


W numerze:

Moralność rozumem stoi
Krzysztof Sękowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

W co ostatecznie gramy?
Michał Kuź . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Myślenie oparte na niszczeniu
Z Mateuszem Wernerem rozmawia Stefan Sękowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Armia Nowego Wzoru – znakomity początek
Jacek Bartosiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Czy stulecie połączy Polaków?
Dariusz Mącarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Kontrofensywa samorządności
Rafał Matyja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Przyłączmy wreszcie Śląsk do Polski
Adam Michalak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Jak pamiętają Ukraińcy?
Z Andrijem Portnowem rozmawia Marek Wojnar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Chińska flota zielonych wód
Paweł Behrendt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Bez chłodu kokainy, bez żaru Žižka
Wojciech Stanisławski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 6 (84)/2017, 7 czerwca–4 lipca 2017 www.nowakonfederacja.pl



3

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 6 (84)/2017, 7 czerwca–4 lipca 2017 www.nowakonfederacja.pl

Letni, sielski krajobraz. We wsi poruszenie.
Tłum zbiera się nad jeziorem, z którego
wyławiają ludzkie ciało. Należy ono do
polskiego księdza bestialsko zamordowa-
nego przez Ukraińców – jest zmasakro-
wany. Na twarzach ludzi maluje się prze-
rażenie. Jeden z zebranych mówi, że mor-
dercy to nie ludzie, lecz zwierzęta. Drugi
kręci głową z zaprzeczeniem – zwierzęta
się nie znęcają.

Przekonanie o tym, że ludzie są isto-
tami wręcz mniej moralnymi od zwierząt
jest obecne w kulturze – jak w przytoczo-
nym fragmencie filmu „Wołyń” Wojciecha
Smarzowskiego czy często przywoływanym
haśle autorstwa Baltazara Graciana: „Lu-
dzie są gorsi od najokrutniejszych zwie-
rząt”. Interesujące jest to, z jakich prze-
słanek wynika ten wniosek. Przykładowo
w artykule „Moralność to atawizm” Olga
Woźniak stawia tezę, że to, co nas odróżnia
od maszyn, to emocje, a rozum sprzyja
raczej złu. Aby to uzasadnić, powołuje
się na redukcjonistyczne i naturalistyczne
poglądy jednej z bardziej wpływowych
współczesnych filozofów umysłu Patricii
Churchland. Wspomniane poglądy są

w tym wypadku wyprowadzone z zaob-
serwowania korelacji aktywności hormo-
nalnej podczas podejmowania niektórych
decyzji moralnych. Churchland dokonuje
generalizacji i utożsamia moralność z bio-
logicznym instynktem, który odziedziczy-
liśmy po zwierzętach. Rozum nie ma więc
przy działaniu moralnym wiele do roboty.
Co więcej, zdaniem niektórych, w tym
autorki „Moralność to atawizm”, to właśnie
racjonalna kalkulacja prowadzi do zacho-
wań niemoralnych.

Rousseau również wskazywał, że to
rozwój umysłowy prowadzi do moralnego
upadku. Czy zatem jest tak, że bardziej
moralne są czyny nie racjonalne, ale właś-
nie emocjonalne? I czy to ludziom można
przypisać kierowanie się racjonalną kal-
kulacją w decyzjach, w przeciwieństwie
do emocjonalnych zwierząt?

A Kant na to – niemożliwe

Krytykować można to choćby z pozycji
jednej z większych tradycji kantowskich.
Rozum praktyczny u Kanta postuluje wol-
ność w działaniu jako warunek konieczny

Krzysztof sęKowsKi
Członek Pracowni Filozofii Eksperymentalnej 
przy Instytucie Filozofii UW

Moralność, mimo wpływu emocji, zasadza się na rozumie. Jej poniekąd śro-
dowiskowy rodowód natomiast niekoniecznie musi oznaczać relatywizm 
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do zachowań moralnych. Wolność ta po-
lega zaś na zdeterminowaniu woli przez
rozum, a nie na przykład popędy. Gdy
w decyzjach zwycięża rozum, a nie natu-
ralne popędy, wtedy działanie jest podej-
mowane z obowiązku. A zatem właśnie
to, co czynione z obowiązku, jest moralne.
Dlatego też ciężko przypisać moralność
zwierzętom, gdyż nie są one zdolne do
wykonywania obowiązków – działają wed-
le instynktu. We wspomnianej tezie mamy
jednak ciekawe odwrócenie. Otóż to właś-
nie możliwość racjonalnego namysłu od-
dala nas – ludzi – od decyzji moralnych.
Kogo jednak nie przekonuje myśl Kanta,
tego może przekonają badania.

Zatkane usta rozumu

Decyzje moralne ludzi nie zawsze podej-
mowane są racjonalnie. Dowodów na to
dostarcza nam m.in. intensywnie rozwi-
jana od  początku XXI w. filozofia ekspe-
rymentalna. Punktem wyjścia dla tego
nurtu jest spostrzeżenie o powszechnym
wśród filozofów odnoszeniu się do intuicji
na temat konkretnych filozoficznych pro-
blemów, sytuacji lub pojęć. Badacze za
pomocą metod nauk społecznych i eks-
perymentów testują, jakie intuicje ludzie
rzeczywiści podzielają. W ich kręgu zain-
teresowań jest także pytanie o to, co ma
wpływ na formowanie się konkretnych
intuicji. 

W roku 2008 Thomas Nadelhoffer
oraz Adam Feltz przeprowadzili badanie
dotyczące efektu aktora-obserwatora na
intuicje moralne. Jest to zjawisko psy-
chologiczne polegające na odmiennej in-
terpretacji zjawisk w zależności od tego,
czy przyjmuje się perspektywę osoby
uczestniczącej, czy jedynie obserwującej
daną sytuację. We wspomnianym badaniu
dwóm grupom przedstawiono klasyczny

dylemat z wagonikiem. Dotyczy on sy-
tuacji, w której po torze pędzi rozpędzony
wagonik w kierunku pięciu osób, które
zostaną przez niego nieuchronnie uśmier-
cone. Przy torach stoi jednak zwrotnica.
Jeśli się ją przełączy, wagonik zmieni tor
i śmiertelnie potrąci jedną osobę stojącą
nieopodal. 

W jednej grupie – „obserwatorów” –
historyjka została przedstawiona tak, że
przy zwrotnicy stoi John. Pytanie, na
jakie mieli odpowiedzieć, brzmiało: Nawet
jeśli nie sądzisz, że użycie zwrotnicy jest
moralnym obowiązkiem, to czy jest mo-
ralnie dopuszczalne, by John zabił jedną
osobę po to, aby ocalić pięć? Drugiej gru-
pie – „aktorów” – zaprezentowano wersję,
w której to oni stali przy zwrotnicy, a py-
tanie zamiast anonimowego Johna doty-
czyło ich samych.

Jak się okazało, „obserwatorzy” za-
decydowali aż w 90 proc., że przełączenie
zwrotnicy jest moralnie dopuszczalne dla
Johna. Osoby z drugiej grupy były mniej
wyrozumiałe dla samych siebie – jedynie
65 proc. uznało moralną dopuszczalność
tego czynu, gdyby sami go dokonali.

Trudno opisane wyniki pogodzić
z tezą o zupełnie racjonalnej kalkulacji
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w sytuacjach moralnych. Jasno widać
wpływ emocji na podejmowane decyzje
w dokładnie tej samej historii, uzależniony
jedynie od tego, czy to ja dokonuję dzia-
łania, czy ktoś inny.

Innym ciekawym badaniem wska-
zującym na nieracjonalność podejmowa-
nych decyzji moralnych jest eksperyment
Erica Uhlmanna i jego zespołu z roku
2009. I znów rozpędzony wagon jedzie
w kierunku autobusu pełnego stu uwię-
zionych w nim osób. Jeśli dojedzie, nie-
chybnie wszystkich zabije. Jedyna moż-
liwość, aby ich uratować, to zrzucić na
tory z kładki inną osobę, która zatrzyma
wagon – sama jednak w wyniku tego zgi-
nie. W jednej z wersji w autobusie uwię-
zionych zostało stu muzyków Nowojorskiej
Orkiestry Symfonicznej, a biedak na kładce
nazywał się Tyron Payton. W drugiej
w autobusie znajdowali się muzycy Or-
kiestry Jazzowej z Harlemu, a człowiek,
któremu groziło zepchnięcie, to Chip Ells-
worth III. Nazwiska osób sugerować miały
ich przynależność rasową. Pierwsze su-
geruje, że osoba je nosząca jest czarno-
skóra, drugie – biała. W Nowojorskiej
Orkiestrze Symfonicznej grają przeważnie
osoby białe, natomiast w Orkiestrze Jaz-
zowej – czarne. Jak się okazało, badani
chętniej uznawali za decyzję moralnie
dobrą poświęcenie jednego białego, aby
uratować sto osób czarnoskórych. Efekt
ten wystąpił jednak jedynie u tych, którzy
deklarowali poglądy liberalne, natomiast
nie pojawił się u konserwatystów. Czy
jest to wpływ poprawności politycznej
lub uprzedzeń – nie mnie to oceniać, jed-
nakże krzywdzące byłoby stwierdzenie,
że liberałowie racjonalnie uważają po-
święcenie białego na rzecz czarnoskórych
za lepsze moralnie niż odwrotnie. Te de-
cyzje nie pochodzą z zimnej kalkulacji.
Za nimi muszą stać emocje.

Zezwierzęcone zwierzęta

Jak to jednak jest ze skłonnością do złych
czynów u zwierząt? Oczywiście wystarczy
krótka obserwacja typowego domowego
mruczusia, z którym wyjedziemy na wieś.
Ze zgrozą w oczach będziemy obserwować,
jak z psychopatyczną ciekawością bawi
się on przerażoną myszą przed jej zabi-
ciem. Pozostaje jednak kwestia udziału
wyższych procesów psychologicznych,
które miałyby oddalać od podejmowania
decyzji moralnych i zbliżać istoty do okru-
cieństwa lub wyrachowania.

Jak się okazuje, zachowanie niemo-
ralne, jak np. gwałt, zdarza się także
w królestwie zwierząt (a właściwie przy-
muszona kopulacja – forced copulation –
ponieważ jedynie to drugie określenie
stosuje się w tym przypadku). Tego typu
zachowania zaobserwowano jednak nie
tylko u niektórych naczelnych (orangutany,
szympansy), którym jako nam ewolucyjnie
najbliższym chętniej przypisuje się moż-
liwość racjonalnego namysłu. W tym nie-
chlubnym towarzystwie znalazły się także
kaczki, świerszcze czy nawet muszki owo-
cowe. Zwłaszcza dwa ostatnie gatunki
niekontrowersyjnie wydają się pozbawione
głębszej refleksji nad swoimi zachowa-
niami, niemniej jednak zdolne do zacho-
wań, jakie my uznalibyśmy za niemoralne. 

Dwie strony racjonalnego medalu

Badania nad psychologią moralności
u zwierząt dowodzą czegoś zgoła odwrot-
nego niż głosi teza przytoczona na początku
tekstu. To właśnie dzięki większym moż-
liwościom intelektualnym zwierzęta są
w stanie na przykład kooperować, co jest
niezbędne do zachowań moralnych,
zwłaszcza jeśli przyjmiemy tezę o ich stad-
nym uwarunkowaniu.
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W klasycznym badaniu z 1930 roku
Meredith Crawford i Henry Nissen spraw-
dzali zdolność do kooperacji u szympan-
sów. Aby przysunąć do siebie koszyk z je-
dzeniem, szympansy musiały nauczyć się
ciągnąć jednocześnie za dwa sznurki. Oka-
zuje się, że także w przypadku, w którym
jeden z szympansów był wcześniej na-
karmiony, na prośbę kolegi pomagał mu
w otrzymaniu jedzenia (drugi szympans
zjadł wszystko, co było w koszu).

Analogiczne wyniki uzyskał także ze-
spół Josha Plotnika w roku 2011 na sło-
niach. W badaniu tym okazało się jednak,
że słonie są w stanie nie tylko kooperować,
ale też po zapoznaniu się z mechanizmem
oszukiwać i wykorzystywać drugiego.
W eksperymencie na słoniach istniała bo-
wiem możliwość zaklinowania jednego
ze sznurków tak, aby ciągnąć za drugi –
to inny słoń wykonał całą pracę i przy-
ciągnął kosz z jedzeniem.

Każdy kij ma dwa końce. Możliwości
intelektualne można wykorzystać zarówno
do zachowań moralnych, ale także na
przykład do oszustwa. Sama kooperacja
może zresztą być źródłem pomocy, ale
również na przykład zorganizowanej prze-
stępczości. Bez kija jednak nie można
zrobić nic. Bez rozumu nie ma moralności.
Z całą zaś pewnością nie jest tak, że to
rozum jest odpowiedzialny za degrengo-

ladę stabilnych, czysto ewolucyjnych i bez-
refleksyjnych zachowań stworzeń pro-
stszych, ponieważ to właśnie on daje im
narzędzia do zachowań, które nazwać
chcemy moralnymi.

Od ewolucji do relatywizmu

To z faktu różnic kulturowych i wpływu
środowiska na podzielaną moralność częs-
to wnioskuje się o relatywizmie moralnym,
m.in. wspomniana na początku tekstu
Churchland jest gorącą zwolenniczką tego
poglądu. Ze względu na naturalistyczne
interpretacje zachowań moralnych wska-
zuje ona, że są one jedynie wynikiem
ewolucji i ewentualnie wpływów społecz-
nych. Z tego właśnie względu nie istnieją
żadne podstawy do uzasadnienia jakich-
kolwiek ogólnie obowiązujących norma-
tywnych sądów na temat moralności.

Coraz powszechniejsze przyjmowanie
takiego wniosku może jednak budzić pe-
wien lęk o rozpowszechniający się rela-
tywizm w sferze moralnej i intelektualnej.
Lęk ten odczuwał już Popper, który nazwał
relatywizm największą chorobą współ-
czesnych czasów. Z perspektywy wiary
i chrześcijaństwa na relatywizm jako jedno
z głównych zagrożeń wskazuje zaś Rat-
zinger. Widzi je w pluralistycznej filozofii
religii, która uniemożliwia prawdziwe na-
wrócenie, zrównując chrześcijaństwo z in-
nymi religiami i traktując Jezusa jako po
prostu jednego z przywódców religijnych.

Kwestia uniwersalności moralności,
jej uzasadnienia i możliwości przezwy-
ciężenia relatywizmu wydaje się być wy-
jątkowo palącym problemem dla tych,
którzy czy to na płaszczyźnie społecznej
i naukowej, czy wiary starają się utrzymać
postulat osiągalnej, choćby asymptotycznie
obiektywnej prawdy. Podejście postulujące
relatywizm moralny z faktu istnienia
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różnic kulturowych i ewolucyjnego wpływu
środowiska na moralność wymaga jednak
specyficznej interpretacji ewolucji i przy-
pisania jej owocom normatywności. Jak
uzasadnić bowiem, że z tego, iż ewolucyjnie
powstałe zasady moralne są takie, a takie,
wynika, że właśnie to jest dobre? Wydaje
się natomiast, że jest to konieczne, jeśli
staramy się postawić ewolucyjne wyniki
norm moralnych przynajmniej na równi
z tymi osiągniętymi na drodze filozoficznej
refleksji.

W tym miejscu warto przywołać kon-
cepcję funkcji właściwych stworzoną przez
Ruth Millikan, która wykorzystuje właśnie
specyficznie rozumianą ewolucję do for-
mułowania sądów normatywnych. Dla
Millikan funkcje właściwe, które można
przypisać nie tylko obiektom biologicznym,
ale właściwie obiektom każdego rodzaju,
mają naturę teleologiczną, to znaczy ce-
lową. Wyznaczone są poprzez to ze wzglę-
du na co dany obiekt został powielony
(np. znów wyprodukowany lub zrepro-
dukowany). Obiekt, który spełnia tę funk-
cję, jest właśnie „dobrym” obiektem. Jest
to więc zgodne ze stereotypowym (choć
nie ortodoksyjnym) rozumieniem teorii
ewolucji. Szyja żyrafy jest dobra, jeśli
spełnia swoją funkcję właściwą, którą jest
sięganie do wysokich partii drzew. Słowo
jest dobre, jeśli spełnia swoją funkcję
właściwą, a więc jest zrozumiałe i bogate
w treść. Takie rozumienie ewolucji pozwala
przypisywać normatywną wartość wy-
tworom ewolucji. A tego właśnie potrze-
bują zwolennicy relatywizmu moralnego
wynikłego z ewolucyjnych podstaw mo-
ralności. 

Zatem, aby dać moralności jako wy-
tworowi ewolucyjnemu wartość norma-
tywną, trzeba uznać, że posiada ona swoją
funkcję właściwą, którą jest prawdopo-
dobnie, jak sugeruje Churchland czy za

nią Woźniak, utrzymywanie spójności
grupy. Jeśli dane zasady moralne spełniają
tę funkcję, pozostają w kulturze, a jedno-
cześnie stają się dobre – w mocnym, nor-
matywnym sensie. Ponieważ natomiast
zauważamy różnice kulturowe w przyj-
mowanych zasadach moralnych, a ich
źródło – warunki społeczne – może rów-
nież być różne, nie ma sensu i możliwości
mówić o uniwersalnych wartościach.

Taka jest moim zdaniem jedyna moż-
liwa interpretacja ewolucji pozwalająca
na wnioski relatywistów moralnych. Jed-
nakże nawet jeśli ją przyjmiemy, warto
zastanowić się, co determinuje ewolucję
zasad moralnych. Oprócz roli emocjonal-
nej, jak starałem się pokazać, fundamen-
talna dla konstruowania szerszych zasad
moralnych jest właśnie racjonalność.
Wpływ społeczeństwa, będący także u zwo-
lenników ewolucyjnego relatywizmu mo-
ralnego kluczowym dla moralności, opiera
się przecież także na kulturze i filozofii,
które bez wątpienia są wytworem ludzkiej
działalności umysłowej. Jest choćby po-
średnim wynikiem dyskursu. I tu nie-
chybnie wracamy jednak do Kanta i mu-
simy zauważyć, że intuicyjnie przypisujemy
moralną odpowiedzialność czynu tym,
którzy byli tego świadomi – tym, którzy
potrafią uzasadnić nieafektywnie swoje
działania.

Moralność rozumem stoi

To rozum jest fundamentem prawdziwej
moralności. To dzięki niemu, kiedy wy-
ekstrahujemy z różnych kultur i grup
wspólne i odmienne zasady moralne, jes-
teśmy w stanie dyskutować na temat ich
zasadności. W sytuacji niezgody zaś, po
wskazaniu konsekwencji przyjętych zasad,
jesteśmy zdolni je zmieniać. To rozum
pozwala nam konfrontować się ze sprzecz-
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nościami, jakie widzimy w przyjętych
koncepcjach etycznych. On pozwala nam
prowadzić dyskurs, który ostatecznie do-
prowadza do normatywnych wniosków.
Tak jak liberalna ironistka klasyka post-
modernizmu – Rorty’ego – dzięki rozu-
mowi prowadzimy siebie i innych do od-
krywania i przyjmowania moralności. Sęk

w tym, że Rorty wierzył, że ironistka w nic
nie wierzyła. Aby skutecznie prowadzić
tę moralnie zaangażowaną praktykę, trzeba
wierzyć, że się gdzieś dojdzie. Lekarstwem
na relatywizm jest więc przyjęcie roli ro-
zumu z wiarą w źródło lub cel, choćby
ewolucyjny, moralności, do której można
dojść na drodze racjonalnej dyskusji. 
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Poziom debaty wokół kwestii takich jak
gospodarcza globalizacja czy kryzys imi-
gracyjny jest obecnie, delikatnie mówiąc,
niezadowalający. A mówiąc wprost, ociera
się po obu stronach sporu o moralny ni-
hilizm. Dotyczy to zarówno Polski, jak
i świata, przy czym Polska często staje
się światowym już symbolem dla lokalis-
tycznej alternatywnej prawicy. Jedna stro-
na uderza zwykle na alarm, straszy tota-
litaryzmem i wojną. Druga mówi o starciu
cywilizacji, chwali wrzucone na Twittera
zdjęcia monoetnicznych Polaków jadących
metrem lub też rozwodzi się nad słusznym
gniewem premier Beaty Szydło. Wydaje
się, że obu obozom coraz bardziej przy-
dałaby się odrobina filozoficznej szczerości. 

