. Wypowiedzi
wypychające to, co prawicowe i związane
z PiS-em poza nawias życia publicznego. 

Cementowanie konfliktem

Nie zamierzam usprawiedliwiać prawicy,
jednak fakt, że w ostatnich latach przed
dojściem do władzy dwie najważniejsze
funkcje w państwie, jakie sprawowali jej
przedstawiciele to wicemarszałek Sejmu
i marszałek województwa podkarpackiego,
nie mógł pozostać bez wpływu na jej
postawę. Z kolei rzadko zapraszani do
publicznej telewizji, stanowiący mniejszość
wśród gości wpływowego TVN-u publicyści
prawicy uznali, że jedyną strategią prze-
trwania jest pisanie dla własnych najbar-
dziej zagorzałych zwolenników. 

rafał Matyja
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Obóz rządzący kieruje się sprzeciwem wobec wszelkich elit. Odrzucenie
myślenia konserwatywno-instytucjonalnego skutkuje zatraceniem świa-
domości, jaką wartość dla państwa ma ciągłość

antyelitaryzm gubi prawicę



Po wyborach należało się spodziewać
raczej osłabienia retoryki antyestablis-
hmentowej, wskazania pól współpracy,
określenia ram szerszego kompromisu.
Do niczego takiego nie doszło. Przeciwnie,
sposób toczenia sporu o Trybunał Kon-
stytucyjny ostentacyjnie lekceważył wszel-
kie możliwości kompromisu, nawet na
poziomie zasad prowadzenia pracy legi-
slacyjnej. Miało boleć. Jarosław Kaczyński
scementował „biało-czerwoną drużynę”
konfliktem, który uniemożliwiał jej poli-
tykom nawiązywanie współpracy z estab-
lishmentem. 

Czynnikiem, który umacniał tę orien-
tację było nastawienie wielu ważnych
działaczy PiS-u, którzy wiedzieli, iż anty-
establishmentowy charakter ugrupowania
premiuje ludzi lojalnych i niemających
szans na uznanie w szeregach establis-
hmentu. Premiuje tych, którzy potrafią
„iść w zaparte” i nie nawiązywać kontaktu
intelektualnego z przeciwnikiem. Tak jest
wygodniej i dla Nowogrodzkiej, i dla więk-
szości osób sprawujących z jej rekomen-
dacji najważniejsze stanowiska. 

Fakt, że tak ukształtowana partyjna
elita ma kłopoty z rządzeniem jest zmar-
twieniem z punktu widzenia PiS-u dru-
gorzędnym. Ostentacja, z jaką lekceważy

się profesjonalne kryteria doboru kadr
nie tylko ośmiela „biernych, miernych,
ale wiernych”, lecz daje też gwarancję, że
to oni są solą ugrupowania. 

Lud vs establishment

Inteligentniejsi publicyści tego obozu pró-
bowali – jak Piotr Skwieciński – podpo-
wiadać taktykę tworzenia nowego estab-
lishmentu, nowych elit. To jednak zadanie
nie tylko przekraczające umiejętności PiS-
u, ale co więcej – absolutnie sprzeczne
z jego tożsamością i interesami. W jakimś
stopniu dopuszczalne jest oczywiście „sko-
rzystanie z okazji”, indywidualne popra-
wienie sytuacji materialnej, objęcie lu-
kratywnych stanowisk w spółkach skarbu
państwa i mediach publicznych. 

Ale na tym koniec. Każdy, kto zacznie
budować w obrębie nowych porządków
„własne imperium” może skończyć jak
Dawid Jackiewicz. Tak brzmi lekcja, której
Jarosław Kaczyński udzielił swojej partii
jesienią, ryzykując nawet obniżenie jej
publicznej reputacji. Celem nie jest two-
rzenie nowych elit, ale ustanawianie mo-
delu, w którym interes publiczny jest de-
finiowany jako trwale sprzeczny z intere-
sem „establishmentu”.

Prawica zdaje się definiować własne
rządy jako oparte o dwie kluczowe zasady.
Po pierwsze – chce dokonywać redystry-
bucji dochodów w interesie „ludu”. Inte-
resie pojmowanym materialnie i doraźnie.
Po drugie – chce rządzić wbrew interesom
panujących od ćwierćwiecza elit. Swojego
udziału w sprawowaniu władzy, tworzeniu
zrębów ustroju i jego późniejszych korekt
nie pamięta. Każdemu, kto przejdzie na
jej stronę zapomni wszystko – nawet tak
potępianą służbę w strukturach PRL
i członkostwo w rządzie PO. Świat zaczął
się 25 października 2015. 
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Data graniczna

Ta data może być dla nas graniczna
z dwóch powodów. Po pierwsze – ze
względu na opisane wyżej zjawisko urzę-
dowej amnezji obozu rządzącego. Ale co
ważniejsze – także dlatego, że można
z nią związać inne zjawisko. Ograniczenie,
a być może eliminację kilku pól w polskiej
polityce, które do tej pory wywierały na
nią istotny wpływ. 

Największe z nich to pole postko-
munistyczne, które po 25 października
ostatecznie rozpadło się na dwa udzielające
się w mediach skrzydła: głoszące poglądy
podobne do KOD-u i Platformy oraz udzie-
lające mniej lub bardziej ostentacyjnego
wsparcia działaniom PiS-u. Pole to, przez
lata zręcznie zagospodarowywane przez
Millera i Kwaśniewskiego, było ważnym
stabilizatorem rynkowej i prounijnej orien-
tacji Polski, a zarazem gwarantem bez-
pieczeństwa elit Trzeciej Rzeczpospolitej. 

Z punktu widzenia niniejszej analizy
istotniejszy jest zanik innego pola – umiar-
kowanej prawicy. Zanik nie w sensie „par-
tyjnym” czy „frakcyjnym”, ale ideowym.
W pierwszych latach (2001–2005) PiS
był formacją, w której czynnik konser-
watywnego instytucjonalizmu był istotnym
elementem tożsamości i pomysłów pro-
gramowych. Po zawiązaniu koalicji z Sa-
moobroną i LPR jego znaczenie osłabło,
a w ostatnich latach wątek ten został
praktycznie wyeliminowany. Częściowo
dlatego, że na scenie politycznej nie było
rywala, który głosiłby podobne hasła. Pe-
rypetie Polski XXI czy PJN pokazywały,
że pole to kurczy się od dawna. Parado-
ksalnie zresztą, jej najgłębszy kryzys zaczął
się w momencie, gdy zdawała się zdobywać
apogeum wpływów. Gdy przymierzano
się do utworzenia rządu PO-PiS, któremu
ton mogliby nadawać politycy tacy jak

Jan Rokita i Ludwik Dorn, Jacek Sary-
usz-Wolski i Kazimierz Ujazdowski, jak
Marek Biernacki i Zyta Gilowska. Wszystko
wzięło w łeb, kiedy wskutek pragmatycznej
decyzji Donalda Tuska i Jarosława Ka-
czyńskiego dwie główne partie porzuciły
kurs na wspólne rządzenie i zdecydowały
się na dyskontowanie tego, co je różni. 

Prawica bez umiaru

W tym momencie każdy polityk, którego
poglądy mogły przyczynić się do budo-
wania mostów między dwoma ugrupo-
waniami, traktowany był podejrzliwie.
Z czasem zaś – marginalizowany. Co wię-
cej, choć stanowiska PO i PiS-u rozchodziły
się coraz bardziej, to wbrew potocznym
wyobrażeniom o przestrzeni politycznej –
miejsca między tymi partiami było coraz
mniej. Nawet arcypragmatyczny Gowin
wybrał sobie do eksperymentu partyjnego
z Polską Razem egzotyczne tereny ło-
wieckie w pobliżu Korwin-Mikkego i nie
próbował poszukiwać „wyborcy PO-PiS”.
Zradykalizował – jak się okazało na chwi-
lę – retorykę antyunijną i wolnorynkową,
rozwijając skrót PiS, jako „populizm i so-
cjalizm”. Ugrupowanie, którego politycy
domagali się solidarności europejskiej
w sprawach Ukrainy, jednym tchem głosiło
postulat „małej Unii”, będącej przede
wszystkim przestrzenią wolnego handlu.

Po 25 października 2015 r. okazało
się, że w polityce przestrzeń umiarkowanej
prawicy to jednoosobowy protest Kazi-
mierza Ujazdowskiego w sprawie polityki
PiS-u wobec Trybunału Konstytucyjnego
i jednoosobowe wotum separatum Jacka
Saryusza-Wolskiego od stanowiska Plat-
formy Obywatelskiej w sprawie przetargu
na Caracale. To ważny moment nie tyle
w historii politycznej, ile ideowej polskiej
prawicy.
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Pierwsze jej wcielenie – to z lat osiem-
dziesiątych – przyniosło z sobą wyrazisty
program liberalno-konserwatywny, reha-
bilitujący pojęcie państwa, wolnego rynku,
decentralizacji władzy i samorządu, wolnej
przedsiębiorczości. W kampanii Lecha
Wałęsy i jego bloku prawicowość została
zdefiniowana na lata przede wszystkim
jako mieszanka postulatów katolickich
i związkowych, uzupełniona werbalnym
antykomunizmem i zapowiedziami suro-
wej polityki antykorupcyjnej. W praktyce
jednak za ostrą retoryką Wałęsy, PC czy
ZChN-u szło niewiele. Nawet do przefor-
sowania ustawy zakazującej aborcji po-
trzebne było poparcie części Unii Demo-
kratycznej i to jej stanowisko wpłynęło
na to, co dziś określamy jako „aborcyjny
kompromis”, którego zresztą nie poparło
wówczas kilku posłów ZChN-u.

Przyszłość konserwatywnego
instytucjonalizmu

Konserwatywny instytucjonalizm znalazł
jednak swoje miejsce w szerokiej formule
centroprawicy lat 90., mając istotny wpływ
na ukształtowanie rozwiązań dotyczących
samorządu terytorialnego, modelu funk-
cjonowania szkół niepublicznych czy po-
litykę kulturalną i historyczną, kontynuo-
waną także w czasach późniejszych. Śro-
dowiska umiarkowanej prawicy wnosiły
do życia intelektualnego i politycznego
krytyczne spojrzenie na charakter naro-
dowy, właściwe nie tylko Stańczykom, ale
także wczesnym tekstom Romana Dmow-
skiego, pesymizm w ocenie natury ludzkiej
(choćby odmienne od liberalnego stano-
wisko w sprawach polityki karnej) oraz –
co najważniejsze – specyficzny nacisk na
kwestie siły państwa i sprawności jego
instytucji. W warstwie krytycznej spotykały
się tu zresztą z powszechną na prawicy

lat 90. krytyczną oceną postkomunistycz-
nych porządków. 

W kręgu konserwatywnego instytu-
cjonalizmu pojawiły się najciekawsze kon-
cepcje wzmocnienia władzy wykonawczej,
usprawnienia centrum rządu, a zarazem
krytyki „Polski resortowej” czy pełzającego
centralizmu. Zasadniczą orientacją tego
nurtu była też walka o możliwie silne
wpływy prawicy w establishmencie, a nie
antyestablishmentowa ostentacja. Z pew-
nością taki zamiar towarzyszył rządom
AWS, ale też do pewnego stopnia polityce
PO i PiS-u w Sejmie IV kadencji. Dopiero
po wyborach 2005 roku i zerwaniu roz-
mów koalicyjnych rozpoczął się proces,
w wyniku którego PO stała się obrońcą
establishmentu, a PiS postanowił przejąć
elektorat protestu, wspierający wcześniej
Samoobronę i LPR.

Taka orientacja obu partii elimino-
wała postulaty prawicowo motywowanego
instytucjonalizmu. W Platformie uchodziły
one za PiS-owskie odchylenie, którego
partia pozbyła się wraz z Janem Rokitą.
W PiS-ie były traktowane jako liberalne
miazmaty, złudzenia, że o jakości polityki
decydują „jakieś instytucje”, a nie „wy-

17

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 12 (78)/2016, 7 grudnia 2016–3 stycznia 2017 www.nowakonfederacja.pl

w pierwszych latach (2001–

2005) Pis był formacją,

w której czynnik

konserwatywnego

instytucjonalizmu był

istotnym elementem

tożsamości i pomysłów

programowych



próbowane kadry”. Ostatnim przed wy-
borami aktem konserwatywnego insty-
tucjonalizmu była zgłoszona przez Ujaz-
dowskiego idea „pakietu demokratyczne-
go”, która PiS-owi pasowała jedynie in-
strumentalnie, jako narzędzie do wzmoc-
nienia krytyki rządzącej większości, a która
została całkowicie porzucona po zwycię-
stwie. 

