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„Nie widziałem człowieka, który ceniłby
cnotę bardziej od seksu” – takie słowa
wypowiedział Konfucjusz zapewne mniej
więcej dwa i pół tysiąca lat temu. Tak
fragment ten przynajmniej tłumaczy Ro-
bert Eno. W większości innych tłumaczeń
w miejscu „seksu” występuje „piękno”.
Niezależnie od wersji, słowa te pozostają
aktualne od tysiącleci. Z cnotami od dawna
mamy problem. O ile jednak jeszcze sto
pięćdziesiąt czy dwieście lat temu do roz-
woju tych sprawności moralnych zachęcali
mędrcy i nauczyciele, o tyle wiek dwu-
dziesty z jego tragediami, skutkującymi
erozją wyższych wartości i wielkich narracji
sprawił, że nawet mistrzowie przez dłuższy
czas o cnotach milczeli. A jednak i dziś
zdarza się, że pojęcie cnót powraca – i to
w miejscach zaskakujących, bo we współ-
czesnej psychologii i biznesie.

Zbigniew Herbert pisał o cnocie (szy-
dząc co prawda z jej przeciwników), że
„ta płaczliwa stara panna” „nie jest oblu-
bienicą/ prawdziwych mężczyzn”. Jest to
tym bardziej paradoksalne, że greckie
określenie areté pierwotnie odnosiło się

przede wszystkim do męstwa i odwagi.
Mówi nam o tym zresztą etymologia ła-
cińskiego określenia virtus, które pochodzi
od słowa vir (mężczyzna), a z którego
wywodzi się choćby angielskie virtue.
Jednak chyba zwłaszcza w języku polskim
słowo „cnota” nabrało specyficznie se-
ksualnego (a raczej: antyseksualnego) za-
barwienia – kojarzy się przede wszystkim
z dziewictwem, i to dziewictwem tego ro-
dzaju, którego, umówmy się, wiele osób
nie ma ochoty naśladować. Cnota dla wielu
bywa – mówiąc potocznie – obciachem.

Za taki stan rzeczy odpowiada jednak
nie tylko kultura masowa. Etyka w ostat-
nich kilku stuleciach – zwłaszcza we
wspomnianym XX wieku– przeszła zna-
czącą przemianę. Cnota – trwała dyspo-
zycja do czynienia dobra – zeszła na dalszy
plan, zwłaszcza po tragicznych wydarze-
niach pierwszej połowy XX wieku, kiedy
to wielu filozofów skupiło się na problemie
zła. Zresztą także same kategorie dobra
i zła spotkał wstrząs – przy tej okazji re-
latywiści kulturowi wytknęli etyce opartej
na areté, że przecież to, co w jednej kul-
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Socjolog, kierownik projektów badawczych, 
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turze uchodzi za cnotę, w drugiej jest
wadą. Jednocześnie wzrastał wpływ nauk
przyrodniczych, ewolucjonizmu i utylita-
ryzmu, a coraz więcej miejsca zajmowała
kazuistyka (np. w bioetyce – zwłaszcza
w świetle nowych odkryć naukowych).
Wreszcie rewolucja roku 1968 skierowała
cywilizację zachodnią na drogę doświad-
czania i transgresji, a w kontrze do nich
rozwijał się konsumpcjonizm. Po żadnej
z tych stron nie było zbyt wiele miejsca
dla cnót, co zaowocowało choćby stop-
niowym odejściem od klasycznej edukacji. 

O czym zapomnieliśmy? Chyba prze-
de wszystkim o podstawowym mecha-
nizmie, na który wskazywali zarówno So-
krates, jak i Epikur – wskazującym, że
cnota jest drogą do szczęścia. Dwanaście
lat temu przypomniał nam o tym Jonathan
Haidt w swojej książce pt. „Szczęście”
(ang. „The Happiness Hypothesis”). Haidt,
amerykański psycholog społeczny, uzna-
wany przez niektórych ekspertów za jed-
nego z czołowych myślicieli świata, cały
rozdział poświęcił tam relacjom między
cnotą a szczęściem. Haidt nie jest naiwny –
zdaje sobie sprawę, że trudno dziś uwierzyć
siwobrodym mędrcom i dać się im prze-

konać do cnotliwego życia. Zauważa jed-
nak, że – paradoksalnie – nawet bun-
townicze podążanie za własnymi celami
(takie jak opuszczenie przez młodego
Buddę pałacu jego ojca) może przerodzić
się w podróż budującą charakter, a więc
i cnoty. Świadom negatywnych skojarzeń,
Haidt podkreśla, że cnota nie jest pury-
tanizmem sprzeciwiającym się każdej
przyjemności, lecz doskonałością, a więc
optymalną realizacją własnego potencjału
i predyspozycji. Tu etyka cnót spotyka
się z – zakorzenioną także w pop-psy-
chologii – ideą samorealizacji. Oczywiście
prędzej czy później dojdziemy także do
różnic między tymi podejściami – w pop-
psychologii samorealizacja służy bowiem
najczęściej egoistycznym celom, takim
jak sukces finansowy czy erotyczny. Osta-
tecznym celem tych sukcesów ma być
jednak szczęście. Różnica polega na tym,
że zdaniem zwolenników etyki cnót praw-
dziwego szczęścia nie osiągnie się poprzez
egoizm, gdyż człowiek w swojej istocie
nakierowany jest na coś więcej. Jedno
jest pewne – cnota nie oznacza wbrew
pozorom „bycia grzecznym” czy odrzucenia
własnego szczęścia. Oznacza dojrzałość,
która przynosi szczęście, i która, owszem,
wymaga czasem także sprzeciwienia się
autorytetom. Do dojrzałości nie można
jednak dojść przez porywy emocji, a tylko
przez wysiłek ćwiczeń. 

Najpierw jednak należy odpowiedzieć
sobie na pytanie, co tak naprawdę jest
cnotą. Mimo wspominanej wcześniej kry-
tyki ze strony relatywistów, Haidt wska-
zuje, że pewien zestaw cnót jest podobnie
ceniony w większości kultur świata. Jakie
cnoty należą do tego zestawu? Odpowiedź
na to pytanie dają twórcy nurtu zwanego
„psychologią pozytywną” (nie należy jej
mylić z koncepcją „pozytywnego myśle-
nia”), którzy swoją uwagę poświęcają pod-
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stawom ludzkiego szczęścia. Martin Se-
ligman i Christopher Peterson, psycho-
logowie z University of Pennsylvania, za-
dali sobie trud przejrzenia około dwustu
katalogów cnót pochodzących od mędrców
z różnych kultur – od Platona przez Buddę,
św. Tomasza z Akwinu do Beniamina
Franklina. W jednej z podstawowych dla
tego nurtu prac – „Character Strengths
and Virtues” wskazują zestaw sześciu
cnót, które stanowią część wspólną tych
zbiorów. Na cnoty te składają się z kolei
specyficzne „siły charakteru”. Cnota mąd-
rości zawiera w sobie między innymi
ciekawość świata, zamiłowanie do nauki
i kreatywność. Do cnoty męstwa należą
zapał, wytrwałość i odwaga. Cnota czło-
wieczeństwa polega między innymi na
miłości i uprzejmości, a sprawiedliwość
zawiera w sobie uczciwość, przywództwo,
ale także aktywne obywatelstwo i umie-
jętność pracy zespołowej. Do sił charakteru
składających się na cnotę umiarkowania
należą umiejętność przebaczania, pokora
i samodyscyplina. Wreszcie cnota trans-
cendencji – przekraczania samego sie-
bie – obejmuje między innymi duchowość,
nadzieję, ale także poczucie humoru. War-
to tu zauważyć, że podobną obserwację
poczynił ponad sześćdziesiąt lat wcześniej
Clive Staples Lewis w „Końcu człowie-
czeństwa”, wskazując na zbiór podsta-
wowych wartości, wspólnych różnym kul-
turom. Jednak to, co wyróżnia podejście
psychologii pozytywnej, to fakt, że jej
twórcy mówią językiem zrozumiałym dla
współczesnego człowieka Zachodu, wska-
zując na takie cnoty, które są przydatne
w budowaniu nowoczesnego państwa
i społeczeństwa obywatelskiego (kreatyw-
ność, a więc także innowacyjność; przy-
wództwo, umiejętność pracy zespołowej,
aktywność obywatelska). Są to więc (choć
nie wiadomo, czy Seligman i Peterson

byliby zadowoleni z takiego określenia)
w dużej mierze cnoty republikańskie.

Etyka cnót znajduje także swoje za-
stosowanie w prowadzeniu działalności
gospodarczej. Robert C. Solomon, filozof
z University of Michigan, już kilkanaście
lat przed Haidtem pisał o tym, jak arys-
totelesowskie podejście zastosować w biz-
nesie. Jak pisze John Dobson, stosując
to podejście skupiamy się nie na celach
i działaniach, które prowadzą do ich osiąg-
nięcia, ale na kształtowaniu charakteru

osoby działającej – np. menedżera. Do-
piero takie działanie zapewni solidność
i trwałość efektów. Każdorazowe przygo-
towywanie się do realizacji poszczególnych
celów wymaga dużo większych zasobów
energii. Ukształtowanie w drodze ćwiczeń
cnoty pracowitości, wytrzymałości, krea-
tywności w osobie działającej pozwala na-
stępnie na sprawną realizację wielu celów.
Chodzi więc o przeniesienie akcentu z „osią-
gania celów” na „bycie profesjonalistą”.

Dlaczego cnoty prowadzą do szczę-
ścia? Aby odpowiedzieć na to pytanie,
należy powrócić do przytaczanej przez
Haidta definicji cnoty jako doskonałości.
Jeśli wydoskonalimy się w wykonywaniu
danego rodzaju pracy, przestaje ona być
dla nas męką, a staje się przyjemnością.
Samo dojście do doskonałości w danym
obszarze jest źródłem poczucia własnej
wartości. Cnoty jednak nie ograniczają
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się do samodoskonalenia – należą do
nich też dyspozycje do zachowań altru-
istycznych. Haidt powołuje się na wiele
wyników badań, potwierdzających cyto-
wane przez św. Pawła słowa Chrystusa,
iż „więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli
w braniu” (Dz 20,35). Badania Jane Pi-
liavin wskazują, że działania wolontary-
styczne (takie jak np. krwiodawstwo) fak-
tycznie przyczyniają się do większego po-
czucia szczęścia i wyższej jakości życia,
a naukowcy z Uniwersytetu Michigan za-
uważyli, że mają one także pozytywny
wpływ na długość życia u seniorów.

Współcześni etycy, skupieni często
(jak wskazywałem wcześniej) na kazuistyce
poświęcają wiele uwagi samemu odróż-
nianiu dobra od zła. Przykładem takiego
podejścia jest np. idea beefizmu, która
wskazuje, że jedzenie wołowiny jest mniej
niemoralne niż jedzenie ryb, gdyż pozys-
kanie danej ilości pokarmu pociąga za
sobą śmierć dużo mniejszej liczby wołów
niż ryb. Bioetycy zastanawiają się np. nad
dobrem lub złem płynącym z ekspery-
mentów na zwierzętach. Wszystkie te roz-
ważania są potrzebne, choć ostatecznie
każdy człowiek rozstrzyga o postępowaniu

zgodnie z własnym sumieniem i rozumem.
Jednak te dwie władze często nie wystar-
czają do tego, by dobro wprowadzić w czyn,
jak bowiem pisał św. Paweł, nie czynimy
dobra, którego chcemy, ale czynimy zło,
którego nie chcemy. Jeżeli na przykład
podzielamy opinie beefistów, to nie wy-
starczy fakt, że chcemy przyczynić się do
śmierci jak najmniejszej liczby istot, skoro
brakuje nam cnoty umiarkowania i nie
umiemy powstrzymać się od jedzenia ryb
na rzecz wołowiny. Aby zbliżać się do
dobra i pokonywać złe tendencje, po-
trzebna jest także stała praca nad cnotami,
tak aby dobre czyny nie były trudnym do
osiągnięcia ideałem, by nie były męczarnią,
a przyjemnością. Bez myślenia o cnotach
i ich rozwijania nie ma także dobrze funk-
cjonującego społeczeństwa, a co za tym
idzie – państwa. Nawet w sytuacji, w której
większość obywateli ma wspólną wiedzę
na temat tego, co jest dobre, a co złe, ko-
nieczna jest jeszcze trwała zdolność do
realizacji tego, co dobre, czyli zestaw cnót.
Ich formowanie jest więc być może naj-
ważniejszym zadaniem nie tylko dla szkół,
uniwersytetów, ale także dla instytucji
państwa i organizacji społecznych.
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Na przełomie lat sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych ubiegłego wieku amery-
kański psycholog Walter Mischel prze-
prowadził głośny eksperyment zwany „tes-
tem cukierka”. Postawił badaną grupę
czterolatków przed alternatywą: albo zje-
dzą jednego cukierka od razu, albo po-
czekają dwadzieścia minut i zjedzą dwa
cukierki („słodkie pianki marshmallow”).

Gdy po latach prześledzono koleje
życia tych dzieci okazało się, że te, które
zdecydowały się zaczekać, w życiu doro-
słym były lepiej wykształcone, lepiej radziły
sobie w związkach, potrafiły powściągać
emocje itp. Generalnie silna wola pozwoliła
im osiągać większe sukcesy życiowe, niż
dzieciom z „grupy niecierpliwej”. 

Silna wola i tzw. charakter to pod-
stawa sukcesów życiowych. Eksperyment
Mischela jednynie potwierdza prawdy
znane od wieków. Już w czasach anty-
cznych sformułowano koncepcję cnoty,
jako dyspozycji do dobrego działania,
która opierała się na silnej woli i auto-
matyzmach samokontroli. Filozofowie
greccy (Arystoteles i inni) zauważyli, że

tak jak nabywamy umiejętności praktycz-
ne, tak analogicznie usprawniamy się (lub
nie) w wymiarze moralnym. Brak tych
dyspozycji sprawia, że nie jesteśmy w sta-
nie osiągać wyznaczanych celów życio-
wych, współpracować z ludźmi, a także
radzić sobie z lękiem, smutkiem itp. 

