THINKZINE, nr 12(90)/2017, 6 grudnia–2 stycznia 2018

W numerze:

www.nowakonfederacja.pl

Szkoła przeciwko wolności
Bartłomiej Radziejewski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Wiedza o państwie: z powrotem do podstawówki!
Jarema Piekutowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wszy a sprawa polska
Maria Libura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Jak nauczyć się demokracji? Edukacja obywatelska w Atenach
Katarzyna Kostecka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Sięgajmy gwiazd! O korzyściach z budowy przemysłu kosmicznego
Anna Szczerbata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
PiS i PO: polityczni bliźniacy
Stefan Sękowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Przesiedlenia zamiast relokacji: teoretyczna dobrowolność
Dominika Ćosić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Co zostało z Havla
Michael Škvrňák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Wszystko pod amerykańskim niebem
Michał Lubina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Athos – latarnia zasilana Bożą energią
Łukasz Kobeszko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

2

THINKZINE, nr 12(90)/2017, 6 grudnia–2 stycznia 2018

www.nowakonfederacja.pl

Szkoła przeciwko wolności
Bartłomiej radziejewSki
Dyrektor „Nowej Konfederacji”

Potrzebujemy edukacyjnej rewolucji, która przywróci powagę idei obywatelstwa i uzbroi obywateli w wiedzę niezbędną do rozumienia współczesnej polityki
swój rozum, jest społeczeństwem racjonalnym. Krótko mówiąc, demokrację uważano za arystokrację poszerzoną do postaci
uniwersalnej. Możliwość takiego ustroju
budziła ongiś – zanim powstała demokracja współczesna – pewne wątpliwości.
Jak to ujął jeden z dwóch największych
w gronie teoretyków demokracji: «Gdyby
istniał naród składający się z bogów,
rządził by się on demokratycznie. Rząd
tak doskonały nie jest odpowiedni dla
istot ludzkich». Ten wyciszony i spokojny
głos brzmi dziś niczym ogromnej mocy
głośnik”.
Strauss dowodził - z pełnym zrozumieniem różnicy między demokracją antyczną a współczesną – że zanik tego, co
Anglosasi nazywają „wolną edukacją” (liberal education, bałamutnie tłumaczoną
na język polski jako „edukacja liberalna”)
przekłada się na najgłębszy, nawet jeśli
niełatwo dostrzegalny, kryzys „najlepszego
z ustrojów”. Jeśli bowiem jest on zbudowany z myślą o ludziach tak znakomitych,
że niemal boskich, to jesteśmy bardzo
daleko od spełnienia tego warunku. Co

Obecny kryzys demokracji liberalnej poprzedził okres pesymizmu co do jej trwałości, narastającego w węższych, naukowo-intelektualnych gremiach. Zwracano
przy tym uwagę na wiele problemów, takich jak upadek debaty publicznej, rosnące
nierówności czy kształtowanie się nowych
oligarchii. Bodaj najmniej uwagi poświęcono jednak największemu może zagrożeniu, jakie dla przetrwania liberalnej demokracji niesie… współczesna edukacja.
Fabryka poddanych

Zapomnieliśmy, jak ściśle związane są ze
sobą te idee. W słynnym eseju „Czym jest
wolna edukacja?” (What is Liberal Education?) Leo Strauss pisał tak: „Mawiano
niegdyś, że demokracja jest ustrojem,
którego filarem jest cnota: takim reżimem,
w którym większość dorosłych to ludzie
cnoty – a ponieważ ta zdaje się wymagać
mądrości, to demokracją jest reżim, w którym większość dorosłych jest cnotliwa
i mądra – czyli jest społeczeństwem,
w którym większość dorosłych rozwinęła
3
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gorsza, oddalamy się od celu wraz z upadkiem klasycznej edukacji: zerwaniem z tradycją „sztuk wyzwolonych”, opartą na poszukiwaniu całościowego obrazu rzeczywistości i doskonałości moralnej. Dzisiejsza
szkoła (wszystkich szczebli) nastawiona
jest na kształcenie specjalistycznych umiejętności, aspiracje do uzyskania i przekazania pełnego obrazu uznając za niemożliwe, a misję formowania cnót – za w najlepszym razie anachroniczną, częściej:
„autorytarną”. Symbolem zmiany, która
zaszła, jest status filozofii: dawniej „królowej nauk”, dziś – pogardzanego hobby
nieudaczników. Współczesna szkoła kształci więc konsumentów, pracowników, ale
nie: obywateli, zafrasowanych rozważaniami o najlepszym z możliwych ustrojów
i swojej roli w dążeniach do przybliżenia
go do rzeczywistości.
Na gruncie klasycznej filozofii politycznej jest więc rzeczą ewidentną, że dzisiejsza edukacja wychowuje (odżegnując
się od tego pojęcia jak diabeł od święconej
wody) mieszkańców państwa despotycznego, względnie oligarchicznego lub ochlokratycznego, ale na pewno nie demokratycznego w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
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torów dawnego ustroju, zachowując jego
ważne elementy w mniej lub bardziej dekoracyjnej roli. Republikę złożył ostatecznie do grobu dopiero dwudziesty siódmy
cesarz, Karakalla. Jego constitutio Antoniniana (212 r.) nadała obywatelstwo
wszystkim wolnym mieszkańcom imperium, tym samym czyniąc z niego nic nieznaczącą formalność, znosząc ostatecznie
jego wyróżniający – wielce nobilitujący
dawniej – sens. Wysokorozwinięta cywilizacja potrzebowała przeszło dwustu lat,
aby pożegnać się z dawno nieaktualnymi
złudzeniami na swój temat.

obdarzamy nasze dzieci
skrawkami informacji

o świecie politycznym
z mniej więcej połowy
dwudziestego wieku,
uczymy bardzo

podstawowych informacji
o parlamencie, rządzie,

konstytucji, ale już

Jak obywatelstwo straciło wartość

zrozumienia samorządu czy

rządów prawa – raczej im

Wciąż pamiętamy o pewnych wymogach
wobec polityków, poddając ich różnorakiej
kontroli, ale zapomnieliśmy o wymaganiach wobec wyborców. Pozorna dygresja:
prof. Agnieszka Nogal poczyniła swego
czasu ważne spostrzeżenie co do historii
starożytnego Rzymu („Nowy Republikanizm”, „Rzeczy Wspólne” nr 2/2011).
Gwoździa do trumny republiki nie wbił
Juliusz Cezar ani Oktawian August, jak
się na ogół uważa. Jeszcze długo po nich
władcy imperium pozowali na kultywa-

nie dajemy

Pod względem adekwatności naszego
rozumienia obywatelstwa do ustroju politycznego przypominamy starożytnych
Rzymian doby schyłku republiki. Zrobiliśmy z tego pierwszego nieważny świstek,
rozdawany automatycznie jak dowody
osobiste. W niczym nie przypomina ono
już z trudem zdobywanego przywileju,
4
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o który trzeba dbać niczym o rodowe
srebra, jak myśleli o nim architekci republik różnych epok. Co jest mało warte,
może być łatwo odebrane lub zamienione
na pośledni profit w prostej jak bazarowy
handel politycznej transakcji wymiennej.
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Tymczasem współczesna polityka od dekad
kaskadowo się komplikuje, poddawana
procesom finansjeryzacji, cyfryzacji czy
rozdzielenia władzy od odpowiedzialności.
Jak starałem się niedawno pokazać, nawet
pierwsza liga intelektualna świata nie nadąża dziś za przemianami rzeczywistości,
a cóż dopiero nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i historii. Żyjemy już w nowej
rzeczywistości, a rozmawiamy o niej językami z poprzednich epok. My, znaczy
tu: pasjonaci i analitycy polityki; przeciętny
obywatel wyposażany jest w wybrakowane
narzędzia do rozumienia zaledwie ułamków minionego świata. Nieprzygotowany,
doświadcza następnie medialnej tresury
do emocjonowania się najbardziej błahymi
i pozornymi problemami politycznymi.
Można by go nauczyć krytycznej analizy
treści, rozdzielania faktów od opinii i innych umiejętności umożliwiających radzenie sobie z permanentnym bombardowaniem dezinformacją i info-rozrywką
(infotainment), ale, poza samorzutnymi
misjonarzami, nikt się tym nie zajmuje.

Nie ma republiki bez edukacji

Rzecz nie w tym, by w związku z tym
wzywać do ograniczania praw obywatelskich. Powszechne prawa wyborcze były
i są rozwiązaniem słusznym, ale pod warunkiem, że od ich posiadaczy wymagamy
przygotowania, zrozumienia i powagi. Na
dłuższą metę nie ma republiki bez (odpowiedniej do stopnia jej złożoności) edukacji.

konstrukcja liberalnej

demokracji pozbawiona

instytucji adekwatnego do
wyzwań epoki

przygotowania

Potrzeba rewolucji

obywatelskiego jest nie tylko
problematyczna, ale

Efektem jest antyteza społeczeństwa obywatelskiego, skryta pod blichtrem względnej zamożności, powszechnej edukacji,
bezprecedensowego dostępu do wiedzy.
Wciąż mówimy o ludzie (demos), nazywając tak zdezorganizowany tłum, bezbronny wobec mniej lub bardziej inteligentnych manipulacji wpływowych graczy
potrafiących zarządzać medialnymi sieciami. Z perspektywy głównego problemu
nie jest aż tak ważne, czy akurat tych zainteresowanych trwaniem status quo, czy
też demagogicznych wywrotowców.
Konstrukcja liberalnej demokracji,
pozbawiona instytucji adekwatnego do
wyzwań epoki przygotowania obywatel-

wewnętrznie sprzeczna

W tworzeniu dzisiejszych, przeładowanych rozmaitą wiedzą i przeróżnymi
zadaniami programów szkolnych, nikt
nie zadaje sobie nawet trudu zastanowienia
się, jakich obywateli programy te wychowują. W rzeczywistości, obdarzamy nasze
dzieci skrawkami informacji o świecie
politycznym z mniej więcej połowy dwudziestego wieku, uczymy bardzo podstawowych informacji o parlamencie, rządzie,
konstytucji, ale już zrozumienia samorządu
czy rządów prawa – raczej im nie dajemy.
5
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skiego, jest nie tylko problematyczna, ale
i wewnętrznie sprzeczna. Dotyczy to zresztą także każdego innego typu republiki.
Sytuacja jest już zbyt poważna, żeby dłużej
kryć się za poprawnością polityczną. Liczba
krajów praworządnych w skali świata od
dawna spada; te, które trwają, przeżywają
coraz większe trudności ze stabilnością
instytucji. Obserwujemy kolejne sukcesy
demokracji nieliberalnej. Te ostatnie mogą
wydawać się na razie dość niewinne, znajdując się pod silną presją krajowych i za-
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granicznych opinii publicznych, ale ulegającym temu wrażeniu wypada przypomnieć, że w nieliberalnej demokracji ateńskiej większość mogła zabić czy wywłaszczyć, kogo chciała.
Rozwiązanie jest teoretycznie proste.
Potrzebujemy edukacyjnej rewolucji, która
przywróci powagę idei obywatelstwa
i uzbroi obywateli w wiedzę niezbędną
do rozumienia współczesnej polityki. Czy
jednak wystarczy nam czasu i determinacji?
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wiedza o państwie:
z powrotem do podstawówki!
jarema PiekutowSki

Socjolog, kierownik projektów badawczych,
społecznych i kulturalnych

Najlepiej wyedukowani w kwestiach politycznych są w Polsce... czternastolatkowie. Dorosłym brakuje często kompetencji do zrozumienia podstawowych kwestii proceduralnych
W ostatnich miesiącach temperatura wokół reformy sądownictwa sięgnęła zenitu.
Temat ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa regularnie pojawiał się we wszystkich mediach, ale był
też przedmiotem rozmów i kłótni rodzinnych; Polacy z zapartym tchem czekali
na kolejne rozstrzygnięcia. Część wychodziła na protesty i mówiła o niszczeniu
demokracji, Konstytucji i niezawisłości
władzy sądowniczej, inna część cieszyła
się, że „nareszcie władza zrobi porządek
z ubeckimi sądami”. Każdy miał na ten
temat coś do powiedzenia. Tak jak Stańczyk mówił, że każdy Polak jest lekarzem,
tak dziś można by powiedzieć, że każdy
Polak jest prawnikiem-konstytucjonalistą,
ekspertem od kwestii ustrojowych.
Tyle tylko, że to nieprawda. Miażdżący
obraz polskiej wiedzy na tematy prawne
i ustrojowe przedstawia badanie przeprowadzone w 2016 r. z inicjatywy Kwartalnika Iustitia. Dorosłym obywatelom
Polski zadano między innymi pytanie
(trzeba przyznać – nieco podchwytliwe)
o to, komu podlegają sędziowie w Polsce

przy wydawaniu wyroków. Prawidłowej
odpowiedzi, zgodnej z art.
178 Konstytucji („Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli
i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom”) udzieliło jedynie 14% badanych.
Oznacza to, że 86% obywateli tak naprawdę nie zna podstawowej zasady mówiącej o niezawisłości władzy sądowniczej.
Pośród odpowiedzi pojawiały się często
takie: „podlegają Ministrowi Sprawiedliwości” (20% respondentów) lub „podlegają
prezesowi Sądu Najwyższego” (15%).
W porównaniu z tymi wynikami należy
docenić uczciwość 10% badanych, którzy
przyznali się, że nie znają odpowiedzi na
to pytanie.
Ile izb ma parlament?

Inne rezultaty badania także pozostawiają
wiele do życzenia – na przykład niemal
połowa badanych uważa, że sędziowie
w Polsce są członkami partii politycznych.
Można powiedzieć, że to sprawy ustrojowe,
które nie dotykają bezpośrednio życia
7
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obywateli, ale w sprawach praktycznych
także nie jest lepiej. Dwie trzecie Polaków
nie zdaje sobie sprawy, że gdy sąd prześle
do nich pismo listem poleconym, a oni
nie odbiorą tego pisma w terminie awizowania, to zostanie ono uznane za odebrane.
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sposób przyznawane jest obywatelstwo.
Nie najgorzej wypada natomiast wiedza
na temat poszczególnych osób na scenie
politycznej i ruchów partyjnych – większość badanych wie np., kto jest przewodniczącym Rady Europejskiej lub kto
był kandydatem Sojuszu Lewicy Demokratycznej w wyborach prezydenckich
w 2015 r. W poprzednim numerze „Nowej
Konfederacji” pisałem o typowej dla Polski
przewadze politics (polityki partyjnej,
rozgrywek partyjnych) nad policy (polityką
związaną z zarządzaniem różnymi sferami
życia publicznego, budowaniem instytucji
i rozwiązań systemowych). Po raz kolejny
ta przewaga ujawnia się w badaniach
prof. Cześnika. Zresztą nie trzeba sięgać
aż tak daleko. Kiedy czytamy w Internecie
bieżące artykuły głównych mediów (prawicowych i lewicowych) na temat reformy
sądownictwa, skupiają się one przede
wszystkim na tym, jakie wypowiedzi polityków poszczególnych opcji padły na temat związany z reformą i jak rozwój sytuacji może wpłynąć na scenę polityczną
i układ sił między partiami. Bardzo trudno
natomiast znaleźć informacje podsumowujące lub przedstawiające w prosty sposób podstawowe zmiany proponowane
najpierw przez PiS, następnie przez Prezydenta i wreszcie poprawki dokonane
w jego projektach przez PiS, już nie mówiąc
o analizie skutków proponowanych zmian
dla zwykłego obywatela, który przecież
jest głównym odbiorcą działań sądów,
a więc pośrednio także Sądu Najwyższego
i Krajowej Rady Sądownictwa.

Niemal jedna czwarta

badanych nie wie, z jakimi

państwami graniczy Polska,
lub że niektórzy

respondenci wskazywali, że

polski parlament liczy sobie
70 izb („bo to duży
budynek”)

Wiedza prawna to tylko jeden z rodzajów szeroko pojętej wiedzy obywatelskiej. Badacze z Uniwersytetu SWPS pod
kierownictwem prof. Mikołaja Cześnika
także w 2016 r. przeprowadzili szeroko
zakrojone badania w ramach projektu
„Wiedza polityczna w Polsce”. Także nie
napawają one optymizmem. Wyniki były
omawiane w mediach – dziennikarze podkreślali spektakularne kwestie takie jak
to, że niemal jedna czwarta badanych nie
wie, z jakimi państwami graniczy Polska,
lub że niektórzy respondenci wskazywali,
że polski parlament liczy sobie 70 izb
(„bo to duży budynek”). Najistotniejsze
jednak jest co innego: najsłabiej wypadamy
jeśli chodzi o wiedzę proceduralną. Ponad
połowa Polaków nie zdaje sobie sprawy,
kto i w jaki sposób przygotowuje budżet
państwa, a trzy czwarte nie wie, w jaki

Gimby znają, dorośli nie

Podobnych badań jest wiele. Nie tak dawno okazało się na przykład, że ponad 60%
Polaków nie wie, że rządowy program
„Rodzina 500+” finansowany jest z pła8