Niepewność i masoni

Teorie spiskowe, coraz bardziej powszech-
ne i szalone, rodzą się bowiem z niepew-
ności co do tego w co właściwie gramy na
poziomie ostatecznych celów wielkiego
trwającego od końca wieku piętnastego

ruchu intelektualnego, który powszechnie
nazywamy modernizacją. Demoniczny
George Soros, Hillary Clinton jako robot,
Angela Merkel jako kryptomuzułmanka,
Macron jak iluminata z grupy Bilderberg.
Masy nie wiedzą tak naprawdę, w co grają
globalistyczne elity, więc dopowiadają so-
bie resztę na swój sposób. Oczywiście
nadal głosują często na globalistów, jednak
wybierają Macrona i Ruttego raczej jako
mniejsze zło niż w uznaniu ich spójnej
wizji politycznej.

Globalizm może oczywiście odtrąbić
sukces, który będzie tym większy, jeśli
w Anglii przegra Theresa May, w Nie-
mczech wygra Angela Merkel, a w USA
dojdzie do impeachmentu Donalda Trum-
pa. Można stwierdzić, że zwolennicy glo-
balizmu nie muszą się ludowi z niczego
tłumaczyć. Prawda jest jednak taka, że
napięcia, które doprowadziły do niedawnej
rewolty, wcale nie zniknęły. Nadal bowiem
nie wiemy, gdzie zmierzamy.

Co gorsza, wbrew teoriom spiskowym
wizji celu gry w późną nowoczesność zdają

MiChał Kuź
Stały współpracownik Nowej Konfederacj

Ludzkość jako całość nie jest grupą, która może bezpośrednio tworzyć
zobowiązania moralne. Zawsze będą to robić mniejsze lub większe pod-
grupy. Dlatego wszystkie moralne zadania, obowiązki i postulaty muszą być
pojmowane z perspektywy konkretnej społeczności w konkretnym czasie

w co ostatecznie gramy?



się nie widzieć również proglobalistyczne
elity. Podczas kolejnych zjazdów i szczytów
rzecznicy globalizmu snują się po prostu
smętnie wśród  coraz bardziej obcych dla
nich rekwizytów. Tracą już częściowo po-
czucie, że narody są czymś realnym,
a mimo to wciąż muszą wygrywać wybory
w państwach narodowych. Tracą poczucie,
że czymś realnym jest pieniądz, a mimo
to muszą zarządzać bankami. Nie mają
wreszcie poczucia, że w kwestiach fun-
damentalnych istnieje obiektywna prawda,
a mimo to muszą piętnować postprawdę
u swoich politycznych adwersarzy.

Naukowy nihilizm

Paradoksalnie, właśnie podczas obecnego
kryzysu światowego przywództwa nauki
szczegółowe dostarczają coraz doskonalszej
wiedzy na temat tego, jak działa ludzki
umysł, czym jest dla niego charyzma, toż-
samość i poczucie wspólnoty. Znamy
teorię „hard” i „softpower”. Wiemy o tym,
jak, cytując Jonathana Heidta, moralność
„łączy i zaślepia”. Wiemy o roli neuro-
przekaźników, takich jak serotonina, która
nagradza nas za społeczny konformizm
oraz dopamina i noradrenalina, które
wzmaga nerwową reakcję na wykluczenie
ze wspólnoty. Wiemy też o neuronach
lustrzanych, które regulują empatię. 

Wiemy, lecz co to nam konkretnie
daje w dziedzinie życia społecznego? Dość
symptomatycznym przykładem, jak bardzo
pusta jest nauka o społeczeństwie bez
pewnej normatywnej wizji, dostarcza
 pochodzący z „Gazety Wyborczej” tekst
pod tytułem Moralność to atawizm
(5.10.2016). Z faktu, że odruchy moralne
i stadność są biologicznie uwarunkowane
autorka zdaje się bowiem wyciągać wnio-
sek, że należy w imię racjonalności naiwną
moralność przezwyciężać. Wszak pojęcie

atawizmu zakłada coś na niższym poziomie
postępu i rozwoju. Tylko przezwyciężyć
w imię czego? Do czego nas postęp od
atawizmu do oświecenie prowadzi? Tu
autorka tekstu nie ma niestety nic nowego
powiedzenia, kończy artykuł pełen od-
niesień do najnowszych badań naukowych
następującą konkluzją – pytaniem:

„Czy żyjąc w świecie, w którym sztucz-
na inteligencja pozwala nam zrobić wszyst-
ko, rzeczywiście możemy przekraczać
wszelkie granice? Kim się stajemy, gdy
wszystko można?” 

Pytanie i cały tekst sugeruje odpo-
wiedź i wraca w gruncie rzeczy do sfor-
mułowanej jeszcze pod koniec osiemnas-
tego stulecia wizji Condorceta. Wizji w nie-
skończoność samodoskonalącej się w pełni
racjonalnej jednostki, która z czasem staje
się nieśmiertelna i na swój, nieco gnostycki
sposób, boska.

Taka jednostka nie potrzebuje też
polityki, która z mocy jeszcze arystotele-
sowskiej definicji potwierdzonej przez
nowoczesną naukę, nie jest w pełni ra-
cjonalna. Opiera się częściowo na cha-
ryzmie, zaspokajaniu podświadomych po-
trzeb, budowaniu tożsamości, symbolach
i wierzeniach. Taka jednostka potrzebuje
wszak tylko dobrotliwego administrowa-
nia. W momencie, kiedy ono zaistnieje,
historia się kończy. 
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Problem ontologiczny z ową jednostką
jest jednak dość prosty: jej zwyczajnie
nie ma i nie było. Nacjonalizm można za-
wsze zastąpić, na przykład plemiennością
a plemienność choćby teokracją lub na
odwrót. Nie można jednak zlikwidować
polityki i moralności w ogóle, bo ona się
ludziom przydawała i przydaje, stąd też
jej ewolucyjny sukces, jeśli już mamy się
teorią ewolucji posługiwać. Założenie, że

kochające całą ludzkość jednostki w typie
Matki Teresy, czy też zupełni socjopaci
jak Ted Bundy, są lepiej przystosowani
niż reszta ludzi, raczej się nie broni. Mit
o tym, że gdzieś pod warstwami trybaliz-
mów oraz narzuconych moralności i toż-
samości tkwi jakiś prawdziwy, wolny i jed-
nostkowy człowiek, jest zaś niczym nie-
uzasadnionym zabobonem. Wywodzi się
jeszcze z koncepcji szlachetnego dzikusa
spopularyzowanej przez Rousseau. Jeśli
jednak zawierzyć teorii ewolucji, to mówi
ona coś wręcz przeciwnego. Nawet małpy
człekokształtne, które mają przypominać
istoty, z jakich wyewoluowali ludzie,
 wykazują zachowania czysto polityczne,
co świetnie opisał wybitny prymatolog
Frans de Waal. 

Wydaje się więc, że nauki polityczne
oraz społeczne, a za nimi i społeczna oraz
polityczna praktyka, zderzają się obecnie
z trudną rzeczywistością, podobnie jak
zderzyła się z nią już klasyczna ekonomia.
Daniel Kahneman, twórca ekonomii be-
hawioralnej, już wiele lat temu zważył
wszak, że klasyczne teorie ekonomiczne,
które opisują zachowania ludzi przy po-
mocy prostej funkcji spodziewanej uży-
teczności są błędne. Opisują pewne bo-
wiem hipotetyczne podmioty, a nie real-
nych i nieco irracjonalnych ludzi. Stąd
w opartym na takich teoriach systemie
gospodarczym z czasem kumulują się
sprzeczności. 

Łyse łby i lepsi ludzie

Alternatywą dla korekty oświeceniowych
zabobonów jest zaś swoisty gnostycki
mesjanizm, oczekiwanie na to, aż pojawi
się w końcu przynajmniej wąska grupa
oświeconych, wybitnych i ponadmoralnych
ludzi, którzy poprowadzą resztę ludzkości
ku przyszłości bez polityki, a zatem i bez
przemocy, nawet tej symbolicznej. Wiele
sekt, partii i pomniejszych grupek ideo-
logicznych już na takich oczekiwało. Przy-
kłady można mnożyć, od opisu wierzeń
manichejskich pióra św. Augustyna aż po
rewolucyjną awangardę Lenina. Zwykle
te oczekiwania rozbijały się o coś, co opi-
suje między innymi Dostojewski. Pisarz
ten każe jednemu z bohaterów Braci
 Karamazow stwierdzić: „Im bardziej ko-
cham ludzkość w ogóle, tym mniej kocham
ludzi w szczególe, czyli z osobna, jako
poszczególne osoby. (…) W razie nagłej
potrzeby może faktycznie dałbym się za
ludzi ukrzyżować, a tymczasem wiem
z doświadczenia, że nawet dwóch dni nie
jestem w stanie przemieszkać z kimś
w tym samym pokoju”. 
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Globaliści nie mają
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obiektywna prawda, a mimo

to muszą piętnować

postprawdę u swoich

politycznych adwersarzy



Być może, by wyjść poza pat pomiędzy
globalizmem i lokalistyczną kontrą pora
już zaakceptować rzeczywistość taką, jak
jest. Ludzkość jako całość nie jest i nigdy
nie będzie grupą, która może bezpośrednio
tworzyć zobowiązania moralne. Zawsze
będą to robić mniejsze lub większe pod-
grupy, dzięki którym ludzie się łączą i dzie-
lą. Dlatego wszystkie moralne zadania,
obowiązki i postulaty muszą być pojmo-
wane z perspektywy konkretnej społecz-
ności w konkretnym czasie. Grupa ta
w kontekście swojej moralności zadaje
też trudne pytania. Elity zaś muszą umieć
na te pytania odpowiadać.

Na przykład solidarność z imigran-
tami oraz uchodźcami owszem, ale w jakim
wymiarze? Gdzie jest ów legalistyczno-
filozoficzny standard, który ustawiałby
nam orientacyjną granicę pomiędzy wy-
starczająco a za dużo? Wypowiedź Anny
Pamuły, reporterki, która na antenie
TVN24 stwierdziła, że warto jest przyjąć
siedem tysięcy uchodźców za cenę życia
dziesięciu własnych obywateli, brzmi nieco
groteskowo. Ale pani Pamuła chyba jako
jedyna ze strony zwolenników przyjęcia
przybyszów mówi o jakimś konkretnym
maksymalnym ryzyku, które jest dla niej
do zaakceptowania. Śmiem twierdzić, że
to pewien postęp w porównaniu z mglis-

tymi ogólnikami, którymi w tym kontek-
ście posługuje się wielu innych uczestni-
ków sporu.

Stosując hasłową humanitarystyczną
regułę solidarności ogólnoludzkiej można
bowiem równie dobrze uzasadnić przyjęcie
kilku tysięcy, jak i kilku milionów ludzi,
włącznie z wprowadzeniem automatycz-
nego mechanizmu kwotowego w ramach
UE. Zupełny brak standardów rodzi nie-
pewność. Niepewność w społeczeństwie
prowadzi zaś do nadczułej rekcji obronnej,
wręcz anafilaktycznej („Nie przyjmiemy
absolutnie nikogo!”). Reakcja ta jest zaś
w Polsce dodatkowo spotęgowana faktem,
że wciąż nie do końca ufamy swojemu
państwu i po licznych przesiedleniach
oraz zmianach granic kraju sami nie za-
wsze czujemy się tam, gdzie mieszkamy
do końca „u siebie”. Oczywiście tym,
którzy obracają się tylko w kręgach pro-
gresywistycznych elit może nie przyjść
na myśl, że w „łysych łbach”, jak określiła
ONR-owców Róża Thun, może panować
autentyczny moralny i filozoficzny mętlik,
a nie jedynie żądza mordu. Są jednak
przyczyny, by sądzić, że tak jest w istocie
i że przedstawienie konkretnej wykładni
solidarności może w rozmowie z tymi
łbami pomóc bardziej niż ciskanie w nie
ogryzkami idei oświeceniowych. 
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Czy istnieje coś takiego jak „nihilizm
po polsku”?

Poszukiwanie kandydatów na nihilistę to
zadanie dość jałowe myślowo. Ma ono
sens oczywiście w ferworze walki ideolo-
gicznej. Pana pytanie bierze się właśnie
z tego sensacyjnego porządku, gdzie każ-
dego interesuje, którego z wrogów można
obrzucić epitetem nihilisty i jak samemu
się przed tym obronić. Jeśli musiałbym
już odpowiadać na takie pytanie, to w pol-
skiej kulturze bardzo długo w porównaniu
z innymi krajami europejskimi preten-
dentów do tej etykiety nie było. Szukając
na siłę przykładów, wyciąga się różne
truchła z gabinetu figur woskowych, jak
Stanisław Przybyszewski, który starał się
epatować senny Kraków swoją demonicz-
nością i diabelskością. Ale to był taki „ja-
sełkowy diabełek”, jak określił ks. Boniecki
Nergala.

I dziś mamy ich sporo.

Nie ma w nich jednak tego radykalnego
filozoficznie czy egzystencjalnie nihilizmu.
Myślicielom, którzy próbowali się zmierzyć
z problemem nihilizmu, a więc negacją
sensu, istnienia i wartości, jak Witold
Gombrowicz, brakowało w Polsce tej go-
rączkowej, buntowniczej temperatury,
jaką osiągały europejskie salony w XIX
wieku. Nie tylko Gombrowicz narzekał
na poczciwość naszej kultury, kojarzoną
często z obyczajową religijnością i pro-
wincjonalizmem. Przecież to Mickiewicz
parafrazował Johanna Herdera, pisząc
o Polakach, że „Sławianie, my lubim sie-
lanki”. Gombrowicz w swoich pogadan-
kach dla „Wolnej Europy” wypowiedział
pół serio zdanie, że w atmosferze polskiej
poczciwości „nawet Żydzi tracili swój jad”.
Gdy spojrzymy na „Wielką Improwizację”
Mickiewicza, to na pierwszy rzut oka moż-

Mateusz werner
Doktor nauk humanistycznych, 
filozof kultury, eseista, krytyk filmowy

Dziś być artystą w Polsce i nie być nihilistą to obciach i wiocha. Nihilizm
jest świadectwem powagi i prestiżu

Myślenie oparte na niszczeniu

z Mateuszem wernerem 
rozmawia stefan sękowski



na by uznać ją za bluźnierczy akt wypo-
wiedzenia posłuszeństwa Bogu przedsta-
wionemu tam jako zwodniczy kartezjański
demon, którego człowiek w swoim inte-
resie musi zastąpić. 

To właściwie Feuerbachowski sche-
mat metafizycznej podmiany, zastąpienie
wygasłej woli Bożej wolą ludzką, ustano-
wienie człowieka jako projektodawcy rze-
czywistości. Nowoczesność zaczyna się
tam, gdzie człowiek, mówiąc słowami
Kanta, dojrzewa do tego, by wziąć swoje
sprawy we własne ręce, nie oglądając się
na hipotezę Boga, ale stając na jego miej-
scu. Strukturalnie rzecz biorąc, „Wielka
Improwizacja” zgadza się z tym schema-
tem. Jednak uzasadnienie tego nie jest
metafizyczne, tylko polityczne – gdy mil-
czący, pozbawiony miłosierdzia Bóg oka-
zuje się carem, Polacy potrzebują proroka.
Polityczny kontekst odbiera temu gestowi
jego siłę metafizyczną, zwracając uwagę
czytelnika na to, że trzeba wywołać kolejne
powstanie. Ten bunt w polskiej sztuce
nigdzie nie jest doprowadzony do osta-
tecznej konsekwencji właściwie do lat 30.
XX wieku. Kiedy młody Julian Tuwim,
wolny od spętań chrześcijańskich i zgodnie
z nowoczesną modą, chciał się przedstawić
jako bluźnierczy buntownik, w tomiku
„Czyhanie na Boga” wydał z siebie pisk
myszy. Ta polska poczciwość zostaje do-
piero spalona w Auschwitz i wymrożona
w sowieckich łagrach. Katastrofa II wojny
wybudziła Polaków z dogmatycznej drzem-

ki, to były te przyspieszone korepetycje
z nowoczesności. Pod ich wpływem polska
kultura się zmieniła. Doświadczenie ni-
hilizmu rodzi nowy typ artysty polskiego –
Tadeusz Borowski, Tadeusz Różewicz,
Miron Białoszewski, Tadeusz Kantor. 

To ludzie, którzy przeżyli tę tragedię.

Ich twórczość to odpowiedź na doświad-
czenie nihilistyczne, katastrofę, która się
zmaterializowała. W czasie wojny mieliśmy
w Polsce „szigalewszczyznę” i Płową Bestię
biegającą po Warszawie. Ci twórcy to
nowy gatunek, którego nie było wcześniej
w Polsce i dlatego czasem pojawiają się
nawet pytania, czy ci ludzie są w ogóle
częścią polskiej kultury.

Przecież kultura się rozwija – to nie
jest tak, że skoro kiedyś powiedziano,
że „my lubim sielanki”, to będziemy
je zawsze lubić.

Ale jest różnica między tym, co mogli-
byśmy nazwać historyczną aktualizacją
entelechii kultury, czyli jej rozmaitymi
formami, które jednak przybliżają ją do
jej wewnętrznego celu, a tym co Foucault
nazywa „cięciem episteme”, czyli zmianą
paradygmatu. Katastrofa dwóch totalita-
ryzmów spowodowała skokową zmianę
sposobu myślenia. Widać to choćby na
przykładzie wojennej wymiany listów mię-
dzy Czesławem Miłoszem a Jerzym An-
drzejewskim, w których analizowali „na
żywo” tę katastrofę. Miłosz do 1941–1942
roku myślał, że po wojnie możemy wrócić
do dawnej Polski. W pewnym momencie
porzucił to przekonanie pod wpływem
rozmów z Jarosławem Iwaszkiewiczem
i Tadeuszem Krońskim i uznał coś w ro-
dzaju konieczności dziejowej. Andrzejew-
ski, który się z nim wtedy ostro spierał,
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Miłosz zrezygnował z roli

nauczyciela w wolnej Polsce,

skupił się na sobie



po wojnie dużo głębiej wchodzi w stalinizm
i staje się politrukiem systemu. 

Pojawia się kategoria ludzi dawnych –
Miłosz urodzony w 1911 roku sięga ko-
rzeniami jeszcze Polski przedrozbiorowej –
i nowych, jak Różewicz i Borowski, którzy
dojrzewają w czasie wojny. To ludzie, któ-
rzy pod wpływem nihilistycznego do-
świadczenia zostali radykalnie uformo-
wani. Nie chcę przez to powiedzieć, że
Różewicz był nihilistą, ale mam na myśli
jego konsekwentny radykalizm w duchu
Marcela Duchampa, lecz nie w sensie po-
pularnego ekscesu, tylko tym niszczyciel-
skim: antyhumanistycznym i antyroman-
tycznym. 