Zarzucona aretologia

Nauka o cnotach (aretologia), zapocząt-
kowana przez filozofów greckich, a roz-
wijana później między innymi przez filo-
zofów i teologów katolickich (ale nie
tylko), głęboko wrosła w cywilizację ła-
cińską i stała się podstawą formowania
przyszłych pokoleń. W efekcie nawet tam,
gdzie bezpośrednio nie znano pism Arys-
totelesa czy św. Tomasza z Akwinu, kla-
syczne kody wychowawcze były tak głę-
boko zakotwiczone w świadomości ludzi,
że mimowolnie formowano cnoty (lepiej
lub gorzej, to już osobna kwestia), nawet
nie zdając sobie z tego faktu sprawy.

Dopiero w ostatnich stuleciach za-
częto odchodzić od tej praktyki pedago-

Dariusz zalewski
Publicysta, autor książek o wychowaniu klasycznym

Klasyczna etyka wychowawcza dostrzegała słabości młodego człowieka.
Podkreślała konieczność stawiania mu wymagań i prowadzenia przez doro-
słych w okresie wychowania. Naturalizm ją odrzucił – czas do niej wrócić
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gicznej. Przyczyniło się do tego kilka
spraw. Przede wszystkim cnoty są ofiarami
współczesnych wojen ideologicznych i spo-
rów o podłożu religijnym i politycznym.
Trudno nie odnieść wrażenia, że jedną
z przyczyn odejścia od kształtowania
sprawności moralnych w klasycznym ro-
zumieniu było mocne osadzenie aretologii
w tradycji Kościoła katolickiego. Nurty
polityczne, które podważały rolę Kościoła
w życiu społecznym automatycznie z nie-
ufnością spoglądały też na „Jego cnoty”,
zapominając, że korzenie cnót są o wiele
starsze. 

Naturalistyczna pedagogika,
sceptyczna psychologia

Spory te kontynuowano na gruncie pe-
dagogiki. Klasyczna etyka wychowawcza
zdroworozsądkowo dostrzegała słabości
młodego człowieka i zwracała uwagę na
konieczność stawiania mu rozsądnych
wymagań oraz prowadzenia przez doro-
słych w okresie wychowania.

Naturalizm J.J.Rousseau i późniejsza
pedagogika post- i modernistyczna ak-
centują z kolei „wolność” i realizację „po-
trzeb dziecka”. Wychodzą z założenia, że
dziecko samo wie, co jest dla niego dobre,
a wymagania i nakazy, narzucając wzorce
zachowań, wypaczają tylko jego naturalny,
„dobry charakter” (choćby poprzez stresy
i kroczące za nimi kompleksy). 

Innymi słowy – przyjmując natura-
listyczne stanowisko, trudno jest w prak-
tyce formować sprawności moralne w ich
klasycznym i katolickim rozumieniu. Teo-
retycznie, a czasami nawet praktycznie,
mogłoby się to nawet udać, ale dziecko
rzadko samo z siebie stawia przed sobą
wymagania, częściej wymaga kierowania.
Można wręcz zaryzykować twierdzenie,
że poza wyjątkowymi sytuacjami natura-

listyczna metoda wychowawcza jest tu
nieprzydatna.

Wreszcie wraz z rozwojem dwudzies-
towiecznej psychologii zaczęto podważać
w ogóle możliwość udysponowania czło-
wieka w klasycznym rozumieniu. Część
psychologów społecznych przyjęła pogląd,
że ludzie zachowują się chaotycznie, po-
dejmując działania pod wpływem nastroju,
autorytetu itp. W tym sensie – według
nich – nie można mówić o stałych dys-
pozycjach do dobrego działania, ale o nie-
skoordynowanych zachowaniach uzależ-
nionych od różnych czynników sytuacyj-
nych (tzw. sytuacjoniści).

Jednakże wbrew temu nawet prosta
obserwacja ludzkich zachowań prowadzi
do konkluzji, że każdy ma jakieś wzorce,
ideały moralne, których stara się trzymać
na co dzień. Wszelkie niedoskonałości w tym
zakresie świadczą tylko o zaniedbaniach
samo- i wychowawczych w pracy nad
konkretnymi sprawnościami moralnymi. 

Co więcej, niektórzy myśliciele zwra-
cają uwagę, że w arystotelesowskiej kon-

8

THINKZINE, nr 2(92)/2018, 7 lutego–6 marca 2018 www.nowakonfederacja.pl

konflikt polegający na

specyficznym rozumieniu

cnoty ujawni się także

w przypadku cnót

niekoniecznie społecznych

(umiarkowanie w jedzeniu

i piciu jest raczej

sprawnością osobistą, choć

ma również wymiar

społeczny)



cepcji cnoty decydującą rolę odgrywa
czynnik rozumowy, phronesis (Daniel C.
Russell), który bierze pod uwagę umiar
rzeczowy i osobisty (o. Jacek Woroniecki).
A to oznacza, że cnota wymaga oceny
konkretnej sytuacji, nie jest bezmyślnym
powielaniem określonych schematów za-
chowań (tym właśnie różni się od nawyku)!
Psychologowie-sytuacjoniści zdają się po-
mijać ten fakt. Stałość zachowań moral-
nych (typowa dla cnoty) w różnych kon-
tekstach może się różnie przejawiać (nie
mylić z relatywizmem moralnym) i to, co
dla obserwatora z boku wydaje się być
przejawem niestałości, w rzeczywistości
może być innym, uzależnionym od kon-
tekstu, przejawem cnoty (temat jest szeroki
i wieloaspektowy, tutaj tylko akcentuję
jego istnienie; szerzej zagadnienia relacji
współczesnej psychologii i cnót opisuje
w swoich książkach dr Natasza Szutta).

Dziecko samo się nie wychowa

Cnoty wiążą się zawsze z konkretną kon-
cepcją człowieka. Z tego względu ustalenie
uniwersalnego kanonu cnót, który byłby
do zaakceptowania dla wszystkich uczest-
ników życia społecznego, jest niezwykle
trudne (choć takie próby podejmowano).
Nie można wykluczyć, że w określonej
sytuacji taki consensus byłby możliwy, ale…

Jak wspomniałem problem polega
na tym, że wraz z przyjętą koncepcją czło-
wieka rożnie rozumiane są poszczególne
cnoty. O zgodę trudno zwłaszcza w kon-
tekście sprawności mających wymiar spo-
łeczny (tolerancja, sprawiedliwość, po-
słuszeństwo), ale również sama woźnica
cnót – roztropność, będzie rozmaicie in-
terpretowana, zależnie od przyjętych za-
łożeń światopoglądowych. 

Ponadto spór przełoży się również
na preferowane metody pedagogiczne (co

sygnalizowałem już w tym artykule). Prze-
analizujmy go na przykładzie umiarko-
wania w jedzeniu i piciu.

Naturaliści i tzw. „postępowi” peda-
godzy będą skłonni zostawić dzieciom
swobodę w tym zakresie, twierdząc, że
powinny one same podążać za swoimi
potrzebami kulinarnymi i je odpowiednio
regulować. Antypedagodzy już w latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku po-
suwali się nawet do twierdzenia, że dzieci
powinny same decydować, czy mają brać
leki i pić alkohol. 

Słowem – to co spontaniczne, zgodne
z naturalnymi potrzebami, staje się przy
takim podejściu ważnym atrybutem swo-
iście rozumianej „cnoty umiarkowania”.
Liczy się naturalne podążanie za potrzebą,
który to pęd dziecko samo reguluje. Nie
stawia się tu pytań moralnych, nie mówi
w zasadzie o zaletach samoopanowania itp.

Przy takiej postawie wychowawczej
syn czy córka będą bez umiaru ulegały
przyjemnościom podniebienia i w efekcie
to, co ma być swoiście rozumianą cnotą,
ugruntuje się w postaci wady grymaszenia
czy obżarstwa i zdominuje zachowanie
w trakcie spożywania posiłków. Bez po-
mocy wychowawców, którzy odpowiednio
by nimi pokierowali, nie znajdą prawdzi-
wego „złotego środka” i umiaru. Teore-
tycznie mogą nawet z czasem zrozumieć,
że ślepe podążanie za przyjemnościami
kulinarnymi odbije się negatywnie na ich
zdrowiu i osłabi charakter, ale ukształto-
wane w międzyczasie złe nawyki staną
się po prostu trudne do przezwyciężenia. 

Jak widać, konflikt polegający na
specyficznym rozumieniu cnoty ujawni
się także w przypadku cnót niekoniecznie
społecznych (umiarkowanie w jedzeniu
i piciu jest raczej sprawnością osobistą,
choć ma również wymiar społeczny). Po-
dobnie będzie w przypadku męstwa, wy-

9

THINKZINE, nr 2(92)/2018, 7 lutego–6 marca 2018 www.nowakonfederacja.pl



trwałości, pracowitości, odwagi cywilnej
itp. Jeśli za naturalistami pozostawimy
tu swobodę i spontaniczność, wychowan-
kom uniemożliwimy im w praktyce pracę
nad charakterem. 

Warto się postarać

Zarysowany tu konflikt światopoglądowy
uniemożliwia w zasadzie powrót do kształ-
cenia cnót w wymiarze publicznym. Spraw-
ność moralna i jej formowanie zawsze
wiąże się z pewną wizją człowieka, która
wyklucza neutralność światopoglądową. 

Jeśli w wymiarze publicznym ten po-
wrót jest w zasadzie niemożliwy, to czy
w wymiarze rodzinnym, indywidualnym,
istnieją tu jakieś szanse? Odpowiedź jest
oczywiście twierdząca. Rodzice zawsze
mogą formować sprawności moralne
u swoich dzieci zgodnie z klasycznym
(bądź nie) kanonem cnót i nikt im tego
nie zabroni (formalnie). W praktyce jednak
nie jest to takie proste. 

Dawne podręczniki ostrzegały, że
„cnota jest efektem czasu i wielokrotnych
powtórzeń”, a to wymaga rodzicielskiego
heroizmu, zwłaszcza, że w dzisiejszym
świecie trudno osiągnąć jednolitość od-
działywań pedagogicznych. Skoro rodzice
i dzieci pozostają 8–10 godzin dziennie
poza domem, to kiedy ma mieć miejsce
formowanie cnót? Ba, nawet pozostały
czas trudno jest poświęcić wyłącznie dzie-
ciom. Rodzice mają przecież inne obo-
wiązki domowe.

Nie możemy też zapominać, że prze-
bywając w szkole czy z kolegami na po-
dwórku (czytaj: w galeriach handlowych)
młodzież poddawana jest określonym od-
działywaniom, które niekoniecznie służą
budowaniu sprawności moralnych. Gdy
dorzucimy do tego jeszcze problem od-
działywaniu mediów na świadomość mło-

dych, okaże się, że perspektywa wycho-
wawcza nie jest zbyt optymistyczna.

Niemniej nie można jednoznacznie
stwierdzić, że wychowanie cnót jest w dzi-
siejszym świecie niemożliwe. Mimo obcych
oddziaływań, to rodzice są wciąż najwięk-
szymi autorytetami dla swoich podopiecz-
nych i ich wpływ ma w perspektywie
całego życia o wiele większe znaczenie,
nawet pomimo jego zachwiania w okresie
dojrzewania. Pewnym wsparciem dla wy-
chowawców i rodziców mogą tu być or-
ganizacje odwołujące się do tych samych
bądź podobnych ideałów wychowawczych,
np. harcerstwo, Kościół oraz prywatne
szkoły o zbliżonym profilu wychowawczym. 

Powrót do ideałów klasycznej paidei
wymaga zatem od rodziców heroicznego
wysiłku, samozaparcia, umiejętności or-
ganizacji czasu, a nade wszystko wiedzy
na temat tego, czym właściwie są cnoty
i jak je formować. Wiedza ta obecnie
w praktyce nie jest zbyt popularna i duża
grupa rodziców jest skłonna raczej od-
woływać się do szeroko dostępnych w in-
ternecie różnych współczesnych mutacji
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naturalistycznego wychowania, myśląc,
że nie ma dla niego alternatywy. Jednak
równolegle pojawia się szereg inicjatyw
rodzicielskich (np. skupionych wokół edu-
kacji domowej), a także różnego rodzaju

stowarzyszeń, odwołujących się do kla-
sycznych i katolickich ideałów wycho-
wawczych, które mogą być symptomem
odradzania się zainteresowania dawną
areté. 
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Prawo i Sprawiedliwość już od początku
swoich rządów w 2015 roku rozpoczęło
gruntowną reformę Trybunału Konsty-
tucyjnego. Ten spór wydaje nam się bardzo
odległy – w końcu minęły już dwa lata,
a w międzyczasie uwaga opinii publicznej
skupiła się na Sądzie Najwyższym i Kra-
jowej Radzie Sądownictwa. Jednak nie-
kończąca epopeja pod tytułem: „spór
o Trybunał Konstytucyjny” polegająca na
publikowaniu lub niepublikowaniu wy-
roków, bojkotowaniu wzajemnie przez
obie strony prac sądu czy opracowywaniu
kolejnych ustaw naprawczych skończyła
się w grudniu 2016 roku w momencie
powołania sędzi Julii Przyłębskiej na sta-
nowisko prezesa TK. Można więc się po-
kusić o małe podsumowanie działalności
orzeczniczej Trybunału.

W zeszłym roku orzekali już wszyscy
zaprzysiężeni przez Prezydenta sędziowie.
Nikt nie bojkotował rozpraw ani Zgro-
madzenia Ogólnego. Przycichły wielomie-
sięczne protesty, weszły w życie wszystkie
ustawy naprawcze, a prezes Julia Przy-
łębska mogła na swój sposób zorganizować

pracę naszego sądu konstytucyjnego. Ma-
jąc to na uwadze, postarajmy się w sposób
obiektywny porównać rok 2017 do roku
2014 i wcześniejszych, to znaczy tych lat,
w których TK działał na mocy poprzedniej
ustawy i w starym składzie. Dla ucięcia
spekulacji dodam, że celem artykułu nie
jest wsparcie jakiejkolwiek strony w sporze
o Trybunał. 