THINKZINE, nr 12(90)/2017, 6 grudnia–2 stycznia 2018

conych przez nich podatków. Taki sam
odsetek nie ma żadnej wiedzy lub posiada
szczątkową wiedzę o systemie ubezpieczeń
społecznych. Profesor Cześnik w wywiadzie
dla „Gazety Wyborczej” wskazuje, że przyczyną niskiego poziomu wiedzy jest zaniedbanie edukacji obywatelskiej. Według
definicji Rady Europy, edukacja ta ma
służyć nie tylko rozwijaniu wiedzy, ale
także, a może przede wszystkim umiejętnościom działania, kompetencjom, przygotowującym obywateli do efektywnego
życia w państwie demokratycznym. Wzajemne powiązanie wiedzy z praktyką widać
także w badaniach SWPS – poziom wiedzy
politycznej okazał się dużo wyższy wśród
tych, którzy głosują w wyborach w porównaniu do niegłosujących. Niestety,
w porównaniu do innych krajów Europy,
tych drugich jest w naszym kraju szczególnie dużo. Porównanie frekwencji
w ostatnich wyborach parlamentarnych
w 45 krajach Europy wskazuje, że jesteśmy
w dolnej części rankingu, na 38. miejscu
z frekwencją 50,9% (dla porównania –
w Szwecji, Austrii, Belgii czy Holandii
frekwencja wyniosła 80% lub więcej, a na
Malcie czy w Luksemburgu wręcz powyżej
90%). Fatalnie wypadają też inne wskaźniki aktywności obywatelskiej czy politycznej – wg badania European Social
Survey z 2012 i 2016 r. jakąkolwiek petycję
podpisało jedynie 12,3% Polaków (przedostatnie miejsce wśród badanych krajów
europejskich, gorzej jedynie w Rosji),
a kontakt z jakimkolwiek politykiem nawiązało 7,3% Polaków (piąte miejsce od
końca w Europie).
Dlaczego jest tak źle? W polskich
mediach i opracowaniach od wielu lat co
jakiś czas pojawiają się przecież niezwykle
optymistyczne informacje o stanie edukacji
obywatelskiej. Przede wszystkim mówi
się o szczególnie wysokim poziomie wiedzy
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obywatelskiej wśród młodych Polaków
na tle innych krajów. Najczęściej wskazywane są tu badania CivEd i ICCS Międzynarodowego Towarzystwa Edukacyjnego, przeprowadzone w 1999 i 2009 r.
Faktycznie według tych badań możemy
być dumni z wiedzy politycznej i obywatelskiej ówczesnych polskich gimnazjalistów: we wcześniejszym z badań Polska
zdobyła pierwsze miejsce, w 2009 r. –
szóste miejsce w rankingu trzydziestu
sześciu krajów z całego świata. Pojawia
się tu jednak prozaiczny problem: to nie
czternastolatkowie głosują i to nie czternastolatkowie są główną grupą aktywną
w życiu obywatelskim. Edukacja szkolna
jest oczywiście ważnym etapem, na którym
kształtuje się ogólny obraz rzeczywistości,
jednak umiejętności niewykorzystywane
w praktyce w naturalny sposób ulegają
zanikowi – większość z nas prawdopodobnie nie potrafiłaby dziś „z marszu”
wykonać działań na wektorach czy wypisać
wzory węglowodorów nasyconych. Z tym,
że działania na wektorach i wzory węglowodorów mogą przydać się w codziennym
życiu tylko niektórym z nas, a pewien
poziom wiedzy obywatelskiej jest potrzebny do codziennego funkcjonowania w społeczeństwie (nie mówiąc już o wyborach
czy wygłaszaniu opinii na tematy będące
przedmiotem dyskusji publicznej). Jest
to tym ważniejsze, że żyjemy w „nowym
dziwnym świecie”, przesiąkniętym fake
newsami i przytłoczonym nadmiarem informacji. Solidna wiedza obywatelska potrzebna jest choćby do selekcjonowania
wiadomości rzetelnych i nierzetelnych.
W innym przypadku coraz bardziej narażamy się na polityczną szarlatanerię. Od
lat powtarza się sakramentalne stwierdzenie, jakoby „Polacy nie dorośli do demokracji”, natomiast brakuje konkretnych
recept na ten problem.
9
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W prostocie siła
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Anna Giza-Poleszczuk, prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, brakuje prostego poradnictwa w sprawach
społecznych. Informację obywatelską można przekazywać także w formie podręczników lub prostych filmów instruktażowych (np. wskazujących, w jaki sposób
funkcjonuje system ubezpieczeń społecznych, w jaki sposób działa gmina, jej rada
i urzędnicy, w jaki sposób obywatel może

Problem z wiedzą obywatelską Polaków
polega w dużej mierze na tym, że o ile
rozwijana i wspierana jest edukacja szkolna (wiele inicjatyw w tym zakresie podejmuje choćby Centrum Edukacji Obywatelskiej, Klub Jagielloński ze swoją
Akademią Nowoczesnego Patriotyzmu
czy Stowarzyszenie KoLiber i jego Latający
Uniwersytet), o tyle cały czas brakuje rzetelnej edukacji i informacji obywatelskiej
dla dorosłych. A przecież nie wrócą już
oni do podstawówki, choć jak wskazują
badania, brakuje im także wiedzy na tym
poziomie. W Niemczech istnieją specjalne
instytucje powołane w celu wspierania
tej sfery na poziomie federalnym i krajów
związkowych – Centrale Edukacji Obywatelskiej (Bundes- i Landeszentrale für
politische Bildung). W Polsce trudno znaleźć instytucję państwową, która dbałaby
o zapewnienie dorosłym odpowiedniego
poziomu wiedzy i kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie
obywatelskim, a i w przypadku organizacji
pozarządowych takie działania są fragmentaryczne i rozproszone. Brakuje trwałych i ciągłych źródeł finansowania dla
programów edukacji i informacji obywatelskiej, w związku z czym działania kończą
się najczęściej wraz z projektem dotacyjnym. Rząd PiS natomiast stawia przede
wszystkim na edukację historyczną i patriotyczną, która jednak nie zastąpi wiedzy
i umiejętności politycznych.
Jakie jest wyjście z tej sytuacji? Z pewnością należy podejmować zarówno na
poziomie rządowym, jak i lokalnym oraz
pozarządowym szereg działań mających
na celu przekazanie Polakom możliwie
pełnej i podanej w przyjazny sposób informacji na temat praw i możliwości działania obywatelskiego. Jak wskazuje prof.

z pewnością należy

podejmować zarówno na
poziomie rządowym, jak

i lokalnym oraz

pozarządowym szereg

działań mających na celu
przekazanie Polakom

możliwie pełnej i podanej

w przyjazny sposób

informacji na temat praw
i możliwości działania
obywatelskiego

dochodzić swoich praw itp.). Konieczne
jest zadbanie samorządów i instytucji rządowych o strony internetowe, które często
są staroświeckie, nieprzyjazne dla użytkowników, opisujące ważne kwestie językiem hermetycznym, prawniczym lub
specjalistycznym dla danej dziedziny. Bardzo ważne jest, by – korzystając z działań
instytucji rządowych jak i owocnego
wsparcia instytucji pozarządowych – stawiać na wiedzę i budowę kompetencji,
10
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nie zaś na promocję takiej czy innej agendy
politycznej. Zamiast propagandowych
działań takich jak kampania Polskiej Fundacji Narodowej na temat sądownictwa
warto tworzyć kampanie wskazujące,
w jaki sposób działają poszczególne instytucje i procedury państwa. Niezwykle
ważna jest tu rola mediów, do których
poza ukazywaniem gier partyjnych należy
przede wszystkim rzetelna informacja
o dokonywanych przez polityków zmian
w prawie i w instytucjach, choćby przy
pomocy przejrzystych zestawień i infografik.
W szkole także potrzebne są zmiany. –
Kluczowy jest powrót do rozmawiania
o polityce w systemie formalnej i pozaformalnej edukacji – mówi dr Jędrzej
Witkowski, dyrektor programowy Cen-
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trum Edukacji Obywatelskiej. – Ta sfera
była ignorowana. Uczyliśmy o instytucjach,
systemach, o społecznościach lokalnych,
ale unikaliśmy tego twardego jądra, edukacji o polityce jako sztuce rządzenia państwem. Są do tego zniechęceni także nauczyciele, bo społeczeństwo jest znacznie
bardziej podzielone, coraz więcej jest tematów kontrowersyjnych, o których trudno mówić – dodaje Witkowski. Dużo więc
pracy przed nami. Jeżeli nie nadrobimy
tych zaległości, pozostaniemy na wiele
lat w stanie, o którym w 1862 r. pisał
Cyprian Kamil Norwid: „Polska jest ostatnie na ziemi społeczeństwo, a pierwszy
na planecie naród. Kto zaś jedną nogę
ma długą jak oś globowa, a drugiej wcale
nie ma, ten – o! jakże ułomny kaleka
jest!”.

11
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wszy a sprawa polska
maria LiBura

Dyrektor Instytutu Studiów Interdyscyplinarnych
w Uczelni Łazarskiego

Wszy testują modele organizacji społecznej lepiej niż niejeden wytrawny
socjolog. Sposób, w jaki Polacy sobie z nimi (nie) radzą w szkołach obrazuje, gdzie leżą deficyty naszej edukacji obywatelskiej
Wszy brawurowo zdobywają polskie szkoły
i przedszkola, wykazując się przy tym
godnym podziwu egalitaryzmem, nie omijają bowiem wcale szkół chełpiących się
elitarnym statusem czy wysokim czesnym.
Zaskoczenie młodych rodziców, których
dzieci rozpoczynają karierę w systemie
edukacji, przeradza się z czasem w mniej
lub bardziej cichą frustrację, gdy odkrywają, że buzujące we włosach ich pociech
insekty to nie przypadkowy incydent, lecz
stały element krajobrazu oświatowego
w XXI wieku. Frustrację tym większą, że
w walce z kąśliwymi, kilkumilimetrowymi
pasożytami jedynie w ograniczonym stopniu mogą liczyć na wsparcie placówek
edukacyjnych czy instytucji ochrony zdrowia. Zdziwieni rodzice słyszą, że „wszy
były, są i będą”, i choć nadal inwazja wszy
głowowej definiowana jest na portalach
medycznych jako zakaźna choroba pasożytnicza, to obecnie traktowana jest ona
trochę jak katar – opiekunowie mają
sobie z nią poradzić samodzielnie z pomocą dostępnych bez recepty środków.
Zdziwienie takim podejściem do wszy
nie jest całkiem bezpodstawne. Ci, którzy

uczęszczali do szkół podstawowych przed
rokiem 2004, pamiętają bowiem zapewne,
jak w gronie kolegów i koleżanek stali
karnie w kolejce do szkolnej higienistki
oczekując regularnej, obowiązkowej kontroli czystości głowy i paznokci. Odbywające się całkiem publicznie odkrycie pasożytów kończyło się odesłaniem delikwenta do domu, a nawet – dziś rzecz zupełnie nie do pomyślenia – zaaplikowaniem terapii polegającej na zastosowaniu
środka owadobójczego na miejscu. Powrót
do życia klasowego obwarowany był koniecznością uzyskania zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego oficjalnie, iż
delikwent jest – jak byśmy to dziś powiedzieli – „wolny od insektów”. Uznawana
za problem społeczny wszawica znajdowała
się pod kontrolą państwowych instytucji.
Walka do ostatniej gnidy

Zwyczaje te stanowiły pamiątkę po czasach, gdy różne gatunki wszy były nosicielami groźnych chorób, takich jak tyfus
plamisty, dur powrotny, czy gorączka
okopowa. Nic dziwnego zatem, że wsza12
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wica uznawana była za chorobę zakaźną
stanowiącą zagrożenie dla zdrowia publicznego, a w konsekwencji występowanie
jej przypadków było ściśle monitorowane.
Dzięki postępowi medycyny (antybiotyki
i szczepionki) i wynalezieniu silnych środków owadobójczych, choroby te udało się
w państwach bogatej Północy wyplenić.
Zdjęcia żołnierzy obficie posypywanych
„medycznym proszkiem na wszy i komary”, czyli DDT, dziś szokują, choć to dzięki
tej toksycznej substancji po raz pierwszy
w historii konfliktów zbrojnych tyfus i malaria nie dziesiątkowały armii podczas
drugiej wojny światowej. Co więcej, z czasem stwierdzono, że to wesz odzieżowa,
a nie głowowa, jest odpowiedzialna za
większość niebezpiecznych zakażeń. Równocześnie, wraz z podniesieniem standardów życia i higieny w społeczeństwach
wysokorozwiniętych, problem wszawicy
ograniczył się do tego stopnia, że obecnie
dotyczy przede wszystkim inwazji wszy
głowowej, i to w szczególnej grupie, jaką
stanowią dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym (4–12 lat).
Taki stan rzeczy doprowadził do zasadniczej korekty polityki wobec wszawicy,
a w konsekwencji – do jej swoistej prywatyzacji. Jakkolwiek uciążliwe, insekty
te przestały stanowić bowiem bezpośrednie
zagrożenie dla zdrowia i życia swoich żywicieli, zniknęła więc przesłanka uzasadniająca dotychczasowe, radykalne formy
kontroli infestacji, o przymusie leczenia
nie wspominając. Międzynarodowe towarzystwa medyczne całkowicie zmieniły
optykę i zaproponowały nowe, liberalne
podejście do zakażenia wszami. Skoro
wszy przestały być traktowane jako niebezpieczne, na plan pierwszy wysunięto
kwestie związane z prawami i dobrostanem
dziecka. Czy publiczna kontrola czystości
głowy nie narusza nietykalności osobistej
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ucznia? Czy odsyłając przed końcem lekcji
do domu dziecko, u którego stwierdzono
wszy, nie powodujemy jego stygmatyzacji?
Podobną wątpliwość wzbudził najskuteczniejszy środek walki z wszami, jakim
jest… ogolenie głowy. Zakaz przychodzenia
do szkoły czy przedszkola przed całkowitym usunięciem gnid uznano za nieuzasadniony medycznie i szkodliwy. Gnidy
nie mogą bowiem przenieść się z jednego
żywiciela na drugiego, a ich całkowite

wraz z podniesieniem

standardów życia i higieny
w społeczeństwach

wysokorozwiniętych
problem wszawicy

ograniczył się do tego

stopnia, że obecnie dotyczy
przede wszystkim inwazji
wszy głowowej, i to

w szczególnej grupie, jaką
stanowią dzieci w wieku

przedszkolnym i szkolnym

usunięcie niekoniecznie jest prostym
i szybkim procesem. W rezultacie, bez
mocnych przesłanek medycznych, dziecko
traci cenne dni nauki w szkole i nabiera
zaległości w nauce. Amerykańskie Towarzystwo Pediatryczne nie tylko nie zaleca
już trzymania dziecka w domu do czasu
zidentyfikowania i zniszczenia ostatniej
gnidy, ale wręcz wskazuje, że w przypadku
odkrycia pasożytów podczas kontroli uczeń
może spokojnie doczekać do końca lekcji.
13
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Wieczorem zastosowanie szamponu ze
środkiem biobójczym i dokładne wyczesanie włosów powinno wystarczyć do usunięcia osobników dorosłych, tym samym
umożliwiając dziecku powrót do zajęć następnego dnia.
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insekta). Po drugie, wszy nabierają odporności na niektóre powszechnie stosowane środki, co utrudnia leczenie i zmusza
do powrotu do czasochłonnych metod
manualnych. Po trzecie wreszcie, jeśli zakażenie dotyczy szerszego grona uczniów
(a tak jest zazwyczaj), skuteczna walka
z wszami wymaga synchronizacji działań
przez wszystkie dotknięte nimi rodziny.
Jeśli choć jednej rodzinie w danej placówce
zabraknie czasu, pieniędzy lub dyscypliny – problem wszy staje się problemem
nawracającym, a nierzadko - uporczywym.
Dane z krajów Europy Zachodniej, w których wszawica jest monitorowana wskazują, że problem, niestety, rośnie.

Prywatyzacja rozwiązania

Podobne podejście przyjęto także w Polsce
w roku 2004. Weszło wówczas w życie
„Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą” oraz zalecenia Instytutu Matki i Dziecka, określające standardy i metodykę
pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej.
Dokumenty te oznaczały koniec przymusowej kontroli czystości uczniów, uznając
dotychczasowy sposób ich przeprowadzania za pogwałcenie praw dziecka. Wskazały
także, że to opiekunowie odpowiadają za
stan zdrowia swoich dzieci, w związku
z czym kontrola czystości może się odbywać jedynie za zgodą i na prośbę rodziców.
To pozornie racjonalne i przyjazne
rodzinie podejście okazało się w praktyce
przerzuceniem odpowiedzialności za rozwiązanie skomplikowanego problemu na
słabo do tego przygotowanych rodziców
i społeczności szkolne. Wszy nie są bowiem
takim samym problemem higienicznym,
jak brudne paznokcie czy niedomyte uszy –
można się nimi zarazić. Wytępienie wszy
nie jest też wcale tak proste, jak wskazywałyby portale zdrowotne. Dlaczego? Po
pierwsze, wymaga ono od rodziny posiadania określonych zasobów: zarówno finansowych (trzeba kupić środki biobójcze),
czasowych i organizacyjnych (sposób aplikacji produktu ma znaczenie dla jego skuteczności), a także wiedzy (choćby o tym,
że skuteczna kuracja wymaga powtarzania
działań zgodnie z cyklem rozwojowym

Państwo pomoże? Rynek zaradzi?

Mimo częściowej demedykalizacji problemu w społeczeństwach wolnego świata
nie udało się jeszcze przekonać rodziców
do tego, by traktowali wszy jak zwierzątka
domowe. Co ciekawe, różne społeczeństwa
wypracowały rozmaite odpowiedzi na wycofanie restrykcyjnych instrumentów odgórnej kontroli występowania wszawicy.
W USA bardzo szybko rozwinął się
rynek produktów i usług adresowanych
zarówno do poszczególnych rodzin, jak
i instytucji borykających się z wszawicą.
Jego roczna wartość szacowana jest obecnie na około 350 milionów dolarów. Jest
problem – jest biznes, a że wszy są dużym
problemem – okazują się wielkim biznesem. Nieskuteczność domowych prób
zmierzenia się z wszawicą doprowadziła
do powstania sprofilowanych pod różnych
odbiorców firm usługowych, które za odpowiednią odpłatą gotowe są profesjonalnie wymyć i wyczesać zawszone głowy.
Możemy więc zawołać Gnidową Wróżkę,
która w zaciszu naszego domu rozprawi
się z problemem, albo też skorzystać ze
14
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stylizowanego na laboratorium Wszowego
Butiku, w którym komfort psychiczny
i poczucie pewności, że nie marnujemy
pieniędzy oddając się w ręce specjalistów
zapewnią specjalne odkurzacze do włosów
i załoga ubrana w skafandry ochronne.
Podobny butik z powodzeniem działa
w jednej z ekskluzywnych dzielnic Londynu, zapewniając dodatkowo opiekę psychologiczną dla dzieci i rodziców. Koszt
400 funtów za odwszenie dwóch córek
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zaleceniami wykreślili wszawicę z listy
chorób zakaźnych podlegających zgłoszeniu do odpowiednich organów, zostawiając
jednocześnie w przepisach furtkę umożliwiającą państwową interwencję w przypadku wystąpienia wszawicy w placówkach
publicznych. Dyrektorzy takich placówek
mają obowiązek natychmiastowego powiadamiania odpowiednika naszego Sanepidu o pojawieniu się wszawicy wśród
personelu lub osób korzystających z usług
placówki ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby, u której problem wystąpił.
Od rodziców wymaga się, by sami zgłosili
fakt zidentyfikowania insekta we włosach
swego dziecka. Otrzymują wówczas instrukcję postępowania wraz z kalendarzykiem z oznaczonymi kolejnymi krokami
leczenia. Taka konstrukcja prawna pozwoliła zachować instrumenty państwowej
kontroli nad najbardziej narażoną populacją – dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym przy jednoczesnym zachowaniu
odpowiedzialności opiekunów za leczenie.

to pozornie racjonalne
i przyjazne rodzinie

podejście okazało się

w praktyce przerzuceniem

odpowiedzialności za
rozwiązanie

skomplikowanego

problemu na słabo do tego

Pod sąd za wszy

przygotowanych rodziców

W Polsce zastosowano wspomniany mechanizm dobrowolnej zgody rodzica na
kontrolę czystości. Jak się łatwo domyślić,
nie jest szczególnym wyjątkiem sytuacja,
gdy te rodziny, w których problem wszawicy jest uporczywy, odmawiają podpisania podsuwanej im na pierwszej wywiadówce listy. Odmowa taka budzi czujność nauczycieli i innych rodziców powodując, że sama instytucja dobrowolnej
zgody staje się powoli własną karykaturą.
W rezultacie bywa tak, że kontrola obejmuje wszystkich uczniów z wyjątkiem
tych, którzy stanowią źródło zakażenia.
Tępienie wszy u pozostałych okazuje się
wówczas syzyfową pracą. Rozwiązania,
które w zamyśle miały chronić dziecko

i społeczności szkolne

we wspomnianym butiku brytyjska dziennikarka jednej z ogólnokrajowych gazet
określiła jako rozsądną cenę. Wyjazdowe
załogi obsługują amerykańskie prywatne
szkoły, zaś dla najbiedniejszych i nieubezpieczonych instytucje charytatywne
otwierają centra pomocy dla zawszonych.
Jako że 12 milionów obywateli USA rocznie
staje wobec konieczności odwszenia, rynek
rozwija się tak dynamicznie, iż powstają
już wszowe sieciówki zorganizowane na
zasadzie franczyzy.
Zupełnie inaczej do sprawy podeszli
Niemcy. Zgodnie z międzynarodowymi
15