Swoją książkę „Wobec nihilizmu” po-
święcił Pan dwóm pisarzom: Stanisła-
wowi Ignacemu Witkiewiczowi „Wit-
kacemu” oraz Witoldowi Gombrowi-
czowi. Witkacy odbiera sobie życie
17 września 1939 roku, Gombrowicz
co prawda przeżywa wojnę, ale na ob-
czyźnie i nie funkcjonuje w tych rea-
liach. Czy właśnie to spowodowało,
że nie można mówić o nich jako o ni-
hilistach, a jako o pisarzach ustosun-
kowujących się „wobec nihilizmu”?

Oni dotknęli nihilizmu, który ich pociągał
i fascynował jako pewna możliwość my-
ślowa czy życiowa, eksperymentowali
z nim i przy tym boleśnie poparzyli, ale
nie byli nihilistami takimi jak powiedzmy
Michał Bakunin czy Max Stirner, których
myślenie opierało się na niszczeniu.

Nie „oparli swojej sprawy na Nicości”
jak Stirner. To na czym?

Gombrowicz miał swoją sprawę ze społe-
czeństwem, z którego czuł się wyobcowany
i z polską kulturą, w której nie mieścił się

ze swoją wizją rzeczywistości. Musiał wy-
rąbać sobie przemocą swoje miejsce. Gdy-
by próbował wślizgiwać się w łaski zasta-
nego kulturowego modelu, to być może
zostałby zaakceptowany, ale jako ktoś
drugorzędny – a on chciał odgrywać
pierwsze skrzypce. Atakował więc system
społeczny z jego kulturą, ich anachro-
niczność i niefunkcjonalność. Przyłączył
się do sił nowoczesności, które rozluźniają
gorset obyczajowości, zmieniają pole sił
społecznych, przez swoją kampanię prze-
ciwko pojęciu dojrzałości, przeciwko szkole
i maturze, rytuałom zanurzonym jeszcze
w porządku feudalnym, z drugiej strony
rozwalał model kultury, który wyrastał
z tych więzi społecznych. Dopóki czuł, że
musi sobie wyrąbać miejsce w społeczeń-
stwie jako człowiek sukcesu i pierwszo-
rzędny pisarz, to walczył z Polską jako
społeczeństwem i polską kulturą. Ale gdy
wdrapał się na szczyt, wtedy bardzo szybko
zrozumiał, że czegoś mu brakuje i że ta
nowoczesność, której był poputczikiem
i beneficjentem jest trochę dla niego za
głupia.

Spełniła swoją utylitarną funkcję, czy
jednak chodziło o jej niski poziom?

Jako że proza w PRL wegetuje w komu-
nistycznej zamrażarce, a na emigracji
funkcjonuje Obóz Świętej Trójcy…

…w zamrażarce jeszcze starszej…

…Gombrowicz czyta literaturę francuską,
która wydaje się jakąś blagą, błazeństwem
albo kłamstwem. Nowoczesne malarstwo
też mu się nie podoba. Czyta filozofów,
strukturalistów, ale z listy lektur układa
słynne hasło: „im mądrzej, tym głupiej”,
bo ta góra erudycji nie jest na ludzką
miarę i donikąd nas nie prowadzi. Ko-
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kietuje czytelnika, pisząc, że jest hrecz-
kosiejem spod Radomia czy Ostrowca
Świętokrzyskiego, ale nie do końca żartuje.
Ta nowa sztuka i filozofia nie zaspokaja
jego potrzeb metafizycznych. Stąd próba
stworzenia własnej metafizyki. Gombro-
wicz jest pisarzem głęboko filozoficznym,
który próbuje przy pomocy swoich kon-
strukcji fabularnych rozwiązać funda-
mentalne problemy bólu, śmierci, starze-
nia się, seksualności czy samotności. Był
także głęboko sceptyczny wobec przemian
obyczajowych i politycznych końca lat
60. XX wieku.

Jednak czy pisanie o „Gombrowicza
świadomości konieczności wiary”, jak
to robi Jakub Lubelski, czy próba że-
nienia go z kard. Wyszyńskim, jakiej
dokonały „Pressje”, nie są trochę na
wyrost?

Katolikom trudno oddzielić dwie rzeczy.
Spójrzmy na scenę Mszy z „Pornografii”,
w trakcie której wszystkim opada entuz-
jazm do Pana Boga, gdy Msza Św. staje
się rytuałem wypranym z treści i wszyscy
czekają na to, by się to wreszcie skończyło. 

Wielu katolików też tak miewa.

Trzeba oddzielić krytykę pewnej praktyki
religijnej, którą jest ta scena, od odrzucenia
samej potrzeby metafizycznej, co robią
nihiliści. Tak daleko Gombrowicz nie
idzie, podobnie zresztą jak Leszek Koła-
kowski, który zaczynał w końcu lat 40.
od walki z Kościołem i neotomizmem,
a potem na początku lat 70. XX wieku
napisał „Obecność mitu” i od tamtego
czasu każda jego książka była coraz sil-
niejszym argumentem za tezą, że ludzka
potrzeba metafizyczna jest nieredukowal-
na. Bez niej człowiek przestaje być czło-

wiekiem. Podobnie jak on Gombrowicz
nie wycofał się z potrzeby metafizycznej.
„Kosmos”, ostatnia powieść Gombrowicza,
dowodzi, że autor nie chce pogodzić się
ze światem, który nie ma sensu. 

Tę metafizyczną potrzebę odczuwał
także Witkacy, gdy w „Nowych formach
w malarstwie” pisał, że „wyrzekanie
się bowiem uczuć metafizycznych czyni
nas, mimo całego uspołecznienia, bar-
dziej podobnymi do zwierząt, niż nam
się wydaje”? 

W Witkacym z biegiem lat jest coraz mniej
nadziei, że w tym świecie jest jeszcze
miejsce dla nieszczęśników jak on, od-
czuwających potrzebę metafizyczną. Wit-
kiewicz nie miał wątpliwości, że w procesie
uspołeczniania specyficzny gatunek „od-
metafizycznionego bydlęcia” stanie się
doskonałą większością, a ludzie dotknięci
tą potrzebą będą zamykani w szpitalach
psychiatrycznych.

To bardziej pesymizm niż nihilizm?

Oczywiście. Witkiewicz jednoznacznie
wartościował proces historyczny i widział
w realizacji postępowej utopii społecznej
katastrofę. Zgadzam się z Janem Błońskim,
który twierdzi, że dla Witkacego obser-
wacja rewolucji bolszewickiej była matrycą
tego, co ma nadejść.
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A jak jest dziś z postawami nihilis-
tycznymi w kulturze?

Tak jak w czasie wojny dokonało się isto-
towe przekształcenie polskiej kultury, tak
i 1989 rok był kolejnym odblokowaniem.
Peerelowska opresja polityczna, izolacja
kulturowa sprawiały, że wciąż żywe było
uniwersum kultury narodowej, sytuacja
wymuszała na artystach sięganie po
postawy znane z odległej przeszłości, wy-
starczy choćby sięgnąć po poezję stanu
wojennego. Ale po 1989 roku nastąpił
gwałtowny, przyspieszony i rabunkowy

proces dostosowawczy do tego, co uzna-
liśmy za standard mówienia o dziedzictwie
kulturowym, wartościach historycznych
i religijnych w Europie Zachodniej. Jeśli
weźmiemy dwie aktualne manifestacje
polskiej kultury współczesnej, czyli wy-
stawę „Późna Polskość” na Zamku Ujaz-
dowskim w Warszawie oraz inscenizację
„Klątwy” Wyspiańskiego w Teatrze Po-
wszechnym, to one spełniają wszystkie
wymogi sztuki nihilistycznej. Tak jak pol-
ska kultura przez dziesiątki lat wydawała
się impregnowana na te kierunki, tak dziś
adaptacja do modelu zachodniego spo-
wodowała hiperinflację postaw nihilis-
tycznych. Dziś być artystą w Polsce i nie
być nihilistą to obciach i wiocha. Nihilizm
jest świadectwem powagi i prestiżu.

O czym to świadczy? Żyjemy w cza-
sach „faktycznego nihilizmu”?

Można w tym dostrzec słabość wielkich
pisarzy, którzy nie potrafili nam pomóc
w spokojnym przejściu transformacji.
Czesław Miłosz wrócił po 1989 roku i ni-
czego nas nie nauczył, a przecież wiele
lat wcześniej opisał to wszystko w „Wi-
dzeniach nad Zatoką San Francisco”.
Wolał jednak w narcystyczny sposób od-
cinać kupony od należnej mu zresztą
sławy. 

Miał już swoje lata.

Tylko nie takie były oczekiwania. Pamię-
tam, jak w 1989 roku studenci w Audito-
rium Maximum UW czekali na to, co on
powie. To byli tacy sami ludzie jak ci,
którzy dziś chodzą na „Klątwę”. Cokolwiek
by im wtedy powiedział – zrobiliby to.
Miłosz zrezygnował z roli nauczyciela
w wolnej Polsce, skupił się na sobie. Przez
długi czas unikał mówienia o współczesnej
literaturze polskiej, w końcu wydusił, że
dobrą powieść napisał Tomek Tryzna –
„Pannę Nikt” – dzięki czemu ta stała się
sezonową sensacją, sfilmowaną zresztą
przez Wajdę. To samo można powiedzieć
o Leszku Kołakowskim, który nie anga-
żował się w spory o myślenie, wolał żar-
tować, a przecież był w opozycji do głów-
nego nurtu, o czym najlepiej świadczy to,
że dziś został starannie zapomniany. Gied-
royć nawet do Polski nie przyjechał. A co
robił Tadeusz Różewicz? W dalszym ciągu
walczył z romantyzmem, epatował Fran-
cisem Baconem i papieżem na fotelu den-
tystycznym, a potem narzekał, że kolejne
powieści, które otrzymywały nagrodę
„Nike”, są takie miałkie. Najpierw wysuszał
źródło, a potem narzekał, że woda nie
leci. Polska kultura została opuszczona
przez tych wielkoludów. Inni, jak Herbert,
Herling-Grudziński czy Rymkiewicz, zos-
tali zmarginalizowani w debacie publicznej
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jako ekstremiści. A co przez 27 lat zrobiło
państwo polskie, by szkoła stała się at-
rakcyjnym źródłem wiedzy o naszej kul-
turze?

Czytaliśmy Gombrowicza i Witkacego...

Uczą o nich Bladaczka i Profesor Pimko.
Tylko że ci oryginalni Bladaczka i Pimko
mieli realną władzę, która wynikała
z umiejscowienia szkoły w przedwojennym
pejzażu społecznym. Dziś szkoła jest cen-
trum bezsilności, pozbawiona samowiedzy,
opuszczona przez autorytet państwa, prze-
grywająca z elektroniczną infosferą. I po-
tem dziwimy się, że polska literatura ni-
kogo nie interesuje.

„Oblężenie Teatru Powszechnego”
i blokowanie wejść to odpowiednia
odpowiedź na nihilizm?

To kiepski pomysł. Nihilizm, który jest
przemocą, sam pasie się cenzurą i prze-

mocą. Im bardziej prześladujemy nihi-
listów, tym bardziej chcą nam dowalić.
Nawet w krajach autorytarnych jak Chiny
czy putinowska Rosja, które dysponują
faktycznym monopolem kulturalnym, taka
walka nie miałaby sensu. Jedyny sposób
to wytworzenie konkurencyjnej narracji.
Bardziej atrakcyjnej niż te grymasy, które
są jałowym gestem odrzucenia i niczego
ludziom nie dają prócz chwilowego wyła-
dowania emocji i poczucia przynależności
do wyższej kasty.

Widzi Pan taką odpowiedź we współ-
czesnej kulturze?

W porównaniu do tego, co było 10 lat
temu, widać coraz większy sprzeciw wobec
nihilizmu. Ale jakościowo ta odpowiedź
rozczarowuje. Jeśli reakcją na nihilizm
skandujących na Krakowskim Przedmie-
ściu coś o „Bloody Mary” i „zimnym
Lechu” jest film „Smoleńsk”, to nie jest
to odpowiedź przekonująca.
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Nareszcie! Doczekaliśmy się początków
planowania obronnego RP i modelowania
przyszłych sił zbrojnych z prawdziwego
zdarzenia po co najmniej kilkudziesięciu
latach, kiedy brakowało własnej myśli
strategicznej, szerszej wizji, a przede
wszystkim wiary i pomysłu, że można
i trzeba to robić, bo tego wymaga nasze
położenia geopolityczne, a Polska po pro-
stu na taką pracę zasługuje.

Wnioski przedstawione w Strategicz-
nym Przeglądzie Obronnym dają nadzieję
na to, że Rzeczpospolita wystawi długo
oczekiwane Siły Zbrojne Nowego Wzoru,
które będą miały ambicje spełniać zadania
wymagane przez potencjał ogólny kraju,
nasze położenie geograficzne i rosnące
zagrożenia. Widać, że wykonano pracę
intelektualną w oparciu o analizę ulegającej
właśnie poważnym zmianom nowoczesnej
sztuki wojennej. Bez wątpienia wykorzys-
tano wiedzę zdobytą podczas konfliktów
z udziałem rosyjskim w Gruzji, na Ukrainie
i w Syrii oraz analizę rosnącego potencjału
sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej i moż-
liwości wynikających z położenia geogra-
ficznego naszej ojczyzny.

Odrobiona lekcja

Czytając między wierszami, ponieważ
większość raportu jest utajniona, można
zauważyć poważną pracę intelektualną
włożoną w zrozumienie i zaadoptowanie
na potrzeby polskie najnowszych świato-
wych trendów, w tym dokonującej się re-
wolucji w sprawach wojskowych (RMA),
a także zaadoptowanie do naszych wa-
runków geograficznych strategii antydo-
stępowej (A2AD), jak również próbę spię-
cia przyszłych zdolności w jeden plan
bitwy połączonej na kształt opracowywanej
w Pentagonie Multi Domain Battle (MDB). 

Tytułem przykładu: waga zapewnienia
świadomości sytuacyjnej w całym teatrze
operacyjnym (w wymiarze horyzontalnym
i wertykalnym), manewr ogniem na flanki
i na dużą głębokość operacyjną, kanali-
zowanie ruchu przeciwnika minowaniem
i wykorzystaniem terenu, wprowadzanie
przeciwnika w kosztowny manewr przy
oddziaływaniu nowoczesnej i wpiętej
w system bitwy połączonej artylerii przy
manewrującym tudzież skanalizowanym
przeciwniku, przy zwielokrotnionej roli

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

Wyniki prac nad Strategicznym Przeglądem Obronnym stanowią znako-
mity początek konceptualizowania wojskowej strategii Rzeczpospolitej
w XXI wieku.

armia nowego wzoru – 
znakomity początek



precyzyjnej artylerii lufowej i rakietowej
(zapowiedziane zwielokrotnienie wydat-
ków na nią) w kontekście zrozumienia
roli rubieży, odnowienia roli czołgu pod-
stawowego w kontekście terenu starcia
w Europie Środkowo-Wschodniej, kwestia
wzmocnienia pionu logistyki, szkolenia
rezerw oraz arcyważna sprawa stosownej
liczby wojska i sprzętu, uwzględniającej
nasze położenie geograficzne umożliwia-
jące wachlarzowo rozwijające się kierunki
podejścia, gdzie ilość staje się sama w sobie
jakością. Uwzględniono wynikającą z do-
świadczeń symetrycznego pola walki re-
zygnację z zakupów drogich śmigłowców
wielozadaniowych na rzecz szturmowych
dających nie tylko większą przeżywalność,
ale także możliwość dynamicznego ma-
newru ogniem, widać przeprowadzenie
szczegółowej analizy kanalizacji ruchu
i linii widzenia (zasięgu widzenia) terenu
wschodniej i północnej Polski, a także
plan wykorzystania starszego sprzętu,
który się jednak doskonale sprawdził
w Donbasie i którego mamy spore zasoby
w linii, tak jak armato-haubica Goździk,
wreszcie nacisk na wzmocnienia spektrum
elektromagnetycznego oraz zdolności cy-
ber, jak również zrozumienie dla potrzeby
antydostępowego uniemożliwienia domi-
nacji przez przeciwnika przestrzeni po-
wietrznej nad Polską. Można by wymieniać
jeszcze bardzo, bardzo wiele…

Przygotowania do samodzielnej walki

To wszystko, widoczne dla uważnego czy-
telnika pomiędzy wierszami w zaprezen-
towanych wnioskach, ma podstawy stwo-
rzyć polski plan nowoczesnej bitwy połą-
czonej na podobieństwo amerykańskiej
Multi Domain Battle i stawia Polskę, pod
warunkiem dalszej efektywnej pracy,
w awangardzie tego rodzaju myślenia

w świecie, nie wspominając o Europie.
A ileż można w przyszłości na tym fun-
damencie zbudować na miarę możliwości
naszego kraju, kluczowego w Europie
Środkowo-Wschodniej, który jest przecież
punktem ciężkości wschodniej flanki So-
juszu Północnoatlantyckiego! 

Jednocześnie wyraźnie widać, że o ile
to dopiero początek, a sama polska myśl
strategiczna zaledwie raczkuje i będąc
niepewną, wstydzi się jeszcze własnej
mocy, to kierunek jest bardzo dobry. Mar-
twi oczywiście już teraz znana wszystkim
niezdolność państwa polskiego do dłu-
goterminowej, konsekwentnej implemen-
tacji słusznej wizji, a potem planów stra-
tegicznych. Mam nadzieję, że tu też coś
się zmieni. Potrzebne jest to Siłom Zbroj-
nym Nowego Wzoru, by mogły rozwijać
zdolności tak bardzo niezbędne w nad-
chodzących niestabilnych czasach.

Szczególnie godna pochwały, w kon-
tekście niepokojących zmian zachodzących
w świecie transatlantyckim, jest wyraźnie
przebijająca się kalkulacja, że Siły Zbrojne
Nowego Wzoru będą przygotowywane
także do wojny samodzielnej i dążenia
do sukcesu nawet bez udziału sojuszni-
czego, co jest fundamentalną zmianą my-
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ślenia. Do tego ważna jest obiecywana
i konieczna do pozyskania zdolność do
kontrolowania procesu tzw. dominacji
eskalacyjnej, czyli umiejętność sprawienia,
by przeciwnik nie był w stanie swobodnie
decydować, kiedy uderza na Polskę, gdzie,
jak i jakimi środkami, eskalując je w za-
leżności od uzyskiwanego efektu politycz-
nego czy operacyjnego, gdyż Siły Zbrojne
RP odpowiedzą adekwatnie, nie oddając
inicjatywy w tym zakresie. Wiąże się to
z poważnymi decyzjami politycznymi oraz
pozyskaniem rakiet manewrujących (do
samolotów i okrętów podwodnych), ar-
tylerii bardzo dalekiego zasięgu i zdolności
uderzeń przez lotnictwo na duże odległości.
Jest to sygnał, że Polska sama chce kon-
trolować swój los i samodzielnie podej-
mować decyzje o wojnie i pokoju, a to
przekłada się na wiadome skutki dla relacji
z sojusznikami oraz na realną podmioto-
wość państwa.

Historia przyspiesza

Warta odnotowania jest zmiana myślenia
w kierunku pozyskiwania konkretnych
zdolności, a nie zabawek, czy analiz sa-
mych li tylko statystyk, co tak bardzo iry-
towało w przeszłości tych, którzy pragnęli
budowy wojska z prawdziwego zdarzenia.
Sprowadza się to na przykład do skalib-
rowania potrzeb nie według ambicji czy
nowinek modernizacyjnych, lecz według
wymagań pola walki. Zrezygnowano
z kosztownych i niepotrzebnych moder-
nizacji. Marynarka Wojenna RP będzie
dostosowana do działań na samym Bałtyku
bez projekcji siły poza Cieśniny Duńskie.
Trzon floty stanowić będą okręty podwod-
ne. Cztery okręty dają szansę na to, że
w kryzysie dwa z nich będą na morzu,
a to wraz z minowaniem ofensywnym
oraz umiejętną strategię antydostępową

skomplikuje operacje morskie wroga na
małym i wąskim Bałtyku.