Znikające statystyki

Na wstępie jednak trzeba powiedzieć, że
nie jest to takie proste zadanie. Na stronie
Trybunału można znaleźć tylko i wyłącznie
statystykę za rok 2016 oraz 9 pierwszych
miesięcy roku 2017. Odniesienia do lat
poprzednich zostały usunięte z witryny
TK. Jednak dzięki WebArchive oraz stronie
Niezniknelo.pl (opozycyjnej witrynie zaj-
mującej się odzyskiwaniem materiałów
usuniętych z oficjalnych stron rządowych)
możemy zapoznać się ze wszystkimi sta-
tystykami, które dziwnym zbiegiem oko-
liczności wyparowały z zakładki „Staty-
styka” na stronie Trybunału. 

Piotr Celiński
Współpracownik „Nowej Konfederacji”

Znikające statystyki, mniej skarg konstytucyjnych i sądowych zapytań,
a w kolejce do rozpatrzenia czeka jeszcze 165 zaległych spraw. Jaki jest
bilans funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego po pierwszym pełnym
roku, w którym obowiązują nowe zasady?

trybunałowi Przyłębskiej mówimy
„sprawdzam”

http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/statystyka/
http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/statystyka/
http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/dokumenty/statystyka/Statystyka_za_2016_r.pdf


W latach 2013–2014 do TK wpływało
przeciętnie 480 spraw, z czego ok. 370
podlegało rozpoznaniu wstępnemu
(„przedsąd” w Trybunale Konstytucyjnym
obejmuje skargi konstytucyjne i wnioski
kierowane przez niektóre podmioty np.
przez organy jednostek samorządu tery-
torialnego. Po reformie w 2015 roku

przedsąd obejmuje również pytania praw-
ne). W 2014 roku ta liczba wzrosła do
530 spraw ogółem, z czego 417 podlegało
przedsądowi. W 2015 roku widzimy na-
tomiast znaczący wzrost liczby spraw
wpływających do Trybunału – mamy już
łącznie 623 sprawy, z czego 442 podlega
wstępnemu rozpoznaniu. Wzrost ten nie-
wątpliwie spowodowany jest rozpoczęciem
sporu o TK, co skutkowało m.in. wzrostem
liczby wniosków niepodlegających kon-
troli – z przeciętnej liczby ok. 100 aż do
181. W roku 2016 odnotowujemy nato-
miast bezprecedensowy spadek – do Try-
bunału wpływa tylko 113 spraw! Dodat-
kowo aż 54 z nich to wnioski niepodlega-
jące przedsądowi. Widać jak na dłoni, że
spór o TK nie sprzyjał wzrostowi zaufania
do tej instytucji. A sytuacja w 2017 roku?
W tym przypadku posiadamy ograniczone
informacje, obejmujące tylko pierwsze
trzy kwartały (do dnia 30 września 2017
roku). Do tego dnia wpłynęło łącznie 210
spraw, z czego 197 podlegało wstępnej
kontroli. Jeżeli taka tendencja utrzymy-

wała się do końca 2017 roku, to do Try-
bunału wpłynęło około 280 spraw. 

Co tam Trybunał…

Co możemy z takich danych wywniosko-
wać? Zarówno obywatele, jak i politycy
zdecydowanie rzadziej widzą powód do
tego, by kierować wnioski do TK. I o ile
można zrozumieć, że politycy opcji rzą-
dzącej nie kierują wniosków do Trybunału
Konstytucyjnego o zbadanie zgodności
danej ustawy z Konstytucją (w omawianym
okresie jeden taki wniosek skierował
w 2016 roku Andrzej Duda ws. zmiany
prawa o zgromadzeniach), a zarówno po-
litycy opozycji, jak i inne podmioty upraw-
nione, takie jak Rzecznik Praw Obywa-
telskich, nie decydują się na taki krok ze
względu na polityczne uprzedzenia, to
w ten sposób nie da się podejść do skarg
składanych przez obywateli. W tym przy-
padku należy zauważyć, że liczba skarg
konstytucyjnych kierowanych przez Po-
laków również spadła. W 2014 roku do
Trybunału wpłynęło 375 skarg konstytu-
cyjnych. Na dzień 30 września 2017 roku
takich skarg mamy 188. Liczba skarg zło-
żonych w 2017 roku spadła co najmniej
o ¼, gdyż trudno sobie wyobrazić, że
nagle w ostatnim kwartale Polacy złożą
kolejne 200 pism. Jednak wskaźnikiem,
który najlepiej obrazuje upadek autorytetu
Trybunału, jest liczba pytań prawnych,
kierowanych przez sądy powszechne.
W 2013 roku takich pytań prawnych wpły-
nęło 58, w 2014 80. Natomiast w 2016
roku takich pytań wpłynęło tylko 21.
W roku 2017, według informacji z dnia
30 września, mamy tylko 18 pytań praw-
nych. Oznacza to, że sądy powszechne
kierują zapytania do Trybunału Konsty-
tucyjnego ponad trzykrotnie rzadziej niż
w latach poprzednich. System prawny
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nie zmienił się tak diametralnie, żeby
było w nim trzy razy mniej przepisów,
których wykładnia budzi wątpliwości kon-
stytucyjne. Niestety konflikt trybunalski
sprawił, że sędziowie rzadziej korzystają
ze swojego uprawnienia, co może odbić
się negatywnie na obywatelach. 

Oprócz samego wpływu spraw, należy
również porównać, ile z nich zostało me-
rytorycznie rozpoznanych. W roku 2013
wydano łącznie 71 wyroków, tyle samo
w roku 2014. Natomiast w 2015 roku
liczba ta wzrosła do 99 wyroków. Rów-
nocześnie, umorzeniu podlegało około
100-150 spraw rocznie. W 2016 roku na-
tomiast wydano 39 wyroków oraz umo-
rzono 60 spraw. Rok później, w ciągu
trzech pierwszych kwartałów wydano 21
wyroków, natomiast 46 podlegało umo-
rzeniu. 

Nienadrobione zaległości

Z suchych danych liczbowych wprost wy-
nika, że Trybunał Konstytucyjny pracuje
trzy razy mniej, niż pracował jeszcze w la-
tach 2011-2014. Można to wytłumaczyć
faktem, że wpływa do niego trzy razy
mniej spraw. Pod tym względem, prze-
ciętna wydajność sędziów w Trybunale
nie spadła. Warto jednak spojrzeć na
liczbę spraw, jaka pozostała do rozpat-
rzenia po 2016 roku z lat poprzednich.
Łącznie pozostało ich do rozpatrzenia
165! Nasuwa się więc słuszne pytanie –
dlaczego sędziowie, mając do rozpoznania
dużo mniej spraw niż w latach poprzednich
nie nadrobili zaległości? Skoro orzeczono
wiele mniej wyroków i postanowień, to
dlaczego nie zajęto się tym, co zalega?
Dużo trudniej tutaj o obiektywną odpo-
wiedź. Zgodnie z informacjami prasowymi,
w pierwszym półroczu 2017 roku sędziowie
orzekali w Trybunale tylko 13 dni, a w cza-

sie wakacji trwała prawie trzymiesięczna
przerwa (ostatnie posiedzenie odbyło
się 28 czerwca, a kolejne powakacyjne
11 września). Teoretycznie w tym czasie
można było spokojnie nadrobić zaległości,
z jakimi boryka się TK aż do dnia dzisiej-
szego. Jednak każdą sprawę trzeba roz-
patrywać indywidualnie. Nie można uznać,
że w ciągu tego pół roku dało się załatwić
wszystkie sprawy, gdyż wiele z nich mogło
odznaczać się wyjątkową zawiłością, jed-
nak dane te dają do myślenia. Czym wtedy
zajmowali się sędziowie?

Gdy spojrzymy na te dane jako na
całość, rysuje nam się dość ponury obraz
Trybunału Konstytucyjnego. Niestety spór,
który trwa od prawie dwóch lat, zrujnował
jego autorytet. Ludzie nie widzą w nim
już gwaranta przestrzegania praw i wol-
ności obywateli i strażnika Konstytucji,
tylko element walk partyjnych. Według
badania Kantar Public przeprowadzonego
w listopadzie 2016 roku, tylko 44% an-
kietowanych darzy TK zaufaniem. Dla
porównania, w roku 2011 takie zaufanie
deklarowało 58%. Ta informacja w połą-
czeniu z danymi dotyczącymi wpływają-
cych spraw pokazuje, jak bardzo plemien-
ne walki, do których dochodzi w Polsce
od ponad dwóch lat wpływają na postrze-
ganie przez obywateli organów ochrony
prawnej, które mają przecież w założeniu
bronić ich przed opresyjnością państwa.
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http://fakty.interia.pl/polska/news-fakt-tk-pracowal-w-tym-roku-tylko-13-dni,nId,2422333


O ile jeszcze można wytłumaczyć spadek
zaufania wśród obywateli – wszak nie
posiadają oni wyspecjalizowanej wiedzy
prawniczej – to inną kwestią jest opinia
o Trybunale wśród sędziów i prawników.
Liczba pytań prawnych zadawanych TK
spadła radykalnie. To pokazuje, że sę-
dziowie wolą się opierać na własnym ro-
zumieniu przepisów, a nie czekać na roz-
strzygnięcie Trybunału, które często może
być odłożone w czasie lub niepewne ze
względu na kolejne nowelizacje ustaw
o TK. 

Kiedy zabiorą się do pracy?

Trudno jednak wyciągnąć jednoznaczne
wnioski na temat merytorycznej pracy
samych sędziów. Wpłynęło do nich trzy
razy mniej spraw, co też przełożyło się na
trzy razy mniej orzeczeń. Jednakże nie
zostały nadrobione prawie żadne zale-
głości, co sugeruje, że pomimo prośby
Andrzeja Dudy, TK nie „zabrał się do pra-
cy”. Żeby kompleksowo ocenić pracę Try-
bunału, potrzebne były by kompletne i do-
kładne statystyki. Niestety, takie nie są
publikowane, a te które stawiają poprzed-

niego prezesa w dobrym świetle, dziwnym
trafem znikają z oficjalnych serwisów. To
sugeruje, że osoby kierujące pracami TK
nie chcą być porównywane do pracy swo-
ich poprzedników.

W tym miejscu podkreślam jeszcze
raz, że nie chcę opowiedzieć się po żadnej
stronie sporu o Trybunał Konstytucyjny.
Jednak prosta analiza statystyk związanych
z sądem konstytucyjnym w połączeniu
z celowym usuwaniem statystyk przynosi
przykre wnioski. Trybunał wcale nie działa
lepiej niż za poprzedników. Nie wynika
to z braków w umiejętnościach czy wiedzy
nowych sędziów – wszak często są to wy-
bitni prawnicy, którzy w niczym nie ustę-
pują swoim poprzednikom. Jednak poli-
tyczne gierki, ciągłe nowelizacje procedury
oraz złe zarządzanie pracami Trybunału
sprawiają, że nie jest to wcale „dobra
zmiana”. To też smutny przykład na to,
jak media i politycy potrafią zrujnować
reputację organu, który przez lata był
szanowany. Nigdy we współczesnej historii
nikomu nie wyszło na dobrze zawłasz-
czanie instytucji państwa i oby ta nauka
przypomniała się naszym politykom
wszystkich opcji.
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Naszą rozmowę chciałem zacząć od
refleksji nad centralną ideą, która przy-
świeca Instytutowi Pamięci Narodowej
pod obecnym kierownictwem. Podczas
przesłuchania na prezesa IPN mówił
Pan głównie o duchowym spustosze-
niu, które zasiał w polskich duszach
komunizm. Przytaczał Pan Prezes rów-
nież słowa rotmistrza Pileckiego, który
dokonując porównania swojego losu
w obozie koncentracyjnym i katowni
UB stwierdzał: „Auschwitz to była
igraszka”. Komunizm był złem abso-
lutnym?

Komunizm mając aspiracje ukształtowania
nowego człowieka i unicestwiając wszystko
co istniało do tej pory – mordując i na-
rzucając system antywartości, pozbawiając
człowieka własności i narzucając sank-
cjonującą to wszystko ideologię – był
złem. Obcowanie ze złem jest niszczące,
tym bardziej, jeżeli jest ono tak wszech-

ogarniające, jak w systemie komunistycz-
nym, a temu zostały poddane całe narody
i trwało to przez dziesięciolecia. 

Czy w takim razie nazizm jest „mniej-
szym złem”? 

Absolutnie nie. Nazizm dopuścił się olbrzy-
mich zbrodni o gigantycznej skali okru-
cieństwa, ale trwał krócej. Ponadto został
całkowicie potępiony, odbył się proces
w Norymberdze i chociaż zdecydowana
większość zbrodniarzy uniknęło odpo-
wiedzialności zajmując następnie wysokie
stanowiska w zachodnich Niemczech, ale
też niekiedy w NRD, to dzisiaj osoby od-
wołujące się do nazizmu, nawet do jego
symboliki, spotka śmierć cywilna. Nato-
miast w przypadku komunizmu nie tylko
na uniwersytetach Europy Zachodniej
spotykamy się z opiniami mówiącymi
o jego pozytywnym programie, a dyskusja
w stulecie bolszewickiego przewrotu –

Jarosław szarek
Polski historyk i publicysta, 
od 2016 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Wywiad został wysłany do autoryzacji 23 listopada 2017 roku, prezes IPN
autoryzował go 15 stycznia 2018 roku.

młodzi widzą w wyklętych wzór heroizmu

z prezesem iPN Jarosławem szarkiem 
rozmawia marek wojnar



wręcz niekiedy jego apologia – tylko tego
dowiodły.

Nie mogę się z tym zgodzić. Niemiecki
narodowy socjalizm, owszem, został
potępiony. Ale musimy pamiętać, że
był on tylko jedną z mutacji szerszego
zjawiska, które możemy określić mia-
nem faszyzmu w szerokim rozumieniu
tego słowa. A inne jego odmiany by-
wają relatywizowane. Zresztą nie trzeba
daleko szukać – odwołująca się do
tradycji kolaboranckiego państwa ks.
Jozefa Tiso Partia Ludowa Nasza Sło-
wacja pojawiła się na Marszu Niepo-
dległości.

To doskonale dowodzi tego o czym mówię,
partie odwołujące się do nacjonalizmu
potępia się – niekiedy jako faszystowskie,
natomiast młodzieńców maszerujących
pod sierpami i młotami się toleruje i nikt
się nie oburza. 