THINKZINE, nr 12(90)/2017, 6 grudnia–2 stycznia 2018

i upodmiotowić rodzinę łatwo stają się
narzędziem stygmatyzacji, przeciw której
były skierowane. Co więcej, okazują się
zarzewiem nierozwiązywalnego na drodze
formalnej konfliktu. Sfrustrowani rodzice
próbują wówczas ścieżek, które pamiętają
z własnej szkolnej ławy – dzwonią do Sanepidu, zwracają się z apelami do dyrekcji,
a nawet… kierują pisma do Ministerstwa
Zdrowia.
Na stronach tego ostatniego znajdziemy napisane w odpowiedzi na takie
zapytania „Stanowisko Departamentu
Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia
w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży”, które jest
lekturą bardzo pouczającą. Dokument
rozpoczyna się krótkim streszczeniem
obowiązującego stanu prawnego i wskazaniem, że publicznym instytucjom odpowiedzialnym za zdrowie nic do wszy,
gdyż „ciężar zwalczania wszawicy został
przesunięty z działań o charakterze przeciwepidemicznym” na placówki „w których
przebywają dzieci i ośrodki pomocy społecznej”. Po tym odżegnaniu się od odpowiedzialności i rytualnym zaklęciu, stwierdzającym, że „istniejące w tym zakresie
regulacje prawne są wystarczające dla
skutecznej walki z wszawicą”, przechodzimy do zaleceń praktycznych. Ministerstwo Zdrowia zaleca więc dobrą współpracę szkoły z rodzicami, utrzymanie higieny oraz „systematyczną akcję oświatową
(pogadanki, materiały informacyjne w formie ulotek) skierowaną do dzieci i młodzieży oraz rodziców”. Po tej niewinnej
wyliczance prawd oczywistych Ministerstwo podsuwa wreszcie szkołom pomysł
skutecznego rozwiązania problemu. Oto,
jak czytamy, „istnieje możliwość, że niektórzy rodzice wyrażą sprzeciw wobec informacji o kontroli higienicznej swojego
dziecka, bądź nie podejmą niezbędnych
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działań higienicznych.” Co w taki przypadku należy zrobić? Poprosić lekarza
rodzinnego dziecka o pomoc? Rozpoznać
wnikliwie sytuację społeczną i materialną
rodziny i zaoferować wsparcie? Nie, jak
czytamy, należy „zawiadomić dyrektora
placówki, o obawach co do właściwego
wykonywania obowiązków rodzicielskich
wobec dziecka”, gdyż „brak działań rodziców może […] rodzić podejrzenie o zaniedbywanie przez nich dziecka, a w pewnych przypadkach, podejrzenie o nadużycia popełniane wobec dziecka w jego
środowisku domowym”. Tak więc ostatecznie rozwiązaniem problemu uporczywej wszawicy w XXI w. okazuje się w Polsce… sąd rodzinny.
A może by tak zadziałać…
wspólnotowo?

Przykład ten stanowi doskonałą ilustrację
postaw przyjmowanych przez rodziców
wobec pojawiających się w szkołach problemów społecznych, których rozwiązanie
wymaga współpracy. W praktyce okazuje
się oto, że brak zakorzenionych i przepracowanych modeli wspólnotowych,
opartych na zaufaniu i trosce o innych,
wpycha wszystkie zainteresowane strony
w kierunku rozwiązań opartych na przymusie państwowym. Gdy ujawnia się problem wszawicy w szkole, szybko pojawiają
się żądania, by dziecko, które przyniosło
insekty, odseparować od innych dzieci,
a jego rodziców przykładnie ukarać. Nadzorować i karać powinna władza, dlatego
instancją, do której kierowane są żądania,
jest nauczyciel, dyrektor szkoły, a następnie Sanepid. W efekcie dziecko cierpiące
na uporczywą wszawicę jest stygmatyzowane w stopniu większym niż w czasach
przymusowych kontroli i golenia włosów.
Ponieważ zaś żadna z przywołanych na
16
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pomoc instytucji nie poczuwa się do odpowiedzialności, wskazując jako jedynych
winnych niesubordynowanych opiekunów,
ostatecznie dochodzi do czegoś, co można
nazwać „kryminalizacją wszawicy”. Niewyposażona w adekwatne instrumenty
wpływu szkoła w obliczu własnej bezradności ugina się pod presją pozostałych
rodziców i – zgodnie z instrukcją Ministerstwa Zdrowia – uruchamia wymiar
sprawiedliwości. Tylko dlaczego kurator
wyznaczony przez sąd rodzinny miałby
skuteczniej zwalczyć wszy niż szkolna higienistka? Placówkami, w których odsetek
dzieci z wszawicą jest najwyższy, są przecież państwowe domy dziecka.
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wszechnie znane, rada rodziców postanowiła wziąć sprawę w swoje ręce. Jednakże zamiast donosić na nieszczęsną rodzinę do odpowiednich instancji, postanowiono… zdobyć jej zaufanie. Odwiedziny
w mieszkaniu szybko wyjaśniły przyczyny
takiego, a nie innego stanu rzeczy. W efekcie dzięki pomocy w sprzątaniu, zakupie
ze środków rady odpowiednich szamponów i grzebieni opatrzonych praktycznym
instruktażem, udało się zamknąć temat
wszy na niemalże rok, kiedy to pojawił
się kolejny uczeń wymagający przeprowadzenia podobnego ćwiczenia z budowy
kapitału społecznego.
Niestety tam, gdzie zabraknie mechanizmów społecznych pozwalających
na rozwiązanie trudnych sytuacji poprzez
komunikację, perswazję i mediacje (a może
ta odmawiająca współpracy rodzina potrzebuje jakiegoś wsparcia od reszty wspólnoty?), następuje zwrot ku instytucjom
państwowym z oczekiwaniem, że rozwiążą
one problem przy pomocy środków przymusu. Wielu rodziców wcale nie traktuje
bowiem szkoły jako miejsca, za które
współodpowiada cała społeczność: nauczyciele, uczniowie i rodzice. Choć prawo
oświatowe otwiera rodzicom możliwość
współzarządzania szkołą, ci w praktyce
rzadko z niej korzystają. Wolą traktować
szkołę z pozycji petenta/klienta: jak urząd,
względnie firmę, od której się wymaga,
nie zaś przestrzeń, którą się współtworzy.
W takiej szkole polskie dzieci spędzają
dużą część swojego życia. Zbyt często widzą, jak ich rodzice interesują się głównie
powierzchownymi wynikami w nauce
i utrzymaniem świętego spokoju. Wywiadówki zamieniają się w festiwal sprzecznych oczekiwań, podczas których zdezorientowani nauczyciele bombardowani
są żądaniami, by dzieci miały mniej sprawdzianów, a jednocześnie osiągnęły wyniki

rozwiązania, które

w zamyśle miały chronić
dziecko i upodmiotowić

rodzinę, łatwo stają się

narzędziem stygmatyzacji,
przeciw której były
skierowane

Podejście oparte na założeniu, że wymiar sprawiedliwości rozwiąże lokalne
problemy, których źródłem – obok braku
wspomnianych wcześniej zasobów rodziny – jest nieodmiennie brak wzajemnego
zaufania, jest z góry skazane na niepowodzenie. Bardziej skuteczne w tym kontekście mogłyby być rozwiązania w duchu
„komunitariańskie”. Z własnego doświadczenia znam przypadek, w którym ich zastosowanie przyniosło pożądane skutki.
W obliczu nawracającej wszawicy, której
źródło – mimo wszelkich przepisów
o ochronie danych osobowych – było po17
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pozwalające dostać się do elitarnych szkół
na kolejnym etapie edukacyjnym. Jednocześnie gros rodziców przyjmuje bierną
postawę, oczekując od kierownictwa placówki, by rozwiązało ich problemy, własne
zaangażowanie ograniczając do okresowego udziału w zebraniach, lekturze edziennika (polegającej na śledzeniu postępów w nauce własnego dziecka) i opłacaniu wycieczek czy obiadów. W ten sposób udzielają dzieciom najdotkliwszej
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lekcji wychowania obywatelskiego, pokazując jak w praktyce traktować nie tylko
szkołę, ale i… własne państwo. Nic dziwnego, że dominuje model obywatela –
petenta, oczekującego od polityków magicznego rozwiązania problemów i przeceniającego moc sprawczą władzy. Tej
boleśnie praktycznej antyedukacji obywatelskiej nie wyprostuje żadna dobrze
przeprowadzona lekcja wiedzy o społeczeństwie.

18
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jak nauczyć się demokracji?
edukacja obywatelska w atenach
katarzyNa koStecka

Doktorantka na Wydziale Historycznym UW

Do aktywnego udziału w demokracji obywatele starożytnych Aten nie
przygotowywali się siedząc w szkole, ale wychodząc na ulice miasta
W czasach, w których wciąż mówi się
o oderwaniu polityków od rzeczywistości,
a frekwencja wyborcza krąży wokół pięćdziesięciu procent, nieraz z zazdrością
patrzymy na źródło naszej demokracji –
dużo mniejszą, a przede wszystkim bezpośrednią demokrację ateńską. W Atenach
epoki klasycznej każdy dorosły obywatel
brał udział w regularnie zwoływanym
Zgromadzeniu, na którym decydowano
o polityce wewnętrznej, finansach, sojuszach, wojnach i pokoju. Co roku zaś miał
szansę zostać wylosowany do Rady, która
kontrolowała życie codzienne polis. Każdy
zatem mógł być bezpośrednio odpowiedzialny za działanie państwa. Więcej nawet
niż mógł, powinien być odpowiedzialny.
Branie udziału w polityce było traktowane
jako obowiązek, przynajmniej moralny.
W słynnej mowie pogrzebowej wygłoszonej
po pierwszym roku wojny peloponeskiej
Perykles mówi ostro: każda nieaktywna
politycznie jednostka uznawana jest w Atenach za bezużyteczną.
Dłuższe zastanowienie nad systemem
wymagającym tak dużego zaangażowania
od obywatela rodzi ważne pytanie – jak

duże musiało być przygotowanie tegoż
obywatela, aby mógł skutecznie funkcjonować w ateńskiej demokracji i aby demokracja ta była skuteczna? Co zaskakujące, do drugiej połowy IV wieku o formalnym kształceniu obywatelskim nie
słyszymy. Państwo nie gwarantowało oficjalnej edukacji, w trakcie której wpajano
by młodym obywatelom ideały czy tłumaczono demokratyczne procedury.
Mimo to, obywatele Aten z pewnością
byli przygotowywani do życia politycznego
na różne, często nieintuicyjne dla nas
sposoby. Ich podstawowe obywatelskie
przygotowanie opierało się w dużej mierze
na wszechobecności polityki w różnych
sferach życia – w rodzinie, w kręgach
znajomych, a przede wszystkim w przestrzeni publicznej, czyli na ulicach miasta.
Od razu trzeba jednak zaznaczyć, że mimo
równości obywateli będącej podstawą
ustroju ateńskiego, powinniśmy spojrzeć
osobno na przygotowanie do życia politycznego dwóch grup. Z jednej strony,
należy przyjrzeć się edukacji wąskiej elity,
która chce demokratycznym Atenom na
różne sposoby przewodzić. Z drugiej zaś
19
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strony, powinniśmy zastanowić się nad
edukacją pozostałych obywateli, których
ambicje i możliwości były mniejsze i którzy
chcieli po prostu korzystać z przywilejów
i spełniać wymagania, jakie demokracja
przed nimi stawiała.
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Już wykształcony, lecz wciąż młody człowiek przechodził do kolejnego etapu kształcenia – zaczynał być wprowadzany na
całonocne uczty, tak zwane sympozjony.
Sympozjon to zjawisko kluczowe dla
greckiej arystokracji – dla kształtowania
się elitarnej kultury, zdobywania prestiżu
oraz politycznych znajomości. Oto nocami
niewielkie grupy arystokratów (w ideale
nie więcej niż dziewięć osób) gromadziły
się w domu jednego z nich na picie dużych
ilości rozcieńczonego wina. W trakcie uczt
prowadzono różnego rodzaju zabawy, które miały często humorystyczny charakter,

Edukacja poprzez picie

Edukacja, która nie jest finansowa przez
państwo, to duża inwestycja. Wynajęcie
prywatnego nauczyciela jest samo w sobie
kosztowne, ale równie kosztowny jest
czas, który młody człowiek mógłby poświęcić na pracę zamiast na naukę. W Atenach osobami, które mogły pozwolić sobie
na długoletnią, gruntowną edukację byli
więc członkowie wąskiej elity, którzy mieli
środki, czas i motywację, aby kształcić
swoje dzieci. Jednak nawet ta elitarna
edukacja przechodziła wraz z rozwojem
demokracji poważne zmiany.
Zacznijmy od tradycyjnego, arystokratycznego modelu wychowania, nazywanego czasem „starą szkołą”. Jego pierwszym etapem była wieloletnia edukacja
dzieci w rodzinnym domu oparta na trzech
filarach – pisaniu, muzyce i sporcie. Ten
zestaw był dosyć oryginalny jak na greckie
warunki, bo brakowało w nim wychowania
stricte militarnego. Nie widzimy w nim
również przedmiotów, które miałyby proste przełożenie na politykę. Cel tej edukacji
nie był, przynajmniej z pozoru, tak konkretny – elementem arystokratycznego
etosu było zdobywanie efemerycznej pojęciowo „cnoty”. Nie powinniśmy jednak
tracić z oczu znaczenia, jakie ta edukacja
miała dla polityki. Takie wykształcenie
miało przede wszystkim umożliwić młodemu człowiekowi prowadzenie w przyszłości wymagającego trybu życia arystokraty, który z kolei miał kluczowe znaczenie dla pozycji danej osoby w polis.

arystokratyczny typ

wychowania, który płynnie
wprowadzał młodego

chłopca w elitarne życie

towarzyskie i polityczne nie
upadł wraz z rozwojem
demokracji

ale wymagały jednocześnie dużych zdolności intelektualnych i fizycznych, trudnych do zdobycia bez odpowiedniej edukacji. Na sympozjonach odbywały się między innymi parasportowe zawody (takie
jak utrzymywanie się na jednej nodze na
śliskim bukłaku wina), konkursy improwizowanych mów i poezji (często ośmieszającej innych uczestników) i gra na instrumentach. Kluczowe jednak dla nas
jest ogromne znaczenie, jakie sympozjony
miały dla kształtowania polityki polis –
to, co działo się na nocnej zabawie, miało
potem odbicie w wydarzeniach w Atenach.
Poezja recytowana na sympozjonach miała
bardzo często polityczny charakter – w li20
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rycznej formie nie tylko komentowano
ogólne rozwiązania ustrojowe, ale też krytykowano konkretne osoby czy wydarzenia.
Zwykle jednak po prostu rozmawiano.
Intymna atmosfera sprzyjała tworzeniu
się ugrupowań, tak zwanych heterii, które
mogły potem – wykorzystując swoich popleczników – lobbować za konkretnymi
rozwiązaniami na Zgromadzeniu. Stąd
też powszechne były w Atenach oskarżenia
arystokratów o tworzenie politycznych
spisków właśnie na sympozjonach.
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Ten arystokratyczny typ wychowania,
który płynnie wprowadzał młodego chłopca w elitarne życie towarzyskie i polityczne,
nie upadł wraz z rozwojem demokracji.
Nie powinniśmy wyobrażać sobie, że jej
umacnianie automatycznie eliminowało
myślenie arystokratyczne czy wpływy siatek tworzonych przez arystokratów. Jednak „stara szkoła” zaczęła mieć poważną
konkurencję.
Polityka jako umiejętność

Wraz z rozwojem demokracji w V wieku
narodził się nowy typ edukacji: wciąż elitarny, ale rewolucjonizujący proces zdobywania wykształcenia, a także politycznego znaczenia – sofistyka. Sofiści oferowali w zamian za pieniądze nauczenie
klienta w kilka lat różnych umiejętności
związanych ze słowem, które miały mu
przydać się w życiu społecznym, między
innymi umiejętności argumentowania
w sprawach sądowych. Przede wszystkim
zaś sofiści twierdzili, że są w stanie nauczyć
każdego kluczowej w demokracji sztuki
przemawiania na Zgromadzeniu.
Pozytywne aspekty rewolucji czasem
trudno nam dostrzec, bo sofiści mieli
i mają bardzo złą reklamę – wielu autorów,
których dzieła zachowały się do naszych
czasów, to osoby związane z tradycyjną
kulturą arystokratyczną. Wszyscy znamy
więc zarzuty wobec sofistów o to, że relatywizowali cnotę, ale rzadziej zastanawiamy się, jak ważne konsekwencje dla
myślenia o polityce miała ta relatywizacja.
Oto sofiści przestali patrzeć na politykę
jako na abstrakcyjny przedmiot cnoty zarezerwowany dla grupy wiodącej arystokratyczny tryb życia, ale pewną umiejętność – techne, którą każdy jest w stanie
wykształcić. Oczywiście, wykształcić za
pieniądze, choć wraz z upowszechnianiem

obowiązkowa efebia została
wprowadzona w 334 roku,

czyli cztery lata po bitwie

pod cheroneją, w której król
macedoński Filip pokonał
połączone siły teb i aten,
skutkiem czego ateny

straciły dużą część swojej
niezależności

Na te całonocne biesiady rodzice lub
protektorzy zabierali młodych ludzi wtedy,
gdy na ich skroniach pojawiał się „pierwszy
puszek”. Początkowo młodzi nie leżeli na
sofach jak pozostali uczestnicy, lecz siedzieli u podnóżka sof. Mieli obserwować
i słuchać – sami jeszcze aktywnie nie
uczestnicząc. Na żywo uczyli się więc stylu
życia i rozrywki, ale też dopuszczani byli
jako obserwatorzy do skomplikowanych –
i często tajnych – dyskusji o sprawach
państwowych, a przede wszystkim nawiązywali sieć znajomości, które później
miały kluczowe znaczenie dla ich pozycji
w polis.
21
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się sofistyki cena za taką edukację spadała.
Sofiści skrócili więc przez swoje usługi
drogę do zdobycia politycznego znaczenia.
Nowo wzbogacony obywatel nie musiał
już próbować wejść w kręgi arystokracji
i szukać jej akceptacji wiodąc odpowiednio
prestiżowe życie. Zamiast tego mógł zdobyć odpowiednie umiejętności i zacząć
przemawiać na Zgromadzeniach i tak zdobywać popularność i realny wpływ na
działanie polis. Edukacja polityczna pozostawała więc nadal domeną elity, ale
tym razem elity dużo bardziej mobilnej.
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anegdota ukazuje funkcjonowanie niepiśmiennych osób podczas ostracyzmu –
wedle Plutarcha niepiśmienny człowiek
miał poprosić Arystydesa o pomoc w napisaniu na skorupie jego własnego imienia
jako kandydata do wygnania.
Nie powinniśmy jednak w związku
z brakiem oficjalnej edukacji i wymagań
sądzić, że demokracja ateńska opierała
się na nieprzygotowanych i łatwych do
zmanipulowania głupcach. Sami Ateńczycy
chwalili się tym, że w ich mieście przeciętny człowiek naprawdę zna się na polityce. Tylko jak to jest możliwe? Aby to
zrozumieć, należy spojrzeć na edukację
jako na proces nieco szerszy. Odrzucając
myśl o tradycyjnym typie wykształcenia
jako wiedzy i umiejętnościach przekazywanych osobiście przez nauczyciela, zobaczymy, że Ateńczycy byli od początku
i nieustannie kształceni i przygotowywani
nie tylko do tego, by rozumieć i uczestniczyć w demokracji, ale też nadążać za
zmieniającymi się politycznymi okolicznościami.
Trzeba na początku zwrócić uwagę
na to, że w Atenach życie było dużo bardziej publiczne niż w naszych czasach.
Jeżeli obywatel mieszkał w samym mieście,
to wiele razy w ciągu dnia przechodził
przez agorę, centrum życia ateńskiego.
Jeżeli nawet mieszkał poza murami, regularnie odwiedzał miasto przy okazji
świąt. A tam – chcąc nie chcąc – wciąż
wystawiany był na obywatelską edukację
w najróżniejszych formach i miejscach.
I tak na agorze recytowano polityczne
poematy. Słynny „ojciec demokracji”, Solon, do swoich reform przekonywał właśnie
w poezji. Przy wielu okazjach wygłaszano
publicznie mowy, na przykład pogrzebowe,
które, niezależnie od tematyki, bardzo
często prezentowały ideały ateńskiej demokracji. Ogromną rolę we włączaniu