Inna prawica jest możliwa

Konserwatywny instytucjonalizm nie pa-
suje do logiki partyjnej wojny domowej,
znoszącej wszelkie wspólne punkty od-
niesienia. Nie pasuje do antyestablis-
hmentowej „Międzynarodówki Emocji”,
która świętuje zwycięstwo Trumpa. Jego
przyszłości nie można zatem wiązać z suk-
cesami dominującego dziś na prawicy –
nie tylko w PiS-ie – nurtu. Ale historia
wielu krajów europejskich pokazuje, że
mody intelektualne zmieniają się, a prak-
tyka polityczna weryfikowała już znacznie
silniejsze nurty od tego, który dominuje
w prawicowych tygodnikach, na salonach
nowej władzy czy w klubach parlamen-
tarnych PiS-u czy Kukiz’15, w intelek-

tualnym zapleczu rządzącej większości.
Zwłaszcza, gdy antysystemowej retoryce
parlamentarnej większości towarzyszą
całkowicie zgodne z systemową logiką
podziału łupów zachowania. 

Zaletą konserwatywnego instytucjo-
nalizmu może być nie tylko to, że pozwala
na formułowanie zdania odrębnego, ar-
gumentowanie za inną polityką, tworzenie
przestrzeni, w której można rozsądnie
myśleć poza logiką konfliktu. Jego wiara
w instytucje skutkuje bowiem także zdol-
nością proponowania trwałych i szeroko
akceptowanych rozwiązań, tworzenia spój-
nej filozofii rządzenia, która nie jest –
jak obecnie – kakofonią sprzecznych de-
klaracji bez pokrycia. Wbrew pozorom,
rywalizacja idei nie przebiega według tych
samych reguł, zgodnie z którymi toczy
się obecna wojna partii politycznych. Przy-
chodzą nowe pokolenia, do gry wchodzą
nowi politycy, pojawiają się nowe projekty
medialne. Pojawia się intelektualny fer-
ment. Nawet jeżeli jest tak, jak twierdzi
wielu, że 25 października 2015 r. otworzył
nowy okres w politycznej historii Polski,
to z pewnością nie jest to ostatnie takie
otwarcie. 
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Stefan Sękowski: Napisaliście Państwo
książkę, która ma zachęcić osoby za-
rządzające w administracji publicznej
do osiągania sukcesu zawodowego
poprzez budowanie własnej „administ-
rategii”. Zaskoczyło mnie to. Urzędnik
powinien być sługą, wykonywać po-
lecenia, a nie wyznaczać sobie sam
kierunki – a przecież „strategia” właśnie
to oznacza.

Izabela Kisilowska: Zapewne jakaś część
osób, które się zgłaszają do pracy w ad-
ministracji, chce przede wszystkim zrobić
coś dla swojego kraju. Cześć jednak, za-
ryzykowałabym nawet stwierdzeniem, że
jest to większość, ma z pewnością także
i inne motywacje. To nie oznacza, że nie
będą one działać dla dobra kraju czy lo-
kalnej wspólnoty. W „Administrategii”
wychodzimy ze stanowiska, że jeżeli nie
postawimy na satysfakcję zawodową osób,
które nasz sektor publiczny tworzą i nie

połączymy ich sukcesu indywidualnego
z sukcesem kraju, to trudno nam będzie
się dalej rozwijać jako kraj. Dlaczego to
takie ważne? Bo jako kraj znajdujemy się
w krytycznym momencie. Żeby przesko-
czyć „pułapkę średniego dochodu”, mu-
simy nie tyle adaptować dobre praktyki
i rozwiązania wymyślone i sprawdzone
gdzie indziej, co stać się (przynajmniej
w jakimś obszarze) kreatorem innowa-
cyjnych rozwiązań. A do tego trzeba nam
ludzi uzdolnionych, twórczych, otwartych,
o których niełatwo na dzisiejszym, kon-
kurencyjnym, globalnym rynku pracy. 

Maciej Kisilowski: Jednym z kluczowych
wyzwań każdej organizacji dążącej dziś
do sukcesu jest właśnie możliwość pozys-
kania do pracy utalentowanych ludzi. Gdy
popatrzymy na to, jak organizacje, które
osiągają sukces, zabiegają o nich, to ar-
gument służby, delikatnie mówiąc, rzadko
jest stosowany jako zachęta do aplikowania. 

iZabela KisilowsKa
Konsultant w jednej z czołowych międzynarodowych firm doradztwa
strategicznego, doktor nauk politycznych Uniwersytetu Cambridge

Maciej KisilowsKi
Profesor Prawa i Zarządzania Publicznego w Central European
University, absolwent Uniwersytetów Yale, Princeton i Insead

urzędnik nie sługa

Z izabelą i Maciejem Kisilowskimi 
rozmawia stefan sękowski



Bo to firmy, których celem jest zysk.

MK: Ale ten zysk jest osiągany przez „słu-
żenie” klientowi, więc teoretycznie można
by powiedzieć, że coś tu nie gra. Dlaczego
Facebook czy Google nie szukają ludzi,
którzy, powiedzmy, opiekowali się bez-
domnymi kotami, tylko zdolnych infor-
matyków? Traktowanie administracji jako
„służby publicznej” jest koncepcją sprzed
stu lat; stanowiła ona przetransferowanie
idei zarządzania z okresu Taylora i Forda
do sektora publicznego. 

IK: Jako doradca pracuję z firmami pry-
watnymi. Mimo że ludzie w nich pracujący
nie są nastawieni na „służbę”, to zdarza
się, że kultura organizacyjna tych przed-
siębiorstw potrafi wytworzyć tak silne
poczucie misji, że zarabianie pieniędzy
przestaje być wyłącznym motywatorem
ludzi, a wręcz schodzi na dalszy plan.

Na tym zbudowany jest model spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu.

IK: Bo tak to działa! A mimo to organizacje
te, rekrutując ludzi do pracy, zachęcają
do niej odwołując się do różnych indywi-
dualnych motywacji kandydatów. Rzadko
zdarza się, że kandydaci decydują się
przyjąć ofertę pracy, bo produkty, które

przyszły pracodawca sprzedaje, nabywane
są w ramach fair trade, na przykład.

MK: Jest kilka powodów, dla których
trudno się rozstać z pojęciem „służby
publicznej”. Po pierwsze, bo to tradycja –
tak zawsze było. Po drugie, ludzie obawiają
się, że nie będą mogli kontrolować urzęd-
ników, jeśli przestaną oni być trybikami
w maszynie. Paradoksalnie, mocno liczymy
na samokontrolę, wynikającą z etosu służ-
by publicznej, a jednocześnie cały czas
uważamy, że urzędnicy są zbyt słabo kon-
trolowani. 

Mniej obawiam się słabej kontroli, bar-
dziej tego, że urzędnik, który będzie
miał własną strategię, nie będzie potrafił
się wpisać w szerszy plan strategii
swoich przełożonych.

MK: Ten sam problem miały prywatne
korporacje w XX wieku: jak coraz większy
indywidualizm kreatywnych pracowników
wpleść w strukturę i strategię organizacji?
Odpowiedzią, którą opracowali m.in. te-
goroczni nobliści z ekonomii, Oliver Hart
i Bengt Holmström, jest teoria agencji.
Jej założeniem jest to, że jest oczywiste
i nieuniknione, że każdy ambitny i krea-
tywny człowiek, którego potrzebujemy,
będzie miał swoje indywidualne cele.
 Kluczem do stworzenia nowoczesnych or-
ganizacji biznesowych jest wymyślenie
takiego mechanizmu, który połączy te
jego cele ze strategią organizacyjną. 

Firmy i urzędy to jednak nie to samo.
Urzędy mają dostarczać dobra pub-
liczne, których rynek może nie dostar-
czyć. One z założenia nie mają być
dochodowe. Wydają cudze pieniądze
na cudze potrzeby – i stąd zupełnie
inaczej określa się ich wydajność.
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MK: Tych różnic jest dużo więcej – ko-
nieczność większej transparencji czy to,
że o sukcesach urzędów nikt nie mówi,
podczas gdy o porażkach mówią wszyscy.
W naszej książce „tłumaczymy” teorię
agencji na warunki funkcjonowania sek-
tora publicznego, przedstawiamy inną lo-
gikę myślenia niż ta oparta na etosie
służby publicznej. Lepiej przyjmijmy, że
urzędnik jest ulepiony z tej samej gliny,
co inni ludzie i także myśli o powiększaniu
swoich korzyści. Nasza książka opiera się
na przeprowadzonych w pięciu krajach
badaniach porównawczych, dotyczących
pracowników kreatywnych z sektora pub-
licznego i prywatnego. W sektorze pub-
licznym to jest niewykorzystana żyła złota!
Wielu ludzi pracujących w administracji
jest wybitnymi ekspertami w swych dzie-
dzinach.

IK: Powiedzmy to otwarcie: to, że urzęd-
nicy chcą osiągać sukces i mają do tego
predyspozycje, to bardzo dobrze!

Kto osiągnął sukces dzięki „administ-
rategii”?

MK: Gdy rozmawia się ze współpracow-
nikami osób, które osiągnęły sukces w ad-
ministracji publicznej, mogą one intui-
cyjnie zrekonstruować w ich działaniach
logikę strategicznego wyznaczania sobie
celów i ich umiejętnej realizacji. To, na
przykład, Jan Ołdakowski w Muzeum
 Powstania Warszawskiego albo Anna
 Streżyńska w Urzędzie Komunikacji Elek-
tronicznej. 

Na czym polega ten nowy rodzaj kon-
troli, wynikający z „administrategii”?

MK: Na trzech elementach. Po pierwsze,
jasne postawienie sobie i organizacji celów

buduje tożsamość, świadomość tego, co
jest ważne. To powoduje, że przez drzwi
mojej instytucji nie przejdą osoby, które
nie są przekonane do tego, że to, co chcę
zrealizować, jest słuszne. Gdy przychodzę
do Muzeum Powstania Warszawskiego,
widzę pasję w oczach wszystkich – od bi-
letera po przewodnika.

IK: Drugim mechanizmem kontrolnym
będzie ustalenie priorytetowych celów
swojej działalności. Miałam okazję ob-
serwować funkcjonowanie Anny Streżyń-
skiej w UKE. Ona obrała sobie jasny cel:
ukonkurencyjnić rynek usług telekomu-
nikacyjnych. Jednocześnie miała pod sobą
regulację rynku usług pocztowych; za jej
urzędowania w UKE za wiele się na nim
nie zmieniło.

Żałuję, że tak się stało, ale może nie
chciała otwierać sobie za dużo frontów? 

IK: No właśnie! Prawie cały jej zespół był
skupiony na rynku usług telekomunika-
cyjnych, to był dla niej i jej zespołu nie-
kwestionowany priorytet. I udało im się
osiągnąć cel. 
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MK: A trzecia istotna kwestia to wytwo-
rzenie takiej kultury organizacyjnej, by
wszyscy wiedzieli, w którą stronę i jak
„wiosłować”. Te trzy elementy stanowią
dużo lepszą kontrolę niż nasz mocno prze-
ceniany etos służby publicznej.

To fajnie brzmi do momentu, w którym
uświadomimy sobie, że mówimy o lu-
dziach, którzy nie stoją na najwyższym
szczeblu administracji. Nasz urzędnik
jest zależny od swoich politycznych
patronów.

IK: Tak jest w każdym sektorze – pub-
licznym, prywatnym, pozarządowym,
w mediach na pewno też. Zawsze trzeba
brać pod uwagę to, że ktoś nad nami jest.
Przywołana prezes Streżyńska zarządzała
UKE twardą ręką, ale miała nad sobą
premiera, który nie wystąpił z wnioskiem
o jej kolejną kadencję. Wydaje nam się,
że niewystarczająco zatroszczyła się o to
poparcie.

MK: Przy czym dziś kilkuletnie kadencje
to standard. Średnia długość urzędowania
prezesa firmy z listy „Fortune 500” to 4,5
roku. W polityce urzędowanie trwa mniej
więcej tyle samo. Nawet jeśli będziemy
mieli świetnych strategów, którzy co parę
lat mogą być z różnych przyczyn usunięci,
jeśli uznamy, że w czasie, który mają,
będą mogli realizować model oparty na
priorytetach otoczeni przez ludzi krea-
tywnych, to kraj będzie szedł do przodu.
Barack Obama nie miał rozbudowanych
kompetencji menadżerskich, ale nawet
jeśli ubezpieczenie społeczne zostanie
przez Republikanów kompletnie rozeb-
rane – co będzie bardzo trudne, bo ludzie
już się do niego przyzwyczaili – to miliony
ludzi przez ten czas miało dostęp do
służby zdrowia. My nie potrzebujemy

strategów, którym wydaje się, że będą
rządzili przez 30 lat, tylko takich, którzy
tworzą strategię na kilka lat. Takim ad-
ministratorem był w swej pierwszej
 kadencji Zbigniew Ziobro. Miał tożsamość:
law & order, ale nie zamykał się w gabinecie
na 3 lata, by pisać raporty „Law&Order
2030”. W każdym miesiącu coś się działo:
informatyzacja sądów, sądy 24-godzinne,
reforma prawa karnego…

Ziobro dobierał sobie także odpowied-
nich współpracowników, np. Andrzeja
Dudę. Do czasu trzymał się też blisko
swoich politycznych patronów.