W jednym z wywiadów udzielonych
portalowi wpolityce.pl mówił Pan Pre-
zes o tym, że „Narodowy Dzień Żoł-
nierzy Wyklętych, to autentyczne, żywe,
najważniejsze dla IPN święto, wyras-
tające z jego misji”. Innymi słowy: Na-
rodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych jest już ważniejszy, aniżeli Na-
rodowy Dzień Pamięci Powstania War-
szawskiego, a pamięć o oporze anty-
komunistycznym zaczyna wypierać
tradycję oporu antyniemieckiego, Armii
Krajowej i Polskiego Państwa Pod-
ziemnego.  

Absolutnie nie. Przez wiele lat IPN czynił
wiele dla pamięci Powstania Warszaw-
skiego, przecież to była inicjatywa Insty-
tutu, aby włączać syreny 1 sierpnia o 17.00
i to się przyjęło, to myśmy promowali

hasło „Powstanie Warszawskie – bitwa
o Polskę”, a liczne publikacje, wykłady…
Absolutnie nie zgadzam się z zarzutami,
iż pamięć o Armii Krajowej jest wypychana
przez kult Żołnierzy Wyklętych. Powojenne
podziemie antykomunistyczne było
w znacznym stopniu kontynuacją struktur
z okresu II wojny światowej. Przecież
Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość stanowi
swego rodzaju kontynuację Armii Krajo-
wej. Żołnierze Wyklęci zawładnęli pamięcią
zbiorową, ale stało się tak, gdyż przez kil-
kadziesiąt lat pamięć o tym oporze nie
funkcjonowała w przestrzeni publicznej.

To wywołało reakcję. Instytut Pamięci
Narodowej uczynił wiele, aby przywrócić
tę pamięć, ale proces ten rozpoczął jeszcze
przed powstaniem Instytutu. Warto tu
wspomnieć o aktywności fundacji mece-
nasa Grzegorza Wąsowskiego, Fundacji
„Pamiętamy” czy Ligii Republikańskiej.
Atrakcyjność Żołnierzy Wyklętych polega
też na tym, że młode pokolenie znalazło
w nich wzorce poświęcenia czy heroizmu.
To wszystko, czego nie dostrzegało w po-
koleniu „Solidarności”, której niektórzy

17

THINKZINE, nr 2(92)/2018, 7 lutego–6 marca 2018 www.nowakonfederacja.pl

oczywiście podczas wojny

z okupantem zdarzały się

nadużycia, ale trzeba je

badać z uwzględnieniem

realiów historycznych, które

w dobie walki

z totalitaryzmami były tak

specyficzne, że dzisiaj są

mało rozumiane
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przywódcy nie dochowali w wolnej Polsce
wierności ideałom sierpnia 1980 roku. 

Ale przecież wśród Żołnierzy Wyklętych
też nie wszystkie postacie miały krysz-
tałowe życiorysy. Dowódcy tacy jak
Romuald Rajs „Bury” czy Józef Za-
dzierski „Wołyniak” zapisali się w his-
torii jako osoby dokonujące zbrodni
na ludności cywilnej, odpowiednio:
białoruskiej i ukraińskiej. Tymczasem
banner poświęcony temu pierwszemu
pojawił się w Muzeum II Wojny Świa-
towej, a drugi spośród nich jest wy-
mieniony jako bohater antykomunis-
tycznego powstania w konspekcie wy-
stawy Muzeum Żołnierzy Wyklętych
i Więźniów Politycznych PRL. Nasza
polityka pamięci wobec tego zagad-
nienia wydaje się nie być dostatecznie
zniuansowana.

Zniuansowanie dotyczy także określenia
„zbrodnia”, bowiem z wypowiedzi pana
redaktora wynika, że oto przedstawiciele
polskiego Podziemia ruszyli się ze swoich
kwater na wieś białoruską i ukraińską,
by dokonywać zbrodni na ludności cy-
wilnej. Tak nie było, i naukowcy oraz
prokuratorzy z IPN prowadzą w tych spra-
wach szczegółowe badania i śledztwa.
Oczywiście podczas wojny z okupantem
zdarzały się nadużycia, ale trzeba je badać
z uwzględnieniem realiów historycznych,
które w dobie walki z totalitaryzmami
były tak specyficzne, że dzisiaj są mało
rozumiane.

Obawiam się, że zbytnie niuansowanie
zbrodni popełnionych przez polskie
podziemie doprowadzi nas do zwy-
czajnego zrelatywizowania historii.
Przykład tego widzimy w polityce his-
torycznej Ukrainy, która niuansując

zbrodnie swoich partyzantów stworzyła
narrację, jakiej w żaden sposób nie
można uznać za zniuansowaną. Myślę,
że nie powinniśmy iść tą drogą, a nie-
porównywalnie mniejsze zbrodnie pol-
skiego podziemia należy uczciwie na-
zwać zbrodniami. 

Dzisiaj łatwo jest takie oskarżenia rzucać,
chociaż ci, którzy to czynią choćby oska-
rżając kapitana Romualda Rajsa „Burego”
może najpierw poznaliby wyniki badań,
choćby dr. Kazimierza Krajewskiego, a po-
tem głosili swe opinie. Trzeba brać pod
uwagę warunki, w jakich on działał, gdy
dowódca stawał przed wyborem ratowania
oddziału czy egzekucji konfidentów itp.
Dotoczy to także czasu II wojny światowej.
Na przykład, gdy Niemcy aresztowali
wiosną 1944 roku komendanta Okręgu
Kraków AK, płk. Józefa Spychalskiego,
rozpoczęto przygotowania do jego odbicia.
W tym celu do miasta przewożono trans-
porty broni na furmankach. Jedna z nich
natknęła się na policję granatową – dwóch
Polaków. W oddziale AK rozpoczął się
spór, co zrobić z zatrzymanymi policjan-
tami. Część akowców proponowała, aby
ich rozstrzelać, inni optowali za tym, aby
puścić ich wolno. Zatrzymani błagali o li-
tość, zapewniali, że nikomu nic nie po-
wiedzą. Żołnierze AK zatem ich puścili.
Tymczasem oni zawiadomili Niemców,
i ci na drugi dzień wymordowali część
oddziału. Dziś stoi pomnik poświęcony
temu wydarzeniu. Takich sytuacji było
znacznie więcej. Dowódcy stawali przed
dramatycznymi wyborami – zabicia kogoś
celem chronienia własnego oddziału albo
puszczenia go wolno i tym samym nara-
żenia życia własnych podkomendnych,
tylko że w odniesieniu do czasów II wojny
oceny takiego postępowania są o wiele
łagodniejsze.
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W przypadku Zadzierskiego i Rajsa
mówimy o zbrodniach, których ofiarami
padały m.in. kobiety i dzieci. To trochę
inna sytuacja.

Nikt nie kwestionuje dramatu jakim jest
śmierć osób cywilnych, a szczególnie ko-
biet, dzieci, ale gdy toczy się walkę zbrojną,
takie sytuacje się zdarzają, tak też było
z antykomunistycznym podziemiem, ale
pojedyncze wypadki – będące niekiedy
wynikiem przekroczenia zasad obrony
koniecznej, a niekiedy błędu – nie obcią-
żają całej formacji.

Używając sformułowania „Żołnierze
Wyklęci” nieco fałszujemy rzeczywis-
tość. Faktycznie oni są już dawno „nie-
wyklęci”. Wydaje mi się, że obecnie
najbardziej zapomnianą formacją zbroj-
ną z okresu II wojny światowej są Ba-
taliony Chłopskie. Próbuje je upamięt-
niać tylko PSL i to niezbyt aktywnie. 

Nie podzielam tej oceny. Podróżując po
Polsce w wielu małych miasteczkach na
tych obszarach, gdzie Bataliony Chłopskie
były aktywne możemy znaleźć ulice ich
dowódców. Powstało też wiele publikacji
na ten temat. 

Co konkretnie Instytut Pamięci Naro-
dowej robi w tym temacie? 

Wiele publikacji poświęconych Batalionom
Chłopskim powstało już okresie PRL.
Przed kilku laty Oddział IPN w Rzeszowie
wydał materiały pokonferencyjne, ale nie
jest to temat, którym w szczególny sposób
zajmuje się IPN, funkcjonują zresztą inne
placówki, które mogę te kwestie szerzej
badać. Dzisiaj działa aktywnie w tym
aspekcie choćby Muzeum Historii Pol-
skiego Ruchu Ludowego, które prowadzi

ożywioną działalność wydawniczą. Należy
też pamiętać, że drogi wielu żołnierzy Ba-
talionów Chłopskich prowadziły do pod-
ziemia antykomunistycznego. Najsłyn-
niejszym tego przykładem jest słynny
Józef Kuraś „Ogień”.

W wywiadzie udzielonym Polskiej
Agencji Prasowej mówił Pan Prezes
o albumach poświęconych „ojcom nie-
podległości”. Wymienił Pan nazwiska
wszystkich spośród nich oprócz Ig-
nacego Daszyńskiego. Z podobnym
zaniechaniem mieliśmy do czynienia
w przypadku sejmowej ustawy o Na-
rodowych Obchodach Setnej Rocznicy
Odzyskania Niepodległości Rzeczypo-
spolitej Polskiej. To zostało na szczę-
ście naprawione na poziomie Senatu.
Ale czy nie mamy do czynienia, jednak
z ostrożną próbą wygumkowania tra-
dycji lewicowej? 
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Nic takiego nie ma miejsca, to niepraw-
dziwe stwierdzenia. Nie pominąłem Ig-
nacego Daszyńskiego, jemu też będzie
poświęcony album przygotowany przez
Instytut Pamięci Narodowej. Pamiętamy
o Kazimierzu Pużaku czy Tomaszu Arci-
szewskim, zdecydowanie odróżniamy ko-
munistów od niepodległościowych socja-
listów. 

Poprzedni raz miałem okazję słuchać
Pana Prezesa na żywo podczas kon-
ferencji w Gliwicach poświęconej Kre-
som Wschodnim. Ten element naszych
dziejów jest zauważalnie mocniej eks-
ponowany w IPN pod obecnym kie-
rownictwem. Dlaczego jest on taki
ważny? 

Kresy stanowią znaczący fragment naszego
dziedzictwa kulturowego, naszej tożsa-
mości. Uważam, że nie można zrozumieć,
czym jest polskość, bez dziedzictwa kre-
sowego. Korzenie największych twórców
polskiej kultury XIX w. i pierwszej połowy
XX w, znajdowały się właśnie na tej prze-
strzeni wielu kultur, wielu wyznań. Am-
putując pamięć o naszym dziedzictwie
kulturowym na Kresach niesłychanie ogra-
niczymy nasze duchowe bogactwo, jakim
jest polskość. To do tradycji Kresów po-
winny odwoływać się ziemie przyłączone
do Polski po II wojnie światowej, na któ-
rych setki tysięcy, jeżeli nie miliony daw-
nych mieszkańców ziem wschodnich II
Rzeczypospolitej rozpoczęło budowę swych
nowych domów. 

Upamiętnienie dziedzictwa kresowego
w znacznym stopniu zależy od sto-
sunków z państwami, do których obec-
nie należą te terytoria. Tymczasem
z Ukrainą mamy konflikt – nie możemy
prowadzić ekshumacji i stawiać upa-

miętnień na jej terytorium. Władze pol-
skie w odpowiedzi wprowadziły zakaz
wjazdu do Polski dla osób zaangażo-
wanych w blokowanie naszych prac
poszukiwawczych. Sekretarz ukraiń-
skiej Komisji ds. Wojen i Represji Po-
litycznych, Swiatosław Szeremeta, zos-
tał zawrócony z polsko-ukraińskiej gra-
nicy, a według nieoficjalnych informacji
zakazem wjazdu na terytorium RP pol-
skie władze objęły też kierownika ukra-
ińskiego IPN, Wołodymyra Wjatrowy-
cza. Jak widzi Pan Prezes perspektywy
porozumienia ze stroną ukraińską? 

W znacznym stopniu zależy to od strony
ukraińskiej. Na Ukrainie jest bardzo liczne
grono naukowców, z którymi można się
współpracować i rozmawiać. Z kolei osoby,
które Pan wymienił są trudnymi partne-
rami we współpracy. Wołodymyr Wjat-
rowycz w bezpośrednich rozmowach spra-
wiał wrażenie człowieka, który rozumie
pewne kwestie, po czym wygłaszał opinie
zupełnie nieodpowiadające faktom. Nasz
sprzeciw budzi porównywanie Armii Kra-
jowej do Ukraińskiej Powstańczej Armii
czy sugerowanie, że umieszczając na Gro-
bie Nieznanego Żołnierza tablicę poświę-
coną m.in. walkom z ukraińskim podzie-
miem w Birczy chcieliśmy uhonorować
czekistów. Strona ukraińska daje także
dowody, że ma swobodny stosunek wobec
upamiętnień stawianych na terytorium
swojego kraju. Mowa tu o takich kwestiach
jak nieodpowiadające faktom upamięt-
nienie 600 członków Siczy Karpackiej na
Przełęczy Wereckiej, rzekomo pomordo-
wanych przez Korpus Ochrony Pogranicza,
czy podobnie kontrfaktyczne miejsce pa-
mięci dwóch tysięcy Ukraińców pomor-
dowanych w Przebrażu, niby to przez
Niemców i Polaków. Niestety jednym z re-
zultatów tej sytuacji jest rezygnacja wy-
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bitnego historyka i wyważonego badacza,
prof. Waldemara Rezmera, z kierownictwa
Polsko-Ukraińskim Forum Historyków.
Jego zdaniem dalsza współpraca jest nie-
możliwa, gdyż zamiast dyskusji na temat
naukowo zbadanych faktów strona ukra-
ińska faktycznie polityzuje historię. 

Strona ukraińska też ma do nas za-
strzeżenia w kwestii upamiętnień –
tutaj chodzi o piętnaście aktów wan-
dalizmu w latach 2014-2017 wobec
siedmiu ukraińskich miejsc pamięci
w Polsce poświęconych UPA. Woło-
dymyr Wjatrowycz często podkreśla,
że Polacy przedstawiają fałszywy obraz
wydarzeń mówiąc, że Ukraińcom cho-
dzi tylko wyłącznie o Hruszowice.