Edukacja powszechna –
kształcenie bez szkoły

Członkowie elity na różne sposoby mogli
otrzymać odpłatną edukację, która pozwalała im zdobywać duże znaczenie polityczne w Atenach. Oczywiście, przeciętny
obywatel mógł w teorii bez podobnej edukacji próbować przemawiać na Zgromadzeniu – prawda jest jednak taka, że
zwykle tak się nie działo. Ale pomimo
specjalnego znaczenia elity, rola ludu (demosu) pozostawała w Atenach bardzo istotna i odpowiedzialna – jego zdanie wyrażone w głosowaniu miało w końcu decydujący wpływ na losy państwa.
W wieku osiemnastu lat Ateńczyk
zapisywany był do demu (jednej z administracyjnych jednostek Aten) i poprzez
ten akt zostawał oficjalnie uznany za obywatela. Aby zostać przyjętym, musiał udowodnić, że jest synem wolnego Ateńczyka
i Atenki. Nie trzeba było nic innego – żadna umiejętność czy wiedza na temat
funkcjonowania polis nie była wymagana.
Zapewne obywatel nie musiał nawet umieć
pisać ani czytać. Choć przypuszcza się, że
stopień piśmienności był w Atenach bardzo
wysoki, to obywatel mógł sobie poradzić
bez tej umiejętności. Słynna (choć późna)
22
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obywateli w życie polityczne odgrywał
(nomen omen) teatr, do którego wejście
było dla biedniejszych obywateli darmowe.
Jest to szczególnie widoczne w komediach – sztuki Arystofanesa są pełne kpin
z ważnych postaci Aten (nawet jeśli krążą
one często wokół łysiny tychże postaci),
ale też opinii na kluczowe tematy, jak
problem zawierania pokoju ze Spartanami
podczas wojny peloponeskiej. Tragedie
rzadziej robią aluzję do współczesnych

www.nowakonfederacja.pl

wręcz odwrotnie. Zdobywający obywatelstwo młodzieniec, który od dziecka dorastał w Atenach, mógł być uważany za
wystarczająco światłego do brania udziału
w życiu politycznym.
Uczmy się od Greków

Edukacja obywatelska – oficjalna, obowiązkowa dla wszystkich obywateli – pojawiła się w końcu w Atenach. Nadal nie
miała bardzo rozbudowanej formy – efebia
była dwuletnim szkoleniem o charakterze
głównie wojskowym. Odbywający ją
osiemnastolatek miał w ten sposób przygotować się do bronienia swojej ojczyzny,
ale również nauczyć się cech, które tworzyłyby jego postawę obywatelską – dyscypliny, patriotyzmu, umiarkowania. Co
jednak znamienne, ta powszechna edukacja zaczęła funkcjonować w Atenach
nie w momencie największego rozwoju
demokracji, ale jej upadku. Obowiązkowa
efebia została wprowadzona w 334 roku
p.n.e., czyli cztery lata po bitwie pod Cheroneją, w której król macedoński Filip
pokonał połączone siły Teb i Aten, skutkiem czego Ateny straciły dużą część
swojej niezależności. System edukacji politycznej, który opierał się na autonomiczności Ateńczyków, przestał być skuteczny w takich warunkach i państwomiasto zaczęło w końcu uczyć obywateli,
jak nimi być. Nie zdało się to jednak na
wiele: dwanaście lat po wprowadzeniu
efebii Ateny tracą całkowicie suwerenność,
wchodząc w skład państwa jednego z następców Aleksandra Wielkiego, Antypatra.
Czy dla nas jako społeczeństwa, często
znużonego i nie najlepiej przygotowanego
do życia politycznego, może z przykładu
ateńskiego płynąć jakaś lekcja? Na pewno
nie w prosty sposób. Musimy pamiętać,
że Ateny w V w. p.n.e. to państwo o liczbie

ateński model

przygotowania

obywatelskiego mógłby
zatem stanowić dla

inspirację na poziomie

mniejszych jednostek

politycznych, takich jak
gminy czy dzielnice

wydarzeń, jednak bardzo często pokazują
poprzez mityczne historie powinności jednostki wobec wspólnoty lub tłumaczą powstanie różnych ateńskich instytucji. Co
więcej, jak się zauważa, tragedie bardzo
często koncentrują się na młodych postaciach – pokazują ich dorastanie, „socjalizację” i opowiadają o dokonywaniu
przez nich wyborów, które mają wpływ
na całą wspólnotę.
Demokracja ateńska nie wymagała
więc specyficznego przygotowania, bo
życie w Atenach samo w sobie takim przygotowaniem było – Ateńczycy stworzyli
system, który według nich samych miał
być pod tym względem samowystarczalny.
Brak edukacji nie wynikał z tego, że demokracja Ateńska była nierozwinięta –
23
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obywateli równej liczbie mieszkańców
Białej Podlaskiej. Pod tym względem jesteśmy więc na straconej pozycji – edukacyjne rozwiązania Ateńczyków są dla nas
niedostępne czysto fizycznie. Nie jest
możliwe, by każdy obywatel regularnie
odwiedzał centrum kulturalne i polityczne
Polski (cokolwiek miałoby nim być) i w
ten sposób włączany był w życie publiczne.
Nawet jeśli telewizja i internet umożliwiają
wizualne przeniesienie się w przestrzeni,
to nie dają poczucia bezpośredniego, aktywnego zaangażowania w życie państwa.
Być może jednak właśnie w problemie liczebności populacji tkwić może dla nas
pewna wskazówka. Człowiek będący częścią tak dużej grupy jak obywatele Polski
ma często – i trudno mu się dziwić – poczucie, że „jego głos się nie liczy”, co
zresztą usilnie starają się zmienić przedwyborcze kampanie. W mniejszych grupach bardziej naturalne jest myślenie, że
nasz głos – nie tylko jako głos oddawany
w trakcie wyborów, ale także nasz głos
podczas politycznych rozmów z rodziną,
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znajomymi, w stowarzyszeniach – ma
realny wpływ na politykę. Ateński model
przygotowania obywatelskiego mógłby
zatem stanowić dla inspirację na poziomie
mniejszych jednostek politycznych, takich
jak gminy czy dzielnice. Samorząd powinien mocniej włączać obywateli do aktywności w swoich ramach – organizować
więcej otwartych debat, dawać częstsze
możliwości zgłaszania projektów czy zachęcać do tworzenia stowarzyszeń. Dla
dzieci taka bezpośrednia edukacja polityczna mogłaby odbywać się na jeszcze
niższym poziomie, czyli w szkołach, gdzie
do polityki przygotowywać mogłyby
uczniów nie tylko lekcje, ale również samorząd szkolny, gdyby jego rola była bardziej odpowiedzialna. Obywatel mógłby
tak w naturalny sposób uczyć się funkcjonowania politycznego w obrębie swojej
mniejszej grupy, co potem przekładałoby
się na jego większą świadomość w polityce
państwowej. Podobnie jak Ateńczycy,
uczyłby się demokracji poprzez samą demokrację.
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Sięgajmy gwiazd! o korzyściach
z budowy przemysłu kosmicznego
aNNa SzczerBata

Członek zespołu „Nowej Konfederacji”

Od 19 listopada 2012 roku Polska jest państwem członkowskim ESA.
Dołączenie do tego grona było impulsem do rozpoczęcia na poważnie procesu budowy polskiego przemysłu kosmicznego
Międzynarodowa stacja kosmiczna, obserwacja księżyców Jowisza, badanie powierzchni Marsa, lądowania na kometach – z perspektywy przeciętnego odbiorcy to wszystko dzieje się tylko w filmach z Bruce’em Willisem. No, może
jeszcze w ściśle tajnych, najnowocześniejszych placówkach NASA, ewentualnie
w Bajkonurze, ale na pewno nie w Ożarowie Mazowieckim czy Warszawie.
Tymczasem wyprodukowane przez
polską firmę Vigo Systems (z Ożarowa
Mazowieckiego właśnie) detektory podczerwieni, zamontowane na łaziku Curiosity, badają na zlecenie NASA powierzchnię Marsa. W listopadzie 2014
roku na powierzchni komety 67P/Czuriumow-Gierasimienko wylądował lądownik sondy Rosetta. Podczas osadzania na
komecie, kluczową rolę odegrał Mupus,
wielozadaniowy przyrząd do pomiarów
własności fizycznych jądra komety zbudowany przez polskich inżynierów z Centrum Badań Kosmicznych PAN. W 2018
roku startuje misja InSight, której celem
jest odkrycie prawidłowości powstawania

planet na przykładzie Marsa. Bez Kreta
HP3, innowacyjnego rozwiązania mechanicznego zaprojektowanego przez inżynierów z warszawskiej firmy Astronika,
nie byłoby możliwe zbadanie przepływów
ciepła pod skorupą planety.
5 lat w ESA

Od 19 listopada 2012 roku Polska jest
państwem członkowskim Europejskiej
Agencji Kosmicznej. Dołączenie do tego
grona było impulsem, którego potrzeba
było naszym inżynierom do rozpoczęcia
na poważnie procesu budowy polskiego
przemysłu kosmicznego. Po 5 latach członkostwa w ESA nie jesteśmy może jeszcze
Niemcami (które inwestują w technologie
kosmiczne około 1,3 mld euro rocznie,
czyli 30 razy więcej niż Polska), ale widać
już efekty specyficznej polityki przemysłowej Agencji. Mechanizm finansowy
ESA opiera się bowiem nie na zasadzie
wolnej konkurencji, ale zrównoważonego
zwrotu geograficznego. To znaczy, że ESA
stara się, by około 90% składki wracało
25
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do wpłacającego kraju w postaci kontraktów dla jego przemysłu i jednostek naukowo-badawczych, o ile jest on oczywiście
w stanie je wchłonąć. Około 10% składki
przeznaczane jest na funkcjonowanie
Agencji. Taka konstrukcja finansowania
umożliwia awans technologiczny mniej
rozwiniętym gospodarkom. Za polskie
pieniądze polscy inżynierowie otrzymują
możliwość uczestniczenia w misjach kosmicznych. Dzięki uczestnictwu w nich
pozyskują oni kompetencje i know-how,
których nie pozyskaliby na gruncie krajowym.
Jak każdy mechanizm regulacyjny,
także system podziału składek przez Agencję jest w pewnym sensie źródłem niesprawiedliwości. Nie jest tajemnicą, że
najwięksi płatnicy (Francja, Niemcy i Włochy, których składki stanowią 60% całego
budżetu Agencji) wywierają na ESA naciski, skutkujące nierzadko tym, że mniej
wpływowym członkom zleca się mniej
ambitne projekty, a starym wyjadaczom
te, przy których można pozyskać najbardziej zaawansowany know-how.
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lizacji w ramach tego programu tylko
w latach 2013–2016 wybrano 98 projektów
(głównie niewielkich, do 200 tys. euro),
w których zakres wchodzą tak różnorodne
zagadnienia jak opracowanie nowego typu
anteny, procedura kwalifikacji technologii
lutowania do standardów ESA czy monitoring rozprzestrzeniania się barszczu
Mantegazziego przy pomocy danych satelitarnych z programu Copernicus.

jak pokazuje przykład
Niemiec czy Francji,

członkostwo w eSa nie

wyklucza równoległego
rozwijania krajowego

programu kosmicznego

Najaktywniejsze w sektorze firmy
były w stanie uzyskać akceptację dla 5–7
projektów. Wśród nich znajduje się warszawska Astronika, poznańska ITTI oraz
jedna z wiodących polskich firm IT – Asseco. Silną pozycję w tej kategorii mają
też spółki córki hiszpańskich gigantów
GMV i Sener. Nasze uczestnictwo w ESA
to jednak nie tylko PLIIS (który skądinąd
będzie trwał tylko do 2019 roku) ale też
aktywność w programach opcjonalnych
ESA. Astronika i Centrum Badań Kosmicznych PAN w ramach naukowego programu PRODEX projektują urządzenia
na misję JUICE, która będzie badać księżyce Jowisza. Spółka Creotech Instruments
w ramach projektu ESA stworzyła EO
Cloud, otwarte repozytorium danych satelitarnych, które mogą być wykorzystywane przez administrację i firmy prywatne.

Co robimy w ESA?

Jak by nie patrzeć, uczestnictwo w ESA
pozwala polskim firmom budować unikatowe kompetencje i poznawać w praktyce specyfikę procedur obowiązujących
w misjach kosmicznych. Obecnie najwięcej
dzieje się w ramach Programu Wsparcia
Polskiego Przemysłu (Polish Industry Incentive Scheme, PLIIS). W ramach tego
programu podmioty z Polski mogą proponować rozwiązania z dowolnych obszarów związanych z kosmosem i jeśli
uzyskają pozytywną ocenę Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Kosmicznej
przystępują do negocjacji z ESA na temat
szczegółowego zakresu projektów. Do rea26
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Ta sama firma, podobnie jak wspomniana
wcześniej Vigo System, miała swój udział
w misji ExoMars, której celem było odnalezienie śladów życia na czerwonej planecie.
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kosmicznych jest bliska współpraca świata
nauki z przemysłem. Taka współpraca
skutkuje wzrostem innowacyjności w całej
gospodarce. Technologie wykorzystywane
w kosmosie przyczyniają się do rozwoju
nowych sposobów produkcji i wytwarzania
unikalnych materiałów. Urządzenia pracujące podczas misji kosmicznych muszą
bowiem być niezawodne, wytrzymałe i odporne na ekstremalne warunki, a przy
tym lekkie i energooszczędne. Co więcej,
sektor ten wprowadza nowe formy organizacji pracy i kontroli jakości, które mogą
być wdrażane w innych gałęziach przemysłu.
Poszukiwanie optymalnych rozwiązań
dla pracy w ekstremalnych warunkach
zawsze stymuluje postęp technologiczny.
Przy okazji prób podboju kosmosu powstał
nie jeden wynalazek wykorzystywany
obecnie w codziennym życiu. Gdyby nie
misje NASA, pewnie długo jeszcze nie
wynaleziono by odżywek w proszku, niewidzialnych aparatów na zęby, wiertarek
bezprzewodowych czy soczewek odpornych na zarysowania.
Nie bez znaczenia dla administracji
nastawionej na stymulowanie gospodarki
jest fakt, że tempo wzrostu sektora kosmicznego zdecydowanie przewyższa tempo
wzrostu wielu innych sektorów, co w praktyce oznacza, że każda zainwestowana
w technologie kosmiczne złotówka zwraca
się wielokrotnie szybciej. W 2014 roku
cały przemysł kosmiczny wzrósł o 9%,
podczas gdy dla sektora motoryzacyjnego
w analogicznym okresie było to 4%. Co
więcej, według szacunków Bank of America Merrill Lynch, światowa branża kosmiczna ma w ciągu najbliższych 30 lat
urosnąć do wartości 2,7 bilionów dolarów
(dla porównania cały rynek motoryzacyjny
na koniec 2015 roku był warty około 2 biliony dolarów).

Więcej niezależności

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że od
uczestnictwa w strukturach ESA praktycznie nie ma ucieczki, bo motorem napędowym rozwoju sektora kosmicznego
są w znacznej mierze duże misje naukowe
i ambitne programy technologiczne, które
po pierwsze finansowane są z pieniędzy
publicznych, a po drugie przekraczają
możliwości finansowe pojedynczych państw europejskich. Krótko mówiąc, żeby
realnie rywalizować z NASA czy Roskosmosem o swój kawałek kosmicznego tortu,
musimy połączyć siły.
W interesie poszczególnych państw
jest jednak także rozwijanie własnego
przemysłu w sposób niezależny od Agencji,
która znacząco ogranicza swobodę doboru
zadań. Jak pokazuje przykład Niemiec
czy Francji, członkostwo w ESA nie wyklucza równoległego rozwijania krajowego
programu kosmicznego. Nasze Ministerstwo Rozwoju i podległa KPRM Polska
Agencja Kosmiczna także pracują już nad
Krajowym Programem Kosmicznym, który
dałby nam nieco więcej niezależności,
m.in. pozwalając na dublowanie technologii rozwijanych w ramach ESA, czy na
rozwijanie zastosowań militarnych technologii kosmicznych (co wewnątrz Agencji
nie jest możliwe).
Po co nam ten kosmos?

Powodów do inwestowania w sektor kosmiczny jest kilka. Po pierwsze, nieodłącznym elementem rozwijania technologii
27

THINKZINE, nr 12(90)/2017, 6 grudnia–2 stycznia 2018

Co więcej, rozwiązanie oparte na
technikach satelitarnych mogą być przydatne dla administracji publicznej, m. in.
w monitorowaniu środowiska, planowaniu przestrzennym, bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym. Jak możemy
przeczytać w Polskiej Strategii Kosmicznej,
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dowa zdolności obronnych państwa. Satelity
na współczesnym polu walki mają, rzecz
jasna, kluczowe znaczenie dla rozpoznania,
ale służą też do wskazywania celów dla
rakiet dalekiego zasięgu. Nie posiadając
niezależnego satelitarnego systemu obserwacji Ziemi, pozbawiamy się możliwości
naprowadzania własnych pocisków dalekiego zasięgu, takich jak JASSM-ER (o zasięgu 1000 km) na wybrane przez nas
cele. Musimy powierzyć swoje rakiety
systemom amerykańskim lub wykorzystywać je do strzelania na odległość 50 km,
co samo w sobie jest absurdalne.