IK: Mając patrona politycznego trzeba
się wpisać w jego strategię   – tak, by móc
przynajmniej współistnieć. Nigdzie nie
da się osiągnąć sukcesu idąc na wojnę ze
swoim szefem. To zresztą przykład Zbig-
niewa Ziobry potwierdza – czy naprawdę
opłacało mu się pójść na konfrontację
z Jarosławem Kaczyńskim po 2010 roku? 

MK: I nie chodzi tylko o politycznego
patrona, ale także o satysfakcję „klientów”.
Podam przykład. Przez ostatnie 17 lat
twórcy i zarządcy polskiego systemu edu-
kacji patrzyli z góry na rodziców i uważali,
że wszystko wiedzą lepiej. Dziś z wyników
testów PISA prowadzonych przez OECD
wynika, że nasz system edukacji zajmuje
11. miejsce na świecie, choć jeśli chodzi
o PKB per capita (z uwzględnieniem pa-
rytetu siły nabywczej) znajdujemy się na
46. miejscu. To ogromny sukces! Tylko
co z tego, skoro 70% Polaków uważa, że
ten system jest kiepski. W efekcie, istnieje
ogromne ryzyko, że w wyniku zmian,
jakie chce przeprowadzić obecny rząd,
będziemy mieli gorszy system edukacji –
tylko dlatego, że nikt wcześniej nie myślał
o rodzicach. A że to wszystko robi się po
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to, by zyskać poparcie wyborców, to skoro
są oni niezadowoleni, można rozmontować
system, nawet jeśli obiektywnie osiąga
on świetne wyniki.

Pracownicy administracji muszą radzić
sobie także z nie-problemami, czyli
sprawami, które obiektywnie nie wy-
magają rozstrzygnięcia, ale ich szefo-
wie uważają, że trzeba je koniecznie
rozwiązać.

MK: Nie-problemy to duże wyzwanie.
Zajmowanie się nie-problemami zniechęca
do pracy w administracji utalentowanych
ludzi, ludzi „z nazwiskiem”, którzy osiąg-
nęli już swoją zawodową pozycję. Weźmy
przykład Antoniego Macierewicza; trudno
chyba znaleźć obecnie bardziej charyz-
matycznego przywódcę na polskiej scenie
politycznej. A pomimo to, nie udało mu
się zaangażować do prac nad wyjaśnieniem
przyczyn katastrofy smoleńskiej wybitnych
ekspertów, którzy mogliby udowodnić,
że to był jednak zamach. Ludzie, którzy
nie chcą mierzyć się z nie-problemami,
nie będą pracować w administracji.

IK: Z kolei Mateusz Morawiecki nie musiał
wchodzić do tego rządu. Dlatego ponoć
zanim zgodził się objąć tekę ministra roz-
woju, twardo negocjował zakres swoich
kompetencji w rządzie. Jeśli miał zrezyg-
nować z intratnej pozycji szefa banku,
musiał mieć gwarancję, że będzie mógł
realizować to, co uważa za ważne, że
będzie zajmował się faktycznymi wyzwa-
niami. Gdyby wszedł do rządu bez tych
negocjacji, zapewne zostałby zawalony
nie-problemami, którymi taki człowiek
jak on nie chce się zajmować. Po co mu to? 

Przyzwolenie na zajmowanie się nie-
problemami powoduje, że znów ograni-
czamy pulę dobrych, utalentowanych

osób, które można zaangażować do roz-
wiązywania różnych wyzwań. Dlatego tak
istotne jest, by to przede wszystkim me-
nedżerowie zmienili swój sposób myślenia
o nie-problemach: osiągniecie swoje cele,
jeśli będziecie integrować ludzi wokół
realnych problemów, a nie nie-problemów,
które zjadają czas, marnują energię i niosą
za sobą duży koszt alternatywny.

W październikowym numerze „Nowej
Konfederacji” Rafał Matyja proponował,
by „zamiast mobilizować szerokie kręgi
obywateli, pozwolić na mobilizację
elit – do dokonania zasadniczej na-
prawy instytucji, usprawnienia pań-
stwa, zbudowania lepszej doktryny
ustrojowej i lepszego pomysłu na funk-
cjonowanie w ramach konstrukcji eu-
ropejskiej”. Tymi elitami są właśnie
m.in. urzędnicy średniego szczebla.
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Ci ludzie są w polskiej myśli politycznej
zaniedbani?

IK: My też sądzimy, że „agent zmiany”
znajduje się właśnie wśród menadżerów
publicznych średniego szczebla. Drzemie
w nich duży potencjał, jeśli tylko pozwo-
limy im rozwinąć skrzydła, m.in. zdejmując
z ramion ciężar „służby publicznej”. To
oni na co dzień mierzą się z realnymi
problemami. Widzą, co trzeba zmienić,
co działa, a co niekoniecznie. Doskonale
też czują brutalne realia poparcia poli-
tycznego. Jednocześnie są oni wciąż wy-
starczająco blisko różnych „klientów” sek-
tora publicznego – mieszkańców, przed-
siębiorców, regulowanych podmiotów czy
różnego rodzaju innych interesariuszy.
Bo ten średni szczebel administracji, ta
elita, nie może działać hermetycznie, na-
rzucać rozwiązań „z wewnątrz”, „z góry”.
Dobre rozwiązania muszą powstawać
w interakcji z otoczeniem, być efektem
ścisłej współpracy z konsumentami, którzy
stają się ich współproducentami, prosu-
mentami, żeby znów odwołać się do naj-
nowszych trendów w sektorze prywatnym.

Jeśli tworzymy system informatyczny do
obsługi obywateli, na przykład, to miejmy
na względzie, że na co dzień funkcjonują
oni w świecie Google, są przyzwyczajeni
są do intuicyjnych, przyjaznych użytkow-
nikowi aplikacji. Trzeba tworzyć rozwią-
zania z ludźmi, dla ludzi; nie da się tego
zrobić zamykając w gabinetach choćby
najbardziej światłych urzędników. W tym
sensie tworzenie sprzeczności elity — spo-
łeczeństwo nie jest dobrą drogą.

MK: Ale to nie wszystko. Prowadzimy
warsztaty nt. „administrategii” z urzęd-
nikami miejskimi. To ludzie, którzy już
coś mogą, ale nie mają aż tak dużego in-
teresu w tym, by utrzymywać status quo.
Oni mają wielki potencjał zmiany. Ale
docelowo nie da się tych zmian przepro-
wadzić bez odniesienia do najwyższego
szczebla. Musimy mieć zatem także stra-
tegię na poziomie kraju, która jest ukie-
runkowana na innowacyjne rozwiązania,
dzięki którym będziemy w czymś lepsi
od Niemców, Francuzów czy Austriaków.
Tylko tak wydostaniemy się z pułapki
średniego dochodu.
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W grudniu obchodzimy 120. rocznicę
urodzin Stanisława Mackiewicza. Dla-
czego publicysta, który zmarł 50 lat
temu, wciąż ma wielu czytelników?
Na czym polega jego fenomen?

Mackiewicza, moim zdaniem, znamionuje
to, co jest charakterystyczne dla każdego
wielkiego pisarza czy polityka – nie daje
się on zaszufladkować. Podział na zwo-
lenników i przeciwników Cata nie prze-
biega wzdłuż linii prawica-lewica. Dla le-
wicy będzie reakcjonistą, monarchistą,
dla prawicy marną kopią Wielopolskiego
czy też dobrym materiałem na agenta.
Dla nikogo nie jest dogodną pałką, aby
walić swoich przeciwników politycznych
po głowie. Mackiewicz, podobnie jak np.
Stanisław Brzozowski czy Jerzy Giedroyc,
będzie mierził jednych i drugich, ale będzie
budził szacunek ludzi inteligentnych. Mało
jest takich twórców, którzy są chwaleni
jednocześnie przez Rafała Ziemkiewicza

i Sławomira Sierakowskiego. Co jest źród-
łem takiego fenomenu? Pewna intelek-
tualna przekora i cywilna odwaga. Stani-
sław Mackiewicz, mimo wielu wad i dys-
kusyjnych politycznych wyborów, był czło-
wiekiem w swych opiniach niezależnym.
A to cenią ludzie wyłącznie niezależni.

Jego niezależność polegała choćby
na tym, że patrzył na politykę z innej
perspektywy niż większość Polaków
przesyconych romantycznymi wizjami.
Dlaczego?

Perspektywa Mackiewicza to mieszanka
Henryka Sienkiewicza i Jacquesa Bain-
ville’a. Pierwszy odpowiadał za jego ma-
rzenia o restytucji wielkiej i dumnej Rze-
czypospolitej, drugi był mistrzem poli-
tycznego realizmu (bliski umysł m.in. Mi-
chałowi Bobrzyńskiemu). Pokazywał, jak
pewne cele można realizować, ale w okre-
ślonych okolicznościach. Pokazywał, że

Maciej ZaKrZewsKi
Politolog, adiunkt na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 
pracownik krakowskiego Oddziału IPN

Perspektywa Mackiewicza to mieszanka Henryka Sienkiewicza i Jacquesa
Bainville’a. Pierwszy odpowiadał za jego marzenia o restytucji wielkiej
Rzeczypospolitej, drugi był mistrzem politycznego realizmu

cat-Mackiewicz: sentymentalny realista

Z dr. Maciejem Zakrzewskim 
rozmawia Mateusz ambrożek



polityka to nie rywalizacja idei, ale gra
interesów, w której nikt nikomu za darmo
nic nie daje. Jednak, moim zdaniem tym,
co najbardziej stawia Mackiewicza „w po-
przek” jest to, że nie podzielał żadnej
z polskich fobii. Był wielkim politycznym
przeciwnikiem Rosji, ale był też wielkim
znawcą i wielbicielem kultury rosyjskiej.
W Niemczech niemal przez całe lata 30.
widział potencjalnego politycznego so-
jusznika. Anglików szanował nie za ich
górnolotne zapewnienia i piękne dekla-
racje, ale za ich polityczny, egoistyczny
instynkt. Szanował krew ofiar, ale wiedział,
że ofiara nie jest argumentem politycznym.
Używanie narodowego cierpiętnictwa na
płaszczyźnie politycznej uważał za przejaw
niedojrzałości, tak samo jak naiwność. 

Jak to się stało, że Cat połączył kon-
serwatywny sentymentalizm z twardą
kalkulacją w polityce? Te dwie ten-
dencje nie są sprzeczne ze sobą?

To jest naturalny przejaw ludzki. Nie
ma czystych sentymentalistów, czy czy-
stych realistów – oba skrajne wypadki
prowadzą do szaleństwa lub do samobój-
stwa. Tak samo polityka, zawsze polega
na łączeniu tych dwóch elementów: celów
idealnych i środków. Zawsze pozostaje
pytanie o relacje tych dwóch elementów
wobec siebie. Mackiewicz swoją oazę sen-
tymentu miał w historii i w literaturze;
do upartego bronił Jagiellonów, Stanisława
Augusta Poniatowskiego, Radziwiłłów,
Piłsudskiego. Wierzył i propagował szereg
mitów historycznych i politycznych. Ale
to były symbole pewnego geniuszu poli-
tycznego (nie zawsze skutecznego). Ten
sentyment dał Mackiewiczowi pasję i po-
lityczną namiętność, dzięki którym z tak
wielką zręcznością propagował swoje po-
lityczne kalkulacje. Z jego „Historią Polski”

czy „Latami nadziei” można się zgadzać
lub nie, ale nie sposób nie doczytać jego
książek do końca. Ta pasja daje mu to, że
jest wysłuchany. 

Cat uważany jest za konserwatystę,
należał do środowiska tzw. wileńskich
żubrów. Czym to środowisko się cha-
rakteryzowało, jakie miało pomysły na
rzeczywistość polityczną?

Tzw. wileńskich żubrów nazywano również
kataryniarzami w związku z ich udziałem
w odsłonięciu pomnika carycy Katarzyny
II w Wilnie w 1904 roku. To było środo-
wisko polityczne arystokracji, które
w okres II RP weszło z dość obciążaną
hipoteką lojalności wobec Petersburga.
Natomiast dzięki swoim niezwykle dużym
majątkom finansowali oni „Słowo”, któ-
rego redaktorem był Mackiewicz. Mimo
że „Słowo” uznawano przekornie za organ
tego środowiska, to trzeba zaznaczyć, że
Mackiewicz cieszył się wielką autonomią.
Świadczy o tym choćby przypadek „Ża-
garów”, mocno lewicującego dodatku,
który Mackiewicz długo utrzymywał mino
nacisków z zewnątrz.

Mało się mówi o monarchizmie Cata.
Jak patrzył na perspektywę powrotu
monarchii? Czy uważał ją za możliwą?
Był raczej legitymistą, czy uważał, za
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Adolfem Bocheńskim, że monarchizm
jest motywowany racją stanu?