Ważnym rozstrzygnięciem jest to, że
liczebność armii ma zostać zwiększona
do 200/250 tysięcy (wraz z obroną tery-
torialną) oraz ma być odtworzony system
szkolenia rezerw, a także poprawiony ma
zostać system logistyczny i zapewniony
sprzęt przeprawowy. Jest to niezbędne
nie tylko w kontekście aktualnej sytuacji
na wschodniej flance NATO, ale ogólnie
w kontekście położenia geograficznego
naszego kraju, głównie jego wschodniej

granicy, a także głównych kierunków ope-
racyjnych i nasycenia pola walki. W roku
2032 (horyzont czasowy SPO) Europa
Środkowo Wschodnia i jej architektura
bezpieczeństwa może wyglądać zupełnie
inaczej niż dziś. Historia bowiem przy-
spiesza. Dość powiedzieć, że sąsiadująca
z nami Ukraina dysponuje 250 tysiącami
żołnierzy. Co ciekawe, w prezentacji do-
tyczącej Wojsk Obrony Terytorialnej po-
łożono nacisk na potrzebę nasycenia nimi
pola walki. Mam nadzieję, że to nie przy-
padek, lecz realne wnioski z pracy inte-
lektualnej i wynik konkluzji, że wojska te
nie mają być instrumentem do obrony
w starciu z wojskami operacyjnymi prze-
ciwnika czy zasiekami (tripwire), opóź-
niającymi marsz kolumn pancernych aż
do czasu przyjścia sojuszników, co było
absurdem. Ale właśnie ich celem jest nie-
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jako pomocnicze nasyceniem pola walki,
dzięki któremu będzie można przeciw-
działać specnazowi czy siłom desantowym
przeciwnika, działającym na głębokości
operacyjnej poprzez komplikowanie ho-
ryzontalnego planowania przeciw Polsce,
gdyż przeciwnik nie będzie miał pustych
przestrzeni (nienasyconych wojskiem pol-
skim), na których w ramach RMA mógłby
uzyskiwać sukcesy. 

Ciekawym wątkiem jest oddalanie
w czasie zakupu śmigłowca wielozada-
niowego, a w zamian planowanie wydat-
ków na nowy czołg podstawowy. Widać,
że wyciągnięto wnioski z działań na Ukrai-
nie, a także zrobiono rachunek kosztów
i efektywności. Na nizinach Europy Środ-
kowowschodniej wciąż najlepiej spraw-
dzają się właśnie mocno opancerzone
czołgi podstawowe. Będziemy mieli jednak
nie lada problem z tym, by zapewnić pol-
skiej armii nowy czołg podstawowy w tak
krótkim czasie, w sytuacji gdy prace kon-
cepcyjne na Zachodzie nad nową generacją
tych pojazdów nie ruszyły na dobre. Oba-
wiam się tu impasu w razie braku tempa
działania od samego początku.

Dyskusyjna jest kwestia nowych sa-
molotów V generacji dla sił zbrojnych

RP. Na pewno potrzeba więcej niż dwie
eskadry nowych samolotów, zwłaszcza
jeśli mielibyśmy prowadzić walkę osa-
motnieni. Ne ma tu dobrego rozwiązania,
gdyż ambitniejsze programy generują
ogromne koszty. W raporcie bardzo mało
miejsca poświęcono obronie powietrznej –
chodzi o programy Narew i Wisła. Ma się
jednak wrażenie, jakby coś wisiało w po-
wietrzu i nie zostały jeszcze rozstrzygnięte
wątpliwości co do sensowności wszystkich
elementów obu programów. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że
tak jak napisałem na wstępie, wyniki prac
SPO stanowią znakomity początek kon-
ceptualizowania wojskowej strategii Rzecz-
pospolitej w XXI wieku i osobom zaan-
gażowanym w pracę nad tym projektem
należą się gratulacje. Armia Nowego Wzo-
ru jest bardzo potrzebna Polsce w czasach
niestabilności geopolitycznej w najbliż-
szych dekadach. Zabrakło jednak jeszcze
przemyślenia kilku wątków, od których
nie da się uciec w naszym myśleniu
o obronności, jak na przykład potrzeby
wysuniętej aktywnej obrony i pozyskania
zdolności w tym zakresie. Ale Polska myśl
strategiczna wyraźnie dojrzewa. Dojdziemy
i do tego. 
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O ile pierwsze wielkie obchody państwowe,
jakie prowadził nowy rząd, czyli 1050.
rocznica Chrztu Polski, były przygotowane
programowo przez Episkopat Polski i po-
przedników, a zadaniem nowej ekipy było
tylko doprowadzenie ich do końca, to ko-
lejna ważna rocznica, czyli 100-lecie od-
zyskania niepodległości, w całości daje
pole do działania Zjednoczonej Prawicy.

W ciągu kilku miesięcy od wyborów
MKiDN rozpoczęło prace nad przygoto-
waniami do obchodów. Cel strategiczny
sformułowany został ambitnie: działania
rządu mają się przyczynić do wzmocnienia
poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków
i upowszechnienia spontanicznego, od-
dolnego świętowania, a także wzmocnienia
międzynarodowego wizerunku Polski.

Rada Ministrów 24 maja podjęła
uchwałę w sprawie ustanowienia Wielo-
letniego Programu Rządowego „Niepo-
dległa”. Po raz pierwszy powstał dokument
strategiczny w obszarze polityki pamięci,
który ma objąć dłuższy horyzont czasowy
i zespolić działania administracji rządo-
wej. Przez 5 lat ponad 210 mln zł z budżetu

państwa ma zostać przeznaczone na przed-
sięwzięcia kulturalne i społeczne upa-
miętniające 100-lecie odzyskania niepo-
dległości. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość
miało się znać na którymś aspekcie polityki
kulturalnej, to właśnie na polityce histo-
rycznej. Przyglądając się jednak bliżej
przygotowaniom i treści dokumentu, ten
flagowy projekt można uznać za ofiarę
słabości rządu Zjednoczonej Prawicy. Wi-
dać w nim resortowość i nieskoordyno-
wanie, niezdolność do modernizacji in-
stytucji państwowych, pustkę treści skry-
waną za śmiałymi diagnozami i mocnymi
deklaracjami. 

Kto tu dowodzi?

Rolę pełnomocnika przygotowań obcho-
dów objął Sekretarz Stanu w MKiDN Ja-
rosław Sellin. Dzięki determinacji urzęd-
ników dokument powstał w rozsądnym
czasie, odpowiednio wyprzedzającym rocz-
nicę, jednak stosunkowo niskie umiejs-
cowienie Sellina w strukturze władzy za-
powiada, że jego koordynacja jest pozorna.

Dariusz MąCarz
Wiceprezes Fundacji Młoda Rzeczpospolita

W programie rządowym „Niepodległa” widać resortowość i nieskoordy-
nowanie, niezdolność do modernizacji instytucji państwowych, pustkę
treści skrywaną za śmiałymi diagnozami i mocnymi deklaracjami

Czy stulecie połączy Polaków?



Program co prawda był opiniowany w ra-
mach konsultacji międzyrządowych, ale
de facto tworzy go plan jednego tylko re-
sortu, a zadania podporządkowane stra-
tegii realizować mają w praktyce tylko
instytucje podległe Ministerstwu Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Jedynym wy-
jątkiem jest projekt edukacyjny realizo-
wany przez Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej. Dla kontrprzykładu warto zwrócić
uwagę na to, jak umiejscowiono w struk-
turze władzy analogiczne zespoły w kra-
jach, które niedawno obchodziły stulecia
niepodległości albo będą je obchodzić
wkrótce. W Republice Irlandii, krajach
bałtyckich i Finlandii tworzone są one na
wysokim i prestiżowym szczeblu, na po-
ziomie odpowiednika naszej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Jeśli  koordy-
nacja powierzana jest resortowi odpo-
wiedzialnemu za kulturę, to komitet ste-
rujący funkcjonuje zawsze pod przewod-
nictwem premiera i z udziałem szefów
resortów gospodarczych, spraw wewnętrz-
nych i zagranicznych, wojska, kultury
i edukacji. Bez koordynacji połączonej
z pozycją polityczną z dużym prawdopo-
dobieństwem przewidzieć można, że w rea-
liach funkcjonowania rządu Beaty Szydło
obchody staną się przedmiotem troski
własnej silnych ministrów, gdzie każdy
w ramach swojego dominium będzie rea-
lizował swoją wizję. Czyje ambicje i plany
już teraz pojawiają się na horyzoncie?

Odzyskanie niepodległości w oczy-
wisty sposób wiąże się z tradycją polskiej
armii i wojskowości, a tam, gdzie zaczyna
się armia, tam ambicja i poczucie auto-
nomii w Ministerstwie Obrony są ogrom-
ne. Można się więc spodziewać, że Minister
Antoni Macierewicz dobrze czujący się
w historycznych analogiach będzie reali-
zował swój pomysł na obchody. Kolejnym
ośrodkiem jest Ministerstwo Spraw Za-

granicznych, w którym dyplomacja spo-
łeczna i kulturalna spoczywa w rękach
podsekretarza stanu Jana Dziedziczaka.
Polityka historyczna traktowana jest przez
MSZ jako podstawowy element dyplomacji
publicznej. Rywalizacja z Ministerstwem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego o to,
kto buduje wizerunek Polski zagranicą
i kto definiuje treść polityki historycznej,
doprowadziła do faktycznego zamrożenia
współpracy między instytucjami podleg-
łymi MKiDN a Instytutami Polskimi dzia-
łającymi poza granicami naszego kraju. 

Pozostaje jeszcze Kancelaria Prezy-
denta. Trudno wyobrazić sobie bardziej
„prezydencką” rocznicę niż stulecie od-
zyskania niepodległości. Prezydent Andrzej
Duda wykorzystał jej tło już dwukrotnie
do zaznaczenia swojej roli i dwukrotnie
stało się to niespodziewanie, bez współ-
pracy z rządem, bez pomysłu na szerszą
komunikację, ale też bez konsekwencji.
Rok temu 11 listopada prezydent Andrzej
Duda przed Grobem Nieznanego Żołnierza
zapowiedział skierowanie do Sejmu ustawy
w sprawie Narodowych Obchodów Setnej
Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rze-
czypospolitej Polskiej, na mocy której
miało zostać powołane szerokie między-
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partyjne gremium tworzące Komitet Ob-
chodów. Ustawa została przyjęta po 5 mie-
siącach w kwietniu br., jednak Komitet
nie rozpoczął jeszcze działania. W tym
roku rocznica pojawiła się w okoliczno-
ściowym przemówieniu prezydenta po-
nownie. Kaliber deklaracji został tym ra-
zem zdecydowanie zwiększony. Andrzej
Duda ogłosił plan na referendum kon-
stytucyjne w roku 100-lecia odzyskania
niepodległości. Po kilku dniach z Kancelarii
Prezydenta popłynęły głosy, że miałoby
się ono odbyć… 11 listopada 2018 r. razem
z wyborami samorządowymi. W orędziu
wygłoszonym 24 maja prezydent zapo-
wiedział, że skieruje do Senatu wniosek
o rozpisanie referendum na dzień święta
narodowego. Jaki będzie efekt zestawienia
plebiscytu politycznego i sądu nad kon-
stytucją z 1997 r. z kulminacyjnym dniem
obchodów odzyskania niepodległości, nie-
trudno sobie wyobrazić. Refleksja nad
warunkami „polskiej zgody” z 1918 r.
i „włączające świętowanie”, którego chce
rząd w swoim dokumencie strategicznym,
ustąpi aktualnemu sporowi, który politycy
rządzącej partii przybiorą w historyczne
analogie. Bynajmniej nie po to, aby bu-
dować jedność Polaków. 

Przypadkowość

Warto ocenić wreszcie treść Wieloletniego
Programu Rządowego „Niepodległa”
i przyjrzeć się przedsięwzięciom, które
mają być zrealizowane przez instytucje
podległe MKiDN. Wolność, solidarność
i poczucie godności to wartości, które
mają wyznaczyć treść obchodów. Są sze-
rokie i abstrakcyjne, można w nie więc
wpisać niemal każdy pomysł. Nic dziwnego
więc, że zestaw 37 projektów, na które
przeznaczono ponad 100 mln zł sprawia
wrażenie przypadkowej oferty instytucji

kultury, składającej się z pomysłów bar-
dziej i mniej udanych, bardziej i mniej
racjonalnych finansowo, niepodporząd-
kowanych spójnej myśli ani próbie wy-
tworzenia dynamiki obchodów rozłożo-
nych na kilka lat. Większość pomysłów
niestety nie jest oryginalna ani pomyślana
tak, aby pozostawić w kulturze narodowej
trwały ślad po obchodach.

Dokument nie rozstrzyga, czego do-
tyczyć ma świętowanie100-lecia odzys-
kania niepodległości Polski. Czy jest to
okazja do reinterpretacji stosunku Polaków
do państwa, upamiętnienie poprzednich
pokoleń i ich wysiłku włożonego w od-
zyskanie, budowę i zachowanie państwa,
ostatnich 100 lat naszej historii czy wszyst-
kiego jednocześnie? Pracom nad progra-
mem nie towarzyszyła otwarta dyskusja
w gronie historyków i intelektualistów,
z udziałem liderów opinii i mediów. Nie
odbyły się także poważne i szerokie kon-
sultacje społeczne z udziałem samorządów
i organizacji pozarządowych, a także śro-
dowisk skupiających Polaków zagranicą.
Z pewną nadzieją można mimo wszystko
patrzeć na plany aktywizacji środowisk
lokalnych. Ponad 50 mln zł (20 proc.
środków w ramach programu) ma być
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przeznaczone w ciągu 5 lat na inicjatywy
samorządowych instytucji kultury, woje-
wodów, organizacji pozarządowych. Ma
powstać także duży fundusz dla niefor-
malnych i oddolnych koalicji. O powo-
dzeniu pomysłu przesądzi jednak sposób
jego realizacji.

Plany i niesprawne instrumenty

Zadanie budowy międzynarodowej roz-
poznawalności naszego kraju przy okazji
obchodów powierzone zostało Instytutowi
Adama Mickiewicza, wyspecjalizowanej
instytucji, której misją jest upowszech-
nianie polskiej kultury i dziedzictwa za-
granicą. Nie rozwiązano jednak problemu
systemowych barier dla jej skutecznej
promocji. Komplementarna dla IAM i sta-
nowiąca jego logiczne przedłużenie sieć
Instytutów Polskich funkcjonujących w 24
istotnych z punktu widzenia Polski krajach
podlega MSZ. Każdy z Instytutów działa
niezależnie, ma swój budżet i autonomię
programową. Rozczłonkowanie systemu
dyplomacji kulturalnej uniemożliwia
w efekcie systematyczną pracę na rzecz
spójnej strategii w tym obszarze. Plany
reformy Instytutów powstawały już w rzą-
dzie PO i rozbiły się ostatecznie we wczes-
nej fazie w obliczu konieczności rezygnacji
MSZ na rzecz MKiDN ze swojego władz-
twa. Mimo początkowych planów w PiS
system ten pozostawiony został w istnie-

jącym kształcie. W programie rządowym
„Niepodległa” ani Instytuty Polskie ani MSZ
nie są wymienione. Na działania między-
narodowe przeznaczonych ma być 45 mln
zł oraz 22,5 mln zł w postaci programu do-
tacyjnego dla organizacji pozarządowych
na działania poza granicami kraju. 

Zbliżająca się rocznica i skala ob-
chodów 100-lecia odzyskania niepodle-
głości będzie zbyt duża, aby nie została
dostrzeżona. Z dużym prawdopodobień-
stwem można jednak wyrokować, że do-
kument strategiczny nie przyniesie ob-
chodów na miarę ich wagi. Budowa zgody
narodowej i wspólnoty skupionej wokół
państwa już dzisiaj ustępuje ambicjom
poszczególnych polityków i kalendarzowi
wyborczemu. Szczególnie gorzko brzmi
zapowiedź z tekstu programu, gdzie de-
klaruje się, że „obchody stulecia odzyskania
niepodległości stanowią kluczowe zadanie
z punktu widzenia realizacji przez rząd
polityki pamięci, dając możliwość kształ-
towania nowoczesnego patriotyzmu ukie-
runkowanego na państwo jako wartość
łączącą wszystkich obywateli”. Trudno
mówić o szansach na powodzenie, gdy
jedną ręką chce się wzmacniać wspólnotę
Polaków skupioną wokół państwa, a drugą
sukcesywnie osłabia się zaufanie do in-
stytucji, pogłębia podziały społeczne i za-
miast przywracać państwu powagę, niszczy
się ją, gdy tylko stawia opór wobec planów
rządzących.
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Trwający ponad dekadę polityczny klincz
między PO a PiS uniemożliwia urucho-
mienie programu naprawy państwa „od
góry”, z inicjatywy centralnych elit poli-
tycznych. Powtarzanie sformułowanych
przez te partie recept i ich mutacji utrzy-
muje struktury życia publicznego nie tylko
w stanie strategicznej niemożności, ale
wręcz ambiwalencji. Urzędnicy dostoso-
wują się do kaprysów rządzących, dzien-
nikarze robią kariery na pochlebstwach,
eksperci biją rekordy słownej ostrożności
i asekuracji. Szansą na wyjście z klinczu
jest sformułowanie alternatywnej diagnozy
i uruchomienie mechanizmu zmiany po-
litycznej. To pierwsze wymaga obalenia
tezy o dwóch Polskach, niezdolnych do
porozumienia i współpracy. To drugie –
ostatecznego złamania ustrojowego cen-
tralizmu, wspieranego od kilkunastu lat
centralizmem partyjnym. Istotą takiej al-
ternatywy powinno być zaprojektowanie
państwa zdolnego do wykorzystywania
kapitału ludzkiego, ceniącego i wykorzys-
tującego talenty, energię, pracowitość
i przedsiębiorczość. 

Warto przestać myśleć o samorządzie
terytorialnym jak o trochę poważniejszej
polityce osiedlowej, która dotyczy spraw
mało ważnych i w gruncie rzeczy apolitycz-
nych. Warto to zrobić póki w miastach śred-
nich i dużych istnieją jeszcze aktywne elity,
które tworzyły pierwszą falę samorządności,
tę z lat dziewięćdziesiątych, elity znacznie
ambitniejsze od generacji następców, my-
ślących o polityce miejskiej niemal wyłącznie
przez pryzmat wykorzystywania środków
europejskich. Mimo braku przygotowania
i doświadczenia ta grupa stała się ćwierć
wieku temu jednym z najlepszych segmen-
tów polskiej elity. Dziś w polityce jest słabo
obecna, z pewnością za słaba, by o własnych
siłach powalczyć o władzę w miastach i re-
gionach. Ale jej wiedza i – co nie mniej is-
totne – etos polityki ambitnej i aktywnej
stanowi ważny atut w rozgrywce między
tracącym kolejne szanse rozwojowe Centrum,
a płacącą koszty tych zaniedbań Prowincją.
Prowincją, która nie obejmuje małych kil-
kunastotysięcznych miasteczek, ale w wa-
runkach polskich niemal wszystko poza
Warszawą. 

rafał MatyJa
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Warto przestać myśleć o samorządzie terytorialnym jak o trochę poważ-
niejszej polityce osiedlowej, która dotyczy spraw mało ważnych i w grun-
cie rzeczy apolitycznych

Kontrofensywa samorządności



Warto zrozumieć, że mentalny cen-
tralizm narzucony przez politykę partyjną
i sprzężone z nią media stanowi dziś naj-
poważniejszą blokadę rozwojową – nie
tylko komunikacyjną, ale również poz-
nawczą. Przekonanie, że los Krakowa,
Gdańska czy Wrocławia to w gruncie
rzeczy sprawa nudna i mniej istotna od
transferu kilku posłów z klubu do klubu,

jest miarą naszych intelektualnych pora-
żek. Dysproporcja czasu, jaki poświęciły
media skandalikowi Misiewicza i ustawie
metropolitalnej dla Śląska, to pochodna
faktu, że ten pierwszy był czynnikiem
sporu PO-PiS, a ustawy w ten konflikt
nie wpisano. To niepisane kryterium se-
lekcji tematów na ważne i nieważne obo-
wiązuje w sposób trwały, bez względu na
to, kto rządzi. 