Być może jednym

z najważniejszych powodów,
dla których powinniśmy
inwestować we własny,

niezależny od eSa czy NaSa

Jaka strategia dla Polski?

przemysł kosmiczny, jest

Rozwijanie technologii kosmicznych niewątpliwie jest dla Polski korzystne z gospodarczego punktu widzenia, a posiadanie
własnego przemysłu kosmicznego wspiera
naszą niezależność militarną i sprawność
administracyjną. Wstąpienie 5 lat temu
do ESA pozwoliło nam dołączyć do jednego
z najważniejszych wyścigów współczesnego
świata. Jeśli nie chcemy pozostać w tyle,
powinniśmy kontynuować inwestycje w tę
gałąź gospodarki. Niezależnie od posiadania krajowego programu kosmicznego,
najlepszą strategią dla naszego rodzimego
przemysłu jest równoległe czerpanie maksymalnych korzyści z obecności w ESA.
Uczestnictwo w najambitniejszych na
świecie projektach z pogranicza nauki
i biznesu pozwala naszym inżynierom
stale nabywać nowe kompetencje i ułatwia
dyfuzję wiedzy do innych sektorów, a jednocześnie gwarantuje, że cały czas „jesteśmy w grze” na światowym poziomie.
Wbrew pozorom istnieje duża szansa, że
w tym niebywale szybko rosnącym biznesie
kosmicznym nasze firmy znajdą niszę,
w której nie będą miały sobie równych
na całym świecie.

budowa zdolności

obronnych państwa

„większość nowoczesnych państw posiada
autonomiczny dostęp do infrastruktury
satelitarnej, umożliwiającej zaspokojenie
ich potrzeb. Dotyczy to zwłaszcza satelitarnej obserwacji Ziemi (Earth observation, EO). Wbrew rozpowszechnionym
stereotypom, własne satelity EO mają
obecnie nie tylko najbardziej rozwinięte
i bogate kraje (USA, Rosja, Chiny, Francja,
Niemcy czy Włochy dysponują swoimi
systemami obserwacyjnymi), ale także
państwa takie jak Nigeria, Pakistan czy
Tajlandia. Dzięki nim nie są skazane tylko
na zakup potrzebnych im zobrazowań od
zewnętrznych podmiotów komercyjnych),
ale mogą nawiązywać równoprawną współpracę z innymi krajami posiadającymi
satelity EO w celu np. wymiany danych”.
Być może jednym z najważniejszych
powodów, dla których powinniśmy inwestować we własny, niezależny od ESA
czy NASA przemysł kosmiczny, jest bu28
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PiS i Po: polityczni bliźniacy
SteFaN SękowSki

Zastępca Dyrektora „Nowej Konfederacji”,
kierownik sekcji Publicystyki

Pod wieloma względami „dobra zmiana” jest tylko nową inkarnacją rządów PO i PSL. Fragment książki „Żadna zmiana. O niemocy polskiej klasy
politycznej po 1989 r.” Stefana Sękowskiego
Lubimy analogie historyczne, pomagają
nam porządkować wyobrażenia o naszej
polityce, wpisywać je w ciąg zdarzeń.
A przy tym są świetnym narzędziem do
okładania przeciwników po głowach. Nic
prostszego, jak ubrać konkurenta w mundur esesmana lub nałożyć mu na głowę
budionówkę, nie potrzeba wówczas żadnych merytorycznych argumentów. Zazwyczaj analogie są jednak bardziej subtelne – ot, porównanie Donalda Tuska
do Edwarda Gierka, który nas potwornie
zadłużył, albo rządów PiS do epoki sanacji.
Sam lubię to porównanie, zwłaszcza z okresu po 1937 roku, kiedy dotychczasową
szeroką koncepcję Bezpartyjnego Bloku
Współpracy z Rządem (ten z kolei przypominał Platformę Obywatelską, która
potrafiła skonfederować w sobie i wokół
siebie ludzi tak różnych, jak Włodzimierz
Cimoszewicz i Roman Giertych) zastąpiło
budowanie silnej, zwartej i gotowej partii
pod nazwą Obóz Zjednoczenia Narodowego. Wszystko to ma jednak swoje ograniczenia: świat i Polska wyglądają zupełnie
inaczej niż 80 lat temu; także inaczej niż

30 lat temu. A jednak porównania do sytuacji „jak za komuny” wciąż kuszą, zwłaszcza gdy faktycznie różne ruchy mogą wyglądać na „powrót do przeszłości”. Celem
takich analogii nie może być jedynie proste
szukanie epigonów starych rozwiązań,
może być jednak ukazanie, że rządzący
w swoich działaniach wjeżdżają gdzieniegdzie w te same koleiny, co ich poprzednicy.
Obóz „dobrej zmiany” faktycznie
w niektórych miejscach w nie wjeżdża,
ale PiS nie jest inkarnacją PZPR. Wcale
nie dlatego, że w swej warstwie ideowej
jest otwarcie antykomunistyczny, nie wystarczy bowiem mówić, że jest się antytotalitarystą czy antyautorytarystą, by
rzeczywiście nim być. Przede wszystkim
PiS jest partią demokratyczną, może nie
w swej strukturze (która świadczy o tym,
że partia jest wręcz własnością jej prezesa),
tylko w tym, że swój mandat do rządzenia
opiera na głosach wyborców. I nie ma
przy tym znaczenia, że go nadużywa, bo
trudno jest uznać, iż wybór danej partii
przez kilkanaście procent uprawnionych
do głosowania oznacza wystawienie władzy
29
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czeku in blanco na wszelkie formy realizacji
jej zamierzeń. Nie ma także znaczenia,
że PiS swoje poparcie buduje na siermiężnym przekazie telewizji publicznej
czy zaprzyjaźnionych prywatnych mediów,
bowiem na rynku istnieje wybór i zawsze
można zmienić kanał. Dopóki więc odbywają się wolne i niefałszowane wybory,
dopóty PiS należy uznawać za partię demokratyczną (co nie znaczy, że nie pojmuje
demokratyzmu w sposób patologiczny).

www.nowakonfederacja.pl

A jak wiemy z poprzedniego rozdziału,
przy badaniu poziomu komuny w komunie
najważniejsza jest gospodarka. Także uzależnienie możliwości sprzedaży ziemi od
decyzji Agencji Nieruchomości Rolnych
nie ma na celu stopniowego doprowadzenia do kolektywizacji rolnictwa, tylko
sztuczne zakonserwowanie obecnej struktury własnościowej na wsi, w imię obrony
modelu opartego o drobnych rodzinnych
gospodarstwach (który sam w sobie nie
jest zły, ale nie wtedy, gdy traktujemy go
jak skansen wart obrony za każdą cenę).
Również centralizacja systemu rozdzielania
pieniędzy dla organizacji pozarządowych
to coś zdecydowanie innego niż uniemożliwianie funkcjonowania tym, których
przekaz nie jest zgodny z jedynie słuszną
linią partii. Ktoś może powiedzieć, że to
sprawa ilościowa, nie jakościowa, dla
mnie jednak nadal nie jest to „komuna”.

Po i PiS w sferze

propagandowej prezentują

skrajnie różne punkty
widzenia na politykę.

a jednak są to ugrupowania
wywodzące się z tego

Jest Platformy spadkobiercą PiS

samego źródła

Z tego porównania niewiele więc wynika,
wiele wynika za to z innego. Pod wieloma
fundamentalnymi względami Prawo
i Sprawiedliwość jest bowiem tylko nową
inkarnacją rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Tak, tak, Jarosław Kaczyński wchodzi de
facto w buty Donalda Tuska, a Beata
Szydło – w szpilki Ewy Kopacz. „Dobra
zmiana” to tak naprawdę „żadna zmiana”,
co oznacza także, że PO różni się od PiS
co najwyżej szczegółami i stopniem natężenia swych działań.
PO i PiS w sferze propagandowej
prezentują skrajnie różne punkty widzenia
na politykę. A jednak są to ugrupowania
wywodzące się z tego samego źródła. Oba
mają korzenie postsolidarnościowe i centroprawicowe; partia Grzegorza Schetyny
co prawda bardziej liberalno-konserwa-

À propos rynku, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju to co prawda
krok w stronę etatyzacji gospodarki, daleko
jej jednak do wszechogarniającej władzy
państwa nad życiem ekonomicznym, znanej z PRL. W myśl wyznawanych przez
Mateusza Morawieckiego teorii Justina
Lina prywatni przedsiębiorcy odgrywają
niebagatelną rolę – państwo ma im jednak
pomóc w rozpoznaniu kierunków, w których powinni dążyć, by ich biznesy (a
wraz z nimi Polska) rosły w siłę, a ludziom
żyło się dostatniej. W razie potrzeby powinno ich także wesprzeć finansowo i instytucjonalnie. To zdecydowanie coś innego niż ekonomia realno-socjalistyczna,
traktująca prywaciarzy jako relikt minionej
epoki, ciało obce w życiu gospodarczym
odbywającym się pod dyktando planu.
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tywne, stronnictwo Jarosława Kaczyńskiego zaś bardziej chadeckie i odwołujące
się do zasad „prawa i porządku”. Nieprzypadkowo jednak oba ugrupowania
szykowały się do wspólnych rządów
w 2005 roku, a w 2002 roku nawet wspólnie startowały w wyborach samorządowych. Jeszcze do 2005 roku to, czy dany
polityk trafił do tego, czy do tamtego
ugrupowania, było nierzadko dziełem
przypadku lub towarzyskich koneksji.
Weźmy choćby Andrzeja Czumę, który
jeszcze do 2005 roku był środowiskowo
blisko związany z Prawem i Sprawiedliwością, a na listach Platformy znalazł się
dzięki wsparciu Bronisława Komorowskiego. Czuma miał poglądy typowe dla
działacza amerykańskiej Partii Republikańskiej. Jako zwolennik niskich podatków, deregulacji gospodarki, lustracji
i upowszechnienia dostępu do broni palnej,
pasował w tamtych czasach zarówno do
prawego skrzydła PO, jak i do konserwatywno-liberalnej (co nie znaczy „prawicowej” wedle polskiej nomenklatury) frakcji PiS. Dziś czołowy polityk Platformy
Bogdan Borusewicz dostał się w 2005
roku do senatu jako kandydat niezależny,
popierany zarówno przez PO, jak i przez
PiS, które później wspólnie obrały go
marszałkiem senatu. Także liczne transfery
z jednego obozu do drugiego (Zyta Gilowska czy Andrzej Smirnow z obozu PO
do PiS, Radek Sikorski, Paweł Zalewski
i Antoni Mężydło z PiS do PO) pokazują,
że wystarczyła czasem mała iskierka –
ot, nieczyste wyrzucenie z partii czy przesunięcie na dalsze miejsce na liście – by
czołowi politycy swoich formacji zmienili
ugrupowanie. Na marginesie można dodać, że te przykłady pokazują także, jak
podobne są oba ugrupowania jeśli chodzi
o traktowanie swoich czołowych polityków.
Analogiczne przykłady zna zresztą z włas-
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nego podwórka pewnie każdy, kto interesuje się polityką samorządową.
Lustracyjna współpraca

Ale bliskość obu partii nie odnosiła się
tylko do kwestii personalnych, do rozstrzygnięć, kto z kim współpracuje, dotyczących zresztą polityków mających już
swoje lata i często znających się jak łyse
konie jeszcze z czasów antykomunistycznej
konspiry. Bliskość ta jeszcze kilkanaście
lat temu wyrażała się we wspólnych działaniach, także w czasach, kiedy oba ugrupowania znalazły się po dwóch stronach
barykady. „Nadszedł, szanowni państwo,
czas rozliczenia z przeszłością. Polacy
mają w końcu prawo poznać zarówno katów, jak i oprawców reprezentujących
aparat peerelowskiej represji, Polacy mają
w końcu prawo wiedzieć, kto zniewalał
i kto został zniewolony. Mają wreszcie
prawo wiedzieć, kto i jakimi metodami
został zwerbowany do współpracy. […]
Jesteśmy przekonani o tym, że tylko pełna
jawność archiwów Instytutu Pamięci Narodowej stworzy sytuację, w której żadna
osoba pełniąca funkcję publiczną lub sprawująca zawód zaufania publicznego nie
będzie szantażowana tzw. hakami z teczek,
ponieważ teczki te po prostu będą jawne.
Stoimy na stanowisku, że im więcej jawności, tym mniej półprawd i niedomówień”. Tych słów nie wypowiedział żaden
poseł Prawa i Sprawiedliwości, żaden
„oszalały lustrator” z Instytutu Pamięci
Narodowej. To wypowiedź 33-letniego
wówczas posła Sebastiana Karpiniuka
z Platformy Obywatelskiej, który zginął
później w katastrofie smoleńskiej. Z tej
samej Platformy Obywatelskiej, która
w maju 2017 roku ogłosiła ustami swojego
lidera Grzegorza Schetyny, że chce zlikwidować IPN. Był 20 lipca 2006 roku
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i sejm debatował właśnie nad sprawozdaniem Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz nad projektem ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
komunistycznego, która miała otworzyć
na oścież archiwa SB. Przewodniczącym
komisji był poseł Stanisław Pięta (wówczas
35-letni) z Prawa i Sprawiedliwości, ten
sam, który już niebawem wyrośnie na tępiciela „homolobby” i „czerwonej lumpeninteligencji” ze Związku Nauczycielstwa
Polskiego, a o Platformie Obywatelskiej
A.D. 2017 będzie mówił, że „nie schodzi
z drogi zdrady i zaprzaństwa”. Ale póki
co współpracuje zgodnie z Karpiniukiem,
Markiem Biernackim, Konstantym Miodowiczem, Sławomirem Nitrasem i Julią
Piterą, choć pisowską twarzą ustawy zostanie w powszechnym odbiorze nie on,
a 35-letni Arkadiusz Mularczyk. Ustawę
zakładającą ujawnienie informacji zebranych przez peerelowskie służby o osobowych źródłach informacji (czyli nie tylko
tajnych współpracownikach, ale także
kontaktach operacyjnych czy kontaktach
służbowych), która zastępowała oświadczenia lustracyjne zaświadczeniami wydawanymi przez IPN i ułatwiała dostęp
do zbiorów Instytutu, uchwaliły zgodnie
wszystkie partie parlamentarne prócz
SLD. Podpisał ją także prezydent Lech
Kaczyński, po czym… złożył własny projekt
poprawiający tę ustawę. Uznał bowiem,
że nie można traktować tak samo różnych
form współpracy z SB – kim innym był
tajny współpracownik, a kim innym osoba,
która z powodów służbowych musiała
spotykać się z agentami, choćby na „rozmowy ostrzegawcze”. Nowa ustawa, a także wyrok Trybunału Konstytucyjnego
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kwestionujący zgodność z ustawą zasadniczą licznych zapisów (m.in. katalogu
zawodów objętych lustracją) spowodowały,
że współpraca lustracyjna nie przyniosła
trwałych skutków. Co jednak warte podkreślenia, jeszcze przed ostatecznym przyjęciem ustawy, nazwijmy ją, „Karpiniuka–Mularczyka”, przy okazji wprowadzania do niej „zmiękczających” poprawek

Bliskość obu partii nie

odnosiła się tylko do kwestii

personalnych, do

rozstrzygnięć, kto z kim

współpracuje, dotyczących

zresztą polityków mających
już swoje lata i często

znających się jak łyse konie
jeszcze z czasów

antykomunistycznej
konspiry

przez senat, ale także później, gdy uchwalano „ustawę Kaczyńskiego”, to PO stała
na pozycjach bardziej radykalnie prolustracyjnych, optując za jak najszerszą jawnością i zarzucając PiS rejteradę. Poseł
Karpiniuk sugerował nawet, że partia
braci Kaczyńskich rozczarowała się tym,
co znalazła w aktach po dojściu do władzy,
w związku z czym odchodzi od swoich
wcześniejszych poglądów.
Nie miejsce tu, by rozstrzygać, która
ustawa była lepsza i czy rzeczywiście
byłoby lepiej, gdyby przeciąć lustracyjny
wrzód raz a dobrze. Była to na pewno
ustawa napisana bezinteresownie, w za32
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myśle opracowana przez osoby młode,
które nie funkcjonowały w życiu zawodowym czy publicznym w okresie PRL.
Nie miały więc osobistego interesu w tym,
by uchwalić prawo w takim lub innym
kształcie – nie powodowały nimi ani chęć
obrony siebie bądź przyjaciół, ani rewanżyzm. Z ciekawego reportażu Pawła Smoleńskiego na ten temat wynika, że młodzi
członkowie komisji (w tekście wypowiadają
się, prócz Karpiniuka, także Zbigniew Giżyński z PiS oraz Daniel Pawłowiec z Ligi
Polskich Rodzin) rzeczywiście pisali ustawę
w najlepszych intencjach, a także byli
w stanie poprzez dyskusję wpływać nawzajem na swoje poglądy (np. Karpiniuk
miał w ten sposób zweryfikować swoje
przywiązanie do instytucji statusu pokrzywdzonego).

www.nowakonfederacja.pl

czas także inne sztandarowe propozycje
PiS, takie jak likwidacja Wojskowych
Służb Informacyjnych (przeciw głosował
tylko jeden poseł PO – Bronisław Komorowski) czy utworzenie Centralnego Biura
Antykorupcyjnego (sprzeciwił się temu
tylko Andrzej Gałażewski z PO, pięcioro
jego kolegów i koleżanek wstrzymało się
od głosu). Tego samego CBA, które teraz
Grzegorz Schetyna chce likwidować.

już niedługo to się zmieni.
Barbara kudrycka będzie

chciała nasłać kontrolę na

uniwersytet jagielloński, na

którym pracę magisterską

Koniec PO-PiS-u

o Lechu wałęsie bronił

Paweł zyzak. Politycy Po

Już niedługo to się zmieni. Barbara Kudrycka będzie chciała nasłać kontrolę na
Uniwersytet Jagielloński, na którym pracę
magisterską o Lechu Wałęsie bronił Paweł
Zyzak. Politycy PO będą do znudzenia
omijać niewygodny temat współpracy TW
„Bolka” z SB. W swoich wypowiedziach
w tej sprawie – skutecznych w mobilizowaniu betonowego elektoratu, ale kompletnie wypłukanych z treści – będą przedstawiać upublicznienie jego podpisu pod
zobowiązaniem do współpracy, odnalezionym w domu gen. Kiszczaka, jako rzekomą zemstę PiS na byłym prezydencie
i „grę polityczną”. Tak jakby rząd miał
rzeczywiście jakiś wpływ na ówczesnego
prezesa IPN (wybranego głosami zarówno
PiS, jak i PO) Łukasza Kamińskiego i jakby
miało to jakiekolwiek znaczenie dla oceny
życiorysu lidera „Solidarności”.
Póki co jednak PO jest w awangardzie
walki o lustrację. Platforma poparła wów-

będą do znudzenia omijać
niewygodny temat

współpracy tw „Bolka” z SB

Wzajemne podobieństwa same w sobie to nic złego, zwłaszcza gdy chodzi
o współpracę w kwestiach istotnych
i dobrych, a taka była duża część przyjmowanych wówczas wspólnie przez polską
centroprawicę rozwiązań. Dziś na linii
PO–PiS wspólnych działań jest coraz
mniej. Mechanizm jest przewidywalny:
jeśli aktualnie rządzący coś proponują,
opozycja popiera projekt tylko wtedy, gdy
widzi w nim korzyść dla siebie lub gdy
może stracić na zagłosowaniu przeciw.
Dziś oba ugrupowania pozycjonują się
na dwóch skrajnie przeciwstawnych miejs33
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cach, zarzucając sobie nawzajem to zdradę,
to niszczenie demokracji. Zdradę zostawmy na boku: pojęcie to, wykorzystywane
we wzajemnych przepychankach, jest już
tak wyświechtane, że jego dźwięk budzi
często uśmiech politowania. Zajmijmy się
demokracją, która na pierwszy rzut oka
wydaje się bardziej jednoznaczna.
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[1] http://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf/
851e81387c160e4fc125745f00379393/406
9db7bb12c9a6ec12574650044b3a4?OpenDocument (dostęp: 2 października 2017)
[2] S. Pięta, Platforma Obywatelska nie
schodzi z drogi zdrady i zaprzaństwa,
Fronda.pl, www.fronda.pl/a/stanislawpieta-dla-frondapl-o-szantazu-po-wobecprezydenta-platforma-obywatelska
-nie-schodzi-z-drogi-zdrady-i-zaprzanstwa,64431.html (dostęp: 2 października
2017).
[3] P. Smoleński, Młodzi lustrują,
www.wyborcza.pl/1,76842,3529550.html
(dostęp: 2 października 2017).