W przypadku Mackiewicza i Bocheńskiego
mamy do czynienia z uczniami Bainville’a,
który postrzegał monarchizm jako właśnie
postulat wynikający z racji stanu. Dla
Mackiewicza monarchia była ze swej za-
sady anacjonalistyczna, dawała możliwości
zjednoczenia na gruncie politycznym róż-
nych nacji dawnej Rzeczpospolitej, co
miało się przekładać na jej siłę zewnętrzną,
przede wszystkim wobec Rosji. Innego
istotnego sensu monarchizmu Mackie-
wicza nie było. Reszta to sentyment. 

Co, Pana zdaniem, Cat-Mackiewicz
wniósł do polskiego myślenia o polityce? 

Może raczej co próbował wnieść.
Mackiewicz, jak i np. „stańczycy”, zmagał
się z pewnymi nawykami politycznymi
Polaków. W czasie II Rzeczpospolitej kry-
tykował brak politycznej ambicji w zrea-
lizowaniu. a potem kontynuowaniu poli-
tyki wschodniej Piłsudskiego. Wskazywał
konieczność przede wszystkim kierowania
się w relacjach międzynarodowych ostroż-
nością i rozumem, a nie uczuciami. Był
jednym z pierwszych i najbardziej bezli-
tosnych krytyków polityki Becka. Wpro-
wadził pojęcie sojuszy egzotycznych. Dla
niego takim sojuszem był związek z Wielką
Brytanią, teraz tę definicje spełnia kierunek

proamerykański. Jednak chyba najwięk-
szym zarzutem wobec Becka, zarzutem
wypowiadanym niezbyt głośno, było po-
rzucenie perspektywy wschodniej. To się
strasznie zemściło i doprowadziło do
paktu Ribbentrop-Mołotow. 

Jak ocenia Pan alianse Cata z komu-
nizmem? Jako taktyczny wybieg, celem
odnalezienia się w rzeczywistości po-
wojennej, czy jako serwilizm, spowo-
dowany chęcią uczestniczenia we wła-
dzy politycznej?

To była mieszanka politycznej kalkulacji
à la Wielopolski i zwykłej, ludzkiej słabości.
Pamiętać należy, że Mackiewicz 17 lat
spędził na emigracji, prowadził tam walkę
polityczną, często w pojedynkę. Nie był
pupilem rządu Sikorskiego ani Mikołaj-
czyka, co również przekładało się na wa-
runki materialne. Jednak to, co było klu-
czowe, to utrata wiary w sens emigracji.
Gdyby nie sprawa Bergu całkiem możliwe,
że Cat-Mackiewicz nie powróciłby do
kraju. Swój powrót ozdobił typowo kon-
serwatywną retoryką o potrzebie ratowania
tego, co się da. Zresztą, nie był osamot-
niony. W kraju pozostali lub wrócili do
niego Aleksander Bocheński czy bracia
Pruszyńscy, w swoich wyborach politycz-
nych również motywowani argumentami
zachowawców doby zaborów. Trzeba za-
znaczyć, że Cat nie wrócił w 1945 r., ale
w 1956, co miało swoje znaczenie poli-
tyczne i trzeba podkreślić, że – mimo
pewnych dwuznacznych zachowań – nie
chodził na pasku władzy. List 34, teksty
do „Kultury” za które szykowano mu pro-
ces – to elementy pięknego życiorysu. 

Czy uważa Pan, że myśl Cata-Mackie-
wicza jest obecna w polskim myśleniu
politycznym?
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Absolutnie nie. W zakresie myślenia
o ustroju, w zakresie myślenia o sprawach
międzynarodowych, a na koniec w zakresie
stylu politycznej polemiki, dorobek Cata
w znaczeniu twórczej kontynuacji jest
nieobecny. Może to kwestia innych czasów,
a może narodowej odporności na auto-
refleksję. Zresztą to myślenie polityczne
trochę w Polsce jest osierocone. Pisarstwo
polityczne albo jest zbyt akademickie,
albo zbyt prymitywne. Polska publicystyka
polityczna często jest związana z okre-
ślonymi barwami partyjnymi, nie ma
w niej miejsca na ludzi niepokornych. Po
śmierci Stefana Kisielewskiego nie zawitał
nad Wisłę żaden pożyteczny chuligan,
który by łączył talent i charakter. Zazwyczaj
albo brakuje jednego, albo drugiego; jed-
nym słowem współczesna polska publi-
cystyka polityczna jest albo tania, albo
sprzedajna. Oczywiście jest to teza ogól-
na – istnieją pewne wyjątki. 

Jakie wnioski na przyszłość można
wyciągnąć z analizy tekstów Cata?

Po pierwsze, że Polska wciąż leży między
Rosją i Niemcami i że to są podstawowe
elementy naszej układanki geopolitycznej.
Cała reszta ma znaczenie pomocnicze wo-
bec tego głównego układu, którego, wbrew
nadziejom, nie przełamał pakt północ-
noatlantycki. 

Po drugie, że należy prowadzić poli-
tykę zagraniczną opierając się na realnym
potencjale, który w przypadku Polski
wciąż jest mały. Jeżeli potencjał jest mały,
trzeba go wzmacniać, a przede wszystkim
nie dawać się politycznie wykorzystywać
w zamian za słowa i piękne deklaracje. 

Po trzecie, że żadne ugrupowanie
politycznie nie ma monopolu na repre-
zentowanie polskiej racji stanu. Mackie-
wicz obserwował z bliska rozkładanie się
obozu piłsudczyków, którzy wychodząc
z takiego przeświadczenia, prowadzili kraj
w przepaść. Polska racja stanu jest uosa-
biana przez pewną ciągłości działań różnych
obozów politycznych na przestrzeni lat. 

Po czwarte, że w polityce (jak i w ży-
ciu), trzeba szanować przeciwnika. To
jest przejawem szacunku do samego siebie.
Mackiewicz nawet jeśli się z kimś nie zga-
dzał, potrafił mu oddać należny hołd.
Jego uwagi o Dmowskim to fenomenalny
popis szacunku do politycznego przeciw-
nika. Nie oceniał ludzi wedle partyjnej
barwy, ale wedle charakteru. Nie dzielił
ludzi na tych z lewa i z prawa, ale na
ludzi godnych i kanalie. Kiedyś ktoś po-
wiedział, że to, do jakiego obozu poli-
tycznego się należy, to jest często kwestia
przypadku, ale to, czy się stoi w tłumie
krzyczącym „Barabasza”, czy też nie, to
kwestia charakteru. Mackiewicz miał swoje
liczne słabości, ale do publicznego ka-
mienowania się nie kwapił. 

28

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 12 (78)/2016, 7 grudnia 2016–3 stycznia 2017 www.nowakonfederacja.pl

MateusZ aMbrożeK
Współpracownik Ośrodka Myśli Politycznej



29

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 12 (78)/2016, 7 grudnia 2016–3 stycznia 2017 www.nowakonfederacja.pl

stefan sęKowsKi
Zastępca redaktora naczelnego „Nowej Konfederacji”

Krytyczna fascynacja utopią może być pouczająca szczególnie dziś, gdy
w świecie Zachodu upada liberalno-demokratyczny konsensus, zaś na całym
świecie rozkłada się globalistyczny system stosunków gospodarczych 

szacki. 
nauczyciel politycznego myślenia

Był rok 1980, gdy Jerzy Szacki wydał
„Spotkania z utopią”. Nie była to jego
pierwsza książka o utopizmie, jednak uka-
zała się w symbolicznym momencie. De-
kada rządów Edwarda Gierka, najbardziej
pragmatycznego i otwartego na Zachód
I sekretarza KC PZPR, kończyła się pod-
wyżkami cen i gospodarczą zadyszką.
Władza ostatecznie pożegnała się już
z ideałem komunizmu: została tylko naga
siła podbudowana przekonaniem o geo-
politycznej konieczności przynależenia
do bloku wschodniego. Rządy Gierka za-
kończyły strajki na Wybrzeżu i „karnawał
Solidarności”, brutalnie przerwany stanem
wojennym. W kolejnych latach dysydenci,
pozbawieni złudzeń co do możliwości
zmiany systemu od środka, tworzyli coraz
bardziej odważne wizje wychodzenia z sa-
mego realnego socjalizmu i budowy w Pol-
sce społeczeństwa obywatelskiego oraz
demokracji.

Książka ta mogłaby stanowić naukę
dla tych, którzy tworzyli śmiałe wizje
przyszłości po komunizmie. Gdybym miał
wyciągnąć esencję z całej twórczości zmar-

łego 25 października 2016 roku Szackiego,
to czym zapisał się on w historii myśli so-
cjologicznej, byłaby to przede wszystkim
właśnie nauka o użyteczności utopii. Sam
utopistą nie był. Nie był zapalonym ko-
munistą, choć legitymację Partii złożył
dopiero w 1981 roku, po ogłoszeniu stanu
wojennego. Nie wierzył także w to, że
opozycja antykomunistyczna będzie w sta-
nie uczynić Polskę krajem mlekiem i mio-
dem płynącym. Bał się zwarcia demokra-
tów z autorytarną władzą, choć bez wąt-
pienia już w latach 70. im kibicował,
o czym wspomina dziś np. Ryszard Bugaj.
Uczestniczył także w Konwersatorium
„Doświadczenie i Przyszłość”, biorąc udział
w opracowywaniu np. raportu „Jak z tego
wyjść?”, opublikowanego w 1980 roku.
Można takie podejście nazwać pragma-
tycznym – sztampowym krytykiem utopii
jednak także nigdy nie był. Co więcej,
jego badania nad myślą utopijną, które
przewijają się właściwie przez całą jego
twórczość, nacechowane są głęboką sym-
patią do tego sposobu myślenia. „Podróż
do lepszego świata jest wszakże faktem



stałym i powszechnym, toteż Utopia zmie-
nia nieustannie swe położenie. Gdyby
miała się gdzieś zatrzymać na stałe, tym
samym skończyłaby się jej egzystencja.
Na Ziemi pozostałyby same »topie« (realne
społeczeństwa) tak bardzo pogodzone ze
swoim losem, że niezdolne do jego na-
prawy” – pisał w „Spotkaniach z utopią”.

Marzenie o dobrym miejscu

Takie wizje znamy już od czasów staro-
żytnych. Pełnią one różne funkcje: od wy-
chowawczej (Platon), przez publicystycz-
no-krytyczną wobec aktualnej sytuacji we
własnej ojczyźnie (Morus) po poważnie
traktowane (przez swoich autorów i wy-
znawców) projekty przemiany politycz-
no-społecznej (Fourier). Utopia wcale nie
musi być drobiazgowym opisem społe-
czeństwa przyszłości: także „naukowy”
socjalizm Karola Marksa i Fryderyka En-
gelsa był deterministyczną utopią końca
historii. Te wizje nie muszą też być ko-
lektywistyczne – istnieją przecież także
utopie indywidualistyczne. Chyba każdy
nosi w sercu swoje marzenie o dobrym
miejscu, którego nie ma (taki jest źródło-
słów utopii) – autor tego tekstu też, choć
z biegiem czasu, ma do niego podejście
coraz bardziej zniuansowane.

Jak to się jednak dzieje, że utopie –
tak pięknie skonstruowane w celu uczy-
nienia życia ludzkiego nie tyle znośniej-
szym czy szczęśliwszym, co szczęśliwym
po prostu – potrafią prowadzić do kata-
strof, ludobójstwa, bezprecedensowego
marnowania zasobów? Dlaczego „zamiast
sielanki »nowego życia« mamy zazwyczaj
tragedię niespełnionych oczekiwań”? Szac-
ki odpowiada: „utopie nie mogą uniknąć
losu wszelkich ideologii. Dają one czło-
wiekowi wartości, o które (…) warto wal-
czyć, ale nie mogą zagwarantować mu

wszechmocy i wszechwiedzy”. Realne spo-
łeczeństwa wciąż się zmieniają: dlatego
też wiele utopii (a na pewno te najbardziej
popularne) to wizje statyczne. Nieprzy-
padkowo też bohaterami ich literackich
przedstawień są z reguły postaci papie-
rowe, jednowymiarowe – tymczasem prze-
cież ludzie są bardzo różni, kierują się
odmiennymi wartościami oraz ideami.
Nawet jeśli można nami w jakimś stopniu
sterować, to nie w stopniu absolutnym;
stąd bohaterami antyutopii są z kolei za-
zwyczaj ludzie, którzy się „przebudzili”,
przejrzeli miraż i starają się z nim walczyć
bądź odnaleźć w takim stopniu, w jakim
mogą zachować minimum wolności, a co
za tym idzie, i człowieczeństwa. To, co
dla jednych jest marzeniem, dla innych
jest sennym koszmarem.

Utopia u władzy musi się więc mierzyć
z dokładnie takimi samymi problemami,
z jakimi mierzą się wszelkie inne systemy.
Patrząc na przykład realnego socjalizmu,
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mieliśmy więc początkowo fazę próby
jego realizacji w zgodzie z ideałem, co
kosztowało, jak wiemy, życie dziesiątki
milionów osób. Z czasem jednak przeszedł
on w fazę pragmatyzmu, by ostatecznie
rozmienić się na drobne, i w końcu stać
się jedynie fasadą.