Hruszowice były momentem przełomo-
wym. Sposób zniszczenia tego pomnika
i czas, w którym się to odbyło najdelikatniej
mówiąc budzą wiele wątpliwości. Niemniej
faktem jest, że monument ten od przeszło
dwudziestu lat stał bez zezwolenia polskich
władz. Co więcej miał on charakter nie
tyle upamiętniający, ile gloryfikujący UPA,
a konkretnie jej cztery kurenie działające
na tzw. Zakerzoniu. Godzimy się na groby

członków UPA na miejsca pochówku, ale
bez gloryfikacji formacji, w której służyli.
Dlatego proponowaliśmy w Hruszowicach
przeprowadzenie ekshumacji, aby prze-
konać się czy ktoś naprawdę leży w tym
miejscu, a następnie w oparciu o to po-
stawić odpowiednie upamiętnienie. 

Niemniej oprócz Hruszowic mamy jesz-
cze sześć innych miejsc pamięci. Czy
nie należałoby zrekonstruować tych,
w których faktycznie spoczywają ludz-
kie szczątki?

Nie mamy w Polsce problemu z upamięt-
nieniem żołnierzy obcych formacji. Na
terenie Polski znajduje się kilkanaście
cmentarzy, na których spoczywają tysiące
żołnierzy Wehrmachtu, a niekiedy nawet
funkcjonariusze SS. Ludzie ci nas mor-
dowali i pozbawili niepodległości, ale, my
będąc częścią cywilizacji łacińskiej, uwa-
żamy, że zwłokom ludzkim należy się,
najdelikatniej mówiąc, spokój. Podobnie
członkowie UPA mają prawo do spoczy-
wania w grobach na ziemi polskiej. 

Zastanawiam się czy IPN podejmuje
wystarczająco dużo działań, aby pro-
pagować polski punkt widzenia na
kwestię konfliktu polsko-ukraińskiego
w okresie II wojny światowej. Mamy
wiele fundamentalnych prac, które
funkcjonują tylko w polskim obiegu
czytelniczym. Jedynie książka Grze-
gorza Motyki „Od rzezi wołyńskiej do
akcji Wisła” została przetłumaczona
na język ukraiński, ale nie na języki
zachodnie. Za to książka Wołodymyra
Wjatrowycza o tzw. drugiej wojnie pol-
sko-ukraińskiej jest tłumaczona na ję-
zyk angielski. Nie widać też działań
skierowanych do szerszych mas,
a przecież IPN ostatnio pokazał, że
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potrafi stworzyć kapitalne filmy pro-
mocyjne o historii Polski.

Prowadzimy stronę internetową poświę-
coną ludobójstwu wołyńskiemu. Instytut
Pamięci Narodowej wydał historię Polski
po ukraińsku, która okazała się bestsel-
lerem, docierając do wielu środowisk na
Ukrainie. Przygotowujemy dużą między-
narodową sesję w końcu czerwca tuż
w przeddzień 75 rocznicy ludobójstwa na
Wołyniu, której apogeum przypadło 11
lipca 1943 r. Na pewno będzie to forma
wprowadzenia do obiegu naukowego tych
treści, o których Pan mówi. Niemniej zga-
dzam się, że jako IPN moglibyśmy być
w tej kwestii jeszcze bardziej aktywni. 

Mamy spór o historię z Ukrainą, mo-
żemy mieć konflikt pamięci z Białorusią.
Kontrowersje budzą pomysły deko-
munizacji ulic poświęconych białoru-
skim działaczom kultury: Jankowi Ku-
pale, Jakubowi Kołasowi czy Broni-
sławowi Taraszkiewiczowi. 

Największy spór dotyczy Bronisława Ta-
raszkiewicza – zasłużonego twórcy no-
woczesnej ortografii białoruskiej języko-
znawcy, tłumacza „Pana Tadeusza”. Z jed-
nej strony miał on potężne zasługi, z dru-
giej był ortodoksyjnym komunistą. Czy-
tając jego wypowiedzi z lat dwudziestych,
widzimy w nich skrajny antypolonizm.
Z tego też powodu został aresztowany
i skazany przez polskie sądy na więzienie.
Występował też przeciwko Białorusinom,
którzy nie byli komunistami, a chcieli
niepodległej Białorusi. Był aktywnym
twórcą systemu, który przyniósł śmierć
wielu białoruskim patriotom, a w końcu
on – komunista często określający fa-
szystami swych rodaków niepodzielających
jego ideologii – stał się jego ofiarą w 1938

roku. Zaproponowałem stronie białoru-
skiej, aby się spotkać i omówić w dyskusji
kontrowersje dotyczące tej postaci w świet-
le posiadanych przez nas dokumentów.
Zostało to bardzo dobrze przyjęte, w każ-
dym razie racje strony białoruskiej są
nam znane i poważnie je rozważamy. Ta
rozmowa jest bardzo trudna, gdyż w Polsce
nie akceptujemy gloryfikacji Lenina czy
Dzierżyńskiego, co ma miejsce na Biało-
rusi, ale mam nadzieję, że rozwiążemy
ten problem biorąc pod uwagę wszystkie
międzynarodowe uwarunkowania. 

Jest jeszcze jedno ognisko sporu z Bia-
łorusią, które stanowi ocena postaci,
o której rozmawialiśmy już wyżej –
Romualda Rajsa „Burego”. 8 listopada
w Przystanku Historia odbyła się pre-
zentacja książki Mariusza Bechty i Woj-
ciecha Muszyńskiego „Przeciwko Pax
Sovietica”. Pojawił się tam przedsta-
wiciel ambasady Białorusi, który za-
powiedział, że jego państwo będzie
stanowczo protestować przeciwko ro-
bieniu z Rajsa bohatera. 

Żyjemy w wolnej Polsce i każdy może
wyrażać swe poglądy, a wymienieni przez
Pana historycy są gotowi wziąć udział
w dyskusji i wówczas poznamy argumenty
obu stron, a prawda się zawsze obroni.

Niebawem możemy mieć też konflikt
historyczny z Niemcami. IPN będzie
się zajmował kwestią reparacji? 

Instytut Pamięci Narodowej nie uchyla
się przed badaniem tych kwestii, choć
w naszych zasobach nie ma archiwaliów,
które by mogły pomóc w obliczeniu strat
materialnych. Zresztą przeliczenie wartości
sprzed siedemdziesięciu lat jest pracą dla
ekonomistów, a nie dla historyków. Za to
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zadeklarowaliśmy gotowość do policzenia
strat osobowych. Kwestia ta jest bardzo
trudna, gdyż życia ludzkiego nie można
przeliczyć na pieniądze. Ponieśliśmy gi-
gantyczne straty osobowe i materialne.
Pozbawiono nas znacznej części elit, które
były w systematyczny sposób mordowane
od pierwszego dnia okupacji, a tego nie
wynagrodzą żadne sumy. Problem repa-
racji stanowi reakcję na politykę histo-
ryczną ze strony Niemiec. W rzeczywistości
część niemieckich środowisk relatywizuje

własną odpowiedzialność za II wojnę
światową, czyniąc Polaków współwinnymi
popełnionych zbrodni. Już w polsko-nie-
mieckim traktacie z listopada 1990 r.
w ogóle nie ma mowy na temat tego, kto
wywołał II wojnę światową, za to wiele
jest o niemieckich wysiedlonych, okre-
ślanych przez stronę niemiecką jako „wy-
pędzeni”. Te tendencje w niemieckiej po-
lityce historycznej są obecne po dziś dzień
i na takie spojrzenie na historię II wojny
światowej nie ma zgody. 
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marek woJNar
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”
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Mam takie zdjęcie sprzed prawie 10 lat,
na którym trzymam na kolanach mojego
kilkumiesięcznego syna i czytam książkę.
Przypomniałem sobie o nim niedawno,
czytając tym razem kilkutygodniowej cór-
ce. I uśmiechnąłem się, zdając sobie spra-
wę, że pierwszą książką była „Filozofia
publiczna Solidarności. Solidarność 1980–
1981 z perspektywy republikańskiej tra-
dycji politycznej” Elżbiety Ciżewskiej-
Martyńskiej, a druga to „Przekroczyć
 nowoczesność. Projekt polityczny ruchu
społecznego «Solidarność»” Krzysztofa
Mazura.

Nie chodzi o to, że jestem nierefor-
mowalnym jajogłowym – do czasu, aż
dziecko zacznie rozumieć, co mu się czyta,
i zrozumie, że nic z tego nie rozumie,
można połączyć wspólne spędzanie czasu
z lekturą, na którą czasu w takich oko-
licznościach nie ma znowu aż tak dużo.
Chodzi o to, że nikt z zaangażowanych
w ten czytelniczy dialog nie pamięta opi-
sywanych wydarzeń, a ich głównych au-
torów poznał dopiero, gdy zamienili swetry
na marynarki, a działalność związkową

czy podziemną zastąpiła polityczna walka.
Nie mówiąc o pokoleniu najmłodszym,
które „pozna” ich jako sędziwych starusz-
ków lub bohaterów rozdziału w podręcz-
niku. Można powiedzieć – banał: tak
samo jest z każdym wydarzeniem histo-
rycznym sprzed co najmniej kilkudzie-
sięciu lat. A jednak nie do końca. Tematem
jest tu mit założycielski współczesnej Pol-
ski, „ideały Sierpnia” i „karnawał Soli-
darności”, co do wartości których dla pol-
skiej tradycji narodowej i państwowej
jesteśmy wyjątkowo zgodni. I my, którzy
nie możemy tych wydarzeń pamiętać (Ci-
żewska-Martyńska była w Sierpniu’80
niemowlęciem, Mazura i mnie nie było
na świecie), nadal wadzimy się nie tylko
z nimi, ale także z ówczesną filozofią po-
lityczną. Zadajemy sobie nie tylko pytanie
„coście uczynili z tą krainą”, ale także „co
chcieliście uczynić”.

Ideolodzy i robotnicy

To nie jest łatwe pytanie: sam związek li-
czył miliony członków, jego liderzy, wspie-

stefaN sękowski
Zastępca Dyrektora „Nowej Konfederacji”, 
kierownik sekcji Publicystyki

Wbrew temu, co pisze Krzysztof Mazur, mit ruchu społecznego „Solidar-
ność” nie pomoże nam „przekroczyć nowoczesności”. Nie jesteśmy
bowiem w stanie odpowiedzieć na pytanie, „co «Solidarność» miała na myśli”

Nie zrozumiemy już „solidarności”



rani przez intelektualistów nieraz o krań-
cowo różnej proweniencji ideowej, mieli
także swoją wizję rzeczywistości. Nie
wszystko jest także zapisane w oficjalnych
dokumentach programowych, nie wszyst-
ko chciano mówić lub pisać. Mazur (skupię
się na jego książce, wydanej niedawno
przez Ośrodek Myśli Politycznej) swoją
wizję przekazu „Solidarności” buduje z in-
terpretacji tak różnych źródeł, jak doku-
menty programowe, bibuła, wypowiedzi
prasowe, reportaże, homiletyka, wiersze
czy piosenki. Do tego posiłkuje się inter-
pretacjami, nierzadko spisywanymi post
factum. Mając do wyboru: albo napisać
książkę spełniającą wymogi naukowości,
albo książkę, z której można się czegoś
dowiedzieć (jednocześnie podejmując ry-
zyko wplątania się w subiektywne inter-
pretacje wybranych autorytatywnie przez
siebie źródeł), wybrał to drugie. Inaczej
chyba się nie dało.

Ale czy się udało? Z pewnością „Prze-
kroczyć nowoczesność” nie jest eseistyką,
literaturą autobusową; lekturze trzeba
poświęcić więcej czasu i uwagi. Z drugiej
strony autor sztywno trzymając się układu
„«Solidarność» a…” prowadzi nas między
różnymi aspektami rzeczywistości i war-
tościami, które były ważne dla tego ruchu
społecznego. Przy okazji szukania wspól-
nych mianowników wskazuje na liczne
różnice w myśleniu poszczególnych dzia-
łaczy, grup i środowisk. Czasem polegają
one na innym rozłożeniu akcentów, innym
razem – na wzajemnie wykluczającym
się oglądzie rzeczywistości. Zdaniem Ma-
zura „Solidarność” spinał aideologiczny
pragmatyzm polityczny, który pozwalał
w jednym, bardzo szerokim środowisku
łączyć tak różne tendencje. W tym pro-
jekcie kluczową rolę odgrywało pojęcie
godności; „Solidarność” chciała także
przykładowo maksymalnej partycypacji

obywateli w życiu społecznym. Podkreślała
wagę narodu i rolę katolicyzmu w polskiej
historii, nie popadając jednocześnie w na-
cjonalizm i teokratyzm, była świadoma
braku suwerenności, ale i tego, że przy
ówczesnym układzie geopolitycznym nie
ma możliwości jej całkowitego odzyskania.
Wiele z poglądów – jak choćby na gospo-
darkę – nie da się klasyfikować wedle
tradycyjnych podziałów, choć na pewno,
poza wyjątkami, solidarnościowcy nie po-
stulowali radykalnych reform wolnoryn-
kowych, a raczej stawiali na reformy
w stronę „komunizmu z ludzką twarzą”.

Z tym rzeczywiście można się zgodzić.
Pojawia się jednak pytanie: dlaczego tak
było, i co z tego wynika. Jeśli chodzi
o pierwszą kwestię, to w trakcie lektury
nurtowała mnie myśl: ile w tej „Solidar-
ności” opisywanej przez Mazura (czyli,
ufając w intelektualną uczciwość autora,
możliwie bliskiej realiom) było myślenia
robotników, a ile intelektualistów. Bo,
nie ukrywajmy, to były dwa różne światy,
które musiały ze sobą współpracować.
Możliwe, że przyjęcie tak aideologicznej
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i pragmatycznej postawy udało się dlatego,
że spójnością logiczną idei ruchu nikt się
specjalnie nie przejmował – a jeśli się
przejmował, to zbytnie dzielenie włosa
na czworo ucinano w imię zdrowego roz-
sądku. Jednak jako że świat, w którym
żyjemy, kieruje się pewnymi prawami,
nieuporządkowany amalgamat idei nie
mógłby stanowić kośćca wielomilionowego
ruchu społecznego, trzeba było go więc
jednak oprzeć na wspólnej i spójnej wizji. 