Zainteresowanych dalszym ciągiem
odsyłamy do źródła – S. Sękowski, Żadna
zmiana. O niemocy polskiej klasy politycznej po 1989 r., Wydawnictwo Trzecia
Strona, Warszawa 2017, ss. 218.
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Przesiedlenia zamiast relokacji:
teoretyczna dobrowolność
domiNika ĆoSiĆ

Korespondentka TVP w Brukseli,
wcześniej pracowała m.in. dla Wprost, Dziennika Gazety Prawnej
i tygodnika Do Rzeczy

Koniec unijnej relokacji uchodźców nie oznacza, że problem zniknął.
Instytucje unijne forsują w jej miejsce dobrowolny program przesiedleń

Relokacja tylnymi drzwiami?

Dwa lata temu, w związku z falą niekontrolowanej imigracji, Unia Europejska
postanowiła działać. W dużej mierze naciskana była przez kraje frontowe: Grecję
i Włochy, które same nie były w stanie
poradzić sobie ze szturmem imigrantów.
Bruksela uznała, że najlepszy będzie w tym
przypadku model odpowiedzialności zbiorowej, czyli rozdzielenia 120 tysięcy
uchodźców między wszystkie kraje unijne.
Kraje członkowskie na szczeblu ministrów
spraw wewnętrznych zgodziły się na to
rozwiązanie poza Węgrami i Słowacją,
które zawetowały rozwiązanie i złożyły
skargę na Komisję Europejską w Trybunale Sprawiedliwości UE. Rząd premier
Ewy Kopacz poparł program relokacji.
W maju tego roku Trybunał w Luksemburgu oddalił skargę Bratysławy i Budapesztu. Teraz Trybunał rozpatruje skargę
KE przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom,
które nie przyjęły uchodźców i nie chcą
tego uczynić. Wszystkie trzy kraje zgodnie
zapowiadają, że wolą płacić kary finansowe
za odmowę niż realizować program relokacji.

Sam program w międzyczasie, dokładnie
26 września, zakończył się. Teoretycznie
tu można byłoby postawić kropkę. Tak
jednak nie jest. Po pierwsze fakt wygaśnięcia programu oznacza tylko, że potencjalni uchodźcy, którzy przybyli do Grecji
i Włoch po tym terminie, nie zostaną
objęci relokacją. Ci, którym się to jednak
udało, mają dalej być rozdzieleni między
kraje członkowskie. Wciąż trwa proces
ich weryfikacji. A ów proces w punktach
rejestracji przebiega z dużymi problemami.
Wiele osób ma fałszywe dokumenty tożsamości, ich identyfikacja przysparza wiele
problemów. Ale kraje członkowskie, zdaniem KE, muszą się ze swoich zobowiązań
i tak wywiązać.
Po drugie, Komisja Europejska zamiast relokacji proponuje teraz system
przesiedleń. Polegać miałby on na tym,
że kraje dobrowolnie zobowiązywałyby
się przyjmować zweryfikowanych uchodźców wprost z obozów dla nich. Tych osób
ma być 50 tys. I w ciągu dwóch lat miałyby
35
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one trafić do krajów członkowskich. Czy
jednak będzie to rzeczywiście całkowicie
dobrowolne? Odpowiedź na to pytanie
nie jest oczywista, bo w propozycji przedstawionej przez komisarza ds. migracji,
spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitrisa Awramopulosa, nie jest to dokładnie sprecyzowane. Ale to nie wszystko.
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krajów Unii w zakresie przyjmowania
imigrantów. Oczywiście, PE nie może tego
narzucić, ale może stworzyć lub raczej
spotęgować presję polityczną.
Na szczeblu Rady dalej toczą się dyskusje o tym, jak ma wyglądać unijna polityka migracyjna. Jak na razie, wciąż nie
ma konsensusu. Polska, wspierana przez
pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej
chciałaby, by główny nacisk został położony na ochronę granic zewnętrznych
Unii Europejskiej i pomoc na miejscu.
Do końca roku decyzje nie powinny zapaść.

dużo wątpliwości nastręcza
także określenie tego, na
czym polegać by miała ta

Imigracja dzieli Europę

dobrowolność, kto miałby

W ostatnich dwóch latach problem imigracji i uchodźców nie tylko podzielił
Unię, ale także stał się jednym z wiodących
tematów w kampaniach wyborczych. Holandia, Francja i zwłaszcza Austria i Niemcy, a w przyszłym roku Grecja i Włochy.
Początkowo próbowano to przedstawiać
jako niechęć krajów wyszehradzkich, rzekomo całkowicie izolowanych. Początkowo
istotnie tak było: do jesieni 2015 roku
głównie Węgry były liderem antyimigranckiej grupy i jako jej lider były najostrzej
atakowane. Zaledwie kilka miesięcy po
tym, jak ówczesny kanclerz Austrii, socjaldemokrata Werner Faymann porównał
metody budowę muru na granicy węgiersko-serbskiej do metod nazistowskich,
Austria zmieniła kurs i zbudowała analogiczne zapory na granicy ze Słowenią. Teraz uniknęła postawienia przed Trybunałem w Luksemburgu tylko dlatego, że
zobowiązała się przyjąć grupę kilkudziesięciu uchodźców. Zaostrzenie polityki
imigranckiej w znacznej mierze pomogło
wybrać wybory konserwatyście Sebastianowi Kurzowi, który także w ciągu ostatnich dwóch lat przeszedł polityczną metamorfozę. W RFN Alternatywa dla Nie-

zgłaszać gotowość

przyjmowania uchodźców

Dużo wątpliwości nastręcza także określenie tego, na czym polegać by miała ta
dobrowolność, kto miałby zgłaszać gotowość przyjmowania uchodźców. Otóż,
według niektórych interpretacji nie musiałyby być to tylko rządy, ale także na
przykład organizacje pozarządowe. Instytucje unijne takiej interpretacji są przychylne, a jej realizacja wprowadziłaby
sporo zamieszania, a także pozwoliłaby
na przyjmowanie uchodźców przez kraje,
których władze wcale by tego nie chciały.
Pomysł iście makiaweliczny.
Na tym jednak nie koniec. Parlament
Europejski przyjął 16 listopada raport liberalnej szwedzkiej eurodeputowanej Cecilii Wikström. Zakłada on stały i automatyczny mechanizm relokacji imigrantów – bez żadnych limitów czy kwot.
Limit imigrantów byłby przydzielany na
podstawie wielkości i bogactwa danego
kraju UE. Pod uwagę miałyby być też
brane pod uwagę kwestie doświadczenia
36
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miec (AfD) uzyskała historycznie dobry
wynik. W Holandii partia Geerta Wildersa
wpłynęła na zmianę polityki liberalnego
premiera Marka Rutte. Zdeklarowanie
proimigracyjne kraje zaczynają być w mniejszości, ale jednocześnie dalej próbują narzucać swoje zdanie, co wspierają instytucje unijne. Ciekawym przykładem jest
Francja. Choć prezydent Macron powtarza
chętnie zdania o solidarności europejskiej
i konieczności przyjmowania uchodźców,
jest jednocześnie pod presją Frontu Narodowego, ale nawet i znacznie dyskretniejszych Republikanów. W efekcie Francja,
podobnie jak Włochy, postanowiła problem rozwiązać samodzielnie, nie czekając
na instytucje unijne. To rozwiązanie polega
na weryfikowaniu potencjalnych uchodźców jeszcze w obozach dla nich i odsyłaniu
ludzi, którzy nie przeszli weryfikacji.
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Pomimo tych wszystkich przykładów
ani kanclerz Merkel, ani Komisja Europejska nie chcą się przyznać do porażki
polityki migracyjnej. Byłoby to oczywiście
odbierane jako ich osobista porażka. W zamian za to wybierają rozwiązanie o wiele
sprytniejsze – przyswajają część programu
swoich oponentów i przedstawiają jako
swoje własne rozwiązania. Tak jest chociażby ze wzmacnianiem granic zewnętrznych Unii. Co najmniej od roku to hasło
jest wymieniane w Brukseli na równi z solidarnością europejską. Sytuacja może się
jeszcze zmienić, gdy okaże się, że w Niemczech dojdzie jednak do ponownych
wyborów parlamentarnych. Temat imigrancki znów stanie się wiodący. A wynik
ewentualnych nowych wyborów może
wpłynąć na determinację Komisji Europejskiej.
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co zostało z Havla
micHaeL Škvrňák

Politolog, pracuje jako analityk mediów w Czeskim Radiu

Pierwszy pokomunistyczny prezydent Czech do dziś pozostaje punktem
odniesienia nad Wełtawą. Jednak wśród elit politycznych nie ma nikogo
jego pokroju, co widać zwłaszcza w polityce zagranicznej

W historii współczesnej Czech nie było
lepszego prezydenta niż Václav Havel,
którego szóstą rocznicę śmierci obchodzimy 18 grudnia. Żaden z jego następców
(Václav Klaus, Miloš Zeman) nie osiągnął
uznania, które Havel otrzymał w międzynarodowym środowisku. Żaden z nich
nie był i nie będzie uważany za męża
stanu.
Havel na zawsze pozostanie symbolem pokojowej rewolucji przeciwko reżimowi komunistycznemu, a jego następcy
będą przez potomnych postrzegani jako
symbol porewolucyjnego marazmu. Znakiem rozpoznawczym tego marazmu stała
się tzw. umowa opozycyjna między prawicową Obywatelską Partią Demokratyczną, prowadzoną przez Vaclava Klausa,
i Czeską Partią Socjaldemokratyczną Miloša Zemana. Zapomnieli oni o różnicach
ideologicznych na rzecz rozdzielenia kompetencji parlamentu i administracji państwowej. Podczas gdy rola prezydenta dla
Havla była kulminacją jego kariery, dla
38

Klausa i Zemana okazała się gwoździem
do trumny ich karier.
Ale nie tylko pozycja Havla we współczesnej czeskiej historii wywołuje podziw.
Nie możemy ignorować jego cech osobowości, które odróżniają go od jego następców – choćby jego zdolności do śmiania się z siebie. W przeciwieństwie do
Havla, jego następcy są mistrzami próżności, wywyższania się nad innymi, niezdolności do prowadzenia racjonalnej debaty, do rozpoznawania własnych błędów,
przy jednoczesnej obronie dziwacznych
pozycji (np. zniesienia sankcji wobec Rosji). Miloš Zeman będzie dalej ustami swojego rzecznika Ovčáčka twierdzić, że dziennikarz okresu międzywojennego, Ferdinand Peroutka, napisał artykuł pod tytułem: „Hitler jest dżentelmenem”, tylko
po prostu do tej pory nie udało się go odnaleźć. Nie wspominając już o niedawnym
zachowaniu wobec premiera Sobotki,
kiedy przed kamerami machał na niego
laską.
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Polityka praw człowieka
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fakcie mógł się trzy lata temu przekonać
Petr Drulák, wtedy wiceminister spraw
zagranicznych i były dyrektor Instytutu
Stosunków Międzynarodowych, przy promowaniu nowej koncepcji polityki zagranicznej, w której skrytykował Havlowską
koncepcję praw człowieka. Zamiast promowania tylko praw politycznych, Drulák
chciał się zająć trzecią generacją praw
człowieka (takimi jak prawa ekonomiczne
i społeczne) i raczej zaangażować się
w dialog z innymi krajami, niż pouczać je
na odległość. Ale nakreślenie nowego kierunku polityki zagranicznej spowodowało
burzę w mediach. Znamienne jest to, że

Po śmieci każdej wielkiej osobistości, z jej
myśli zostanie zachowana tylko część.
Streszczenie myśli Havla mogłoby brzmieć
następująco: dramaturg i dysydent, który
dbał o prawa człowieka, nawet po tym,
kiedy został prezydentem.
Na koncepcję polityki zagranicznej
Havla trzeba spojrzeć w zniuansowany
sposób. W swoim podejściu do praw człowieka nie był konsekwentny. Wsparcie
Havla dla interwencji humanitarnych
(Serbia) jest prawdopodobnie najczęściej
wymieniane przez jego krytyków, którzy
wyśmiewali go jako „humanitarnego bombardiera”. Jednocześnie krytyka łamania
praw człowieka nie była skierowana przeciwko sojusznikom Republiki Czeskiej
lub państwom, z którymi Czechy były
w inny sposób blisko, takim jak Izrael.
Polityka praw człowieka Havla oznaczała
krytykę kubańskiego reżimu i poparcie
dla tamtejszej opozycji, ale wydarzenia
na tej samej wyspie w Guantanamo pozostały przez czeskiego prezydenta niezauważone.
Wsparcie Havla dla działań wojskowych w Kosowie i Iraku opierało się na
przekonaniu, że zapewnią one ochronę
praw człowieka, a co za tym idzie – bezpieczeństwo międzynarodowe, a więc
i bezpieczeństwo Czech. W przypadku
Iraku okazało się to nierealistyczne. Jednak
co by nie mówić o szczegółowych krokach
Havla, trzeba przyznać, że to wybiórcze
nieraz traktowanie wartości wynikało ze
swoistego rozumienia czeskiej racji stanu
i czeskich interesów. Zwolennicy Havla
nie potrafią tego zrozumieć. Jego powierzchownie rozumiana koncepcja praw
człowieka jest dla nich nietykalna, a każda
próba przeformułowania jej zostaje odrzucona jako odejście od niej. O tym

otwarcie przez druláka

debaty i późniejsze odejście
nie doprowadziło

ostatecznie do

przeformułowania wartości

polityki zagranicznej, lecz do
jej wyczerpania

głównym graczem w debacie na temat
nowej koncepcji praw człowieka i koncepcji
polityki zagranicznej był tylko Petr Drulák,
broniący swoich wypowiedzi, a z drugiej
strony dziennikarze i komentatorzy. Drulák najpierw z powodu zmian reorganizacyjnych w ministerstwie stracił stanowisko wiceministra i stał się doradcą ministra, a potem, po opuszczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych został ambasadorem w Francji. Politycy nie brali
udziału w tej dyskusji, co ilustruje postawę
partii politycznych, kiedy dochodzi do
debaty o polityce zagranicznej. Nie jest
ona głównym tematem.
39

THINKZINE, nr 12(90)/2017, 6 grudnia–2 stycznia 2018

Otwarcie przez Druláka debaty i późniejsze odejście nie doprowadziło ostatecznie do przeformułowania wartości
polityki zagranicznej, lecz do jej wyczerpania. Zamiast tego, ster czeskiej polityki
zagranicznej przejęli zwolennicy dyplomacji ekonomicznej, zgodnie ze słowami
wiceministra spraw zagranicznych Martina
Tlapy, odpowiedzialnego za te kwestie:
„wykorzystać każdą okazję” – włącznie
z eksportem materiałów wojskowych do
Azerbejdżanu, pomimo embarga OBWE.
Paradoksalnie, cała debata miała
miejsce w czasie, gdy w parlamencie (nie
mówiąc o rządzie) nie było nikogo, kto
konsekwentnie, przez długi czas, broniłby
praw człowieka. Występowanie w obronie
praw człowieka odgrywa teraz w Czechach
czysto symboliczną rolę, jest pozbawione
treści. To umożliwiło Miroslavowi Kalouskowi, najbardziej pragmatycznemu politykowi na czeskiej scenie politycznej,
odegrać rolę protestującego, machającego
tybetańską flagą podczas wizyty chińskiego
prezydenta Xi Jinpinga. Dzięki spotkaniu
z Dalajlamą, kolejnym zwolennikiem Tybetu został minister kultury Daniel Herman. Ale nic z tego nie wynika – prawa
człowieka są przydatne tylko wtedy, kiedy
politycy dbają o dobry PR.
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padku Tybetu – ze strony Chin. O sympatiach świadczy fakt podnoszenia tybetańskiej flagi w rocznicę powstania przeciw
Chinom na ratuszach większych miast.
Z drugiej strony istnieje pragmatyczny
nurt, który unika jakiejkolwiek konfrontacji z Chinami, z obawy przed pogorszeniem stosunków gospodarczych.
Pomimo wysiłków rządu na rzecz
rozwoju więzi gospodarczych z Chinami,
wynik nie jest przekonujący. Dotychczasowe chińskie inwestycje nie koncentrowały się na budowie nowych zakładów
przemysłowych i tworzeniu nowych miejsc
pracy. Najbardziej zdumiewającą transakcją był zakup przez Chińczyków udziałów w klubie piłkarskim SK Slavia Praha
oraz realizacja animowanego serialu z czeskim Krecikem i chińską pandą. Miloš
Zeman, który oczywiście lubi podróżować
do Chin, również należy do obozu pragmatycznego. Może dlatego, że chiński
prezydent (wraz z Władimirem Putinem)
są jedynymi znaczącymi politykami, którzy
chcą się z nim spotykać. Zemanowi w Chinach towarzyszy grupa przedsiębiorców,
trudno jednak powiedzieć, czy Zeman
broni tam interesów Republiki Czeskiej,
czy interesów swojego otoczenia. Świadczyć może o tym zachowanie samego Zemana, który z Chin przyleciał prywatnym
samolotem czeskiego miliardera Petra
Kellnera, zamiast podróżować samolotem
rządowym. Zeman, wybierając swoje otoczenie, zawsze popełniał błędy. Jego kanclerz, Vratislav Mynář, nie był do dziś
w stanie zdobyć certyfikatu bezpieczeństwa, który uprawnia do udziału w obradach rządu, Rady Bezpieczeństwa Państwa, negocjacjach w ramach NATO i UE
i do dostępu do tajnych dokumentów
państwowych. Także z polecenia Mynářa,
nieznana czeska firma Liglass otrzymała
miliardowe zamówienie na budowę elek-