Przypadek Stargardu

Posłużmy się przykładem z wiosny tego
roku. Wynik wyborów prezydenckich
w Stargardzie był dla mediów wydarze-
niem jednego wieczora. Temat nie był na
rękę ani rządzącym, ani antypisowskiej
opozycji. A ponieważ od ponad dekady

jesteśmy krajem jednego sporu (w uprosz-
czeniu między PO a PiS), to wszystko, co
nie da się w nim odpowiednio zinstru-
mentalizować, schodzi na plan dalszy.
W tej perspektywie samorząd może stać
się wart uwagi mediów centralnych jedynie
jako kolejny front otwarty przez PiS oraz
jako pole potencjalnej walki między głów-
nymi ugrupowaniami. Ta intelektualna
obsesja prowadzi do poważnego zachwia-
nia proporcji między tym, co ważne na-
prawdę, a tym, co istotne tylko w kon-
tekście narodowej mydlanej opery z jej
coraz bardziej groteskowymi wątkami
i postaciami. 

Nie oznacza to, że życie prowincjo-
nalnych miast jest bardziej prawdziwe
od tego, co pokazują telewizje informa-
cyjne. Ale warto brać pod uwagę także
to, co się w nich dzieje. Fakt, że w Star-
gardzie zwyciężył Rafał Zając, kandydat
reprezentujący rządzącą miastem ekipę,
zdobywając poparcie 88 proc. wyborców,
przy frekwencji na poziomie 50 proc.,
oznacza bowiem ważną odmowę przeno-
szenia na poziom samorządu miejskiego
sporów z poziomu ogólnopolskiego. Gdyby
polaryzacja i podział społeczny był tak
silny, jak wskazuje na to wzmożenie me-
diów tożsamościowych oraz rządowych,
taki wynik byłby niemożliwy. Oczywiście
wybory w dużych półmilionowych mias-
tach wojewódzkich byłyby zapewne bar-
dziej „upartyjnione”, ich wynik przekła-
dałby się na dynamikę rywalizacji głów-
nych partii. Ale bariera, którą postawili
głosujący 9 kwietnia przed kandydatami
partyjnymi, jest także ważnym zdarzeniem
symbolicznym. 

Można osłabić jego znaczenie, twier-
dząc, że wyborcy wybrali jedynie konty-
nuację działań ekipy zbudowanej przez
zmarłego przed kilkoma miesiącami pre-
zydenta Sławomira Pajora. Ale nawet przy
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takim zastrzeżeniu skala tego zwycięstwa
przy wysokiej frekwencji jest jednym z is-
totniejszych faktów politycznych obecnego
sezonu. Pokazuje nie tylko ograniczony
zasięg sporu toczonego na poziomie cen-
tralnym, ale także to, że w wielu miastach
obywatele żywią rzeczywiste zaufanie do
władz lokalnych oraz że opowiadania
o „lokalnych układach i klikach”, choć
zapewne w części prawdziwe, nie są w sta-
nie skłonić mieszkańców do oddania rzą-
dów w mieście partiom politycznym i ich
kandydatom. 

Fakt, że spora część wielokadencyj-
nych prezydentów to także prezydenci
partyjni, nie osłabia znaczenia tego faktu.
Ustrojowa pozycja prezydenta pozwala
mu bowiem na abstrahowanie od opinii
partii na temat szczegółów rządzenia
miastem. W przypadku napięć między
prezydentami a ich rodzimymi ugrupo-
waniami często dochodzi do bolesnych
dla partii rozstań, a uwolnieni od ich ba-
lastu liderzy tworzą nowe, własne ugru-
powania. 

Ustrojowa dystrybucja zaufania

By zatem sensownie rozmawiać o ustroju
samorządu, warto stwierdzić, iż jego ar-
chitektura instytucjonalna wspiera się na
pierwotnej dystrybucji zaufania, dokonanej
jeszcze w latach 90., wyrażonej przez
ustawodawcę, ale przecież nie działającego
w społecznej i politycznej próżni. Pierwsza
faza tworzenia samorządu w Polsce to
okres ogromnych nadziei wiązanych z de-
mokracją. Jej owocem było nie tylko stwo-
rzenie mechanizmu kontroli rady miasta
nad władzą wykonawczą, ale także kole-
gialnego zarządu, w którym prezydent
mógł zostać przegłosowany przez pozos-
tałych członków. 

Druga faza przyniosła rozczarowanie
częstymi zmianami władzy, nadmierną
rolą układów politycznych w radzie, obawy
przed niesterownością przywództwa. Za-
miar wzmocnienia władzy wykonawczej
połączono z obietnicą bezpośredniego
wpływu obywateli na wybór prezydenta
miasta. Jedną decyzją parlamentu znie-
siono kolegialny zarząd i ograniczono za-
kres kolegialnej kontroli ze strony rady.
Stworzono podstawy pod rozwój systemu,
którego głównymi wadami są niższa par-
tycypacja obywatelska i likwidacja szerszej
lokalnej elity, a w niektórych przypad-
kach – ograniczanie kręgu decydentów
do wąskiej grupy ratuszowych oficjeli.
Niekiedy – zwłaszcza w mniejszych jed-
nostkach – jednoosobowe, autokratyczne
rządy samorządowego bossa. 

Jednocześnie po 1998 roku doszło
do faktycznego zatrzymania decentrali-
zacji. Sprawy dotyczące reformy finansów
samorządowych, dekoncentracji, tworzenia
metropolii, kategoryzacji miast utknęły
w martwym punkcie. Obecne próby zmia-
ny ustroju samorządu nie są częścią ja-
kiegoś dużego planu, ale opartą o dość
prostą diagnozę próbą wzmocnienia roli
partii rządzącej w samorządach. Oparte
są na krytyce lokalnych klik i układów,
ale zmierzają jedynie do stworzenia me-
chanizmów szybszej ich wymiany. Wzmac-
niają nieufność, nie formułując żadnych
nowych ustrojowych zasad dystrybucji
zaufania. Wprowadzają jedną – nieustro-
jową – zasadę, jaką jest zaufanie do spraw-
czej roli partii politycznej w zarządzaniu
sprawami kraju: zarówno na poziomie
centralnym, jak i lokalnym. 

Zmiana ustroju samorządowego po-
winna rozpocząć się od kilku kluczowych
decyzji mówiących, komu lub czemu tak
naprawdę jesteśmy w stanie zaufać. Wiemy
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już, że osłabienie kolegialnej kontroli było
błędem. Ale czy ufamy radom, czy sądzimy,
że warto przenosić mechanizm partyjny –
funkcjonujący przecież na poziomie sej-
mików – do zarządzania miastami? Sądzę,
że należałoby wzmocnić czynnik kolegial-
ny. W dzisiejszym modelu prezydent nie
ma istotnego partnera w sprawowaniu
władzy, a rady oscylują między serwilis-
tycznym klientelizmem a jałową opozy-
cyjnością na zasadzie „nie, bo nie”. 

Druga kwestia domagająca się refor-
my to nadmiernie sztywna pozycja ustro-
jowa miast o różnej wielkości, łagodzona
w przypadku największych ośrodków ich
statusem wojewódzkim, a nie rozwiąza-
niami, które pozwalałyby na bardziej sa-
modzielny – w relacji do rządu i regionu –
rozwój  najsilniejszym ośrodkom miejskim.
Proponowane rozwiązania metropolitalne
koncentrują się w znaczącej mierze na
zapewnieniu koordynacji dotychczasowych
polityk miejskich w obrębie aglomeracji,
a nie na stworzeniu nowych.

Obie kwestie powinny iść w kierunku
świadomego wzmocnienia infrastruktury
publicznej – zarówno na poziomie ustro-
jowym, jak i instytucjonalnym – prowa-
dzącego do odtworzenia elit miejskich,
szerszej debaty nad działaniami ratusza,
większego wpływu miast na dotyczące ich
decyzje rządu. Wyczerpuje się bowiem
model rozwoju oparty na konsumowaniu
środków europejskich, z kluczową rolą
mechanizmów technokratyczno-biuro-
kratycznych. Model, w którym liczyły się
kanały dystrybucji tych środków, a po-
tencjał rozwojowy poszczególnych ośrod-
ków – a zatem przede wszystkim zdolność
do wzrostu opartego na własnych siłach –
odgrywał drugorzędną rolę. 

W pierwszym wymiarze – elit miej-
skich – należałoby rozważyć stworzenie
instytucji „senatu miejskiego”, złożonej

z kilku osób wybieranych w jednym okręgu
wyborczym (obejmującym całe miasto),
w sposób utrudniający głosowanie par-
tyjne. W skład takiego senatu mógłby
wchodzić też automatycznie główny kontr-
kandydat urzędującego prezydenta i jego
poprzednik. Misją tej instytucji byłoby
organizowanie debaty wokół strategicz-
nego rozwoju miasta, odtwarzanie miej-
skiej elity, bycie partnerem prezydenta
w sprawach o znaczeniu wykraczającym
poza jedną kadencję. W pierwszej fazie

instytucja ta powinna powstać w miastach
na prawach powiatu. 

Druga kwestia – to wprowadzenie
kategoryzacji miast jako odpowiedź na
nieuchronne zmiany w finansowaniu roz-
woju i kryzys instytucji samorządu po-
wiatowego. Reforma 1998 r. nie przewi-
działa sposobów ustrojowego zróżnico-
wania miast o pozycji wykraczającej poza
poziom województwa (realnych metro-
polii), jak i tych o wyraźnej pozycji po-
nadpowiatowej (w szczególności dużych
miast będących dawniej stolicami woje-
wództw). Efekt tego zaniedbania w pew-
nym – choć skromnym stopniu – łagodził
mechanizm dystrybucji środków unijnych
przez samorząd województwa, ale działanie
to po roku 2020 z pewnością nie będzie
już wystarczające.
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Stawka w grze

Stawka w grze to zatem nie – jak chce
PiS – rozbicie lokalnych układów i klik,
ale przede wszystkim stworzenie warun-
ków do aktywnej polityki rozwojowej, co
najmniej na poziomie dużych i średnich
miast. To nie ograniczenie zaufania do
lokalnych elit, ale jego rozszerzenie – pod
warunkiem większej przejrzystości i ko-
legialności. To – gdy chodzi o skalę i trud-
ność przedsięwzięcia – powtórzenie am-
bitnych decentralizacji z roku 1990 i 1998,
dopuszczających w punkcie wyjścia moż-
liwość korekt ustrojowych i instytucjo-
nalnych. 

Nie da się osiągnąć podobnych jak
w 1990 i 1998 roku wyników bez okazania
zaufania na kredyt, bez świadomej stawki
na „podzielenie się władzą”. Tymczasem
informacje dotyczące projektowanych roz-
wiązań szczegółowych wskazywały na po-
głębiającą się nieufność – nie tylko na
chęć wprowadzenia zasady dwukaden-
cyjności od zaraz, ale także na pomysł
wykluczenia z rywalizacji podmiotów in-
nych niż partie polityczne. Nawet jeżeli
te rozwiązania były jedynie „balonem pró-
bnym”, to skłoniły liderów samorządu do
potraktowania tego wyzwania serio. Rzą-
dząca partia wzmocniła poczucie zagro-
żenia u tych, którzy mandat zawdzięczali
lokalnej popularności, a nie pozycji w ja-
kiejkolwiek partii. 

Wydaje się, że zagrożenie recentra-
lizacją ma także wymiar szerszy niż par-
tyjne interesy PiS. Jest związane z prze-
konaniem,  że racjonalność na poziomie
państwa jest w istotny sposób lepsza niż
lokalne patriotyzmy. W tej sytuacji roz-
sądną obroną przed nawrotami centra-
lizmu byłaby zaproponowana ostatnio

przez Kazimierza Ujazdowskiego korekta
zmierzająca do nadania Senatowi cha-
rakteru izby samorządowej, zdolnej do
blokowania tej – trwałej przecież i po-
wracającej po 1989 roku – tendencji. 

Sprawa dotyczy nie tylko praw spo-
łeczności lokalnej czy efektywności za-
rządzania sprawami publicznymi na tym
poziomie. Państwo bez realnego samo-
rządu ustawia większość obywateli w roli
politycznych petentów, pozbawionych
wpływu na jakikolwiek fragment rzeczy-
wistości. Wzmacnia roszczeniowość i po-
pulistyczny radykalizm, a osłabia postawy
republikańskiego uczestnictwa w funk-
cjonowaniu państwa. Z tej perspektywy
zarówno procesy decentralizacji, jak
i „otwierania się” instytucji samorządo-
wych są rdzeniem debaty o demokracji
rozumianej nie jako prawo udzielenia po-
parcia jedynie słusznej polityce jakiejś
partii i jej rządu, ale jako możliwości efek-
tywnego działania publicznego. 

Opór wobec centralizmu, upartyj-
nienia samorządów czy uzależniania ich
od rządu to zatem nie kwestia popierania
„samorządowców” przeciwko „partyjnia-
kom”, ale obrona realnych praw obywa-
telskich. Ta obrona nie powinna wycho-
dzić od apologii – na wzór głośnej książki
Barbera – polityków działających na po-
ziomie lokalnym. Przeciwnie, powinna,
zachowując zdrowy krytycyzm wobec błę-
dów, a nawet samorządowych patologii,
formułować zawczasu projekty korekt.
Samorządowe bałwochwalstwo wbrew
pozorom jest bowiem w skutkach sojusz-
nikiem centralizmu i rządowej „pychy
rozumu”, gdyż czyni obywatela jedynie
obserwatorem zmagań między siłami,
które traktują go z podobnym lekcewa-
żeniem.
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Na początku roku 2017 wydawnictwo Ho-
ryzont Znak wydało książkę Marka Łusz-
czyny pod tytułem Mała Zbrodnia, polskie
obozy koncentracyjne. Jest to reportaż
historyczny, w którym autor przedstawia
historię obozów utworzonych w Polsce
po 1945 r., zwykle na terenie porzuconej
przez Niemców infrastruktury obozowej.
Autor skupia się w dużej części na obozach
działających na Śląsku, przeznaczonych
przez NKWD i UB dla niemieckich cywilów
i niemieckich jeńców wojennych. De facto
trafiali tam głównie Ślązacy, niezależnie
od tego, czy uważali się za Polaków czy
za Niemców.

Autor w sposób przedziwny prowadzi
narracje swojej książki: próbuje nam udo-
wodnić, że obozy na terenie Polski są pol-
skie, nie tylko ze względu na ich geogra-
ficzne położenie, ale również ze względu
na fakt, jakoby to polska władza samo-
dzielnie je stworzyła, że był to wynik pol-
skiej polityki narodowościowej. Dowia-
dujemy się, że „polskie obozy” zbudowała
„polska nowa władza”, na co pozwalało

„polskie prawo”, i że w tych obozach „Po-
lacy” dręczyli Ślązaków i Niemców. W sto-
sunku do słów "polski", "Polska", "Polacy",
w kontekście obozów i oprawców, mar-
ginalnie padają takie słowa jak "komu-
nistyczny" czy "stalinowski". Pewnie autor
wychodzi z założenia, że to niepotrzebne
dzielenia włosa na czworo. Zdaje się, że
myśli tak również wtedy, gdy opisuje po-
wojenną Polskę. Czytając tę książkę, mo-
żemy odnieść wrażenie, że polscy komu-
niści i funkcjonariusze UB reprezentują
praktycznie suwerenne państwo, że to od
ich decyzji zależało powołanie tych obozów.
Nie wspomina o dominującej roli NKWD
i Armii Czerwonej na terenie Polski ani
o tym, że polscy komuniści mogli jedynie
wykonywać bezpośrednie polecenia Mosk-
wy. Skupia się natomiast na przekazaniu
nam informacji, że tak jak były niemieckie
obozy koncentracyjne, gdzie dręczono Po-
laków i Żydów, tak i były polskie, gdzie
dręczono Niemców i Ślązaków, co ma
stworzyć może nierówną, ale jednak sy-
metrię winy.

aDaM MiChalaK
Historyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego

Książka o „polskich obozach koncentracyjnych” dla Ślązaków mogła
powstać, ponieważ polskie władze do tej pory nie zdały sobie sprawy ze
specyfiki historii tego regionu

Przyłączmy wreszcie Śląsk do Polski



Komunistyczne obozy

W rzeczywistości sprawa z rzekomo pol-
skimi obozami miała się inaczej. Już
w styczniu 1945 roku NKWD wydało roz-
kaz, który upoważniał Armię Czerwoną
i NKWD do oczyszczania zaplecza frontu
ze wszystkich nieprzychylnych sobie sił,
głównie polskiego podziemia. By te dzia-
łania postępowały sprawnie, 6 kwietnia
1945 r. Ministerstwo Bezpieczeństwa Pub-
licznego utworzyło Centralne Obozy Pracy.

Było ich ponad 200 tys., a przewinęło się
przez nie prawdopodobnie nawet 300 tys.
(zginęło w nich być może nawet 60 tys.)
żołnierzy podziemia antykomunistycznego,
Wermachtu, SS, osób należących do UPA,
ale w przygniatającej mierze zwykłych
cywili, również osoby, które podpisały
Volkslistę, głównie Ślązacy. Pamiętajmy,
że do deklaracji niemieckiego pochodzenia
zachęcały podczas wojny same polskie
władze podziemne, gdyż pozwalała ona
polskim obywatelom w miarę normalnie
żyć, bez narażania się, a polskim działa-
czom prowadzić akcje konspiracyjne. Po-
dobnie było z wpisywaniem się na Volk-
slistę w latach 1941–1942. Niepodpisanie
groziło wywózką i utratą majątku, dlatego
też biskup katowicki Stanisław Adamski,
przy wsparciu i zgodzie polskiego rządu
w Londynie, zachęcał Ślązaków do wpi-
sywania się na te listy. To, że najpierw
namawiano do wejścia na Volkslistę (zresz-

tą często nie było wyboru), a teraz za to
karano, budziło przerażenie i niezrozu-
mienie. Wśród części Ślązaków musiało
się z czasem pojawić odczucie, że dręczono
ich tylko za bycie Ślązakami.

Książka tego typu mogła powstać,
gdyż przez ostatnie 28 lat nie udało nam
się opowiedzieć historii polskich obywateli
udręczonych przez NKWD i UB, również
tych ze Śląska (tak Polaków, jak i Nie-
mców), a przynajmniej nie mogła ona
dobrze wybrzmieć i dotrzeć do wystar-
czająco dużej grupy osób. Gorycz w końcu
przemieniła się w gniew. Bo skoro ludzie
o polskich nazwiskach nas dręczyli, a przy-
szła nowa Polska i dalej nikt nie chciał
wspominać tej historii, pojawiła się pokusa
winienia Państwa Polskiego jako takiego.
A jest za co, choć właśnie nie Polskę.