Przeszczepiony liberalizm

„Spotkania z utopią” miały także swoją
poprawioną reedycję w 2000 roku – i nie
chodziło tylko o zwykłe wznowienie dzieła,
ale o ich aktualność także w nowych wa-
runkach ustrojowych. Jak pisał bowiem
Szacki, historia utopii nigdy się nie kończy.
On sam, po upadku realnego socjalizmu
w 1989 roku widział, jak ci, którzy walczyli
z „komunizmem”, teraz sami wierzą w rea-
lizację utopii, która raz na zawsze zakończy
historię. W stosunku Jerzego Szackiego
do nowych idei panujących, widać jego
intelektualną uczciwość i niezależność.
Chodzi bowiem o idee, z którymi sympa-
tyzował i z którymi (zwłaszcza z liberaliz-
mem) z czasem zaczął się coraz bardziej
utożsamiać. Myślę, że wynikało to z troski,
by nie podzieliły one losu swojej mar-
ksistowsko-leninowskiej poprzedniczki.
Choć Szacki politykiem nie był (mimo
zaangażowania czy to w Solidarność Pracy,
czy później w Forum Liberalne, trudno
go za takiego uważać), starał się wpływać
na rzeczywistość polityczną tak, jak umiał
najlepiej: pisząc książki i artykuły skie-
rowane do politycznych decydentów bądź
też proponując im lektury, które mogłyby
wywołać w ich głowach ferment. Gdy
prześledzimy jego bibliografię w III RP
zauważymy, że nie zajmował się tematami
oderwanymi od rzeczywistości: wręcz
przeciwnie, były to zagadnienia odpowia-
dające na narastające dylematy młodej
demokracji.

Zresztą, był przez swoich adresatów
z pewnością czytany, o czym świadczy
fakt, że Donald Tusk poprosił go o napi-
sanie wstępu do zredagowanych przez
siebie „Idei gdańskiego liberalizmu”. Nie
był to wstęp czołobitny: Szacki pisał w nim,
że „liberalizm, jaki pojawił się w Europie
Wschodniej u schyłku realnego socjalizmu,
był nieuchronnie zjawiskiem pełnym we-
wnętrznych sprzeczności i paradoksów
nieznanych klasycznemu liberałowi.
W myśleniu liberałów gdańskich znalazły
one bodaj swój doskonały wyraz”. Swoją
(życzliwą) krytykę polskiego liberalizmu
socjolog zawarł wcześniej w „Liberalizmie
po komunizmie”. Książka ta – mimo że
od jej wydania minęły już 22 lata – nie
straciła na aktualności. Autor nie pozos-
tawia złudzeń: „Liberalizm jest fenomenem
tzw. świata zachodniego ostatnich paru
stuleci, jeżeli natomiast pojawia się gdzieś
indziej, to w charakterze bardziej lub
mniej udanego przeszczepu”. Takim prze-
szczepem jest także w Polsce. Zrodzony
w dysydenckich środowiskach intelek-
tualnych „był tylko jednym z wielu pro-
jektów przezwyciężenia dziedzictwa real-
nego socjalizmu – być może, najbardziej
radykalnym i efektownym, ale z pewnością
nie najlepiej przystosowanym do realiów
tych zacofanych krajów, które określa się
ogólnie jako Europę Wschodnią lub świat
postkomunistyczny”. Mimo to, jako ema-
nacja nowoczesności, „zachodniości”
i „normalności”, stał się w pewnym mo-
mencie (zwłaszcza liberalizm gospodarczy)
całkiem popularny. Problem w tym, że
liberalizm rozumiany jako radykalny an-
tykomunizm (w sensie ideowym – nie
potocznym, który rozmydla to pojęcie,
czyniąc z niego niechęć jedynie do PRL
jako formy państwowej), gdy stał się li-
beralizmem stosowanym, musiał popełnić
grzech, który dla liberała wychowanego
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na lekturach książek Fryderyka Augusta
von Hayeka był śmiertelny: grzech kon-
struktywizmu. „Państwo nie mogło być
przysłowiowym nocnym stróżem, gdyż
aby mogło nim kiedyś być (kto chce, niech
wierzy, że jest to kiedykolwiek możliwe),
musi wykazać teraz ogromną energię or-
ganizatorską, albowiem bez niej liberalny
ideał nigdy nie zbliżyłby się do rzeczy-
wistości” – pisał o niej w książce o gdań-
skich liberałach. I tak utopia stała się
własnym zaprzeczeniem, jednak jest to
jedyna realna droga dla liberalizmu, gdyż
wszystko inne – frontalny atak na „wol-
nościowe” państwowe ingerencje i bana-
lizacja skomplikowanej natury współczes-
nych stosunków gospodarczych – to tylko
liberalizm felietonowy, który nie potrafi
zmieniać Świata.

Drętwa mowa społeczeństwa
obywatelskiego

Szacki pisze głównie o liberalizmie gos-
podarczym, gdyż „liberalizm polityczny
w ogóle jeszcze w naszym kraju nie zaist-
niał, a szerzony przez prawicę lęk przed
nim jest mocno na wyrost, gdyż zauwa-
żalne są co najwyżej jego poszczególne
elementy, rozproszone po różnych czę-
ściach polskiej sceny”. Można się z tym
podejściem nie zgadzać; czym bowiem
był Kongres Liberalno-Demokratyczny
czy też później Unia Wolności (a dziś
 Nowoczesna), jak nie próbą tworzenia
polskich emanacji zachodnich partii in-
tegralnego liberalizmu (takich jak np.
niemiecka Wolna Partia Demokratyczna –
FDP)? Faktem pozostaje, że z liberalizmem
politycznym utożsamia się często wszelkie
ruchy emancypacyjne, modernizacyjne
czy demokratyczne, z czego wychodzą
nierzadko takie potworki, jak zamienne
stosowanie pojęć „lewica” i „liberałowie”,

co niczego nie tłumaczy, a służy jedynie
okładaniu pałką przeciwnika. Socjolog
był na takie kwestie mocno wyczulony,
jego prace są pełne wskazywania na róż-
nice. Z liberalizmem utożsamiona została
także inna „idea panująca” III RP, czyli
społeczeństwo obywatelskie, choć, jak
pisze o tym Szacki, przecież budowali ją
i wspierali także konserwatyści czy so-
cjaliści, zaś odrzucanie idei narodowej
przez zwolenników społeczeństwa oby-
watelskiego określa on jako „świadectwo
absolutnego braku realizmu”, ponieważ
„do realiów świata nowoczesnego należą
(…) niewątpliwie nacjonalizm i państwa
narodowe, toteż każda sensowna teoria
społeczeństwa obywatelskiego musi je
uwzględniać”.

Jak pisze w obszernym wstępie do
autorskiego wyboru tekstów zagranicznych
myślicieli, poświęconego temu zagadnie-
niu, pt. „Ani książę, ani kupiec: obywatel.
Idea społeczeństwa obywatelskiego w my-
śli współczesnej”, w przeciwieństwie do
liberalizmu ta teoria była w PRL bardzo
rodzima, choć paradoksalnie „to od swoich
zachodnich przyjaciół dysydenci z krajów
Europy Środkowo-Wschodniej dowiedzieli
się, że zainicjowany przez nich proces
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jest nie czym innym jak »odrodzeniem
społeczeństwa obywatelskiego«”. Jest ona
„utopią, przyjmującą za daną rzeczywistość
ujednostkowienia czy też »atomizacji«
nowoczesnego społeczeństwa i nastawioną
w związku z tym na znalezienie odpowia-
dających tej rzeczywistości form uspo-
łecznienia i solidarności”. Ta forma funk-
cjonować miała poza wszechogarniającym
państwem i bez niego oraz opierać się na
dobrowolności i wzajemnej życzliwości.
Z tego myślenia wynikło jednak „niewiele
poza radykalną krytyką państwa i raczej
niemądrym przeświadczeniem, iż, w grun-
cie rzeczy, obywatele mogliby się bez
niego obejść”. Ocena to co prawda zbyt
radykalna (państwa nie są jedyną znaną
formą zorganizowanej wspólnoty), ale
faktycznie myśl o tym, że ludzie wychowani
nie tyle w państwie, co w państwie omni-
potentnym, z dnia na dzień przestaną
myśleć kategoriami wiecznego petenta,
była rzeczywiście naiwna. O czym świadczy
rzeczywistość, w której gdy politycy mówią
o „wspieraniu społeczeństwa obywatel-
skiego” myślą w pierwszej kolejności o roz-
dzielaniu grantów i dotacji organizacjom
pozarządowym. Szacki proponuje więc
odejście od antypaństwowych elementów
takiego myślenia, polityzację obywateli,
a przede wszystkim: aktywność. „Społe-
czeństwo obywatelskie zaczyna istnieć
tam, gdzie przestaje być drętwą mową”.

Podważajmy własne przekonania

Te słowa pisał Szacki w książce wydanej
przez Fundację im. Stefana Batorego,
która za cel stawia sobie „wspieranie roz-
woju demokracji i społeczeństwa obywa-
telskiego”. Z biegiem lat autor coraz bar-
dziej zbliżał się do liberalizmu, w wywia-
dzie udzielonym „Kulturze Liberalnej”
mówił: „moje względne nawrócenie na li-

beralizm przyszło właśnie wtedy, kiedy
zacząłem czytać wszystkie te bzdury, w któ-
rych dowodzono, jaka to okropność. Im
więcej czytałem o tej straszliwej grozie,
jaka nad Polską zawisła, tym bardziej by-
łem przekonany, że liberalizm jest nam
jednak potrzebny”. Krytyka jego, jak pi-
sałem, nie wynikała z odrzucenia swojego
przedmiotu, ale z głębokiej troski o ten
przedmiot. Liberałom i „oddolnościow-
com” przypominał, by w swych marzeniach
o wyzwoleniu człowieka i społeczeństwa
nie zapominali o tym, że mówią o rzeczy-
wistych ludziach i relacjach. O tym, że
ich idee bardzo trudno zrealizować bez
państwa. Bez względu więc na to, co są-
dzimy o szczegółowych stawianych przez
naukowca tezach, może być Szacki nau-
czycielem politycznego myślenia. Propo-
nuje nam swoją postawą, byśmy nieu-
stannie drążyli, podważali także własne
przekonania, wydające nam się aksjoma-
tami, dzięki czemu nie popadniemy w wia-
rę w absolutną ideę, którą uważał za groź-
ną. Co oczywiście nie znaczy, że mamy
poglądów nie mieć wcale.

Jego krytyczna fascynacja utopią
może być pouczająca szczególnie dziś,
gdy w świecie Zachodu upada liberalno-
demokratyczny konsensus, zaś na całym
Świecie rozkłada się globalistyczny system
stosunków gospodarczych. Wszyscy razem
wciąż szukamy odpowiedzi na pytanie:
„co w zamian?”, choć każdy z osobna
pewnie ma propozycję swojej recepty.
Może być nią budowa nowej utopii. Szacki
przestrzega: „być może ludziom potrzebna
jest nawet wizja Kryształowego Pałacu
majaczącego gdzieś w dali, ale to przecież
nie znaczy, że byliby zdolni w nim za-
mieszkać”. Nie znaczy to, że mamy prze-
stać marzyć o przemianie świata. Jednak
żeby utopia mogła się urzeczywistnić –
i przynieść dobre owoce – to marzenie
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musi być roztropne i świadome własnych
granic. „Od stuleci człowiek jest nawie-
dzany przez dwa wielkie marzenia: przez
marzenie o rozpoczęciu swego życia spo-
łecznego od nowa i oderwaniu się od tego
wszystkiego, co było i jest, oraz przez ma-
rzenie o szczęściu, jakie uzyska bez walki
od rzeczywistości zastanej. Ludzie marzyli
o skrzydłach, ludzie (…) marzyli o korze-
niach”. 

Aby naprawić stosunki społeczne po-
trzebna jest więc zarazem wizja przyszłości

(skrzydła), jak i świadomość tego, że stan
aktualny nie pojawił się ot tak, że istnieją
ograniczenia kulturowe i antropologiczne,
które nie pozwalają człowieka ponownie
ulepić z gliny (korzenie). Czy tego chcemy,
czy nie, lepszy, choć na pewno nie do-
skonały system wyrośnie z gleby demoli-
beralizmu, który ukształtował myślenie
nas wszystkich, także jego najbardziej za-
gorzałych przeciwników. A nam pozostanie
pielęgnowanie – i przycinanie, gdy trzeba –
kiełkującej roślinki.
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Niemcy szczególną uwagę zwracają na
dyplomatyczną kindersztubę, stąd kojarzą
się ze wzorowym uczniem. Robią wrażenie
bezbarwnych i nudnych, a ich wypowiedzi
i oceny są tak zrównoważone i ostrożne,
że aż pozbawione treści. Dlatego ton ko-
mentarzy po wyborach w Ameryce musi
dziwić. 