Krecik i panda

Kwestia Tybetu i Chin, która zajmuje
w czeskiej przestrzeni publicznej wyjątkowe miejsce, dobrze ukazuje stanowiska
poszczególnych podmiotów w czeskiej
polityce zagranicznej. Znaczna część społeczeństwa czeskiego sympatyzuje z Tybetem, prawdopodobnie z powodu czeskiej
interpretacji tybetańskiej historii, rozumianej jako perypetie małego narodu pod
opresją i okupacją – w przypadku Czech
ze strony Związku Radzieckiego, w przy40
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trowni w Kirgistanie, aż do czasu, gdy
okazało się, że spółka nigdy żadnej elektrowni nie wybudowała i kirgiski rząd
rozwiązał umowę.
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budowania stosunków handlowych z Rosją. Natomiast wschodząca gwiazda ODS,
Václav Klaus junior, powiedział: „Nie
widzę innego rozwiązania niż wyjść z Unii
Europejskiej i surowo kontrolować własne
granice. Nawet kosztem spadku gospodarczego o jedną trzecią”. To samo można
powiedzieć o partii Babiša (ANO), gdzie
spory w polityce zagranicznej doprowadziły do rezygnacji Pavla Telički z funkcji
rzecznika polityki zagranicznej i późniejszego jego wystąpienia z partii wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Bezradność bez Havla

Niespójność w zakresie praw człowieka
odzwierciedla całkowitą bezradność elit
politycznych przy ustalaniu celów czeskiej
polityki zagranicznej. Umiejętnie pisał
o tym Ondřej Ditrych, analityk Instytutu
Stosunków Międzynarodowych: „W Republice Czeskiej są Ministerstwo Spraw
Zagranicznych i ambasady, ale nie ma
polityki zagranicznej”. Jedyną rzeczą,
którą czescy politycy byli w stanie stworzyć,
są niejasne sformułowania, zarówno
w programach przedwyborczych, jak i ostatecznie w koncepcjach polityki zagranicznej. Brak w niej rozwiązań i określonych,
mierzalnych celów, które Czechy powinny
realizować. Partiom politycznym wystarczy
w programach podkreślenie związku
z NATO i Unii Europejską (zwykle z zastrzeżeniem, że UE powinna się jakoś
zreformować). Oczywiście z wyjątkiem
komunistów, którzy nie chcą, by Czechy
były częścią NATO, i aktualnej partii
Tomio Okamury, który chce wystąpienia
z UE. Brak jasnych stanowisk poszczególnych partii wobec polityki zagranicznej
można rozumieć jako wynik dwóch zjawisk. Po pierwsze, polityka zagraniczna
nie jest priorytetem dla partii politycznych
(i dla wyborców). Po drugie, konsensus
nie występuje między partiami politycznymi, ale także wewnątrz partii politycznych. Można przytoczyć przypadek konfliktu pomiędzy premierem Sobotką i ministrem spraw zagranicznych Zaorálkem,
dotyczącego antyrosyjskich sankcji. Zaorálek popierał sankcje, natomiast Sobotka
był niechętny, z uwagi na długi proces

Pomimo wysiłków rządu na

rzecz rozwoju więzi

gospodarczych z chinami,

wynik nie jest przekonujący.
dotychczasowe chińskie
inwestycje nie

koncentrowały się na

budowie nowych zakładów

przemysłowych i tworzeniu
nowych miejsc pracy

Czeska polityka zagraniczna od zawsze budziła kontrowersje wśród poszczególnych aktorów, ale najczęściej spory
wybuchały między rządem a prezydentem.
Havel nie był wyjątkiem, choć konflikty
nie zawsze były tak oczywiste, ponieważ
rząd korzystał z jego zasług za granicą,
a Havlowskie przywiązanie do praw człowieka miało sens podczas „powrotu do
Europy”. Nie ma lepszego potwierdzenia
dla akceptacji europejskich wartości li41
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beralno-demokratycznych niż poprzez nacisk na prawa człowieka. Znaczące spory
pojawiły się tylko w przypadku Kosowa
i Iraku, gdy rząd zawahał się, czy poprzeć
rozwiązanie militarne, podczas gdy Havel
zalecał interwencje wojskowe, rzekomo
uzasadnione względami humanitarnymi.
W pierwszym przypadku rząd niechętnie
przyłączył się do interwencji NATO w Serbii z powodu obaw o reakcję społeczeństwa
na ingerencję w inny słowiański naród.
Havel był filarem polityki zagranicznej. Po jego odejściu cała konstrukcja ru-
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nęła, pozostawiając jedynie stertę cegieł.
Mimo pewnych kontrowersji, które można
mu zarzucić, jego wysiłki były czytelne
i przewidywalne. Tego nie można powiedzieć o obecnej ekipie. Można jednak
zadać sobie pytanie: w jakim stopniu
przewidywalność Havla wynikała z bardziej czytelnej sytuacji na świecie i w kraju?
Tego świata i Republiki Czeskiej, którą
Havel pamiętał i budował, już nie ma.
A odpowiedzi na współczesne wyzwania
stojące przez Czechami praskie elity polityczne nie mają.
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wszystko pod amerykańskim niebem
micHał LuBiNa

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

Salvatore Babones w swojej książce „American Tianxia” stwierdza, że
USA pozostaną hegemonem, a Chiny się zatrzymają w rozwoju. Jeśli
Babones ma rację, to my wszyscy się mylimy
Od paru dobrych lat środowiska mi bliskie
intelektualnie, w tym „Nowa Konfederacja”, głoszą tezy oczywiste na gruncie
międzynarodowym, a nowatorskie w Polsce: że skończył się już świat jednobiegunowej dominacji amerykańskiej. Wzrost
Chin i rozwój całej dalekowschodniej Azji
powoduje przesunięcie się punktu ciężkości spraw globalnych nad Pacyfik, zaś
Pekin wszedł na drogę wiodącą ku rywalizacji z Waszyngtonem o przyszłą dominację. Kończy się amerykański system
postzimnowojenny i wchodzimy w okres
wykluwania się nowego porządku międzynarodowego. To poglądy na tych łamach „oczywista oczywistość”, przypominam je jednak pro forma, gdyż przed
ich nastaniem wielką popularnością cieszyły się nad Wisłą tezy wcześniejsze: Fukuyamowska wizja „końca historii” i ostatecznego zwycięstwa liberalnej demokracji.
Dziś są one wyszydzane, bądź z litości
przemilczane, i nie byłoby powodu, by je
przytaczać, gdyby nagle teraz Babones
nie wyszedł z książką, która głosi, że Fukuyama miał jednak rację i świat pozostanie amerykański.

Tego typu twierdzenia można by
z miejsca wyśmiać jako intelektualnie jaskiniowe bądź polityczne umotywowane,
gdyby nie to, że książka Babonesa, której
pełny tytuł brzmi „Amerixan Tianxia.
American Power, Chinese Money and the
End of History”, jest nieźle uargumentowana. Szczególnie dobrze prezentuje się
w niej warstwa krytyczna: Babones jest
najlepszy tam, gdzie przywraca poczucie
rzeczywistości i trafnie przestrzega przed
„mechanicznym myśleniem życzeniowym”
w prognozowaniu zdominowanej przez
Chiny przyszłości. Ten głos na rzecz potrzeby świadomości proporcji („szerokość
punktu czasowego”), warto wziąć sobie
do serca, inaczej bowiem można sobie
bezkarnie przepowiadać cokolwiek.
Chiny – istotne, ale niegroźne dla USA

Otrzeźwiające spojrzenie Babonesa wyraża
się w kilku miejscach. Na przykład tam,
gdzie rozprawia się z, ostatnio szczególnie
popularną, przesadą nadmiernego geopolitycznego patrzenia na świat. Jego
kpina z Mackindera o tym, że „wiek przy43
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tianxia świetnie opisuje współczesny system dominacji amerykańskiej. Świat, który
kręci się wokół USA, kontrolujących go
ekonomicznie i sprawiających, że każde
państwo w swoim własnym interesie musi
się liczyć ze Stanami, zaś każda jednostka,
by zrealizować się w pełni, powinna zaakceptować reguły amerykańskiego tianxia. Ten porządek potrwa jeszcze kilka
stuleci, gdyż cykle hegemonii mierzy się
wiekami, nie dekadami.

szedł i przeszedł, a Azja Środkowa nie
zbliżyła się do swojej roli Heartlandu”
jest szczególnie celna (swoją drogą wystarczy pojechać do tego peryferyjnego
regionu, a nie tylko patrzeć na niego przez
mapę, by do tej prostej konkluzji dojść,
jednak dziś ta oczywistość brzmi niemalże
jak odkrycie). Albo tam, gdzie krytykuje,
z różnych pozycji, od ekonomicznych po
społeczne, przecenianie znaczenia wzrostu
Chin na świecie. W jego zbiorze zarzutów
najtrafniejsze jest chyba zapożyczone zdanie o zachwytach nad Chinami jako „nowej
formie orientalizmu”. Dzisiejsi piewcy
Chin, bardzo często w ogóle nie znający
tego kraju z autopsji, wpadają w pochodzące z XX wieku zachodnie ramy stereotypów o Azji jako „posiadającej ukryte
pokłady potęgi”, z tą różnicą, iż nie boją
się już Fu Manchu, lecz patrzą na Chiny
ze (złudną) nadzieją.
Tymczasem Babones, ekonomista
z wykształcenia, pokazuje, że wzrost Chin
ma swoje ograniczenia. Głosi, że Chiny,
owszem, dokonały wielkiego postępu, ale
w miarę zbliżania się do statusu krajów
średniego rozwoju zrobienie kolejnego
kroku będzie znacznie trudniejsze, zaś
o prześcignięciu USA nie ma co marzyć.
W Babonesowskiej narracji Chiny są niczym Brazylia, Meksyk, Rosja i Turcja:
istotne globalnie, lecz niegroźne dla hegemonii amerykańskiej.

w Babonesowskiej narracji

chiny są niczym Brazylia,
meksyk, rosja i turcja:
istotne globalnie, lecz

niegroźne dla hegemonii
amerykańskiej

Tytułowy zabieg, polegający na podkradnięciu współczesnym konkurentom
ich terminu, by powiedzieć „to my rządzimy, nie wy!”, należy uznać za zuchwały
(ale skoro Chińczycy mogą publicznie
głosić hasła takie jak: „Amerykanie, gratulujemy! W długości istnienia państwa
prześcignęliście już dynastie Sui i Yuan
oraz zbliżacie się do dynastii Tang!”, to
dlaczegóż Amerykanie nie mogą im oddawać pięknym za nadobne?). Przede
wszystkim jest to jednak zabieg dość typowy dla narracji tej książki: innym przykładem jest twierdzenie, że centrum świata
stanowić będzie „Calichina”, czyli chińska
Kalifornia. To charakterystyczna cecha
„Amerykańskiego tianxia”: książka ta jest
dobrze napisana (co nie zawsze jest normą
w świecie akademickim) i błyskotliwa,
a jednocześnie lekko irytująca. Babones

Nieuświadomiona arogancja

A ta ma być według niego niezagrożona.
By to zilustrować, Babones podbiera Chińczykom koncepcję tianxia („wszystko pod
niebem”, w szerszym sensie: hierarchiczny,
sinocentryczny porządek międzynarodowy
w Azji trwający do wojen opiumowych),
twierdząc, że to „słuszna koncepcja, ale
nie to państwo”. Według niego termin
44
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posiada bowiem bardzo amerykańską cechę „nieuświadomionej arogancji”, którą
trudno zwięźle opisać, za to łatwo wyczuć.
Przesłanie „Amerykańskiego tianxia” jest
wulgarnie proste: to jednostki, a nie kraje
ani system polityczny decydują, a każdy
człowiek na tym świecie chce bądź będzie
chciał dla swoich dzieci życia w USA (lub
innych anglosaskich krajach), bo mu się
to będzie opłacać. W rezultacie tego różnice
narodowe się rozmyją, a my wszyscy prędzej czy później zamieszkamy pod amerykańskim niebem i staniemy się do siebie
podobni. Na tym polega właśnie Babonesowska wersja „końca historii”.
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i pół dekady goniła Zachód, bo wszystkim
się wydawało, że „historia się skończyła”
i wreszcie przyjmą nas do wielkiej rodziny
Zachodu. A tymczasem świat się zmienił
i przesunął w stronę Azji, a my znaleźliśmy
się na obrzeżach Europy, czyli, ujmując
to globalnie, na peryferiach peryferii. Nie
dość, że nikt nas nie nagrodził za ten
wielki wysiłek ostatnich dwóch dekad, to
jeszcze okazuje się, że trzeba dalej biec –

dla naszych polityków,
biznesmenów,

intelektualistów

Babones na uspokojenie

i dziennikarzy, przywykłych

Po takim dictum, ignorującym tysiące
odmiennych przesłanek i będącym zachłyśnięciem się własną ideologią, nie
wiem już co jest lepsze: wizja dominacji
chińskiej nad światem czy amerykańska
reakcja na nią (to prawdziwy pojedynek
dżumy z cholerą!). Na pewno ten infantylny „fukuyamizm 2.0” psuje odbiór bardzo dobrej skądinąd książki i zniechęci
wielu, których mógłby przynajmniej w jakiejś części przekonać. A szkoda, bo „Amerykańskie tianxia” i tak warto przeczytać,
i to nie tylko dlatego, że zawsze warto
znać prace przeciwników ideowych, ale
także dlatego, że w warstwie krytycznej
książka wiele wnosi do dyskusji nad współczesnym stanem świata. Zaś wspomniane
fukuyamowskie fragmenty mogą razić,
są jednak cenne z paradoksalnego powodu:
dają moim zdaniem odpowiedź na to,
dlaczego Babones jest tak popularny w niektórych środowiskach w Polsce.
Dla wielu przedstawicieli elit w naszym kraju wzrost znaczenia Azji jest problemem, wyzwaniem: rodzi lęk i niepewność. Rzeczpospolita przez ostatnie dwie

do funkcjonowania w Pax
americana, nagła
konieczność

przeorientowania się ku azji

jest problemem

i to po nieznanym gruncie. Dla naszych
polityków, biznesmenów, intelektualistów
i dziennikarzy, przywykłych do funkcjonowania w Pax Americana, nagła konieczność przeorientowania się ku Azji jest
problemem. Oni jej nie znają, nie czują,
nie rozumieją i przez to się jej obawiają,
bo wyzwanie to duże, a wynik niepewny.
Gdyby mogli, pozostaliby w swoim znanym
światku atlantyckiego Zachodu.
I wtedy przychodzi Babones ze swoimi
tezami i głosi: „nic się nie stało!”, świat
pozostanie amerykański – i to przez następne kilka stuleci! No, jak go tu nie
lubić i nie cenić! W końcu daje (złudne)
poczucie bezpieczeństwa.
45
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athos – latarnia zasilana Bożą energią
łukaSz koBeSzko

Filozof polityki, dziennikarz, publicysta

Na południowych krańcach Europy znajduje się ostatnia teokratyczna
republika chrześcijańska i wyjątkowy znak dla epoki ponowoczesnej. Góry
Athos nie obejmiemy rozumem, musimy jej doświadczyć
Październik lub listopad – pora dla Polaków kapryśna, a nawet, jak to już kiedyś
zauważono –niebezpieczna. Gdy niedługo
po ósmej rano z niezbyt zatłoczonego lotniska w Modlinie wylatują maszyny do
Salonik, możemy natrafić na słoneczną,
jeszcze złotawą jesień, lub przenikający,
zimny deszcz, w żaden sposób nie rozpuszczający porannych mgieł. Aura jest
niepewna, ale pewne jest, że w hali odpraw
zobaczymy nie tylko turystów, którzy wybrali późny urlop na Riwierze Olimpijskiej.
Rzuca się w oczy nadreprezenatcja grup
składających się z samych mężczyzn. Zwyczajnych, ubranych jak na wyprawy trekkingowe, w polarach i decathlonach, nieraz
z kijkami do nordic walkingu. Wśród nich
jednak dostrzeżemy sporo duchownych.
Nie tych w koloratkach, często spotykanych na ulicach naszych miast, ale znacznie
rzadziej widywane postaci w obszernych
sutannach i czarnych kłobukach na głowach. Grupy z Podlasia i południowej
Polski, z Gdańska, Łodzi i Dolnego Śląska.
Serdeczne przywitania, nawet osób, których do tej pory nie znaliśmy i krótka

wymiana opinii: „Zaczynacie od świętej
Anny czy Pantelejmona?” „Kiedy jedziecie
na drugą stronę, do Watopedi?” „Nocujecie
w Pantokratorze?”.
Przez Grecką Macedonię do bramy
Athos