Cierpienia Ślązaków

Rok 1945 i nadejście Armii Czerwonej
przynosi horror, którego wierni Polsce
Ślązacy się nie spodziewali. Żołnierze
Armii Czerwonej na większości terenów
II RP byli trzymani w ryzach. Rabunki
i gwałty były ograniczone. Inaczej było
na ziemiach Śląska, gdzie cała ludność,
nieważne, czy uważająca się za Polaków,
czy Niemców, czy nie mająca sprecyzo-
wanej tożsamości, była narażona na eg-
zekucje, gwałty i rabunek żołnierzy so-
wieckich, chcących zemścić się na nie-
mieckim przeciwniku. Dla Sowietów nie
miało znaczenia, kim się jest. Śląsk, także
Górny Śląsk, to były ziemie niemieckie,
a na Niemcach – według zbrodniczej
logiki – trzeba było się okrutnie mścić.
Nie chodzi o to, że okrutne traktowanie
Niemców można w jakiś sposób obronić.
Działań Sowietów nie da się w żaden spo-
sób wytłumaczyć, ale chodzi o zaznaczenie
faktu, że polscy Ślązacy spodziewali się
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rok 1945 i nadejście armii

Czerwonej przynosi horror,

którego wierni Polsce

Ślązacy się nie spodziewali



wyzwolenia, a otrzymali coś całkiem prze-
ciwnego. Ludność przedwojennego Gór-
nego Śląska potraktowano jedynie trochę
lepiej niż tę zamieszkującą jego niemiecką
część. Znajomość języka polskiego w żaden
sposób przed niczym nie chroniła. Przy-
kładem dramatycznego losu Ślązaków,
może być wymordowanie 25/26 stycznia
1945 r. 380 mieszkańców Miechowic, ro-
botniczej dzielnicy Bytomia, tylko dlatego,
że uznano ich za Niemców. Nie oszczę-
dzono dzieci, kobiet i starców. Prócz drę-
czenia ludności trwało rabowanie i de-
wastowanie Górnego Śląska przez Armię
Czerwoną. 

To jednak nie wszystko. Pomiędzy
styczniem a marcem 1945 r. armia so-
wiecka dokonała aresztowania na terenie
Górnego Śląska tysięcy mężczyzn, którzy
następnie zostali deportowani na roboty
do ZSRS. Działano na podstawie uzgod-
nień konferencji jałtańskiej, w trakcie
której postanowiono, że jedną z form re-
paracji dla Związku Sowieckiego będzie
wykorzystanie ludności niemieckiej do
pracy przymusowej przy odbudowie ZSRS.
W trakcie akcji deportacyjnej służby so-
wieckie bardziej niż na narodowość de-
portowanych zwracały uwagę na ich wiek
i kwalifikacje zawodowe. Głównym celem
aresztowań byli młodzi górnicy, ale zda-
rzały się też kobiety. Prócz wielu innych
konsekwencji wywózki miały jeden bardzo
ważny skutek: pozbawiły tysiące śląskich
rodzin jedynego źródła utrzymania, jakim
był pracujący mężczyzna. Ani żonie, ani
dzieciom nie przyznano żadnych rent lub
zapomóg, gdyż oficjalnie nie było wiado-
mo, gdzie dana osoba przebywa i czy żyje.

Sytuacja ta sprowadziła na wiele ślą-
skich rodzin głód i nędzę. Według sza-
cunków wywózki ogarnęły około 60 tys.
osób, może więcej, z czego 20–25 tys.
górników. Do Polski powróciło zaledwie

20 proc. Powracający byli szykanowani
przez władze komunistyczne i inwigilo-
wani. Wspominanie o tym, co się im przy-
darzyło w ZSRS, groziło ponownym aresz-
towaniem. Wydarzenia te nazywane Tra-
gedią Górnośląską stanowiły tabu do roku
1989 i nadal – poza Śląskiem – mało kto
o nich wie.

Na Śląsku nie było zaborów

My nie tylko mało wiemy o koszmarze,
jaki z rąk komunistów przeżyli Ślązacy.
My w ogóle mało wiemy o historii Śląska. 

Jak to określił mój śląski przyjaciel
i zagorzały polski patriota, jednym z pro-
blemów jest to, że w Polsce, także na
Śląsku, uczy się w szkołach „historii Kon-
gresówki”, a praktycznie pomija się historię
Śląska, która bardzo różniła się od losów
reszty Polski. Już w 1339 r. Kazimierz
Wielki zrzekł się praw do Śląska na rzecz
Czech. Bez względu na złożone tło tej de-
cyzji ostatecznie na prawie 600 lat przy-
pieczętowała dzieje tego terytorium. Od
tego czasu ziemie śląskie były pod pano-
waniem najpierw korony czeskiej, po
czym od 1526 r. Habsburgów i od 1763 r.
Prus (później zjednoczonych Niemiec) aż
do I wojny światowej i Powstań Śląskich.
Na Śląsku nie było zaborów, nie było po-
wstań w XIX wieku. Ślązakom trudno
utożsamiać się z kulturą szlachecką Polski,
skoro większość śląskiego rycerstwa zger-
manizowała się i zespoliła z elitami cze-
skimi lub niemieckimi. Dopiero w II po-
łowie XIX wieku, gdy następuje wśród
Ślązaków uświadamianie i poszukiwanie
polskich korzeni, oraz w II RP pojawia
się poczucie pełnej wspólnoty dziejów
Polaków i ze Śląska, i z reszty Polski.
Tymczasem uczniowie uczą się najpierw
o Śląsku do panowania Kazimierza Wiel-
kiego, po czym ta ważna prowincja wy-
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skakuje jak Filip z Konopi dopiero po
I wojnie światowej, bez jakiegokolwiek
opisu, co się z nią działo przez ostatnich
578 lat...

Ślązacy powinni nadal poznawać dzie-
je swych współobywateli spoza Śląska,
ale jednocześnie powinniśmy zastanowić
się, w jaki sposób wprowadzić więcej his-
torii Śląska do powszechnego programu
nauczania. Ale, co jest równie ważne, pol-
skie władze centralne powinny w kwestii
symbolicznej zadbać o Ślązaków. Brak
pomnika Korfantego w Warszawie, obok
innych trzech ojców II RP: Piłsudskiego,
Dmowskiego i Witosa, jest często powta-
rzanym zarzutem Ślązaków.

Potrzebna wspólna opowieść

Tak mało kojarzona ze Śląskiem polska
prawica jest szczególnie predestynowana
do tego, by przywrócić go Polsce, także
jeśli chodzi o wspólną tożsamość histo-
ryczną. Uczczenie powojennej tragedii
i sporządzenie rachunku krzywd, jakie
zostały wyrządzone Śląskowi przez władze
komunistyczne, jest całkowicie tożsame
z jej antykomunistycznym programem
i nakazuje to zwykła przyzwoitość. Polskie
władze centralne powinny zorganizować
duże uroczystości na Śląsku, z udziałem
prezydenta i premiera, które rozpoczną
proces przypominania o ofiarach reżimu
komunistycznego dręczonych w obozach
pracy i za pomocą pomników odsłanianych
w kolejnych latach uzmysławiać, że III
RP, jak sama nazwa wskazuje, jest kon-
tynuacją II RP, i co za tym idzie, w całości
potępia i zarazem odcina się od zbrodni
dokonanych na Polakach przez Sowietów
i komunistów. Jest to sprawa ważna,
szczególnie w kontekście nie tylko wspo-
minanej książki, ale pojawiających się co-
raz częściej tekstów, jakoby obozy budo-
wane przez komunistów były polskie. Wy-

maga tego realny interes państwa pol-
skiego, ale przede wszystkim moralny
obowiązek, by upamiętnić tysiące uwię-
zionych i zabitych w obozach NKWD i UB.
Ważne jest również, by w procesie opisu
naszej wspólnej historii skupić się na spe-
cyfice danego regionu czy grupy społecznej.
Mimo że mieszkamy w państwie unitar-
nym i większość polskich obywateli należy
do narodu polskiego, trzeba pamiętać
o różnicach, jakie występują pomiędzy
dzielnicami takimi jak Wielkopolska, Ma-
łopolska czy Podlasie i szczególnie dbać
o taki region jak Śląsk, który ma wybitnie
inne dzieje od reszty Polski.

Tu obecne władze Polski powinny
jak najszybciej rozpocząć działania mające
na celu zblokowanie procesu przeciwsta-
wiania śląskości i polskości, zaakcento-
wanie wagi losów Śląska i Ślązaków dla
państwa polskiego oraz otwarcie kolejnego
rozdziału w budowie wspólnej narracji
historycznej, która obejmie nie tylko tych
aktywnych, jak żołnierze podziemia an-
tykomunistycznego i antyniemieckiego,
czy działaczy antykomunistycznych lat
60., 70. i 80. XX w., lecz opowie także
o zwykłych ludziach, którzy cierpieli pod
komunistycznym reżimem. Stawka jest
wysoka –  wspólna tożsamość historyczna
całego narodu.
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Rewolucja Majdanu wywróciła do góry
nogami ukraińską politykę pamięci.
Jak opisać zmiany, które zaszły od
2014 r.? 

Oficjalna polityka pamięci stała się bardziej
jednolita. Opisuje się ją zwykle metaforą
dekomunizacji – chodzi tu o systematyczną
zmianę nazw miast i wsi, a także o usu-
nięcie pomników mających związki z ideo-
logią i praktyką komunizmu. Pojęcie to
nie ogranicza się do symboliki sowieckiej –
przykładowo w moim rodzinnym mieście
Dniepropietrowsk alei Karola Marksa, na
którym się wychowałem, nadano imię
ukraińskiego historyka Dmytra Jawor-
nyckiego. 

Dekomunizacja w myśli jej promo-
torów, o ile dobrze ją rozumiem, prowadzić
ma do symbolicznego oddzielenia się
Ukrainy od Rosji, pokazania, że ta pierwsza
znajduje się już w odmiennej przestrzeni
politycznej i kulturowej. O ile na poziomie

usuwania pomników czy nazw ulic ta poli-
tyka działa, to sprawa staje się o wiele bar-
dziej skomplikowana, kiedy przypomnimy
sobie, że niemal cała ukraińska infra-
struktura pochodzi z czasów sowieckich. 

Wreszcie mamy do czynienia z nie-
znaną wcześniej centralizacją. Przed Maj-
danem kwestie związane z pamięcią re-
gulowano na poziomie samorządowym,
obecnie decyzje podejmuje Gabinet Mi-
nistrów, Rada Najwyższa czy Ukraiński
Instytut Pamięci Narodowej (dalej UIPN).
Przykładowo Dniepropietrowsk otrzymał
nową nazwę Dniepr pomimo sprzeciwu
tamtejszej władzy samorządowej.

Oprócz centralizacji mamy też do czy-
nienia ze zmianą akcentów w tej poli-
tyce – zwłaszcza w kwestiach, które
bardzo interesują polskiego czytelnika.
Chodzi mi o miejsce UPA i Stepana
Bandery w ukraińskiej polityce pamięci.
Niektórzy krytycy mówią nawet o jej

anDriJ Portnow
Ukraiński historyk, 
wykładowca Uniwersytetu Humboldta w Berlinie

Ukraińską opowieść o II wojnie światowej należałoby zmienić tak, aby ona
stała się w większym stopniu opowieścią o cierpieniu zwykłych ludzi, a nie
o bohaterstwie jakiejkolwiek formacji zbrojnej

Jak pamiętają ukraińcy?

z andrijem Portnowem 
rozmawia Marek wojnar



„banderyzacji”. Z drugiej strony kie-
rownicy UIPN podkreślają, że pomni-
ków Stepana Bandery jest niewiele. 

Mit Bandery, zwłaszcza po Majdanie, bar-
dzo silnie oderwał się od jego historycznej
postaci. Z jednej strony mamy realnego
Banderę, który był zarówno politycznym
terrorystą odpowiedzialnym za zabójstwo
ministra spraw wewnętrznych II Rzeczy-
pospolitej Bronisława Pierackiego, jak
i więźniem nazistowskiego obozu kon-
centracyjnego w Sachsenhausen zamor-
dowanym po wojnie przez agenta KGB.
Z drugiej strony mamy ahistoryczny mit
Bandery jako niemalże największego bo-
jownika o niepodległość Ukrainy. Pisałem
o tym szerzej w artykule Bandera Myt-
hology and the traps for Ukraine. Na
język polski ten tekst został przetłuma-
czony, zresztą bez mojej zgody przez „Kry-
tykę Polityczną”. 

Dla obecnej ukraińskiej polityki pa-
mięci kluczowa jest data 9 kwietnia 2015 r.
Wówczas Rada Najwyższa Ukrainy przy-
jęła przygotowane przez UIPN tzw. ustawy
memorialne albo dekomunizacyjne. W jed-
nej z nich upamiętniono „uczestników
walki  o niepodległość Ukrainy w XX wie-
ku”. Termin ten w szczególny sposób do-
tyczy żołnierzy UPA, ale obejmuje też
szereg innych organizacji, poczynając od
Ukraińskiej Armii Ludowej z lat 1917–
1920, na ukraińskich ruchach dysyden-
ckich z lat siedemdziesiątych kończąc.
Trzeba też zauważyć, że status „bojowni-
ków o niepodległość Ukrainy” nie oznacza

przyznania uprawnień kombatanckich.
Mówimy tu o statusie symbolicznym bez
absolutnie żadnych przywilejów material-
nych, które posiadają np. żołnierze Armii
Czerwonej. Tak więc rozwiązanie to nie
zadowala również zwolenników UPA. 

Pomników i ulic Stepana Bandery
znajdowało się na Ukrainie, zgodnie z da-
nymi na koniec 2016 r., odpowiednio –
40 i 34. Niby niewiele, ale należy zwrócić
uwagę na jeden szczegół. Do 2014 r. upa-
miętnienie UPA i Bandery ograniczało
się do dwóch relatywnie niewielkich re-
gionów – Galicji Wschodniej i w mniej-
szym stopniu do Wołynia. Tymczasem
latem ubiegłego roku pojawił się prospekt
Bandery w Kijowie. Podpis pod tą decyzją
złożył mer miasta Witalij Kliczko. Tym
samym komemoracja ruchu nacjonalis-
tycznego po raz pierwszy w historii nie-
podległej Ukrainy przekroczyła Zbrucz.
Zobaczymy, jak ta tendencja będzie się
rozwijać w kolejnych latach. Póki co próby
stworzenia prospektów Bandery w Char-
kowie i Dnieprze zakończyły się niepo-
wodzeniem. 

Mimo tych niepokojących tendencji
trzeba mieć świadomość, że na Ukrainie
nie ma żadnej masowej „banderyzacji”.
Słowo to jest etykietką podobną do „fa-
szyzacji”, o której tak często możemy
usłyszeć w oficjalnych rosyjskich mediach. 

Mówi Pan o podpisie mera Kliczki pod
decyzją o przemianowaniu alei Mo-
skiewskiej. Postać byłego boksera,
następnie działacza centrowych ugru-
powań nie budzi szczególnych skoja-
rzeń z nacjonalizmem. Czy ukraińska
klasa polityczna ma świadomość tego,
w jaki sposób upamiętnienie postaci
związanych z ukraińskim nacjonaliz-
mem wpływa na postrzeganie Ukrainy
poza jej granicami?
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Przypuszczam, że czołowi politycy ukra-
ińscy tacy jak mer Kliczko czy prezydent
Poroszenko do dziś nie wiedzą, czym była
rzeź wołyńska. Ich pozytywny stosunek
do pamięci o Banderze wynika z nastę-
pującego schematu – skoro jego postać
jest krytykowana na Kremlu, to znaczy,
że jest on odpowiednim symbolem dla
niepodległej Ukrainy. Stanowi to pewnego
rodzaju pułapkę, gdyż ludzie kierujący
rosyjską propagandą chcą, aby Ukraińcy
myśleli w ten sposób.

O ile w przypadku polityków możemy
mówić o nieświadomości, to z zupełnie
inną sytuacją mamy do czynienia
w przypadku głównego architekta tej
polityki kierownika UIPN Wołodymyra
Wjatrowycza.

Wjatrowycz trafił do państwowej instytucji,
którą jest UIPN, jako aktywista Majdanu.
Jest wręcz modelowym przykładem his-
toryka-aktywisty. Niby jest on historykiem,
posiada wykształcenie w tej dziedzinie,
ale w rzeczywistości jawi się jako aktywista
polityki pamięci. Jest też figurą polityczną.
Jego mianowanie było świadomą, poli-
tyczną decyzją podjętą przez partię Front
Narodowy. 

Ponieważ była to polityczna decyzja
powiązana z Majdanem, jego ewentualne
odwołanie jawi się jako dość problema-
tyczne. Ukraińska polityka pamięci kie-
rowana przez Wjatrowycza opiera się na
symbolicznym oddzieleniu się od Rosji.
W sytuacji wojny, która ciągle trwa (o czym
często się zapomina), jakakolwiek próba
jego usunięcia musiałaby skutkować oska-
rżeniami o rosyjską agenturę wobec po-
lityka, który by ją podjął. A proszę mi
wierzyć, że nikt nie chce być „agentem
Kremla”.

Nie jest tajemnicą, że Ukraina ciągle
jest podzielona w kwestii swojego sto-
sunku do przeszłości. W uproszczeniu
ten podział opisywała metafora „Dwóch
Ukrain” stosowana przez Mykołę Riab-
czuka – Ukrainy narodowej i Ukrainy
posowieckiej. Po Majdanie te podziały
uległy częściowemu zatarciu, ale ciągle
istnieją. Czy wobec tego obecna poli-
tyka pamięci Ukrainy w znacznym stop-
niu odwołująca się do zachodnioukra-
ińskich symboli ma szansę?

Prowadzone obecnie badania socjologiczne
pokazują, że znaczna część społeczeństwa
ukraińskiego (około 30 proc.) w ogóle
nie interesuje się kwestią dekomunizacji,
a reszta bynajmniej nie ma wobec niej
jednoznacznego stosunku. Obecna polityka
jest świadomą decyzją części elit poli-
tycznych, a nie wyrazem woli społeczeń-
stwa. W rzeczywistości wojny i ostrego
kryzysu ekonomicznego ludzi nie intere-
suje ani Bandera, ani marszałek Żukow,
ani zbrodnia wołyńska. 

Jeżeli mówimy o szansach ukraińskiej
polityki pamięci, to zmiana świadomości
historycznej starszego pokolenia, które
chodziło do szkoły jeszcze w czasach so-
wieckich, jest mało prawdopodobna.
W przypadku młodzieży uczącej się według
nowych programów nauczania jest to bar-
dziej realne. Ale trzeba pamiętać, że pod-
ręcznik i program nauczania to nie wszyst-
ko. Świadomość historyczną młodego po-
kolenia kształtują też gry komputerowe
czy rosyjskie seriale, które mimo ograni-
czeń za pośrednictwem internetu ciągle
trafiają na Ukrainę. Osobiście nie wierzę,
aby ukraińskie społeczeństwo udało się
zjednoczyć wokół nowej mitologii histo-
rycznej. Po prostu dlatego, że jej architekci
dysponują zbyt skromnymi środkami. 
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Wyżej mówił Pan o ustawach memo-
rialnych, spośród których jedna była
poświęcona „walczącym o niepodle-
głość Ukrainy”. Dokument ten oprócz
wewnątrzukraińskiego ma też ukraiń-
sko-polski kontekst. Ustawę przyjęto
kilka godzin po przemówieniu prezy-
denta Bronisława Komorowskiego
w Radzie Najwyższej. W ustawie zna-
lazło się też kilka kontrowersyjnych
sformułowań z postulatem odpowie-
dzialności karnej względem osób, które
prezentują „lekceważący” stosunek
względem członków wymienionych or-
ganizacji, także cudzoziemców. W Pol-
sce ten dokument wywołał burzę. Czy
można powiedzieć, że był on zapalni-
kiem, który zdetonował polsko-ukra-
iński konflikt pamięci?