Pierwsza zabrała głos minister obro-
ny, Ursula von der Leyen, z CDU: „To był
dla mnie ciężki szok, gdy zobaczyłam, jak
się rzeczy mają”. W ogóle nie dostrzegła
sukcesu Trumpa: „Sądzę, że Donald
Trump zdaje sobie sprawę, że nie głoso-
wano na niego, ale przeciwko Waszyng-
tonowi”. Ten brak uprzejmości można
tłumaczyć zaskoczeniem, jednak autorzy
następnych wypowiedzi świadomie chcieli
obrazić prezydenta elekta. Minister Spraw
Zagranicznych Frank-Walter Steinmeier
z SPD wypalił: „Wynik wyborczy jest inny,
niż życzyłaby sobie większość Niemców”.
Poza tym skarżył się na brak konkretów
w programie Trumpa i żądał od niego
wyjaśnień w tej materii. Wszystkich jednak
przebił socjaldemokratyczny wicekanclerz,

Sigmar Gabriel, który określił prezydenta
elekta mianem „pioniera szowinistycznej
i totalitarnej międzynarodówki”. 

Na tym tle komentarz kanclerz Angeli
Merkel mógłby się jawić jako stonowany.
Przypomniała ona, że RFN i USA „łączy
głębokie przywiązanie do takich wartości
jak demokracja, wolność, respektowanie
godności człowieka, niezależnie od jego
pochodzenia, koloru skóry, religii, płci,
orientacji seksualnej lub poglądów poli-
tycznych”. Zaproponowała też przyszłemu
prezydentowi „bliską współpracę na bazie
tych wartości”. Większość komentatorów
uznała te słowa za niezbyt szczęśliwe,
 albowiem zrozumiano je jak stawianie
warunków Trumpowi.

Egzystencjalne zagrożenie

Prawdą jest, że Donald Trump krytykował
niemiecki rząd. Angeli Merkel dostało się
za politykę migracyjną, trudno to jednak
uznać za powód do zmasowanej krytyki.
Kampania wyborcza ma swoje prawa,
a ponadto Trump nie był w tej kwestii je-

KrZysZtof raK
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”,
ekspert Ośrodka Analiz Strategicznych

Niemcy, zrywając „partnerstwo w przywództwie” po wyborze Donalda
Trumpa, stają się coraz bardziej izolowane na arenie międzynarodowej.
Pogorszenie ich pozycji zmienia układ równowagi sił w naszym regionie

niemcy obrazili się na amerykę



dyny – wielu europejskich polityków po-
zwalało sobie występować przeciwko
„otwarciu drzwi” imigrantom. Nie stano-
wiło to żadnego tabu, a największy sprze-
ciw w tej sprawie wyrażała bratnia ba-
warska CSU i jej przewodniczący Horst
Seehofer. Trudno też wskazać na jakieś
powody ideologiczne. Trump nie ma zwar-
tego światopoglądu, który mógłby się Nie-
mcom kojarzyć z „Mein Kampf”, a z pew-
nością nie można go uznać za twardego
konserwatystę. Jedynym sensownym wy-
jaśnieniem negatywnego nastawienia nie-
mieckich elit politycznych do Trumpa
jest strach. Strach przedstawicieli estab-
lishmentu politycznego przed utratą wła-
dzy. Strach przed tym, że układ, dzięki
któremu od dziesięcioleci utrzymywali
się przy władzy, nagle rozpadnie się jak
domek z kart. 

Elita rządząca w liberalnej demokracji
jest stosunkowo nieliczna, więc tworzy
ona rodzaj warstwy oligarchicznej. Legi-
tymizacją jej władzy był ciągły wzrost gos-
podarczy, a więc rozszerzenie dobrobytu

i bezpieczeństwa na społeczne masy.
W Niemczech tego rodzaju polityka była
świadomie uprawiana od czasów Bismar-
cka, mającego stosunkowo prostą receptę:
władza dla nielicznych za względny do-
brobyt i bezpieczeństwo większości. Taki
był sens wprowadzenia ustawodawstwa
społecznego. Establishment, który tego
nie potrafił, szybko tracił władzę, czego
przykładem była Republika Weimarska.
Hitler został kanclerzem, bo odnowił oli-
garchię i zaproponował nowy kontrakt
społeczny.

W powojennych Niemczech sukces
demokracji opierał się na skuteczności
państwa dobrobytu. Wydawało się, że
Niemcy wynaleźli tajemne równanie, które
pozwalało godzić produktywność gospo-
darki z rozbudowanym systemem opieki
społecznej. Do czasu, gdy katastrofa de-
mograficzna zniszczyła tę kalkulację. Dziś
niemieckie welfare state chwieje się w po-
sadach. Coraz mniej Niemców pracuje
na nie, a coraz więcej jest jego benefi-
cjentami. Elity polityczne nie mają po-
mysłu na rozwiązanie tego dylematu. Cze-
kają na swój polityczny koniec i się boją.
Trump jest dla nich jeźdźcem apokalipsy. 

Koniec partnerstwa?

Dlatego tak go nienawidzą. Dla zachowania
swojej pozycji gotowi są poświęcić nawet
geostrategiczne interesy swojego kraju.
Donald Trump po ogłoszeniu wyników
wyborów przestał być wygadującym an-
drony gościem z pomarańczowymi wło-
sami, a stał się instytucją – Prezydentem
Stanów Zjednoczonych. Zatem przywódcy
Niemiec, zamiast obrażać się na niego,
winni rozmawiać z nim o interesach swo-
jego kraju. W Waszyngtonie ich reakcja
zostanie zrozumiana jako wymówienie
specjalnych stosunków łączących obydwa
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państwa, a to już będzie miało negatywne
skutki zarówno dla Niemiec, jak i dla Europy. 

Relacje niemiecko-amerykańskie mia-
ły fundamentalne znaczenie dla pozim-
nowojennego porządku. Ukształtowane
zostały przez wypracowaną w Waszyng-
tonie w roku 1989 doktrynę „partnerstwa
w przywództwie” (partnership in leader-
ship). Amerykanie zdawali sobie sprawę,

że samodzielnie nie są w stanie narzucić
światu swoich zasad, a więc do ich krze-
wienia potrzebować będą sojuszników.
USA, chcąc utrzymać swoje globalne przy-
wództwo, musiały znaleźć odpowiednich
współpracowników. W północnej Eurazji
wybór padł na Niemcy, które w kolejnych
dwóch dekadach wzięły na siebie główny
ciężar rozszerzenia na wschód instytucji
euroatlantyckich: NATO i UE. Za tę pomoc
Waszyngton nagrodził Berlin tytułem
partnera w przywództwie. Oczywiście nie
obyło się bez zgrzytów, gdy w roku 2002
kanclerz Gerhard Schröder odmówił ame-
rykańskiemu prezydentowi, Georgowi W.
Bushowi, udziału w koalicji antyirackiej.
Jednak jego następczyni Angela Merkel
szybko doprowadziła do ocieplenia dwu-
stronnych relacji. Jej współpraca z pre-
zydentem Obamą stanowiła złoty okres

w relacjach amerykańsko-niemieckich,
czego przykładem było współdziałanie
obu polityków w rozwiązywaniu kryzysu
ukraińskiego.

Trudno sobie wyobrazić, że nowy
prezydent USA, po tak silnej krytyce ze
strony polityków niemieckich, dostrzeże
w nich strategicznego partnera. I trudno
go będzie za to winić, ponieważ to nie on
złamał oczywiste reguły dyplomatyczne.
Politycy niemieccy, jak zauważył komen-
tator „Frankfurter Allgemeine Zeitung”,
obrazili prezydenta Stanów Zjednoczo-
nych, a nie Donalda Trumpa. I nie chce
się wierzyć, że uczynili to bezwiednie, po-
nieważ doskonale rozumieją różnicę po-
między instytucją (urzędem) a osobą ją
sprawującą. 

Obrażony klient

Wydaje się, że oziębienie w stosunkach
z Berlinem może być Trumpowi na rękę.
Z pewnością będzie on kontynuował po-
litykę ograniczania obecności wojskowo-
politycznej USA na Starym Kontynencie.
Niechęć do współpracy ze strony głównego
mocarstwa europejskiego może być
dobrym pretekstem do dalszego wycofy-
wania sił i zasobów Ameryki z Europy.
Uwolniony potencjał z pewnością zostanie
zaangażowany w innych częściach naszego
globu. Niemcy najwyraźniej nie dostrzegli
asymetrii interesów. Różnica potencjałów
RFN i USA wskazuje, że partnerstwo po-
między obydwu krajami nie było równo-
prawne, a pod względem militarnym moż-
na nawet mówić o tym, że Niemcy są
klientem Ameryki. I to właśnie ta nie-
równowaga powodowała, że Angela Merkel
tak blisko konsultowała swoją politykę
wschodnią z Barackiem Obamą. Zdawała
sobie bowiem sprawę z tego, że kraje eu-
ropejskie są militarnie słabe, a zatem nie
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mają silnych atutów w rozmowach poko-
jowych z Rosją. Warunkiem skutecznej
dyplomacji w konflikcie ukraińsko-rosyj-
skim było wsparcie najsilniej armii świata. 

Niemcy sami sobie strzelili w stopę.
Partnerstwo w przywództwie było jednym
z najważniejszych czynników szczególnej
pozycji RFN w polityce globalnej. Dzięki
niemu Berlin, mając realny potencjał pre-
destynujący go do roli mocarstwa regio-
nalnego, grał w wyższej lidze mocarstw
globalnych. Zgodnie z przykazaniami kan-
clerza Ottona von Bismarcka, Niemcy bu-
dowały swoją szczególną pozycję na tym,
że miały lepsze stosunki z mocarstwami
aniżeli one pomiędzy sobą, i w ten sposób
stawały się nieodzownym elementem po-
rządku globalnego. Aby to osiągnąć, ko-
nieczna jest dyplomatyczna maestria,
 albowiem chodzi o ułożenie sobie dobrych
i ścisłych stosunków z jak największą
liczbą mocarstw. Do niedawna zdawało
się, że Angela Merkel jest mistrzynią w tej
grze. Udawało się jej utrzymywać strate-
giczne stosunki ze wszystkimi czołowymi
mocarstwami światowymi.

Słabnięcie europejskiego mocarstwa

Rok temu w tej doskonale działającej dy-
plomatycznej maszynerii coś zaczęło
szwankować. Pierwsze problemy pojawiły
się w trakcie negocjacji kolejnego pakietu
pomocowego dla Grecji, w roku 2015. Za-
dłużone kraje południa strefy euro bardzo
ostro skrytykowały politykę zaciskania
pasa, jaką forsowały Niemcy. Włochy za-
częły nawet szantażować Berlin groźbą
sformowania antyniemieckiej koalicji.
Niedługo potem Angela Merkel zaskoczona
została postawą Władimira Putina. Kan-
clerz wydawało się, że za mediację w kon-
flikcie ukraińsko-rosyjskim spotka ją sza-
cunek i uznanie z obu stron. 

Tymczasem Kreml rozpętał przeciwko
niej wojnę propagandową i to także w jej
własnym kraju. Z kolei kryzys migracyjny
doprowadził do rozbratu z krajami Grupy
Wyszehradzkiej, dotychczasowymi lojal-
nymi klientami Niemiec. Na domiar złego
w czerwcu br. Brytyjczycy podjęli decyzję
o wystąpieniu z UE. Berlin stracił naj-
ważniejszego sojusznika, blokującego fran-
cuskie pomysły stworzenia rządu gospo-
darczego w Europie, których głównym

celem byłoby ciągłe kredytowanie dłuż-
ników ze strefy euro przez najbogatsze
państwa unijne. Na dokładkę w ostatnich
miesiącach pojawiły się silne napięcia
w relacjach z Pekinem, a ostatnia wizyta
wicekanclerza Gabriela w Państwie Środka
zakończyła się skandalem. Niemcy znalazły
się w dyplomatycznych tarapatach i utra-
ciły swoją szczególną pozycję w polityce
światowej. Jakby tego jeszcze było mało,
na koniec obraziły się na amerykańskiego
prezydenta elekta. To tak, jakby w grze
w karty pozbyły się jokera ze swojej talii. 

Przyszłość rysuje się w ciemnych bar-
wach. W roku 2017 uwaga niemieckiej
klasy politycznej skupi się na prowadzeniu
kampanii wyborczej. Tracący grunt pod
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nogami socjaldemokraci chwytają się
wszelkich sposobów, aby spowolnić swój
upadek. Ponieważ nie mają żadnych po-
mysłów w dziedzinie polityki wewnętrznej,
będą walczyć z chadekami na polu polityki
zagranicznej – pod hasłami budowy eu-
ropejskiego superpaństwa i antyamery-
kanizmu. Największy dotychczasowy atut
niemieckiej dyplomacji – ponadpartyjny
konsensus w sprawach strategicznych –
złożony zostanie na ołtarzu dalszej kariery
pozbawionych charyzmy i talentów poli-
tyków, takich jak Frank-Walter Steinmeier
czy Sigmar Gabriel. A to tylko pogłębi izo-
lację Niemiec na arenie międzynarodowej. 