Co Solidarność miała na myśli?

To wbrew pozorom nie tylko kwestia
czysto akademicka. Od tego, czy w pro-
jekcie politycznym „Solidarności” więcej
było przypadkowości, nieuporządkowania,
czy też więcej próby dojścia do jakiejś
syntezy, nieograniczonej doktryną, zależeć
może także to, jak rozumiemy „Solidar-
ność” dziś i to, czy może ona nam dziś
coś jeszcze powiedzieć. W jakiejś mierze
te dwa układy odzwierciedlają dwie ścieżki
interpretacyjne, jakie proponuje Mazur
w najbardziej osobistej, ostatniej części
swojej książki. Według pierwszej, „Soli-
darność” „wprost czerpała z unikalnego
doświadczenia jej twórców. To z przeżycia
o charakterze egzystencjalnym wyrastał
projekt polityczny, którego strukturę wy-
znaczały uniwersalne wartości moralne
stanowiące fundament wspólnoty poli-
tycznej, aideologiczny pragmatyzm poli-
tyczny w działaniu oraz eklektyczność
myślenia w projektowaniu konkretnych
rozwiązań”. Według drugiej „twórcy «So-
lidarności», nie zgadzając się na zamknię-
cie historii w doczesności, determinis-
tyczną wiarę w postęp, wyrugowanie me-
tafizyki z życia społecznego, swoiście ro-
zumiany indywidualizm czy oderwanie
zasad moralnych od polityki, tak naprawdę
przekraczali ramy nowoczesności”. To,

którą z nich wybierzemy, ma wpływ na
to, czy dziś możemy z dorobku „Solidar-
ności” czerpać, a jeśli tak, to w jakim
stopniu.

Od czasów liceum słyszę w głowie
ostrzeżenie, że interpretując jakiś tekst
nie powinienem zadawać pytania: „co po-
eta miał na myśli?”, bo tego nigdy się nie
dowiemy: pisząc wiersz mógł być np. pi-
jany i nie mieć nic na myśli – ważne jest
to, co napisał. Tak samo powinniśmy po-
dejść do dorobku myśli politycznej „Soli-
darności”: nie wiadomo, czego jej twórcy
„chcieli”, chyba że to explicite napisali.
A tego, że chcieliby „przekroczyć nowo-
czesność”, nie napisali. Sam wątpię w taką
interpretację, ale i to nie ma większego
znaczenia, bo to, co myślały miliony dzia-
łaczy lub przynajmniej setki twórców idei
„S”, jest i na zawsze pozostanie dla mnie
nie do poznania. Mógłbym w przybliżeniu
i subiektywnie ocenić, jaki był ówczesny
duch, ale aby to zrobić rzetelnie, musiał-
bym żyć w tych czasach i mniej lub bardziej
bezpośrednio uczestniczyć w opisywanych
wydarzeniach. A to, jak już ustaliliśmy,
nie miało miejsca. Jedyną możliwą do
przyjęcia dla mnie interpretacją jest ta
pierwsza. Tymczasem wydaje się, że dla
Mazura – druga. Jakkolwiek by się kry-
gował, zasłaniał cytatami czy zostawiania
pewne kwestie otwarte – zatytułował
swoją książkę tak, a nie inaczej, a w „Za-
kończeniu” dominują już tylko rozważania
na temat „przekraczania nowoczesności”.
Tyle, że autor nie podaje przekonujących
argumentów na rzecz tej tezy. Przykładowo
pisząc, że „ruch społeczny sensu swojej
misji dziejowej poszukiwał raczej w od-
wołaniu do transcendencji”, powołuje się
na… homilię Jana Pawła II. Problem
w tym, że Jan Paweł II nie był działaczem
„Solidarności”. Czyniąc go arbitralnie jed-
nym z trzech ideowych patronów „S”
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(obok Edwarda Abramowskiego i ks. Jó-
zefa Tischnera) powinien udowodnić, że
taka też była recepcja słów papieża. Parę
stron dalej Mazur powołuje się na słowa
Pawła Śpiewaka, niewątpliwie świadka
wydarzeń, którego w dodatku trudno po-
sądzać o katolicką stronniczość. Śpiewak
stwierdza, że ład polityczny był dla człon-
ków „S” wyrazem „obiektywnego porządku
wartości. (…) Wiara w Boga nie była za-
łożeniem, teoretycznym postulatem, ale
czymś intensywniej odczuwanym. Tym
bardziej po pieszej wizycie w Polsce pierw-
szego polskiego Papieża”. Jeśli weźmiemy
na wiarę ten argument z autorytetu, to
i tak nadal nie świadczy on o tym, że
mieliśmy do czynienia z przekraczaniem
nowoczesności. Warto wspomnieć, że naj-
bardziej masowe protesty w PRL nie od-
były się w obronie krzyża, budowy Ko-
ścioła, lekcji religii w szkole czy krytyki
aborcji, ale przeciwko podwyżkom cen
żywności. Był to poważny problem, ale
także wpisując go w postulaty „godno-
ściowe”, razem zresztą z innymi, nie tylko
o charakterze socjalno-ekonomicznym,
trudno traktować jako element obcy no-
woczesności.

Puzzle nie pasują do siebie

Mamy tu więc do czynienia z daleko idącą
nadinterpretacją, polegającą na przypi-
sywaniu ruchowi „Solidarność” chęci prze-
prowadzenia czegoś na kształt rewolucji
społeczno-polityczno-mentalnej. Tego nie
da się zrobić, nie bazując na własnych
wyobrażeniach o niej. Na tym polega
trudność „rekonstrukcji myślenia poli-
tycznego podmiotów zbiorowych”. Nie
ma czegoś takiego, jak zbiorowa jaźń,
która mogłaby wytworzyć jednolitą myśl.
O myśleniu tymi samymi kategoriami,
wspólnej mentalności czy idei można mó-

wić jedynie uogólniająco, co ma także
swoją wartość, ale na pewno nie przed-
stawia obiektywnej wiedzy. Na pewno
jednak możemy zrekonstruować wspólny
mianownik w myśleniu, takie elementy
można wyszukać w myśli różnych ideo-
logów czy patronów ruchu. Tam, gdzie
Mazur opisuje podobieństwa i różnice
między nimi w ocenie kwestii takich jak
wolność, ustrój państwa czy wymarzony
system gospodarczy, udaje mu się to.
Tam, gdzie próbuje odtworzyć coś na
kształt metaidei Solidarności – nie. Te
elementy akurat w tym aspekcie nie tworzą
jednej układanki.

Tymczasem Mazur zdaje się mówić:
a jednak ułożyłem tę układankę. Książkę
kończy propozycja „pozytywno-radykalnej”
odpowiedzi na pytanie, „czy «Solidarność»
mogła trwale przekroczyć ramy nowo-
czesności?” – mówiąca, że „dziedzictwo
Sierpnia stanowi zatem ciągle nieodkryty
skarb, z którego świat zachodni może
czerpać inspiracje w wychodzeniu z kry-
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zysu późnej nowoczesności”. Problem
w tym, że on jest nieodkryty, bo i odkryć
się go w całości nie da: można wykorzy-
stywać co najwyżej odnajdywane monety,
gliniane naczynia czy ozdoby z kości sło-

niowej. Doświadczenie pokoleniowe na-
szych rodziców i dziadków pozostanie dla
nas pewną legendą, z której wiele można
się nauczyć, ale w całości jej nie poznamy.
Być może dlatego jest tak fascynująca.
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„Prezentowałem wrażliwość nie socjal-
demokratyczną, a chrześcijańską!”. Te
słowa prof. Adama Strzembosza jak w so-
czewce ujmują najważniejszy chyba wątek
wywiadu-rzeki, który z byłym pierwszym
prezesem Sądu Najwyższego przeprowa-
dził Stanisław Zakroczymski. Portret
Strzembosza wyłaniający się z kart książki
„Między prawem a sprawiedliwością” to
wręcz archetyp postaci dziś już coraz rza-
dziej spotykanej. Postaci idealistycznego,
chrześcijańskiego intelektualisty, którego
kształtowały wzorce przedwojenne. Czło-
wieka, który z racji swojej wiedzy i umie-
jętności trafia w środowisko polityków,
i który – z racji swoich poglądów i etyki –
musi ciągle balansować między przyjmo-
waniem odpowiedzialności za państwo
a wycofywaniem się z bezwzględnego
świata „politics” – skomplikowanego ukła-
du rozgrywek personalnych, powiązań
i podwieszeń.

Zderzenie dwóch światów

Prowadzący wywiad Stanisław Zakro-
czymski, historyk i student prawa (rocznik
1994), wychował się już w innym świecie –
i zetknięcie tych dwóch światów w dużej
mierze stanowi o kształcie rozmowy. Za-
kroczymski jest redaktorem magazynu
„Kontakt”, pisma o lewicowej wrażliwości,
inspirującego się jednocześnie nauką spo-
łeczną Kościoła. To ostatnie łączy prowa-
dzącego wywiad z respondentem. Z kolei
wrażliwość Strzembosza jest raczej pra-
wicowa. Nie unika on deklaracji konser-
watyzmu, negatywnej opinii o PRL (który
wśród nowej lewicy budzi ostatnio coraz
częściej uczucia sentymentalne). Profesor
mówi o swoim poparciu dla idei deko-
munizacji (przede wszystkim w latach
90., kiedy – jego zdaniem – spór ten był
jeszcze aktualny) i o swojej przynajmniej
częściowo negatywnej ocenie transformacji

Jarema Piekutowski
Socjolog, kierownik projektów badawczych, 
społecznych i kulturalnych

Najbardziej palącym pytaniem, które budzi we mnie lektura wywiadu-rzeki
z Adamem Strzemboszem „Między prawem a sprawiedliwością” jest kwes-
tia tego, czy idealizm, jaki prezentuje były I prezes Sądu Najwyższego,
pozwala w czasach fake newsów i twitterowych zapasów na skuteczność
polityczną

idealista 
w bezwzględnym świecie polityki



ustrojowej. Dla Zakroczymskiego jedną
z najważniejszych kwestii wydaje się spór
między wrażliwością lewicową a neolibe-
ralizmem. W jego pytaniach i wypowie-
dziach pobrzmiewa przekonanie, że to
„logika liberalna” stanowi szczególny pro-
blem od czasów transformacji. Te miejsca
rozmowy są z jednej strony szczególnie
ciekawe, gdyż narrację Strzembosza
umieszczają w niespodziewanych ramach
wyłaniającego się w ostatnich latach sporu
politycznego. Nie da się jednak ukryć, że
konflikty i podziały, z którymi zmaga się
Strzembosz, znajdują się gdzie indziej.

Najprościej mówiąc – między wolnością
a autorytaryzmem, między nastawieniem
etycznym a cynicznym, między propań-
stwowością i antypaństwowością.

Adam Strzembosz należy do osób,
których umysły i sposób postępowania
kształtowane były przede wszystkim nie
przez politykę, ale przez etykę. Wiele po-
dobnych osób współtworzyło polską opo-
zycję antykomunistyczną. Można do nich
zaliczyć z jednej strony ks. Józefa Tisch-
nera czy Jacka Kuronia, z drugiej – Jana

Olszewskiego czy Lecha Kaczyńskiego.
Adam Strzembosz dzieli z nimi inteligencki
rodowód. Jego ojciec był prawnikiem, jak
mówi jego syn – „umiarkowanym ende-
kiem”, ale czytającym Mouniera i Mari-
taina. Z czasów przedwojennych i około-
wojennych Strzembosz pamięta jeszcze
ówczesne majątki szlacheckie – była to
dla niego sentymentalna kraina dzieciń-
stwa. Przyciskany nieco przez Zakroczym-
skiego, mającego wyraźnie krytyczny sto-
sunek do II RP, broni jednak spuścizny
tej ostatniej – inteligenckiego etosu wiedzy,
pracy i aktywności społecznej: „Ojciec
powtarzał nam do złudzenia, że może
nam być ciężko, ale «mamy być KIMŚ».
Że od warunków materialnych i pieniędzy
ważniejsze są w życiu postawy etyczne
wobec innych, wobec społeczeństwa i kra-
ju”. Te wartości towarzyszyły Strzembo-
szowi przez całe życie – i paradoksalnie
dopiero po upadku PRL-u zostały wysta-
wione na największą chyba próbę.

Jak zachować twarz w PRL?

Cenną częścią wywiadu-rzeki jest wyczer-
pujący opis kształtowania się systemu są-
downictwa za czasów PRL. Zakroczymski
nie unika trudnych pytań o to, jak Strzem-
boszowi udawało się uniknąć partyjnego
zaangażowania i politycznych decyzji na
stanowisku sędziowskim. Respondent od-
powiada szczerze i wypada przekonująco.
Droga, jaką podjął w peerelowskim są-
downictwie, polegała przede wszystkim
na unikaniu wszelkich możliwych spraw
i obszarów, które mogłyby podlegać na-
ciskom politycznym i, jak się wydaje, to
się udało. Czasem przyznaje się do ambicji
i chęci robienia kariery, jednak nigdy
kosztem innych ludzi. Czytelnik staje się
świadkiem mozolnego tworzenia wyłomu
w monolicie czerwonego systemu – cier-
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pliwej pracy u podstaw, budowania kon-
taktów, gromadzenia wśród prawników
i działaczy społecznych ekipy, która potem
odgrywała istotną rolę w transformacji.
Wśród samych sędziów, jak wskazuje
Strzembosz, niemal 1/3 na początku lat
80. należała do „Solidarności”. 

Bardzo cenne, choć bolesne jedno-
cześnie jest właśnie obserwowanie two-
rzenia, a następnie rozpadu i podziału
środowisk okołosolidarnościowych, o któ-
rych opowiada prof. Strzembosz. O ile
jeszcze lata 70. stanowiły okres jedności
mimo różnic ideologicznych, pierwsze
sygnały ostrzegawcze pojawiły się w czasie
„karnawału «Solidarności»”. Szczytowy
moment etosu „S” – czas, w którym, jak
mówi Strzembosz, Polacy „poczuli się za
siebie nawzajem odpowiedzialni” – był
też okresem ujawnienia pierwszych pęk-
nięć. Strzembosz czuł się wtedy przede
wszystkim katolikiem, przywiązanym do
kwestii niepodległościowych, które „w «So-
lidarności» schodziły na drugi plan, za
bieżącą walką polityczną”. Trudno o bar-
dziej jednoznaczną zapowiedź tego, co
zdarzy się za dwadzieścia lat – i co trwać
będzie do dziś.