Ustawy te były bardzo niedoskonałe nie
tylko pod względem historycznym, ale
również w aspekcie prawnym. Taki stan
wynikał m.in. z faktu, iż przyjęto je bez
dyskusji – po prostu przegłosowano za-
proponowany projekt. Te ustawy były
krytykowane przez prawników, obrońców
praw człowieka, organizacje międzyna-
rodowe. Prezydent Poroszenko obiecał
zmienić te ustawy i póki co tego nie zrobił.
Równie krytycznie oceniam fakt ich prze-
głosowania w dzień wizyty Komorowskie-
go, ale nie zgadzam się z popularnym
w Polsce poglądem, jakoby była to z góry
zaplanowana akcja – ukraińskim polity-
kom zwyczajnie zabrakło wyobraźni, jak
będzie przyjęte to w Polsce.

Popularna w Polsce teza o tym, że
do pogorszenia stosunków doszło wyłącz-
nie na skutek polityki  Wjatrowycza wobec
UPA, jest bardzo naiwna. To, co się zmie-
niło w ciągu ostatnich dwóch lat w Polsce
w stosunku do Ukrainy, posiada swój we-
wnątrzpolski polityczny i kulturowy sens. 

Czyli „zapalnika”, który zaostrzył wzajemne
stosunki należałoby szukać w Polsce?
W dyskusjach prowadzonych w ostatnich
latach wskazywano na rolę przyjętych
w lipcu 2016 r. uchwał, które określały
zbrodnię wołyńską mianem ludobójstwa.
Wiele kontrowersji wywołał też film “Wo-
łyń”. Czołowy lwowski intelektualista
Taras Wozniak w rozmowie ze mną na
łamach „Nowej Europy Wschodniej” po-
równywał nawet reżysera do tworzącej
w służbie Hitlera Leni Riefenstahl. 

Uchwały przyjęte przez Sejm i Senat RP
były w pełni zrozumiałe w kontekście sy-
tuacji w Polsce. Jeżeli chodzi o “Wołyń”,
to wypowiedź Wozniaka jest niedorzeczna.
Kiedy coś takiego mówią nasi czołowi in-
telektualiści, to nie wiem, czy się śmiać,
czy płakać. “Wołyń” uważam za raczej
słaby film pod względem estetycznym
i historycznym, choć Smarzowskiego jako
reżysera ogromnie cenię. Podstawą dla
filmu były wątpliwej jakości opowiadania
Stanisława Srokowskiego, co poskutkowało
szeregiem historycznych pomyłek, takich
jak scena „święcenia kos i noży” w cerkwi
greckokatolickiej. Ale moje rozczarowanie
filmem ma przede wszystkim estetyczny
charakter. Mając w pamięci „Różę” i „Dro-
gówkę”, spodziewałem się kina o wyższym
poziomie artystycznym.
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Jeżeli chodzi o to, które wydarzenie
doprowadziło do zaostrzenia, to moim
zdaniem mamy do czynienia z procesem.
Przez lata temat Wołynia był ignorowany –
zwłaszcza po ukraińskiej stronie. W Polsce
niby pisało się o nim więcej, ale proszę
zwrócić uwagę, że do dziś nie doczekaliśmy
się np. mikrohistorii zbrodni wołyńskiej,
gdzie analizowano by te wydarzenia z per-
spektywy pojedynczych miejscowości.
W 2013 r. dyskutowałem na ten temat
w Warszawie z Adamem Danielem Rot-
feldem i już wówczas panowało przeko-
nanie, że lata zaniechań mogą doprowadzić
do wybuchu. Tak też się stało. Kataliza-
torów było wiele. W pewnym stopniu była
nim zmiana ukraińskiej polityki pamięci,
w nieco mniejszym rezultat wyborów pre-
zydenckich i parlamentarnych w Polsce
w 2015 r. Na to wszystko nałożył się
szerszy kontekst – strach przed nową
wojną, kryzys Unii Europejskiej, problem
migracji. Wiele krajów, w tym Polska, za-
częło powracać do ideału państwa naro-
dowego. Zmiana polskiego stosunku do
Ukrainy w znacznym stopniu wyniknęła
z przemyśleń Polaków w kontekście
wspomnianych procesów. Mimo tego
wszystkiego w części środowisk panowało
przekonanie, że w polsko-ukraińskim dia-
logu praktycznie wszystko jest załatwione.
Było to naiwne, bo w przypadku dialogu
zawsze mamy do czynienia z procesem.

Co w takim razie należałoby zmienić
w formule polsko-ukraińskiego dialogu? 

Powinno się go rozszerzyć i to z obu stron.
Po stronie ukraińskiej należałoby w więk-
szym stopniu włączyć intelektualistów
z Ukrainy centralnej, wschodniej i połu-
dniowej. Kiedy kilkanaście lat temu przy-
jechałem na studia do Warszawy, to od-
niosłem wrażenie, że dla Polaków Ukraina

kończy się gdzieś na granicy obwodu
lwowskiego i stojących tam pomnikach
Bandery. Znajdujący się na wschodniej
Ukrainie Dniepropietrowsk, z którego po-
chodzę, jeżeli budził jakąkolwiek reakcję,
to było nią niezrozumienie. Zmienia się
to powoli, a wiedza o tym, co dzieje się
w Charkowie czy Odessie, pozostaje nie-
wielka.

Zmiana powinna dokonać się również
po stronie polskiej. Myślę, że w kwestii
stosunków z Ukrainą musi ona być re-
prezentowana przez ludzi o różnych po-
glądach – od konserwatystów po lewicę –
a nie ograniczać się do wąskiego kręgu
osób sympatyzujących z Ukrainą. 

Należałoby również wprowadzić nowe
tematy. Przeciętny Polak ma spory pro-
blem ze zrozumieniem sytuacji językowej
i religijnej na Ukrainie, gdzie faktycznie
mówi się w dwóch językach i funkcjonują
aż trzy kościoły prawosławne. Można
spotkać się z fanatycznymi zwolennikami
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Bandery, którzy w ogóle nie mówią po
ukraińsku. Z drugiej strony znam osoby
ukraińskojęzyczne będące wiernymi Ukra-
ińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu
Moskiewskiego i odnoszące się do postaci
Bandery jednoznacznie krytycznie. Jedni
i drudzy nie wpisują się w polskie stereo-
typy o Ukrainie. 

Hipotetycznie: co by się zmieniło w po-
lityce pamięci Ukrainy, gdyby Andrij
Portnow zastąpił Wołodymyra Wjatro-
wycza? 

Nie przyjąłbym takiej propozycji.  Niemniej
uważam, że w jakimś stopniu ten pluralizm
odnośnie oceny historii, który pojawił się
na Ukrainie po rozpadzie ZSRR, należy
zachować. Państwo ukraińskie nie po-
winno w pełni rezygnować z opowieści
o udziale Ukraińców w zwycięstwie nad
nazizmem w szeregach Armii Czerwonej.
Na szczęście, co widać choćby z przemó-
wienia prezydenta Poroszenki w dniu
9 maja, nic takiego nie ma miejsca. 

Po drugie należałoby zmienić narrację
o wojnie tak, aby ona stała się w większym
stopniu opowieścią o ludzkim cierpieniu,
a nie o bohaterstwie UPA czy innej for-
macji zbrojnej. A tego cierpienia było
mnóstwo; Ukrainę okupowały dwa reżimy
totalitarne. Niemcy na jej terenie dokonali
największych egzekucji na Żydach. Sowieci

na masową skalę stosowali politykę przy-
musowych przesiedleń – wobec Tatarów
Krymskich, Polaków i innych grup naro-
dowościowych. Gdybyśmy centrum naszej
narracji uczynili kwestię losu człowieka
w warunkach wojny, wówczas także his-
torię zbrodni wołyńskiej byłoby łatwiej
wkomponować w tę narrację – jako his-
torię dziesiątek tysięcy cywilów, którzy
padli ofiarą zaplanowanej akcji przemocy. 

A jakie konkretne działania Ukraina
powinna podjąć w kwestii pamięci
zbrodni wołyńskiej?

Tu są dwie kwestie. Pierwszą należało
zrobić już dawno temu, mianowicie za-
inicjować ekshumacje ofiar na wielką
skalę. Przede wszystkim dlatego, aby
ofiary zbrodni wołyńskiej w końcu nor-
malnie pochować. Po drugie należałoby
powołać międzynarodową komisję złożoną
z historyków, archeologów i prawników,
która byłaby w stanie ocenić rezultaty
tych ekshumacji. Taka instytucja nie jest
czymś nowym. Międzynarodowe komisje
były powoływane do oceny wydarzeń w by-
łej Jugosławii, w Rwandzie. Istniały ko-
misje poświęcone historii m.in. Holocaustu
w Rumunii czy na Litwie. Te dwie kwestie
można przeprowadzić bez większych pro-
blemów, a od razu przyniosłyby pozytywne
rezultaty.

41

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 6 (84)/2017, 7 czerwca–4 lipca 2017 www.nowakonfederacja.pl

MareK woJnar
Współpracownik „Nowej Europy Wschodniej”



42

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 6 (84)/2017, 7 czerwca–4 lipca 2017 www.nowakonfederacja.pl

Najbardziej widoczne obecnie kierunki
to tworzenie floty lotniskowców oraz pie-
choty morskiej z prawdziwego zdarzenia.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat
Marynarka Wojenna Chińskiej Armii Lu-
dowo-Wyzwoleńczej (MWChALW) prze-
szła radykalne zmiany. Jeszcze pod koniec
lat 90. była to typowa flota „brązowych
wód”, której głównymi zadaniami były
obrona własnych wybrzeży oraz inwazja
na Tajwan. Na początku XXI w. trwający
już dwie dekady nieprzerwany rozwój
ekonomiczny dał środki finansowe i tech-
niczne na budowę większych i nowocześ-
niejszych okrętów. Również rosnące in-
teresy zagraniczne Chin dały bodziec do
uzyskania możliwości ich lepszej obrony
czy w ogóle zdobycia zdolności do projekcji
siły na odległych obszarach. Nie bez zna-
czenia są także ambicje decydentów oraz
admirałów. Punktem zwrotnym był rok
2011 i „Arabska Wiosna”. Marynarka wo-
jenna okazała się wtedy niezdolna do
ewakuacji chińskich obywateli z ogarnię-
tych chaosem Jemenu i Libii. O pomoc
trzeba było prosić Amerykanów i Fran-

cuzów, co zostało potraktowane przez
przywództwo Chin, ale także przez wielu
zwykłych obywateli, jako upokorzenie.
Lekcja została odrobiona, ale do realizacji
wyciągniętych wniosków Chińczycy zawsze
przygotowują się metodycznie, dlatego
odpowiednie decyzje zostały podjęte do-
piero w ostatnich miesiącach, o czym
dalej. 

Zmiana doktryny

Pierwszym krokiem podjętym jeszcze na
początku nowego stulecia było opraco-
wanie planu rozbudowy, modernizacji
i zmiany doktryny floty. Inspiracją dla
chińskich planistów był sekretarz stanu
USA z lat 50. John Foster Dulles. Jeszcze
w 1951 r. opracował on koncepcję „łań-
cuchów wysp” oddzielających kontynent
azjatycki, a tym samym Związek Radziecki
i Chiny, od otwartych wód Pacyfiku.
„Pierwszy łańcuch wysp” tworzą Kuryle,
Wyspy Japońskie, Tajwan, Filipiny i za-
chodni brzeg Borneo. Wyznaczony w ten
sposób obszar obejmuje akweny bezpo-
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Publicysta, tłumacz, 
szef działu Aktualności portalu Konflikty.pl

Chiny coraz pewniej zmierzają w stronę uzyskania statusu globalnego
mocarstwa. Podejmowane przez Pekin działania najczęściej przyjmują
charakter „drobnych kroków”, są jednak systematyczne i dopiero zaczy-
nają przynosić efekty

Chińska flota zielonych wód



średnio przylegające do chińskich wy-
brzeży, na których położone są sporne
archipelagi Senaku, Spratly i Paracele.
„Drugi łańcuch wysp” jest różnie inter-
pretowany, ale zwykle zaczyna się od
Wysp Bonin i kończy Nową Gwineą.
Wreszcie „trzeci łańcuch wysp” biegnie
od Aleutów na północy po wyspy Oceanii
na południu, z centralnym punktem na
Hawajach.

Pierwotnie chińskie plany przewidy-
wały na lata 2002–2010 stworzenie floty
„zielonych wód”, zdolnej do operowania
na akwenach ograniczonych przez „pierw-
szy łańcuch wysp”. Druga faza planowana
na lata 2010–2020 zakładała rozszerzenie
akwenu operacyjnego po „drugi łańcuch
wysp” i wreszcie po roku 2020 – stwo-
rzenie floty „błękitnych wód” i wyjście na
otwarte wody Pacyfiku. Plany okazały się
jednak zbyt ambitne. MWChALW jest już
wprawdzie flotą „zielonych wód”, ale jej
okręty rzadko wypływają poza „pierwszy
łańcuch wysp”. Plany na przestrzeni lat
z pewnością ulegały zmianom. Wyraźnie
widać położenie nacisku na stworzenie
strefy A2/AD (anti access/area deny) na
Morzu Wschodnio- i Południowochińskim,

a tym samym ograniczenie zdolności ope-
racyjnych US Navy i marynarki japońskiej
na tych wodach. Pojawiły się także do-
niesienia, że powstanie sprawnej floty
„błękitnych wód” planowane jest dopiero
na okres po roku 2030. Ta kompleksowa
doktryna jest intensywnie promowana
wśród rządzących jako strategia yuanyang
fangyu – dalekomorska defensywa, za-
kładająca rozwój floty oceanicznej.

Upośledzony członek 
Rady Bezpieczeństwa ONZ

Lotniskowce są dzisiaj głównym atrybutem
mocarstwowości, umożliwiają projekcję
siły w dowolnym zakątku świata i stanowią
jądro dużych zespołów operacyjnych każ-
dej liczącej się floty. Swego czasu popu-
larny w Chinach argument na rzecz po-
siadania okrętów tej klasy przypominał,
że ChRL jest jedynym stałym członkiem
Rady Bezpieczeństwa ONZ, nieposiada-
jącym lotniskowców. Czasy się zmieniają
i Chiny swój lotniskowiec już mają, a rolę
„lotniskowcowo upośledzonego” stałego
członka RB jeszcze przez kilka lat pełnić
będzie Wielka Brytania. Były i są jednak
także inne argumenty. Okręty lotnicze
posiadają regionalni rywale Chin, z któ-
rymi łatwiej się mierzyć niż z USA. Indie
mają obecnie jeden lotniskowiec, ale w na-
stępnej dekadzie do służby mają wejść aż
cztery okręty średniej wielkości. Również
Japonia posiada cztery niszczyciele, które
na dobrą sprawę można potraktować jako
śmigłowcowce lub nawet lekkie lotni-
skowce. Japońskie okręty nie przenoszą
wprawdzie samolotów, ale bez większych
problemów mogą przyjąć na pokład ame-
rykańskie eskadry wyposażone w F-35B.

Pierwszy chiński lotniskowiec wszedł
do służby 25 września 2012 r. Dowództwo
MWChALW od samego początku pod-
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kreślało, że Liaoning jest traktowany jako
jednostka szkolna, która ma posłużyć do
opracowania procedur i koncepcji ope-
racyjnych oraz wyszkolenia załóg i lotni-
ków, a prawdziwym „bojowym” okrętem
będzie dopiero następny lotniskowiec.
Faktycznie Liaoning rzadko wypuszcza
się poza Morze Żółte, na Morzu Połu-
dniowochińskim gościł w ciągu pięciu lat
ledwie dwa razy, a poza „pierwszy łańcuch
wysp” wypuścił się tylko raz, opływając
Tajwan od wschodu. Póki co również
skrzydło lotnicze jest skromniejsze niż
w US Navy. Najczęstszy zestaw statków
powietrznych przenoszonych przez pierw-
szy chiński lotniskowiec składa się z 24 my-
śliwców J-15 oraz 12 śmigłowców.

Rozpoczęcie budowy kolejnego lot-
niskowca było tylko kwestią czasu, chociaż
Pekin oficjalnie potwierdził to dopiero 31
grudnia 2015 r. Tymczasem prace nad
udoskonalonym okrętem typu 001A ru-
szyły już w listopadzie 2013 r. Dowództwu
MWChALW trzeba jednak oddać, że od
chwili oficjalnego potwierdzenia budowy
zdecydowało się ujawniać systematycznie
coraz więcej informacji o jednostce, pub-
likując chociażby zdjęcia z pochylni
w stoczni w Dalian. Lotniskowiec typu
001A, nieoficjalnie znany jako Shandong,
został zwodowany 26 kwietnia 2017 r.
w obecności licznych oficjeli z dowódcą
marynarki wojennej admirałem Shen Jin-
longiem na czele. Okręt ma wejść do
służby w 2020 roku.

Na podstawie analizy dostępnych
zdjęć lotniskowca analitycy twierdzą, że
jest on większy od Liaoninga i będzie
przenosić więcej samolotów i śmigłowców,
przypuszczalnie 48 zamiast 36. Tymcza-
sem według oficjalnych danych chińskiego
ministerstwa obrony nowy lotniskowiec
ma mniejszą wyporność niż poprzednik,
a zaobserwowane zmiany takie jak większy

hangar i mniejsza nadbudówka mają po-
zwolić na utrzymanie liczebności grupy
lotniczej. Oba okręty będą musiały stawić
czoła problemowi, jakim jest niedosta-
teczna produkcja myśliwców J-15. Ma
być ona na tyle mała, że ciągle nie udało
się skompletować pełnego skrzydła po-
kładowego Liaoninga. 

Budowa kolejnych bardziej zaawan-
sowanych okrętów przysparza jeszcze wię-
cej problemów. Nieoficjalne przecieki mó-
wią o rozpoczęciu wiosną 2015 r. w Szan-
ghaju budowy okrętu typu 002. Nowy
projekt zrywa z radzieckimi i rosyjskimi
wzorcami i ma naśladować rozwiązania
amerykańskie. Z powodu problemów tech-
nicznych miano zrezygnować z katapult
elektromagnetycznych na rzecz starszych,
za to sprawdzonych parowych. Mimo wy-
porności szacowanej na 85 tys. t lotni-
skowiec otrzyma napęd konwencjonalny,
przyczyną tego jest niska sprawność i wy-
soka zawodność chińskich siłowni jądro-
wych. Kolejnym wyzwaniem, tym razem
dla przemysłu lotniczego, będzie opraco-
wanie pokładowych samolotów wczesnego
ostrzegania, transportowych oraz latają-
cych cystern. Lotniskowiec miałby zostać
zwodowany w 2020/21 r., ale żadne z ano-
nimowych źródeł z chińskiej marynarki
wojennej nie chce podać nawet przybli-
żonej daty wejścia okrętu do służby, cho-
ciaż według ostrożnych szacunków mo-
głoby się to stać ok. 2030 r. Na obecnym
etapie wszelkie doniesienia o atomowym
lotniskowcu, zbliżonym rozmiarami do
okrętów amerykańskich, trzeba oceniać
bardzo sceptycznie.