Słabnięcie mocarstwa dominującego
w Europie niesie wiele wyzwań. 

V4 czy układ Berlin-Moskwa?

Mocarstwa wypełniają rolę regionalnego
stabilizatora. Gdy słabną, powstaje próżnia
władzy, która musi zostać wypełniona.
I w ten sposób tworzy się nowy układ
równowagi. To oznacza, że w regionie
środkowoeuropejskim czeka nas okres
nieporządku i niepewności. Tę nową sy-
tuację z pewnością starał się będzie wy-

korzystać Władimir Putin, który wie, że
im słabsze są Niemcy, tym silniejsza –
Rosja; wszak potęga ma względny cha-
rakter. I nie przeoczy on okazji, aby po
raz kolejny rozszerzyć swoje wpływy w Eu-
ropie Środkowej i Wschodniej. Najprost-
szym sposobem do osiągnięcia tego celu
będzie zawarcie przez Moskwę nowego
układu z Berlinem. Tracące siły Niemcy
mogą nie oprzeć się pokusie. 

Możliwy jest też inny scenariusz. Taki
mianowicie, że kraje środkowoeuropejskie
stworzą ugrupowanie, które zacznie się
liczyć na europejskiej szachownicy. 

Jednak nawet gdy im się to uda, to
razem będą za słabe, aby odgrywać rolę
trzeciej siły (kraje V4 to kilkanaście procent
ludności UE i kilka – jej gospodarki).
Dlatego mogłyby one próbować zawrzeć
nową (uwzględniającą ich realną pod-
miotowość) umowę z Niemcami i stworzyć
nowy układ, stabilizujący sytuację w Eu-
ropie Środkowej. A to, z jednej strony,
wymagać będzie zmiany paternalistycz-
nego stosunku Berlina do swych byłych
satelitów, a z drugiej, większego wysiłku
i odpowiedzialności Polski i jej regional-
nych partnerów.
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Amerykański prezydent elekt zapowiedział,
że odstąpi od Partnerstwa Transpacyficz-
nego (TPP), jednego z filarów polityki pi-
votu zainicjowanej przez Baracka Obamę.
Negocjacje nad kompleksowym porozu-
mieniem, tworzącym największą na świe-
cie strefę wolnego handlu, ruszyły już
w lutym 2008 roku. W 2015 roku poro-
zumienie zostało podpisane przez dwa-
naście państw: Australię, Brunei, Chile,
Japonię, Kanadę, Malezję, Meksyk, Nową
Zelandię, Peru, Singapur, USA i Wietnam.
TPP jednak od samego początku budziło
olbrzymie kontrowersje u wszystkich po-
tencjalnych członków. Obawiano się „nie-
zdrowej” konkurencji ze strony sygnata-
riuszy o niższych kosztach pracy, zalewu
towarów czy wreszcie zbytniego uprzy-
wilejowania amerykańskich koncernów,
poprzez wymuszoną zmianę przepisów
i wprowadzenie sądów arbitrażowych.
Dlatego też negocjacje były kilkakrotnie
zawieszane i wszędzie towarzyszyła im
zażarta dyskusja.

Chińska alternatywa

Pierwszym poważnym sygnałem, że TPP
znalazło się w niebezpieczeństwie była
niechęć ze strony amerykańskiego kon-
gresu i opinii publicznej. Porozumienie
stało się jedną z kwestii poruszanych
w kampanii prezydenckiej, przy czym
jego przeciwnikiem był nie tylko Donald
Trump, ale także Hillary Clinton, za której
kadencji jako sekretarz stanu rozpoczęto
negocjacje. Warto tutaj zauważyć, że jesz-
cze w 2012 roku zachwalała ona TPP jako
wzorzec i „złoty standard” umów o wolnym
handlu. W związku z taką sytuacją wiele
państw, w tym sojusznicy Waszyngtonu –
Wietnam i Singapur – przyjęło postawę
wyczekującą, a chęć ratyfikacji umowy
w obecnym kształcie deklaruje stale jedynie
Japonia.

TPP od początku miało służyć wzmoc-
nieniu pozycji USA w regionie i ograni-
czeniu ambicji Chin. Także ta kwestia
była dla wielu krajów Azji dyskusyjna.

Paweł behrendt
Publicysta, tłumacz, 
szef działu Aktualności portalu Konflikty.pl

Zwycięstwo Donalda Trumpa może oznaczać trzęsienie ziemi w układzie
sił w Azji Wschodniej. Swoją szansę dojrzały Chiny, jednak ich zdolność
do zastąpienia USA w regionie nie jest taka pewna

azja szykuje się na trumpa



Już w dzień podpisania porozumienia,
czyli 4 lutego 2016 roku, premier Japonii
Shinzō Abe stwierdził, że liczy na rychłe
dołączenie do umowy także ChRL. Trudno
zresztą sobie wyobrazić pozostawienie
największej gospodarki Azji Wschodniej
poza taką umową. Te sprzeczne dążenia
dały o sobie znać w połowie listopada na
forum Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pa-
cyfiku (APEC) w Limie, kiedy wynik ame-
rykańskich wyborów był już znany. Po

zapowiedzi Trumpa pozostali sygnatariu-
sze TPP mieli rozpocząć rozmowy w spra-
wie ratyfikacji porozumienia bez udziału
Stanów Zjednoczonych, chociaż według
powszechnej opinii ekonomistów mija się
to z celem. Rozważano także rozpoczęcie
negocjacji od początku, a według dziennika
„The Australian” nawet dołączenie do
układu Chin w miejsce USA. Dyskusyjne
jest jednak, czy Pekin będzie zaintereso-
wany takimi rozmowami, skoro posiada
własną kontrofertę.

Chiny niemal od początku starały się
przedstawić alternatywę dla TPP, wystę-
pując w listopadzie 2011 roku z ideą Re-
gionalnego Wszechstronnego Partnerstwa
Ekonomicznego (RCEP – Regional Com-
prehensive Economic Partnership). Po-
rozumienie miałoby objąć oprócz Chin
jeszcze piętnaście państw, w tym: Indie,
Japonię, Koreę Południową, Australię,
Nową Zelandię oraz państwa ASEAN.

Według doniesień medialnych zaintere-
sowanie chińską propozycją wyraziły także
Peru i Chile. Czy jednak Chiny będą w sta-
nie wypełnić próżnię powstałą po ewen-
tualnym odejściu Stanów Zjednoczonych? 

RCEP jest w swoim założeniu dużo
skromniejsze niż TPP. Porozumienie ogra-
nicza się do zniesienia barier celnych i to
nie wszystkich. Za pełną liberalizacją
handlu opowiadają się Japonia, Australia
i kraje ASEAN, z kolei Indie i Korea Po-
łudniowa za bardziej protekcjonistyczną
polityką. Sam Pekin proponuje trzystop-
niowe podejście i selektywne znoszenie
barier, opierające się na już istniejących
porozumieniach o wolnym handlu, co
stoi w sprzeczności z deklaracjami Xi Jin-
pinga z Limy. Przywódca ChRL mówił
tam o jeszcze szerszym otwarciu Chin na
świat oraz zaawansowanej integracji gos-
podarczej regionu Azji i Pacyfiku oraz
o budowie otwartych gospodarek. Zazna-
czył przy tym, że jakiekolwiek plany hand-
lowe o skali regionalnej powinny posiadać
szerokie poparcie i – podobnie jak na
wrześniowym szczycie G20 w Hangzhou –
podkreślił wolę Chin do dzielenia się
„owocami rozwoju”. Mimo takich dekla-
racji RCEP pozostaje w dużym kontraście
do TPP, które – oprócz ingerencji w kra-
jowe prawodawstwo – miało ambicję
stworzyć ramy dla przyszłych umów hand-
lowych, zawieranych przez Waszyngton
na całym świecie. Niezależnie od tych
rozważań Australia, Brunei, Japonia, Ma-
lezja, Nowa Zelandia, Singapur i Wietnam,
ale również Peru, przystąpiły także do
negocjacji nad RCEP.

Trump Pacific Partnership

Zdolność Chin do przejęcia roli Stanów
Zjednoczonych jest jednak mocno dys-
kusyjna. Pierwszym powodem wskazy-
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wanym przez ekonomistów jest słaby jesz-
cze rozwój chińskiego sektora finansowego,
niezdolnego do objęcia roli centrum, zrze-
szającego państwa odpowiadające za około
jedną czwartą globalnego PKB i 40%
światowego handlu. Kolejną słabością
Chin jest mała transparentność prowa-
dzenia interesów, co utrudni głębszą in-
tegrację z bardziej uregulowanymi gos-
podarkami, choćby Australii czy Japonii.
Pozostaje jeszcze kwestia polityczno-gos-
podarcza: azjatyckie państwa zaangażo-
wane w TPP widziały w nim szanse na
zrównoważenie wpływów Chin, a w przy-
szłości zapewne ujęcie ich w pewne ramy.
Trudno się jednak spodziewać, aby Pekin
dobrowolnie dał sobie nałożyć jakąkolwiek
uprząż. 

Z drugiej strony sami Chińczycy nie
składają jeszcze TPP do grobu. Według
Wanga Huiyao z think tanku Center for
China and Globalization istnieją prze-
słanki, że Trump niekoniecznie odrzuci
porozumienie, a raczej będzie optował za
jego zmodyfikowaną wersją, która i tak
postawi Chiny w niekorzystnej pozycji.
Podobną opinię podziela premier Nowej

Zelandii John Key. Na szczycie w Limie
stwierdził, że po „kosmetycznych zmia-
nach” porozumienie może być bardziej
do przyjęcia dla przyszłego prezydenta
USA. Żartobliwie zaproponował też zmianę
nazwy na „Trump Pacific Partnership”.
Jednak chwilę później już całkiem po-
ważnie nakreślił obraz sytuacji z wyko-
rzystaniem „planów B”, których tragizm
polega na nieuwzględnianiu Stanów Zjed-
noczonych. Wdrożenie takich alternatyw-
nych rozwiązań oznaczałoby olbrzymi
krok wstecz dla amerykańskiego przy-
wództwa w regionie, aczkolwiek istnieje
pewna alternatywa zarówno dla TPP, jak
i dla RCEP. Jest nią Strefa Wolnego Hand-
lu Azji i Pacyfiku (FTAAP), dyskutowana
już od dekady na forum APEC. Mimo
umieszczenia w agendzie organizacji, idea
napotyka na poważny problem w postaci
braku zainteresowania ze strony polity-
ków; samo APEC ostrożnie uznało FTAAP
za cel do realizacji w dalekiej przyszłości.
Inny problem stanowi fakt, że wszyscy
ewentualni członkowie takiego porozu-
mienia są na liście potencjalnych sygna-
tariuszy RCEP. Ujawnia to inną kwestię,
przynaglającą państwa ASEAN, Australię,
Chiny, Indie, Japonię, Koreę Południową
i Nową Zelandię do wypracowania szer-
szego porozumienia gospodarczego: liczba
umów o wolnym handlu między nimi wy-
nosi obecnie około 350, przy czym wiele
to porozumienia dwustronne.

Więcej Azji, mniej USA

Zainteresowanie amerykańskich sojusz-
ników poprawą relacji z Chinami nie dziwi
w obliczu niepewności, co do kierunku,
jaki po 20 stycznia 2017 roku obierze
amerykańska polityka zagraniczna. Gareth
Evans z think tanku Australian Strategic
Policy Institute wyznacza dwa istotne
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punkty odniesienia dla azjatyckich przy-
wódców. Po pierwsze, trzeba pogodzić
się z faktami i uznać dążenia Chin do ob-
jęcia roli współtwórcy regionalnego po-
rządku. Jednak w wypadku, gdy Pekin
przeholuje, jak na Morzu Południowo-
chińskim, należy się jasno przeciwstawić.
Prowadzi to do drugiego punktu: spójne
i rozsądne przywództwo Stanów Zjedno-
czonych nie było i nie jest dane na zawsze.
Trzeba więc starać się budować regionalną
strukturę bezpieczeństwa bardziej samo-
dzielną w stosunku do Waszyngtonu,
zdolną ograniczać zbyt wybujałe ambicje
Pekinu, jednocześnie uznającą jego coraz
bardziej istotną rolę. Krótko mówiąc –
„więcej Azji, mniej USA”.

W samych deklaracjach Donalda
Trumpa tkwią sprzeczności i trudno oce-
nić, co jest tylko elementem kampanii
wyborczej, a co prawdziwymi przekona-
niami prezydenta elekta. Już chociażby
hasła „America first” i „make America
great again” zawierają pewną sprzeczność.
Trudno pogodzić izolacjonizm z aktywną
polityką zagraniczną i rozległą siecią po-
wiązań, na których od siedmiu dekad
opiera się amerykańska potęga. Pisząc
dobitniej: globalne interesy po prostu
uniemożliwiają Waszyngtonowi powrót
do miłej sercom wielu Amerykanów izo-
lacjonistycznej polityki w stylu XIX wieku.