Nie oddawać wszystkiego Geremkowi!

Adam Strzembosz, podobnie jak wielu
podobnych mu intelektualistów, w okresie
transformacji ustrojowej otrzymał swoją
szansę tworzenia nowego, niepodległego
państwa. Nagle okazało się jednak, że ta
rzeczywistość przynosi też nowe problemy.
W pozornie demokratycznej tkance „S”
i Komitetu Obywatelskiego przy Lechu
Wałęsie pojawiało się coraz więcej roz-
wiązań niedemokratycznych. „Uważałem,
że wybory to jest zbyt duża sprawa, żeby
listy mógł układać pan Geremek bez kon-
sultacji” – tłumaczy Strzembosz swoją

odmowę kandydowania do senatu. Za-
kroczymski sugeruje tu – powołując się
na Karola Modzelewskiego – że miejsce
solidarności zajął „liberalizm i indywi-
dualizm”. Strzembosz nie ocenia sytuacji
tak jednoznacznie, jednak wskazuje, że
brakowało pogłębionych dyskusji i my-
ślenia strategicznego. 

W transformację ustrojową późniejszy
prezes Sądu Najwyższego wchodził jako
propaństwowy, wrażliwy społecznie kon-
serwatysta, przywiązany do idei prawo-
rządności. Kolejne lata, tryumf SLD
w 1993 r. i Kwaśniewskiego w 1995 r.,
a także wycofanie poparcia przez PC dla
Strzembosza w tych samych wyborach
(udział w nich uważa on zresztą za swój
błąd) ujawniły, że miejsce dla takich jak
on z roku na rok się kurczy. Znamienne
jest, że gdy Strzembosz opowiada, jak
planował – jako ponadpartyjny prezy-
dent – stworzyć ośrodek debaty i inicjatyw
w obszarze służby zdrowia, edukacji i ubez-
pieczeń społecznych, Zakroczymski kwituje
to stwierdzeniem, że „to niezbyt medialny
pomysł na prezydenturę”. 
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Nie brak pytań retorycznych

Ważnym elementem przeprowadzonej
rozmowy jest kwestia dekomunizacji są-
dów. Mimo znanej medialnie wypowiedzi,
że „sądy się same oczyszczą”, prof. Strzem-
bosz był zdecydowanym zwolennikiem
dekomunizacji. Opowiada o tym, jak
uczestniczył w opracowywaniu jej planów.
Jednak najwyraźniej nie udało się ich
zrealizować przez roztrwonienie kapitału
«Solidarności», nieumiejętność porozu-
mienia i „nadęte ego wielu graczy poli-
tycznych”. Ostatecznie plany dekomuni-
zacji zostały pogrzebane po kolejnym zwy-
cięstwie SLD w 2001 r., a czasy – zdaniem
Strzembosza – zmieniły się potem do
tego stopnia, że dekomunizacja dziś jest
już bezzasadna.

Choć nawiązania do bieżącej sytuacji
politycznej obecne są w całej książce, to
IV Rzeczypospolitej poświęcony jest przede
wszystkim ostatni rozdział i suplement.
O ile w poprzednich rozdziałach narracja
jest prowadzona w sposób systematyczny,
ścisły i chłodny (rozmówca stosunkowo
rzadko pozwala sobie na dygresje, aneg-
doty czy wyrażanie silnych emocji), o tyle
rozdział „Państwo prawa w odwrocie?”,
a już zwłaszcza suplement, stworzony
w lipcu 2017 r. po wetach Andrzeja Dudy,
jest przepełniony bieżącymi emocjami.
W związku z tym brakuje trochę pogłę-
bionej analizy samej reformy i jej różnych
uwarunkowań. Widoczne jest poirytowa-
nie zarówno prowadzącego wywiad, jak
i rozmówcy na ówczesny stan, a przez to
brakuje trochę pytań „w kontrze”, przyjęcia
przez prowadzącego funkcji advocatus
diaboli. Zakroczymski pyta np. „Czego
Kaczyński obawiał się ze strony sędziów

orzekających przy alei Szucha?” lub „Co
pana najbardziej oburzyło?” – a takie py-
tania mogą sprawiać wrażenie retorycznych. 

Antypolityka Strzembosza?

Mimo tych zastrzeżeń, „Między prawem
a sprawiedliwością” to pozycja obowiąz-
kowa dla każdego, kto jest zainteresowany
kształtowaniem się dzisiejszej Polski.
Strzembosz bowiem, ze względu na swą
ogromną wiedzę i doświadczenie, połą-
czone z głęboką moralnością, jest jedno-
cześnie absolutnie szczery i precyzyjny.
Zakroczymski z kolei jest doskonale przy-
gotowany do długich rozmów z prezesem
SN, zwłaszcza w sensie kronikarskim.
Dzięki temu udało się uniknąć nudnej
biografistyki – Strzembosz komentuje
i podejmuje refleksję nad zdarzeniami
z życia, zamiast je dokładnie przytaczać. 

Najbardziej palącym pytaniem, które
budzi we mnie lektura „Między prawem
a sprawiedliwością” jest kwestia tego, czy
idealizm, jaki prezentuje Strzembosz, po-
zwala w ogóle w czasach fake newsów
i twitterowych zapasów na skuteczność
polityczną. Za podobną formę idealizmu,
Jan Maciejewski w tece 39 „Pressji” kry-
tykuje ks. Józefa Tischnera, który jego
zdaniem popadł w „antypolitykę”, będącą
spuścizną działalności opozycyjnej. Wydaje
się jednak, że dla zbudowania naprawdę
sprawnego i skutecznego państwa ko-
nieczna jest przynajmniej pewna doza
sceptycyzmu wobec polityki partyjnej przy
jednoczesnej pracy u podstaw, budowaniu
instytucji i mechanizmów. To wyzwanie
podejmował Adam Strzembosz przez po-
nad 50 lat, a Zakroczymskiemu udało się
sprawnie ukazać jego zmagania.
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„Nawet jeśli coś wiemy, to wiemy za mało,
by podjąć właściwą decyzję” – tak brzmi
główne założenie politycznej filozofii Karla
Poppera. Dlatego polityk nie powinien
ulegać wielkim wizjom i wcielać się w eg-
zekutora historii. Lepiej, jeśli posuwa się
małymi kroczkami. Raz w lewo, raz w pra-
wo, niekiedy na ukos, a jeśli trzeba – do
tyłu. Taką ostrożną interwencją można
w dłuższym okresie dokonywać przeło-
mowych zmian. A jeśli drobny krok okaże
się błędem, można się z niego łatwo wy-
cofać. Przy frontalnym posunięciu pomyłka
kosztowałaby więcej i zostawiła za sobą
zgliszcza. Filozofię Poppera kanclerz An-
gela Merkel, trzykrotnie stojąc na czele
rządu (2005–2017), uczyniła osią swojej
strategii. Tylko trzy razy odstąpiła od tej
zasady. I za każdym razem jej daleko-
siężne, raptowne kroki obracały się na
jej niekorzyść. 

Jakie były to kroki? Pierwszy – kiedy
Merkel w stylu Amazonki zapowiedziała
zamknięcie elektrowni jądrowych w Nie-
mczech, gdy tsunami wywołało katastrofę
w Fukushimie (2011). Drugi – gdy złajała

niemieckiego papieża Benedykta XVI za
cofnięcie ekskomuniki na antysemickim
biskupie Williamsonie z Bractwa św. Piu-
sa X (2015). I trzeci, gdy otworzyła granicę
Niemiec przed maszerującymi z Buda-
pesztu uchodźcami w sierpniu 2015 roku.
Czy jeśli wreszcie w Berlinie powstanie
jej czwarty rząd (ponownie z socjalde-
mokracją Martina Schulza), kanclerz da
się namówić Macronowi na przemodelo-
wanie Unii Europejskiej (UE) tak dalece,
jak to francuski prezydent zapowiedział
we wrześniu na Sorbonie? Czy Merkel po
raz czwarty zdradzi Poppera? 

Zamknąć puszkę Pandory

Otóż nie. Wszystko wskazuje na to, że
w zakresie reformy UE rząd Merkel będzie
preferowała dreptanie w miejscu. Już
przecież na dalekosiężną propozycję z Sor-
bony dotyczącą zacieśniania współpracy
między krajami strefy euro na drodze po-
wołania wspólnego ministra finansów
i utworzenia dla tej strefy odrębnego bu-
dżetu, który byłby uchwalony przez jej

arkaDiusz stemPiN
Historyk, politolog, watykanista, 
komentator polityczny portalu TOK FM i telewizji POLSAT NEWS

W polityce zagranicznej raptowne kroki obracały się na niekorzyść Angeli
Merkel. Wszystko wskazuje na to, że jeśli pozostanie ona kanclerzem Nie-
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Bliżej warszawy niż Paryża



parlament, w Berlinie odpowiedziano
wzruszeniem ramion. Pretorianin Merkel,
szef urzędu kanclerskiego Peter Altmaier
przez zaciśnięte usta odpowiedział, że
Niemcy „swoje własne plany w tym pro-
cesie przedstawią w następnym roku”. 

Berlin dystansuje się od idei francu-
skiego prezydenta. Spekuluje się, że nim
powstanie rząd, wizja Macrona ma spore
szanse umrzeć śmiercią naturalną z dwóch
powodów. Proponowane reformy wyma-
gałyby zmian traktatowych, a przed tym
broni się lwia część członków UE. Merkel
też długo opierała się rewizji traktatów,
gdyż implikują one konieczność przepro-
wadzenia referendów w krajach człon-
kowskich. A referenda mogą otworzyć
istną puszkę Pandory. Teraz Merkel nieco
uelastyczniła stanowisko i deklaruje go-
towość do rozmów na temat zmian trak-
tatowych, o ile propozycje okażą się opła-
calne. Za to hamuje Macrona w innym
punkcie, wskazując na koszty, jakie niosą
ze sobą jego propozycje (i to jest drugi
powód). Merkel przenosi swoją argumen-
tację na rozmowy koalicyjne z SPD, w któ-
rych akurat jej kontrahent Martin Schulz
podejmuje pałeczkę od Macrona i zapo-
wiada utworzenie „Stanów Zjednoczonych
Europy do 2025 roku”. Na to Karl Popper
przewraca się w grobie.

Pomysł z Paryża nie budzi u kanclerz
entuzjazmu, gdyż stanowi przeciwieństwo
jej restrykcyjnej polityki budżetowej, w ra-

mach której granicy deficytu budżetowego
i kwoty zadłużenia oraz niewypuszczenie
euroobligacji argusowym okiem strzegł
do czasu powołania na urząd przewodni-
czącego Bundestagu jej długoletni minister
finansów Wolfgang Schäuble, zarazem
drugie centrum władzy w CDU. Owszem,
ze względów politycznych, czyli po przy-
wrócenia przez Macrona po prezydenturze
Hollande’a osi Berlin-Paryż siły unijnego
motoru, Niemcy wprawdzie nie popierają,
ale też nie sprzeciwiają się otwarcie fran-
cuskiej propozycji. Zdają też sobie sprawę,
że dogmatyczne trwanie, przede wszystkim
dzięki wpływom Wolfganga Schäublego,
na rygorystycznych pozycjach ze skłon-
nościami do zaciskania pasa, nie wystarczy
do zmniejszenia bezrobocia wśród naj-
młodszej grupy wiekowej w UE. A to tylko
pchnie bezrobotną młodzież w ręce po-
pulistów. 

Reakcja Brukseli 

Widząc powściągliwość w Berlinie, Ko-
misja Europejska (KE) odniosła się już
do propozycji Macrona. „Przyszłość Eu-
ropy musimy wziąć we własne ręce” i zbu-
dować „bardziej zjednoczoną, bardziej
skuteczną i bardziej demokratyczną” unię
walutową – oświadczył przewodniczący
KE Jean-Claude Juncker. Także dlatego,
by być przygotowanym na ewentualną
powtórkę kryzysu z lat 2008-9. W planie
Junckera strefa euro stanowi ofertę dla
wszystkich krajów unijnych. Dlatego KE
zmodyfikowała plan Macrona. Urząd mi-
nistra finansów rozciągnęła na całą UE,
nie tylko na strefę euro, i odrzuciła odrębny
budżet dla krajów tej strefy, aprobując
zwiększenie zarówno dla niej, jak i dla
wszystkich krajów unijnych finansowego
zastrzyku. Komisja proponuje, by tzw.
parasol ratunkowy (Europejski Mecha-
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nizm Stabilności, ESM), który powstał
na fali kryzysu waluty euro w 2012 roku,
utworzony wprawdzie przez kraje euros-
trefy, ale niezależnie od instytucji unijnych,
uczynić dostępnym dla wszystkich krajów
Wspólnoty. Prawnie wpisałoby się nowy
fundusz do traktatu unijnego z Lizbony
na podstawie artykułu 352. W tym przy-
padku rada ministrów na propozycję KE
i przy akceptacji PE mogłaby uchwalić
nową ustawę bez otwierania puszki Pan-
dory rewizji traktatowych. Koncepcja Bru-
kseli w przeciwieństwie do planu Macrona
stawia więc nie na ekskluzywność euros-
trefy, tylko na integrację całej UE. Unia
miałaby do wyboru albo reformę całej
wspólnoty, albo pogłębienie integracji
strefy euro, by przynajmniej unijne jądro
było uodpornione na ewentualny przyszły
kryzys, jak na ten z 2008–2009 roku.