Półtorej godziny lotu później. Również
niewielkie w porównaniu z innymi portami
europejskimi lotnisko „Macedonia” w Salonikach. Płuca oddychają dużo cieplejszym i wydaje się, świeższym powietrzem.
Umówiony samochód na rumuńskich numerach rejestracyjnych podjeżdża po niedługim oczekiwaniu. Ruszamy dość przyzwoitą autostradą, biegnącą przez środek
Półwyspu Chalcydyckiego. Z okien widać
puste o tej porze roku pola, przez które
przebijają rudawo-czerwone, jakby zardzewiałe połacie ziemi. Małe wsie i miasteczka, wśród których wyróżniają się cerkwie, również nie wyglądają na tętniące
życiem i ludzkim gwarem – przechodniów
niemal nie mijamy. „Want some music?” –
pyta rumuński kierowca. „Hard rock?” –
46
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kontynuuje. Czekamy więc na Zeppelinów,
może ostatnich Purpli lub Black Country
Communion. Z głośnika zaczyna jednak
dobiegać chór prawosławny, śpiewający
części stałe wschodnich godzin kanonicznych po rumuńsku i grecku. Słuchając
go, kierowca dość często wykonuje znak
krzyża.
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kiedy po prostu Agion Oros – „Święta
Góra”. Miasteczko – typowy mniejszy
grecki kurort z kafenionami, restauracjami, hotelami i sklepami z pamiątkami
znajdującymi się tuż przy plaży. Turystów
jednak niewielu, sezon się najwyraźniej
skończył, ale to też pewnie wciąż dalekie
objawy i komplikacje greckiego kryzysu.
Morze, jeszcze ciepłe, zachęca do kąpieli,
ale plaża zupełnie pusta. Grecy zazwyczaj
nie kapią się w morzu już po 15 sierpnia,
czyli po święcie Zaśnięcia Matki Bożej.
W Ouranopoli najważniejsze są dwa
punkty. Urząd, w którym należy wyrobić
diamonitirion, dokument stanowiący rodzaj wizy wjazdowej upoważniającej do
przebywania na terytorium Republiki
Mnichów oraz odwiedzania i zakwaterowania w tamtejszych monasterach, jak
również niewielki port, z którego można
dopłynąć na Athos. Z drogi lądowej się
nie korzysta. W okienku „wizowym” należy
zadeklarować wyznanie, które urzędnik
wpisuje do diamonitirionu obok imienia
i nazwiska oraz numerów dowodu osobistego. W porcie nie ma już żadnych kobiet (od XI wieku nie mogą przebywać
na terytorium Republiki Mnichów) i coraz
więcej duchownych. Można płynąć, dużym,
wielopoziomowym promem rejsowym,
zabierającym również samochody lub ciężarówki, albo szybszą, zabudowaną, choć
znacznie mniejszą łodzią motorową.
W obydwu bar serwuje piwo, coca-colę
i kawę – przynajmniej dwóch z tych dobrodziejstw nie będzie już później łatwo
dostać na Półwyspie.
Po niedługim czasie rejsu widać już
pierwsze kielie, skity (małe jednostki życia
monastycznego, zamieszkiwane przez kilkunastu lub kilkudziesięciu mnichów)
i monastery zbudowane na różnych poziomach zboczy athoskich gór. Niektóre,
pomimo widocznych kopuł z krzyżami,
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Po 1,5 godziny drogi wjeżdżamy do
niewielkiego miasteczka Ouranopoli. To
brama na Athos i miejsce, gdzie w zasadzie
kończy się administracyjna Grecja. Jesteśmy u samej nasady Półwyspu Athos,
stanowiącego z kolei pierwszy z „trzech
palców” wyrastających z większego Półwyspu Chalcydyckiego. „Palca” otoczonego
od północnego wschodu przez wody i nieco
bardziej pochmurne wybrzeża Zatoki Orfańskiej, a od południowego zachodu –
przez cieplejszy i bardziej nasłoneczniony
akwen zatoki Singitikos, zwanej też nie47
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przypominają z oddali bardziej zamki
i twierdze, niż klasztory. W oddali najbardziej widowiskowych pejzaży – spowity
wczesnojesiennymi mgłami i delikatnymi
chmurami masyw Świętej Góry Athos
o wysokości 2032 m n.p.m. Wielu twierdzi,
że często widać nad nim sylwetkę Matki
Bożej, nazywanej Wielką Igumenią (przełożoną klasztoru) Athos.
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niku w Grecji kwitną po raz drugi w ciągu
roku. Spotykamy pierwszych pielgrzymów,
często zaopatrzonych w długie, drewniane
kije pomagające w marszu po krętych
i wymagających drogach pomiędzy monasterami. Pozdrawiamy się słowami
„Christos anesti!”, „Chairete” lub „Christos
woskresie!”. W całkowitej ciszy górskiej
drogi, wypełnionej odgłosami cykad, gdzie
praktycznie nie słychać żadnych odgłosów
nowoczesnej cywilizacji, spotykać można
również małe karawany osłów niosących
bagaże pielgrzymów.
I tak będzie przez wszystkie dni pobytu na Athos, na drogach łączących ze
sobą kolejne monastery spotykamy różnych ludzi. Polacy chodzą widać swoimi,
osobnymi drogami, bo spotykamy ich już
na miejscu w niektórych klasztorach. Mijamy się z Grekami, Rumunami, Mołdawianami, Rosjanami i Ukraińcami, Serbami. Krótkie, przyjazne komunikaty:
„Polonija, Ortodoxa”, „Sa traiasca Romania!”, „Sława Isusu Chrystu”. Niektórzy
są tu pierwszy raz. Inni, jak spotkany
w jednym z monasterów duchowny
z Moskwy zajmujący się prawosławnym
duszpasterstwem głuchoniemych, przypominający siwego, jurodiwego starca,
pielgrzymuje tu co roku, jak do duchowego
sanatorium. Ojciec Lew, syn Ormianina
i Polki ze Stanisławowa, większą część
życia spędził w Gruzji, do seminarium
wstąpił w wieku pięćdziesięciu paru lat
i nauczył się języka migowego. „Niech
Bogurodzica was strzeże”, mówi na pożegnanie, obejmując i delikatnie ściskając
nasze dłonie.
„Choroszo, czto wasze prawitelstwo
w Polszy nie słuszajet Ewropejskiego Sojuza!” – mówi nieoczekiwanie napotkany
przy jednym ze źródełek młody duchowny,
pielgrzym z Mołdawii. To chyba jedyne
przypomnienie o polskiej rzeczywistości

Na krętych ścieżkach

Pobyt na Athos można rozpocząć wysiadając w dowolnym porcie na samym Półwyspie. Nasza pielgrzymka wybrała jedną
z najbardziej wysuniętych na południe
przystani, od której wąska i wijąca się
raz w górę, raz w dół kamienna ścieżka
prowadziła do skitu świętej Anny (Σκήτη
μικρή Αγία Άννα) – pierwszej świątyni,
której progi przekroczyliśmy na Półwyspie.
Istnieje on od XIV wieku i objęty jest jurysdykcją dużego monasteru Wielka Ławra, gdzie znajduje się czcigodna relikwia
zalanego metalem odcisku stopy Matki
Bogurodzicy. Niewielka świątynia jest
miejscem częstych modlitw mężczyzn,
którzy zmagają się z problemem niepłodności. Skit słynie z bardzo surowej reguły –
mieszkający tam mnisi mogą spać dopiero
po przyjęciu Eucharystii i zakończeniu
Boskiej Liturgii w godzinach wczesnoporannych. Wchodzimy tylko na chwilę,
czeka nas bowiem jeszcze dwugodzinny
marsz do monasteru św. Pawła.
Październikowe, greckie słońce przygrzewa już całkiem mocno, choć nie ma
upału. Po drodze mijamy liczne źródełka
krystalicznie czystej, górskiej wody, otoczone bujną śródziemnomorską roślinnością – gajami oliwnymi, dzikimi różami
i drzewami persymony z charakterystycznymi, żółtymi owocami przypominającymi
morele lub nektarynki, które w paździer48
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społeczno-politycznej, które dochodzi do
nas na terytorium Republiki Mnichów...
W rosyjskiej kielii św. Modesta natrafiamy na wizytę biskupa jednej z diecezji
Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Urodził
się... w Legnicy, w rodzinie oficera lotnictwa Armii Radzieckiej, stacjonującego
w PRL. Zastanawiamy się, czy jego losy
nie były podobne do tych przedstawianych
w filmie „Mała Moskwa”, gdzie dzieci radzieckich wojskowych były chrzczone potajemnie w kościołach rzymskokatolickich
w Polsce. Na inny akcent natykamy się
w wielkim monasterze św. Pantelejemona,
który na święto Zaśnięcia św. Apostoła
i Ewangelisty Jana gości trzech hierarchów
z terenów dawnej Rzeczpospolitej: metropolitę kamieniecko-podolskiego, biskupa
słuckiego oraz arcybiskupa lwowskiego
i halickiego.
W dużym monasterze świętego Pawła
(Μονή Αγίου Παύλου) oddalonym o 2 godziny marszu od skitu św. Anny doświadczamy już prawdziwego rytmu życia monasterskiego. W prawie każdym klasztorze,
nowo przybyli pielgrzymi kierowani są
do pomieszczenia nazywanego archontariki – rodzaju recepcji, gdzie odpowiedzialny za przyjmowanie gości mnich serwuje przybyłym mocną, grecką kawę parzoną w specjalnym tygielku, ouzo i zimną
wodę oraz słodką, różnokolorową galaretkę
obtoczoną w cukrze-pudrze – loukumi.
Kieliszek anyżkowego alkoholu natychmiast wzmacnia i w połączeniu z kawą
i słodyczami daje nową energię.

www.nowakonfederacja.pl

ze wspólnotą monasteru pośpiesznie spożywają kolację złożoną z warzyw i owoców,
rzadziej ryb, wody lub cierpkiego, domowego wina. W trakcie posiłku ze znajdującej się w pomieszczeniu ambony czytane
są żywoty świętych lub fragmenty z pism
Ojców Kościoła. Przy stołach międzynarodowy skład, choć nikt nie prowadzi rozmów, spożywając posiłek pośpiesznie
i w milczeniu. W niektórych monasterach,

„choroszo, czto wasze

prawitelstwo w Polszy nie
słuszajet ewropejskiego
Sojuza!” – mówi

nieoczekiwanie napotkany

przy jednym ze źródełek

młody duchowny, pielgrzym
z mołdawii

po posiłku odprawia się bardziej uroczysty
obrzęd Wielkiej Panagii, przypominający
o stałej obecności Bogurodzicy ze wspólnotą Cerkwi. Jednym z jego elementów
jest rozdawanie zgromadzonym małych
kawałków poświęconego chleba. Po jego
zakończeniu, mnisi stojąc w progu jadalni
kłaniają się nisko wszystkim wychodzącym
z sali pielgrzymom w geście chrześcijańskiej pokory i wdzięczności.
Dzień na Athos rozpoczyna się faktycznie według starobizantyjskiej rachuby
czasu – od godzin wieczornych. Jutrznia
i godziny kanoniczne (czasy), do których
wzywa dźwięk drewnianej kołatki – (talanton) rozpoczynają się pomiędzy godziną
3 nad ranem, a 5. Na samym ich początku
mnisi, zajmujący miejsca w specjalnych

W rytmie talantronu

Po nabożeństwie wieczerni (nieszporów),
kończącym się około godziny osiemnastej,
następuje trapeza – ostatni posiłek przed
nocą. Schemat ten powtarza się w każdym
monasterze lub skicie. Pielgrzymi wraz
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ławkach – stasijach, umożliwiających
przybranie dogodnej dla modlitwy pozycji
ciała. Na początku mnisi czytają katyzmy –
pogrupowane w większe zbiory psalmy
oraz wszystkie indywidualne modlitwy,
które zobowiązani są odmawiać zgodnie
z osobistą zasadą modlitewną. Nabożeństwo rozwija się powoli, niespiesznie,
a pogrążeni w głębokiej modlitwie mnisi
sprawiają w delikatnie oświetlonej świecami i łampadami świątyni (w cerkwiach
Athosu nie używa się światła elektrycznego) wrażenie ludzi przebywających pomiędzy niebem a ziemią. Czasy płynnie
przechodzą w Boską Liturgię, podczas
której prawie wszyscy zgromadzeni przystępują do Eucharystii. Szczególnym i niezapomnianym elementem porannych nabożeństw jest zapalenie świec na wielkich
żyrandolach i wprawianie ich w delikatne
kołysanie. Obrzęd ten symbolizuje Cerkiew – Oblubienicę Chrystusa, która
oświetla cały świat, ale również, jest wraz
z tym światem targana wichrami życia.

www.nowakonfederacja.pl

chowanego ucha św. Jana Chryzostoma.
Liczące nieraz 800, 900 lat ikony: Iwerska,
„Godne jest”, Bogurodzicy Karmiącej Mlekiem („Mlekopitielnica”). Ta ilość może
wywołać zawrót głowy, ale jednocześnie,
sprawić niewytłumaczalne racjonalnie
wrażenie obcowania z całą historią Kościoła: i tego na Wschodzie, i na Zachodzie.
Athos to po prostu inny wymiar, do
którego współczesny świat ma ograniczony
dostęp i wpływ. Widać go w małych
portach, gdzie stoją koparki, ciężarówki
i maszyny wykonujące roboty drogowe.
Samych bitych dróg na Athos nie uświadczymy wiele, prowadzą one z Karies –
administracyjnej stolicy Półwyspu, gdzie
widać dyskretną obecność administracji
greckiej w postaci posterunku policji i niewielkiej poczty. W Karies, jak i największym na Athos porcie Dafni, znajdziemy
kilka małych sklepów i restauracji, choć
wciąż dominującą formą prowadzenia
działalności gospodarczej przez mnichów
pozostają sklepy z dewocjonaliami: czotkami wyplatanymi przez zakonników
(wschodni odpowiednik różańca), ikonami, modlitewnikami i dziesiątkami rodzajów kadzideł, ziół i naturalnych kosmetyków. W jednym z monasterów jest
mały sklepik, gdzie można kupić colę
w puszkach, ale wyłącznie... słodzoną stewią. Internet i łączność telefoniczna działają, bez problemu, aczkolwiek sami mnisi
ich praktycznie nie używają poza celami
administracyjnymi.
Co uderza w Athos, to pewna naturalność, swoiste slow life. Nie ma ono
jednak charakteru wystylizowanej rekonstrukcji przygotowanej przez krytyczne
wobec współczesności grupki tradycjonalistów ani pokazowej inscenizacji dla
bogatych, znudzonych doczesnością mieszkańców XXI-wiecznego świata. Mistyka
mnichów nie jest w swoim rdzeniu eli-

Wśród relikwii i mistyki

Athos to towarzystwo nie tylko gór, morza
i bujnej roślinności, ale zapach kadzideł
i olejów oraz i może przede wszystkim –
obecność unikalnych relikwii. Fragmenty
szaty Matki Bożej, mirry, złota i kadzidła
ofiarowanego Chrystusowi w Betlejem
przez Trzech Mędrców, głowa św. Łukasza
Ewangelisty, głowa św. Apostoła Andrzeja,
prawa ręka Równej Apostołom Świętej
Marii Magdaleny, relikwie Anastazji Rzymskiej, męczennicy Julity oraz Darmo Leczących Lekarzy Kosmy i Damiana, czy
św. Mikołaja cudotwórcy. Szczególną czcią
otoczony jest cudowny olej świętej Anastazji, pomagający w chorobach nowotworowych, część Życiodajnego Krzyża Jezusa
Chrystusa, cudowne i część cudownie za50
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tarna, ale zwyczajna, nie przybierając jednak charakteru twardej dyscypliny łacińskiego ordo. Są mnisi, którzy nie uczestniczą we wszystkich modlitwach wspólnotowych, zajmując się w tym czasie starszymi i chorymi współbraćmi, przyrządzają
posiłki, piorą i sprzątają. Na Półwyspie
nie znajdziemy głośnych eventów i akcji
ewangelizacyjnych, zabaw i relaksu. W surowym, choć jednocześnie różnorodnym
porządku wyznaczanym przez godziny
nabożeństw każdy jednak, o ile tylko podejmie pewien wysiłek, może się odnaleźć.
To monastycyzm aktywny i dynamiczny,
ale zasilany nie tyle zmiennym napięciem
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świata, co niezmienną i przemieniającą
rzeczywistość energią Bożą.
Athos to jasna latarnia oświecająca
chrześcijański Wschód i Zachód. Przykład,
że jedno z ostatnich wezwań Chrystusa
skierowanych do uczniów – „czuwajcie
i módlcie się” – może być realizowane
w sposób stały, ciągły i radykalny. Mnisi
nie izolują się od świata – doskonale
znają sytuację współczesności, otaczając
ją ciągłą modlitwą. Dzięki niej świat, którego doświadczamy po powrocie do Salonik, tętniące życiem przez całą dobę
ulice, place i lokale pełnych młodzieży,
być może wciąż jeszcze istnieje.
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Misja
Świat intelektualny – od uniwersytetów po media – nie nadąża dziś za gwałtownymi przemianami rzeczywistości politycznej, gospodarczej i społecznej,
opisując je za pomocą kategorii z poprzednich epok. To zasadniczo obniża
jakość rządzenia, które musi rozstrzygać dylematy przy użyciu wiedzy dostępnej
w danej chwili. Deficyt tej ostatniej zwiększa ryzyko decyzji błędnych lub
wręcz katastrofalnych, jak również – dominacji fałszywych ideologii. Polski
dotyczy to w stopniu szczególnym, ze względu na trudne położenie geopolityczne i słabość intelektualną (uniwersytetów, mediów, think tanków).

Nowa Konfederacja stara się temu kryzysowi myśli przeciwdziałać. Na cztery
zasadnicze sposoby:
1) Poprzez formułę thinkzine’u: pierwszego w Polsce i prawdopodobnie na
świecie think tanku i magazynu publicystycznego w jednym, umożliwiającą
lepszą komunikację i synergię między ekspertami z różnych dziedzin oraz
między specjalistami a publicystami i intelektualistami; wszystko po to,
aby po pierwsze: zwiększać poziom wiedzy specjalistycznej, po drugie
i ważniejsze: budować całościowy obraz rzeczywistości
2) Poprzez kształtowanie opinii elit
3) Poprzez oddziaływanie na główny nurt debaty za pomocą komentatorstwa
politycznego
4) Pełniąc rolę pośrednika między światem ekspercko-akademickim a medialnym.

Działamy w duchu polskiej tradycji republikańskiej. Uważając ją z jednej
strony za najbardziej chwalebny dorobek rodzimej polityki, z drugiej za
inspirację do rozwiązywania współczesnych problemów, na czele z fałszywymi
dylematami: państwo czy wolność, wolność czy wspólnota. Dziś potrzebujemy
jednocześnie więcej państwa, więcej wolności i więcej wspólnoty. Wyzwania
tak dla politycznej podmiotowości, jak i wolności są bowiem bezprecedensowe – taka musi też być odpowiedź.

Jesteśmy konfederacją – związkiem obywateli dążących razem do dobra
wspólnego, w sytuacji gdy inne instytucje zawodzą.

Jesteśmy niezależni tak od partii politycznych, jak i od rywalizacji na klikalność.
Jest to możliwe przede wszystkim dzięki hojności naszych Darczyńców. Utrzymanie niezależności i poziomu merytorycznego oraz dalszy rozwój, przybliżający
realizację powyższych celów zależą od utrzymania i rozwoju finansowania
poprzez bezwarunkowe darowizny na cele statutowe. Jeśli cenisz Nową Konfederację – wesprzyj ją.
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Działalność
Do listopada 2017 r. „Nowa Konfederacja” była pierwszym w Polsce internetowym miesięcznikiem idei (pierwszych 51 numerów ukazało się w formule
e-tygodnika, między październikiem 2013 a wrześniem 2014). Dziś „Nowa
Konfederacja” to prawdopodobnie pierwszy na świecie thinkzine. To nowa
forma instytucji eksperckiej i publicystycznej jednocześnie. Umożliwia to
z jednej strony lepsze niż dotąd gromadzenie i tworzenie wiedzy specjalistycznej,
z drugiej: efektywniejszą pracę nad całościowym opisem rzeczywistości
publicznej.

Do tej pory podstawowym sposobem prezentacji takich owoców była publicystyka, która cały czas odgrywa ważną rolę w naszej działalności. Obecnie
każde kolejne wydanie e-miesięcznika zawiera 10 materiałów – artykułów
analitycznych, esejów, wywiadów. Dwa razy w tygodniu publikujemy komentarze reagujące na bieżące wydarzenia. Swoje miejsce ma u nas także
felieton – wymierający gatunek na pograniczu dziennikarstwa i literatury
pięknej, ukazujący się co najmniej raz w miesiącu.

Od listopada 2017 roku stawiamy także na działalność ekspercką. Specjaliści
od spraw ustrojowych, międzynarodowych, prawa, obronności, gospodarki,
samorządu i nie tylko publikują w Nowej Konfederacji raporty, analizy, komentarze eksperckie.

Zarówno publicyści, jak i eksperci związani z Nową Konfederacją występują
w mediach, zarówno pracując w różnych tytułach, jak i występując w nich
gościnnie czy komentując dla nich bieżące wydarzenia. Jesteśmy obecni na
łamach największych polskich dzienników i tygodników, w internecie, na
falach stacji radiowych, regularnie występujemy także w programach telewizyjnych, w programach publicznych i prywatnych.

Ważnym elementem naszej działalności są także otwarte debaty, które organizujemy co najmniej raz w miesiącu w księgarnio-kawiarni „Tarabuk”
w Warszawie. Zaproszeni przez nas goście – naukowcy, politycy i dziennikarze –
dyskutują wokół kolejnych naszych publikacji, a także na bieżące tematy
społeczno-polityczne.

Jesteśmy obecni także w mediach społecznościowych – na Facebooku,
Twitterze czy Youtube.
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Działalność„Nową Konfederację” tworzą
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