Mimo wszelkich deklaracji, Trump do-
skonale zdaje sobie z tego sprawę. 

Bardzo szybko prezydent elekt za-
powiedział, że będzie dążyć do „odbudowy”
sił zbrojnych. Zwiększeniu ma ulec stan
US Army o niemal sto tysięcy ludzi, z obec-
nie 475 do ok. 560 tysięcy. Jeszcze am-
bitniejsze są jego plany odnośnie do ma-
rynarki wojennej, niezbędnej przy odgry-
waniu roli globalnego mocarstwa. Już
w trakcie kampanii wyborczej Trump mó-
wił o konieczności zwiększenia liczebności
US Navy z obecnych 272 do 350 okrętów,
tak aby mogła „toczyć wojnę na dwóch
oceanach równocześnie”. Na obecną chwilę
w planach znajduje się zwiększenie liczby
lotniskowców z 10 do 12, budowa dodat-
kowych niszczycieli, być może typu Zum-
walt, oraz atomowych okrętów podwod-
nych typu Virginia. Co jest zapewne nie-
miłym zaskoczeniem dla Moskwy i Peki-
nu – przyszła administracja przewiduje
także modernizację krążowników typu
Ticonderoga i włączenie ich w skład roz-
szerzonego systemu tarczy antyrakietowej. 

Spadek ryzyka otwartego konfliktu?

Jako jeden z jastrzębi w ekipie Trumpa
i potencjalny sekretarz ds. marynarki wo-
jennej jawi się Randy Forbes. Jeszcze we
wrześniu w swoim wystąpieniu przed
Kongresem mówił o konieczności zrów-
noważenia rosnącej potęgi militarnej
i asertywności Chin. Forbes zdecydowanie
potępia działania Pekinu na Morzu Połu-
dniowochińskim i jest adwokatem wzmoc-
nionej amerykańskiej obecności wojskowej
w Azji Południowo-Wschodniej. Krytykuje
on także działania administracji Obamy
w regionie, a odnośnie do planu rozbu-
dowy floty postuluje przeznaczać na
 budowę nowych okrętów 20 miliardów
dolarów rocznie.
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Co znamienne, w przeciwieństwie
do Kremla, Pekin niechętnie wypowiadał
się na temat kandydatów w amerykań-
skich wyborach prezydenckich. Wiele wy-
powiedzi Trumpa, jak chociażby niechęć
do TPP czy ograniczenie zaangażowania
na arenie międzynarodowej, było po myśli
Chin, jednak w obliczu protekcjonistycz-
nych haseł zachowywano dużą ostrożność.
Chińskie think tanki uznały także dość
zgodnie, że prezydentura Trumpa oznacza
spadek ryzyka wybuchu otwartego kon-

fliktu. Głównym źródłem obaw decyden-
tów z Pekinu pozostaje „biznesowe” po-
dejście amerykańskiego prezydenta elekta
do polityki. O ile Rosjanie wiążą z nim
oficjalnie duże nadzieje, to Chińczycy
ewentualne przyszłe negocjacje widzą
jako złożenie ofert: „czego dokładnie
chcecie i ile gotowi jesteście za to zapła-
cić”? Spodziewana cena wywoławcza nie
będzie jednak przystępna. W ciągu naj-
bliższego roku może wydarzyć się na-
prawdę wiele.

44

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 12 (78)/2016, 7 grudnia 2016–3 stycznia 2017 www.nowakonfederacja.pl



45

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 12 (78)/2016, 7 grudnia 2016–3 stycznia 2017 www.nowakonfederacja.pl

Jednego Filipowi Springerowi odmówić
nie można – intuicji w wyborze społecznie
palących tematów. Po entuzjastycznie
przyjętych „13 piętrach”, reportażu opo-
wiadającym o problemach współczesnego
polskiego budownictwa mieszkaniowego,
w swojej najnowszej książce „Miasto Ar-
chipelag. Polska mniejszych miast” autor
zabrał się za kolejny wzbierający kłopot,
nieustannie spychany pod dywan zarówno
przez władze, jak i coraz silniej scentrali-
zowane media. Chodzi o odizolowanie
i zamieranie miast, będących do 1999 r.
stolicami województw. Choć temat był
obecny w debacie publicznej właściwie
przez cały czas od reformy administra-
cyjnej (zazwyczaj wypływał od kontestu-
jących ten stan rzeczy zdegradowanych
miast), to dopiero projekt Springera wzbu-
dził zainteresowanie problemem u szerszej
publiczności. Książka już przed publikacją
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.
Stało się to m.in. dzięki temu, że reporter
we współpracy z dziennikarką „Polityki”
Olgą Gitkiewicz oraz byłym już redaktorem
radiowej „Trójki” Michałem Nogasiem na

bieżąco przekazywał opowieści z odwie-
dzonych miejsc. Do tego został założony
blog, na którym ukazywały się bezpo-
średnie relacje mieszkańców. Książka ro-
dziła się więc na oczach czytelników. Przez
około pół roku mogli oni słuchać historii
osób, które albo musiały pogodzić się
z utratą pracy (w związku z upadaniem
fabryk), albo zdecydowały się pozostać
w zdegradowanym już powiatowym mie-
ście. Jaki wyszedł z tego efekt końcowy?
Nieco rozczarowujący.

Opuszczona „Europa”

Przed reporterem stanęło ogromne wy-
zwanie – jak ciekawie opowiedzieć historię
trzydziestu jeden tak różnych miast, o od-
miennej historii geopolitycznej i społecz-
nej, które połączyło jedynie to, że decyzją
władz najpierw w 1975 r. zostały podnie-
sione do rangi centralnych ośrodków,
a następnie 24 lata później stały się po-
wiatowymi sierotami? Springer wybrnął
z tego po literacku. Zamiast skupiać się
na systematycznym rozpisaniu problemów

KatarZyna nowicKa
Stała współpracowniczka portalu jagielloński24.pl 
członkini Klubu Jagiellońskiego, studentka MISH UW

Podróż Filipa Springera po trzydziestu jeden byłych miastach wojewódz-
kich przywodzi reportera do dwóch wniosków: miejscami odwiedzonego
archipelagu rządzą poczucie krzywdy oraz tęsknota 

odebrana koncesja na rozwój

http://www.jagiellonski24.pl/temat/polska-maych-miast/


komunikacyjnych, kwestii bezrobocia, mi-
gracji, inwestycji czy stanu przedsiębior-
czości, stworzył matrycę impresji, w którą
wpisywał elementy historii wybranych
miast na zasadzie dość odległych konotacji.
Rozdział pokrótce opisujący obie reformy
administracyjne opowiada tylko o trzech
miastach – Białej Podlaskiej, Elblągu
i Łomży – które łączy jakaś forma żalu
wyrażanego przez rozmówców (w przy-
padku Elbląga przybierze on materialną
postać prawdziwego grobu województwa).
Jednak właściwie każde miasto należące
do archipelagu jest w perspektywie Sprin-
gera zanurzone w żalu, stąd kryteria opisu
są bardzo umowne i przez to nieprzeko-
nujące. Tylko części miast zostały po-
święcone osobne krótkie rozdziały, które
jednak dość dowolnie traktują o specy-
ficznym doświadczeniu. Weźmy Tarnów,
w ramach którego Springer opowiedział
historię Dagaramy: Jana Głuszaka, cho-
rego na schizofrenię architekta-wizjonera.
Oczywiście, reporter ma swoją licencję
poetycką, ale szkoda opowiadać historię
z innego porządku tam, gdzie mowa jest
o wykluczonej zbiorowości.

Łukasz Zaborowski, ekspert w tema-
tyce miejskiej i komunikacji, określił po-
siadanie statusu miasta wojewódzkiego
„koncesją na rozwój”. Miasto-pan woje-
wództwa przede wszystkim samodzielnie
dysponuje środkami, które bezpośrednio
otrzymuje z budżetu centralnego. Nic
więc dziwnego, że za przyczynę wszelkich
porażek władze miast archipelagu obwi-
niają przede wszystkim utratę dawnego
statusu – w opowieści Springera wraz
z degradacją administracyjną następuje
zapaść społeczna, ekonomiczna i este-
tyczna. Reporter poniekąd opowiada
współczesny stan miast przez techniczny
stan budynków, które kiedyś stanowiły
istotny punkt nie tylko danej miejscowości,

ale nawet całej Polski – weźmy chociażby
restaurację „Europa” w Piotrkowie Try-
bunalskim. Sam Piotrków podobno był
najczęściej filmowanym miastem w cza-
sach PRL, co powodowało, że pierwszo-
rzędni artyści gościli w wymienionej re-
stauracji. Wraz z przerzuceniem zainte-
resowań kulturalnych na Warszawę, tęt-
niącą artystycznym życiem, „Europę” spot-
kał ten sam los, co piotrkowskich fabryk –

powolny upadek. Inny przykład: Wał-
brzych, w którym liczba ludności na prze-
strzeni lat 1999–2015 spadła z ponad 135
tys. do ok. 115 tys., a miasto utraciło
źródło dochodu po zamknięciu zarządzo-
nym przez administrację centralną. Oka-
zuje się więc, że na mniejsze miasta i ich
los decydujący wpływ mają organy cen-
tralne. Państwo, może nawet nieinten-
cjonalnie, prowadzi działania zmierzające
do marginalizowania mniejszych miast.
Chodzi tu przede wszystkim o transport
i skomunikowanie z większymi ośrodka-
mi – projektowanie nowych inwestycji
drogowych i kolejowych oraz likwidacja
połączeń PKP leży w gestii centralnego
szczebla administracyjnego. To brak do-
godnych połączeń lub ich absurdalne roz-
pisanie prowadzi do sytuacji „wykluczenia
komunikacyjnego”, które jest udziałem
miast archipelagu (Łomża nie ma nawet
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dostępu do kolei). Tyle tylko, że ten pro-
blem jest u Springera tylko zamarkowany,
gubi się w miejskich impresjach autora
i historiach ludzi.

Samotność trzydziestolatka

Warto zwrócić jeszcze uwagę na sposób
opowiadania o ludziach, którzy mimo
przeciwności losu zdecydowali się albo
powrócić, albo zostać w swoim rodzinnym
mniejszym mieście. Melancholijnie przed-
stawiani są ci, którzy już się poddali i któ-
rzy odczuwają historię jako proces de-
gradacji. W opowieści Springera są tymi,
którzy za mało się starali – reporter podaje
przykłady osób, takich jak założyciele
firmy informatycznej Code&Pepper, sy-
tuujący swój biznes w Suwałkach, czy
przedsiębiorcza właścicielka piekarni
w Przemyślu. Mimo zniechęcania do po-
zostania w miastach archipelagu, charak-
terystycznego dla jego mieszkańców (sic!)
„niedasizmu” – ci ludzie odnoszą sukces
i są dla Springera uspokojeniem sumienia.
Nie może być tak źle, skoro nawet globalne
firmy mogą prosperować w tych trudnych
warunkach. Problemem wciąż jednak po-

zostają ucieczki i to, co jeden z rozmówców
reportera nazwał „generacyjną samotno-
ścią 30-latka w średnim mieście”. 

Zauważmy jeszcze, że mimo sporego
entuzjazmu wyrażanego przy publikacji
książki, temat ponownie zamarł tam, gdzie
powinien być najżywiej dyskutowany –
w centrali. Warszawska publiczność przez
chwilę żyła ciekawością tego, co się dzieje
w mniejszych miastach, ale było to raczej
perwersyjne zainteresowanie tandetą i po-
rażką. To symboliczne podejście jest smut-
nym podsumowaniem głównego przesła-
nia książki: centrum zapomniało o pery-
feriach.
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„NK” w potrzebie!

„Nowa Konfederacja” znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, w związku
z utratą kilku Darczyńców. We wrześniu stałe przychody miesięcznika wyniosły
7 200 zł. Aby przetrwać, potrzebuje on 8 494 zł miesięcznie.

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

Jeśli cenisz „NK” – wesprzyj ją! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stawiamy sobie trzy cele główne.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dzisiejszy upadek debaty publicznej domaga się nowej konfederacji!



„Nową Konfederację” tworzą

Stali Darczyńcy:
Stu Dwudziestu Sześciu Anonimowych Stałych Darczyńców, Paweł Gałus,
Bartłomiej Kachniarz, Piotr Kubiak, Michał Macierzyński, Jerzy Martini, „mieszkaniec
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Nowakowski 
(Lista Darczyńców jest uaktualniana na początku każdego miesiąca)
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Jacek Bartosiak, Michał Beim, Tomasz Grzegorz Grosse, Maciej Gurtowski,
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Mieszczanek, Barbara Molska, Agnieszka Nogal, Tomasz Pichór, Adam
Radzimski, Krzysztof Rak, Zbigniew Stawrowski, Krzysztof Wołodźko, Piotr Woyke,
Michał Lubina
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