Równie dyskusyjna pozostaje plano-
wana liczba chińskich lotniskowców. W do-
tychczasowych spekulacjach, publikacjach
medialnych i postulatach pojawiała się
liczba od trzech do siedmiu okrętów. Naj-
częściej pojawia się jednak sześć jednostek.
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Taka liczba umożliwiłaby stale utrzymywać
w gotowości dwa okręty, a kompletna
flota lotniskowców byłaby zdolna przebić
się poza „pierwszy łańcuch wysp”.

Piechota morska

W marcu chińskie media poinformowały
o planowanej rozbudowie korpusu pie-
choty morskiej. Liczba chińskich marines
ma zostać zwiększona aż pięciokrotnie,
z obecnych 20 do 100 tys. Docelowo kor-
pus ma liczyć sześć brygad w miejsce do-
tychczasowych dwóch. Nie oznacza to
wyłącznie formowania nowych jednostek.
Podobno marynarce podporządkowano
już dwie brygady przeniesione z wojsk
lądowych. Wśród zadań stawianych przed
rozbudowanym korpusem piechoty mor-
skiej wymienia się głównie ochronę mor-
skiej nitki Nowego Jedwabnego Szlaku
oraz obronę zamorskich interesów Pań-
stwa Środka. Piechota morska miałaby
stacjonować m.in. w pakistańskim Gwa-
darze i Dżibuti. Ten ostatni garnizon,
według niepotwierdzonych informacji,
mógłby liczyć nawet 10 tys. żołnierzy.

Silny korpus marines potrzebuje jed-
nak odpowiednich środków transportu,
a jak dowodzą amerykańskie doświad-
czenia, w tej roli najlepiej sprawdzają się
śmigłowcowce desantowe, zdolne zapew-
nić desantowi wsparcie lotnicze. W Chi-
nach myślano o takich okrętach już
w 2008 r., jednak budowa pierwszej jed-
nostki typu 075 ruszyła dopiero w marcu
bieżącego roku, kilka dni po ogłoszeniu
planów związanych z piechotą morską.
Przez lata nie było również zgody co do
koncepcji takiego okrętu. Admiralicja ma-
rzyła o jednostce zbliżonej do amerykań-
skich, jednak ze względów oszczędno-
ściowych skłaniano się ku mniejszemu
okrętowi, wzorowanemu na francuskich

Mistralach. Ostatnie doniesienia sugerują
jednak opracowanie wariantu pośredniego. 

Chińczycy mają świadomość specy-
ficznych wymagań, jakim podlega piechota
morska. Dość otwarcie mówi się o niedo-
statecznym i często przestarzałym wypo-
sażeniu, jakie obecnie posiadają te jed-
nostki. Ponadto formacja szykowana przez
lata z myślą o ataku na Tajwan i operacjach
na bliskich wodach Morza Południowo-
i Wschodniochińskiego wymagać będzie
poważnej reorganizacji, aby sprostać no-
wym zadaniom. Już na początku 2016 r.

pojawiły się doniesienia o ćwiczeniach
na pustyniach środkowoazjatyckiego re-
gionu Ujgur-Xinjiang. Manewry zbiegły
się w czasie z wejściem w życie prawa
umożliwiającego udział chińskich sił w za-
granicznych operacjach antyterrorystycz-
nych. Zostało to odebrane jako przygoto-
wania do podjęcia działań na Bliskim
Wschodzie. 

Podobnie jak w wypadku lotniskow-
ców nie wiadomo jeszcze, ile powstanie
śmigłowcowców. Niemniej wszystkie okrę-
ty lotnicze razem z rozbudowaną piechotą
morską zwiększą zdolność Chin do pro-
jekcji siły w skali globalnej i poważnie
przesuną na ich korzyść równowagę sił
na spornych obszarach Mórz Południo-
wo- i Wschodniochińskiego. Jednak zbu-
dowanie sił o umiejętnościach porówny-
walnych z US Navy, czy chociażby Ja-
pońskimi Morskimi Siłami Samoobrony,
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zajmie lata, a potencjalni przeciwnicy nie
pozostają bezczynni.

Przedrzeć się na otwarte wody

Głównym problemem Chin pozostaje geo-
grafia. Dostęp do otwartych wód, a tym
samym możliwości globalnych operacji
floty są ograniczone „pierwszym łańcu-
chem wysp”, skutecznie kontrolowanym
przez USA i ich sojuszników. W planach
reorganizacji US Navy widać jednak obawy
przed chińską strefą A2/AD. Scenariusze
rozgrywane na manewrach prowadzonych
wspólnie z regionalnymi sojusznikami
koncentrują się nie na uderzeniu na chiń-
ską flotę i wybrzeże, a założeniu dalekiej
blokady morskiej, szczególnie w strate-
gicznych cieśninach Malakka, Sunda
i Lombok. Bardziej na północ Japonia
planuje stworzenie zaplecza do wspólnego
z Amerykanami utrzymania panowania
w powietrzu i na morzu. Czy stosunkowo
skromne Siły Odstraszania będą w stanie
podołać tym zadaniom? Trzeba pamiętać,
że US Navy nie będzie sama. W regionie
Morza Wschodniochińskiego i Żółtego
działa razem z bardzo silną flotą japońską,
do akcji może tam także wejść również
silna południowokoreańska marynarka
wojenna. W Azji Południowo-Wschodniej

sytuacja wygląda z punktu widzenia Chin
równie nieciekawie. W razie konfliktu
będą musiały mierzyć się tam nie tylko
z Amerykanami, ale także Australią, In-
diami i Singapurem.

Oczywiście MWChALW może podjąć
próbę nie tyle wspomnianego wcześniej
przebicia się poza „pierwszy łańcuch
wysp”, co raczej przerwania blokady. Taka
operacja jest możliwa i ma szanse zakoń-
czyć się sukcesem, jednak z pewnością
przyniesie duże straty, a po przebiciu się
na Ocean Indyjski czy Pacyfik trzeba
będzie zmierzyć się ze świeżymi amery-
kańskimi Siłami Manewrowymi. Chiny
stają tutaj przed tym samym problemem,
co każde mocarstwo kontynentalne, chcące
zyskać status potęgi morskiej. Podobnie
jak wcześniej Rosja i Niemcy ChRL od-
grywa kluczową rolę w Eurazji, jest jednak
pozbawiona dostępu do otwartego oceanu.
Jak pokazały doświadczenia wielkich kon-
fliktów toczonych na przestrzeni ostatnich
dwóch stuleci, flota „błękitnych wód” jest
dla mocarstw kontynentalnych bardziej
oznaką prestiżu i kosztownym wydatkiem
niż realnym narzędziem. Mocarstwa mor-
skie zawsze będą w stanie zablokować
przeciwnika na zamkniętych akwenach
i skutecznie zwalczać wszelkie, nieważne
jak bardzo spektakularne, próby przedarcia
się na otwarte wody oceanu. 
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Nieraz już zestawiano Wojciecha
Chmielewskiego z Markiem Nowakow-
skim. Nie było to zbyt eleganckie (niezły
sposób na upupienie debiutującego autora,
ustawić go w pozycji epigona!) ani szcze-
gólnie trafne. Teraz, po jego najnowszej
książce, a zwłaszcza po przyznaniu mu
pod koniec maja Nagrody Literackiej im.
Marka Nowakowskiego, ten wytrych po-
jawiać się będzie pewnie jeszcze częściej:
po raz pierwszy w dorobku pisarza mamy
do czynienia z tak konsekwentnym opi-
saniem „małej ojczyzny” w zbiorze-kłębku
kilkunastu opowiadań, przywołujących
losy powiązanych ze sobą mieszkańców
miasteczka i składających się na jedną
fabułę. Można rzeczywiście dostrzec po-
dobieństwo opowieści o Rembertowie
z kolejnymi cyklami Nowakowskiego,
„kronikarza Włoch i Szczęśliwic”, jak chęt-
nie określali go pretensjonalni krytycy,
w tym przede wszystkim może ze świetnym
„Zapisem” z połowy lat 60., książką tak
niezwykłą, że ukradzioną nawet ze zbiorów
Biblioteki Narodowej, gdzie zachował się
jedynie archiwalny, nieudostępniany eg-
zemplarz (czy jest na sali specjalizujący
się we wznowieniach wydawca?). 

Powtórzmy: „Belweder gryzie w rękę”
to rzecz na pograniczu mikropowieści
i zbioru opowiadań, będących tyleż ukło-
nem wokół tradycji literackiej co wobec
mikrosocjologii. Czytamy o zaplatających
się losach dwóch rodzin z małymi i do-
rastającymi dziećmi, młodego, bezdziet-
nego małżeństwa, samotnej starszej ko-
biety, nastolatka z trisomią – trochę fran-
ciszkańskiego, trochę jurodiwego, węd-
rującego po spokojnych na szczęście ulicz-
kach, właścicielu podupadającego wa-
rzywniaka, w miarę nieszkodliwych, choć
niechlujnych entuzjastach taniego wina
i małpki wódki – nie tyle śledząc je, kro-
nikarsko, z dnia na dzień, co pojawiając
się obok w chwilach przełomu, sporu,
wypadku, święta, a czasem trwającego
przez pół dnia błogostanu.

To o nas!

To „krajobraz społeczny”, który nie może
być bardziej swojski: przerywam na chwilę
pisanie, podchodzę do okna kamienicy,
w której mieszkam i, chociaż nie jest to
Rembertów, widzę w zasięgu wzroku
wszystkie „typy ludzkie”, jakie pojawiają

woJCieCh stanisławsKi
Doktor historii, publicysta

Wojciech Chmielewski uśmiałby się serdecznie z tytułu „egzystencjalisty”
– ale opisuje, jak egzystencjaliści, odwagę codziennego trwania

Bez chłodu kokainy, bez żaru Žižka



się w zbiorku Chmielewskiego (dodając
oczywiście – co ważne – swoje odbicie
w szybie). „Obserwator” u Chmielewskie-
go, choć nienatrętny i niewszechwiedzący,
jest wyraźnie obecny: odrębny, czujny
i współczujący, trochę jak aniołowie, któ-
rym nie wolno powiedzieć słowa. Trudno
o prozę, która bardziej dotykałaby po-
tocznych doświadczeń, traktowała „o nas
wszystkich”, czy może raczej, by przypo-
mnieć średniowieczne moralitety, o Jeder
Menschu, czyli „każdym”. 

Oczywiście wiernym obserwatorem
Polaków w ich codziennych sprawach –
kac, rosół, romans, rozpacz – był od lat
60. do początku naszego wieku również
Marek Nowakowski. Czy to jednak nie za
mało na wysnuwanie wniosków o pokre-
wieństwach literackich? Ta analogia wraca
mimo wszystko stale, w wypowiedziach
kolejnych czytelników, i wydaje mi się
raczej czymś znaczącym niż celnym. Wy-
gląda na to, że wielu z nas doświadcza
w polskiej prozie współczesnej jakiegoś
fatalnego deficytu obrazów „zwyczajnych

ludzi”: Baś, Justyn, Robertów i Bożenek,
którzy nie pracują w mediach ani na
uczelni, nie znają chłodu kokainy ani żaru
Žižka, w ogóle czytają niewiele. 

Owszem, Bożenek i Januszów mamy
w tekstach ostatnich lat pod dostatkiem,
podobnie zresztą jak Brajanów i Dżesik
oraz konsumentów sojowego – koniecz-
nie! – latte. Są to jednak jedynie coraz
bardziej przewidywalne i zgrane karyka-
tury, które nie mają nic wspólnego z czymś
takim jak „portrety społeczne”, specjal-
nością szlifowaną przez XIX-wiecznych
pisarzy i artystów, która od tego czasu
stała się jedną z powinności literatury.
Okazuje się, że tego rodzaju obrazów po-
jawia się rozpaczliwie mało, że „rzeczy-
wistość społeczna”, mały realizm piwa,
zakupów na targu, wybojów na podmiej-
skiej ulicy, a już na pewno rabarbarowego
ciasta zrejterowała do romansowych sag
bagiennych, tych niezliczonych „Domów
nad rozlewiskiem”, względnie do seriali.
Ci, którzy sięgają po inną strawę, inne
lektury, odkrywają, że czegoś – świadect-
wa, ale i opisu – byli pozbawieni. Fraza
o panu Jourdain, który nie wiedział, że
mówi prozą, przetwarzano już na tyle
sposobów, że strach po nią sięgać, a jednak
zaryzykuję: gdyby nie pisarstwo Wojciecha
Chmielewskiego, nie wiedzielibyśmy (albo
dowiadywalibyśmy się z większym tru-
dem), jak wiele rzeczywistości wokół nas
nadal nazwać można, pisząc prozą. 

Cały smutek Rembertowa

Człowiek jest stworzeniem, które ma po-
trzebę nadawania imion światu wokół
siebie, satysfakcja, że nazwane zostało
coś, co dotąd było przemilczane, znana
jest wielu epokom, również tym o niebo
gorszym od naszej. Zdumiony byłem, czu-
jąc, jak prostują mi się plecy w trakcie
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lektury Chmielewskiego. Rozumiem ulgę,
kiedy wreszcie mogę przeczytać rozsądną
pochwałę wierszy Jarosława Marka Rym-
kiewicza czy analizę powiązań byłych ofi-
cerów WSI, której na próżno wyglądałbym
na łamach „Wyborczej” – ale pochwała
ciasta rabarbarowego? A jednak. 

Nie jest to tylko kwestia opisania
obyczajów polskich początku XXI wieku.
Gdyby tak było, Wojciech Chmielewski
odnalazłby się jako bohater reportaży
drukowanych w Wydawnictwie Czarne,
choć być może zarzucono by mu banalizm,
bo przecież w jego opowieści dzieje się
niewiele; nawet wypadek, który stanowi
jedną z osi książki, nie należy do tych,
które trafiają na pierwsze strony gazet.
Ale satysfakcja z nazwania rzeczy, jaką
daje ten zbiór opowiadań, jest innego
rzędu: to pomoc, a przynajmniej proteza,
przeciw nieuważności, symulakrom, za-
cieraniu się prawdy o świecie wokół nas.
Przed tym zjawiskiem „uciekania sub-
stancjalności”, przed tym, że opisywane

przedmioty okazują się zaledwie „dymem
na kliszy” ostrzegało wielu, w tym Miłosz,
z którego rzecz jasna powyższe dwie frazy
w cudzysłowie. A jednak mimo przestróg
i relacji z innych obszarów językowych
polską literaturę zjawisko to uderzyło po
roku 1989 z dużą i wciąż rosnącą siłą.
Realia życia – jego „ciamkowatość”, od-
grzewanie pierogów z wczorajszego obiadu,
zapach buraczanej pleśni w warzywniaku –
przeniosły się do niszowych, a przynaj-
mniej wyspecjalizowanych gatunków.
Nasz autor pisze o tym, wyrywa nieuważ-
ności ser na kanapce dla dziecka, zapach
perfum, ostry smak pitej prosto z płaskiej
butelki cytrynówki – i bliski w tym jest
Michałowi Cichemu, którego dwa tomiki,
„Zawsze jest dzisiaj” oraz niedawny „Po-
zwól rzece płynąć”, całe są chwytaniem
rzeczywistości. 

Tyle, że autor „Belwedera…” chce,
moim zdaniem, więcej. Jego pisanie przy-
pomina mi zapomniany trochę szkic Sła-
womira Mrożka o „terrorze pięciu minut”.
Mrożek, który zaznał był egzystencjalnego
ukąszenia, ale ozdrowiał, pisał tam o od-
wadze, jakiej wymaga najbliższych kilka
chwil, podczas których tak niewiele się
stanie: przejdziemy z kąta w kąt, odsta-
wimy na miejsce talerz, zalejemy herbatę
(może, jeśli lubimy postrzegać siebie jako
„twórcę”, napiszemy, skreślimy i znów
napiszemy pół zdania?). Bohaterowie
Chmielewskiego, którzy (z jednym wy-
jątkiem) nie pisują, to właśnie robią: szy-
kują dzieciom drugie śniadanie, wycierają
usta i palce serwetką, trochę niezgrabnie
rozbierają żonę, czekają na lekarza. A au-
tor, który towarzyszy im stale, zagląda
przez ramię, relacjonuje niemal bez prze-
rwy w czasie teraźniejszym, jakby to był
finał wyścigu – a to tylko „Basia zaczyna
rozglądać się za owocami”, „Justyna zrzuca
ubranie”, szarpie autobus. Ktoś umiera,
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kogoś trzeba pochować, ktoś długo czeka
na list – kiedy ostatnio czytaliśmy o po-
dobnych zatrudnieniach? 

Jest w tym metoda i dyscyplina pi-
sania, pokrewna tej, jaką pamiętam z mi-
kroopowiadań Roberta Walsera, z „Pierw-
szej miłości” Becketta. Nieefektowne fa-
buły – nieefektowne, jeśli za wzór przyjąć
zwroty kamery, jakich nie szczędzą nam
Twardoch czy Żulczyk – pozostają w pa-
mięci, zmuszają do namysłu. Taka jest
prawda o ludziach w średnim wieku. „To
jest twoje życie, innego mieć nie bę-
dziesz” – mówi Wojciech Chmielewski
i nie ma w tym ani rozpaczy, ani depresji;
jest smutek, z którym trzeba się zmierzyć.
Cały smutek Rembertowa.

Między promieniem a klęską

Można spojrzeć na te opowiadania jeszcze
inaczej: powtarzalność wydarzeń, rozterki
sprzedawcy dywanów, emerytki, bezro-
botnej junior brand managerki stanowią
tło, w które wdziera się nieoczywistość,
promień światła. Wojciech Chmielewski
jest zbyt wytrawnym prozaikiem, żeby
pozwolić sobie na ciągnięcie czytelnika
za rękę, na popychanie go ku jedynie
słusznym konkluzjom: to nie jest „proza
chrześcijańska”, przynajmniej nie w cu-
kierowo-frondowym rozumieniu tego sło-
wa. To raczej powracająca – w zawieszeniu
tonu, w półpauzie ciszy, w „echu idącym
od ścian” – możliwość istnienia innego

wymiaru rzeczywistości. To „coś” czasem
pojawia się wyraziście, niemal bezwzględ-
nie (chociaż i wtedy, jak w przypadku
rozterek księdza Roberta, jest raczej wy-
borem milczenia), czasem jest niejasne,
niepokojące, splątane, jak w przypadku
monologów chłopca z Downem, jednego
z przechodniów i świadków rembertow-
skiego teatrum. 

Jest jeszcze „Epilog”, wyraźnie od-
dzielony od reszty książki typografią i cza-
sem, w jakim toczy się to końcowe opo-
wiadanie, houellebecq’owska fantazja na
temat Polski za 40 lat, domykająca losy
czworga bohaterów powieści – dorosłych
już dzieci, starych rodziców. Nawiązania
Chmielewskiego do autora „Uległości” są
oczywiste – w spokojnym, pozbawionym
retoryki opisie przyszłej Polski: zamożnej,
otwartej na imigrację islamską i zarazem
wobec niej bezradnej, w bezwzględnej,
choć nie okrutnej wiwisekcji starości. At-
mosfera rezygnacji, uchylenia się od przy-
szłości, radośnie przyjmowanej przegranej
niczym z „Pożegnania jesieni”, przenie-
siona między karłowate sosny podwar-
szawskie jest doświadczeniem uderzają-
cym. Chmielewski zostawia nas między
możliwością promienia, który przemieni
nasze życie, a możliwością klęski. 

Wojciech Chmielewski, 
„Belweder gryzie w rękę”, 
Wydawnictwo Iskry, 2017 
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„NK” w potrzebie!

„Nowa Konfederacja” znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, w związku
z utratą kilku Darczyńców.

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

Stawiamy sobie trzy cele główne.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dzisiejszy upadek debaty publicznej domaga się nowej konfederacji!
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