Reakcja Berlina na propozycje prze-
kształcenia ESM w rozbudowany fundusz
zarządzający kredytami dla krajów goto-
wych wdrażać u siebie reformy jest też
zdystansowana. Rząd niemiecki z dużym
sceptycyzmem przygląda się ewentual-
nemu przejściu funduszu z rąk krajów
członkowskich do rąk brukselskich. Kon-
cepcja „więcej władzy dla Brukseli, KE
i Parlamentu Europejskiego (PE), kosztem
stolic narodowych” nie odpowiada nie-
mieckim życzeniom. Paradygmatyczna
defensywna postawa Niemiec przebija
z wypowiedzi przez szefa frakcji chadeckiej
w PE, Manfreda Webera, który przestrzega
przed rozwodnieniem paktu stabilizacyj-
nego. W wywiadzie dla „Neue Osnabrücker
Zeitung” Weber oświadczył, że „kryteria
z traktatu w Maastricht nie mogą zostać
rozwodnione”. Oznaczałoby to stanowcze
„nie” Berlina dla uwspólnotowienia długów
lub uzyskiwania przez całą UE żyrowanych
kredytów przez kraje członkowskie. Pod-
czas gdy stanowisku Brukseli przyświeca

wizja wejścia w przyszłości, bliższej lub
dalszej, pozostałych krajów UE do strefy
euro, nad Renem przestrzega się przed
otwarciem klubu euro dla wszystkich
członków UE. Kraje takie jak Bułgaria
czy Rumunia wygenerowałby ten sam
problem, jaki w tej chwili uosabia Grecja.
Silne euro zmniejszyłoby w tych krajach
aktualne zadłużenie. Ale tanie kredyty
wywindowałby w sektorze publicznym
wzrost płac i podniesienie emerytur, co
z kolei przegrzałoby rynek inwestycji i nie-
ruchomości. A na końcu łańcucha nie-
szczęsnego domina stałoby ratowanie tych
krajów przez Europę Północną przed falą
migracji z Bałkanów. 

Tak więc Paryż i Bruksela nadają ton
w zakresie reformy UE, a Berlin wyłącznie
reaguje. Jest to o tyle utrudnione, że
żadna z partii, które ponownie chcą utwo-
rzyć koalicję rządową, nie uzyskała man-
datu dla przeprowadzenia dalekosiężnej
reformy unii walutowej. Zarówno CDU
kanclerz Angeli Merkel, jak i SPD Martina
Schulza w kampanii wyborczej rzucały
wprawdzie rytualne zaklęcia dotyczące
chęci zreformowania UE, ale wypowiadały
się oględnie i ogólnikowo. W efekcie nie
istnieje niemiecki plan dla stabilizacji
strefy i waluty euro. Jedyny wyjątek do-
tyczy unii bankowej. 

Aktywnie w dziedzinie migracji 

Czy istnieje jednak obszar, na którym
Niemcy wykazują większą aktywność?
Tak. To powstrzymanie nielegalnej mi-
gracji z Afryki do Europy. To Niemcy for-
sowały, by głównym narzędziem kontroli
granic zewnętrznych UE uczynić agencję
Frontex, rozbudować ją personalnie i tech-
nicznie. Teraz Frontex patroluje granice
Grecji, Włoch, Bułgarii i Hiszpanii. Duże
znacznie Merkel przypisuje współpracy
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z Libią. Libijska straż przybrzeżna ma
zostać w najbliższym czasie przeszkolona
i wyposażona do zwalczania band prze-
mytników, organizujących przeprawy
przez Morze Śródziemne. Zarabiają oni
krocie, 750–3500 dolarów za jedno miejs-
ce w gumowej łodzi. Uciekinierzy byliby
więc zatrzymywani przez libijską policję
i wysyłani do tzw. hotspots. Wstrząsany
wojną domową kraj stanowi główny punkt
przerzutowy z Afryki do Europy, przez
który w 2016 roku dotarło z pomocą prze-
mytniczych band 180 000 migrantów.
Już w tej chwili libijskie łodzie patrolowe,
sprezentowane przez Włochy, zawracają
migrantów do Libii. Współpraca z nią
napotyka jednak na krytykę, gdyż nie
przestrzega ona praw człowieka. Liczne
organizacje pozarządowe, ale też ONZ,
zarzucają Libii stosowanie tortur, gwałtów
i rozstrzelań. Ponadto rząd premiera as-
Sarradża kontroluje zaledwie część kraju.
Reszta znajduje się w rękach konkurują-
cych ze sobą lokalnych milicji. Deal z Libią
nabiera znaczenia jednak w kontekście
300 000 uchodźców z Afryki, znajdujących
się w tym kraju, z czego pewna część
trafiła do więzień, skoro ustawodawstwo
krajowe za nielegalny wjazd przewiduje
areszt i nie wyodrębnia kategorii uchodźcy. 

Drugi, sugerowany przez Merkel filar
powstrzymania migracji do UE zasadza
się na utworzeniu europejskich centrów
azylowych w Afryce, takich, jakie wcześniej
powstały w Turcji na podstawie porozu-
mienia z prezydentem Recep T. Erdoga-
nem. W przypadku Afryki hotspots mia-
łyby zostać utworzone w Czadzie i Nigerii.
Tam uchodźcy składaliby swoje wnioski
azylowe. Wraz z przyznaniem azylu, Af-
rykańczycy przyjeżdżaliby do Europy w ra-
mach programów przesiedleń, które rea-
lizowane są w ramach umów zawartych
już choćby z Jordanią czy Libanem. Prze-

widują one finansowanie pobytów stu-
denckich Afrykańczyków w Europie. Po-
tem wracają oni do swoich krajów. Roz-
wiązania niemieckie sugerują wprowa-
dzenie w tym celu elektronicznego systemu
rejestracji migrantów wzorującego się na
amerykańskim systemie ESTA.

Ponadto Merkel nie sprzeciwia się
przyjęciu większej liczby migrantów eko-
nomicznych: „Mogę wyobrazić sobie, że
z krajami afrykańskimi zawrzemy poro-
zumienia odnośnie kontyngentów, według
których pewna liczba ludzi mogłaby tu
studiować lub pracować”, „bo ograniczanie
się do zwalczania nielegalnej migracji by-
łoby krokiem błędnym. Wyjściem z sytuacji
będzie w przyszłości zezwolenie na przy-
jazd migrantów kierujących się pobudkami
ekonomicznymi, takich których potrze-
bowalibyśmy np. do opieki nad osobami
w podeszłym wieku”. Jak duże miałyby
być te kontyngenty lub programy, nie
zostało jeszcze skonkretyzowane. Nie
ulega jednak wątpliwości, że pozwoliłyby
one ograniczyć nielegalną migrację. 

Merkel, podobnie jak Macron, opo-
wiada się za utworzeniem centralnego
europejskiego urzędu azylowego, który
szybko i w sposób ujednolicony opraco-
wywałby wnioski azylowe. To propozycja,
którą wspiera KE Junckera. Dlatego eu-
ropejski Urząd Wsparcia w dziedzinie
Azylu (EASO) zostanie wkrótce rozbudo-
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wany do tak dużej agencji, jaką jest Fron-
tex. Ujednolicone miałyby zostać także
świadczenia dla azylantów w krajach
członkowskich UE, przy czym decyzja
o przyznaniu azylu niezmiennie należałaby
do krajów narodowych. Jeśli natomiast
uchwalenie wspólnego dla UE prawa azy-
lowego nie jest jeszcze przewidziane, to
przynajmniej awizowana jest rekonstruk-
cja systemu dublińskiego. Do tej pory na
jego podstawie odpowiedzialność za re-
jestrację azylanta i jego pobyt spada na
pierwszy kraj, do którego uchodźca dotrze.
Propozycja natomiast zakłada, że jeśli
możliwości przyjęcia uchodźców przez

pierwszy kraj zostałyby przekroczone, na-
stępowałaby ich relokacja do innych kra-
jów. Kraj odmawiający relokacji byłby
zobligowany do świadczeń finansowych. 

Wsparcie Macrona przez Merkel ma
być realizowane za wszelką cenę, tylko
w takim zakresie, jaki odpowiada nie-
mieckim interesom, choć kanclerz dobrze
wie, że nie może dopuścić, by za 5 lat
w Paryżu rządziła Marie Le Pen. Jedno-
cześnie w przeciwieństwie do Macrona
niemiecka kanclerz swoim horyzontem
obejmuje wszystkie kraje unijne. Merkel
nie bardzo chce, by z Berlina było znacznie
bliżej do Paryża niż Warszawy.
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Zbliżające się wybory prezydenckie w Fe-
deracji Rosyjskiej dały asumpt do rozwa-
żań oraz do oceny sytuacji wewnętrznej
w tym państwie. W natłoku informacji
dominują jednak analizy bieżąco-sytua-
cyjne i szczątkowe, ściśle związane z kon-
fliktem ukraińsko-rosyjskim, wpływem
sankcji na funkcjonowanie systemu gos-
podarczego Rosji, energetyką oraz postacią
samego Władimira Putina. Analitycy oraz
komentatorzy szczegółowo wyliczają de-
ficyty, straty, wskazują na skalę korupcji
oraz przetasowania na oligarchiczno-
kremlowskim dworze. Perspektywa taka,
niezbędna oczywiście w prawidłowym
oszacowaniu możliwości systemu we-
wnętrznego Rosji oraz możliwych jej po-
sunięć na arenie międzynarodowej, nie
daje jednak pełnego obrazu i rzeczywistych
możliwości Moskwy. Implikuje to z kolei
niedoszacowanie potencjalnego zagroże-
nia, wynikającego z polityki tego regio-
nalnego imperium. Poza nielicznymi
ośrodkami brak jest jednak ocen syste-
mowych, perspektywicznych, a także ta-
kich, które wykraczają poza ukształtowane

schematy. Co istotne, brakuje analiz oraz
ocen obiektywnych. W próbach spojrzenia
na Rosję dominuje percepcja zacofanego
i barbarzyńskiego kraju, niezdolnego do
funkcjonowania w modelu demokratycz-
no-liberalnym. Co więcej, dla wielu śro-
dowisk sam kontakt z Rosją oraz Rosja-
nami nosi w sobie piętno zdrady narodo-
wej. Mamy też postawy idące w przeciw-
nym kierunku, które są również anormalne
i w tym przypadku powinny być zwalczane.
Nie mamy natomiast swoistego „środka”
refleksji, który stanowiłby pomocne na-
rzędzie intelektualne w procesie stymu-
lowania relacji Warszawy i Moskwy.

Gdy Rosja „wybuchnie” ponownie

Ogólna analiza sygnalizowanego zjawiska
wskazuje, że w polskiej debacie publicznej
najbezpieczniej definiować jest Rosję jako
bezwzględnego wroga, z którym rywali-
zacja odbywa się nie tylko w sferze geo-
politycznej. Walka ta odbywać ma się
również w sferze wartości i posiadać ma
charakter mesjanistyczny. W tej percepcji

miChał Patryk saDłowski
Niezależny ekspert specjalizujący się w prawnych aspektach
bezpieczeństwa na obszarze poradzieckim, zagadnieniach handlu na
tym obszarze oraz historii ustroju Imperium Rosyjskiego

Polskie elity mają problem ze zrozumieniem współczesnej Rosji – kraju
inspirowanego ustrojem imperialnym, w którym do władzy dochodzi poko-
lenie niepamiętające komunizmu

rosja jest inna, niż myślimy



dominuje strach, ale z drugiej strony po-
garda oraz przeświadczenie o swojej wy-
ższości. Z punktu widzenia interesów Pol-
ski takie kryteria postrzegania są niebez-
pieczne i wynikają w dużej mierze nie
tylko z tragicznych doświadczeń histo-
rycznych, ale też z niedojrzałości poli-
tycznej i braku racjonalności. Rosja po-
winna być postrzegana przez polskie elity
jako rywal geopolityczny, groźny nie tylko
z powodu posiadania oraz skutecznego
rozwoju ogromnego potencjału militar-
nego (opartego na komponencie broni
rakietowo-jądrowej), ale przede wszystkim
ze względu na odmienności cywilizacyj-
no-kulturowe, które nie zawsze akceptu-
jemy i potrafimy zrozumieć. A odmien-
ności te wpływają przecież na konstrukcję
rosyjskiego systemu władzy, aksjologii
wspólnoty oraz jednostki, i wreszcie – co
dla nas najważniejsze – procesu decyzyj-
nego. Polska, mająca ambicje samodziel-
nego przewodnictwa w regionie, czy też
w innych konstelacjach (Partnerstwo
Wschodnie, Grupa Wyszehradzka, Trój-
morze), powinna umiejętnie dywersyfi-
kować nastroje dezaprobaty dla działań
w Rosji w regionie i w świecie, a także
posiadać rzetelną wiedzę o niej samej.
Bez takiej postawy trudno będzie nam
rozmawiać z Czechami, Węgrami, nie mó-
wiąc już o ważnych dla nas z punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa relacjach z Biało-
rusią czy Ukrainą. 

Często widzimy Rosję taką, jaką chcie-
libyśmy widzieć, oczywiście bez „wszech-
potężnego” Putina i jego kagiebistyczno-
oligarchicznego dworu. Dla wielu polskich
obserwatorów Rosja to głównie Putin,
który zniewolił jej mieszkańców. W związ-
ku z tym jedyną nadzieją dla jej „wyzwo-
lenia” od demonicznego cara jest demo-
kratyczna opozycja. Brak jest jednak re-
fleksji o istocie rosyjskiej opozycji, realnym

poparciu dla niej oraz. Co najważniejsze,
krajowym i zagranicznym krytykom obec-
nej władzy brak spójnej wizji kształtu
państwa i społeczeństwa po dokonaniu
tej zmiany. W tym kontekście wydaje się,
że jej kondycja przypomina w wielu aspek-
tach kondycję rosyjskiej opozycji sprzed
1917 roku. A to, jak już pokazała historia,
okazać się może, choć oczywiście nie musi,

tragiczne w skutkach. Rewolucyjna zmiana
władzy bowiem, której następstwem staje
się załamanie lub osłabienie rosyjskiej
państwowości w aspekcie instytucjonal-
nym, jest korzystna dla jej sąsiadów, ale
po pewnym czasie zawsze przynosi odro-
dzenie siły Rosji i niebezpieczeństwa. Na-
stępstwem wielkiej smuty były narodziny
Imperium Romanowów, klęska w wojnie
krymskiej przyniosła reformy Aleksandra
II, efektem dwóch rewolucji 1917 roku
było zinstytucjonalizowanie się i stwo-
rzenie imperium komunistycznego, a upa-
dek ZSRR przyniósł odrodzenie się Rosji
w formie imperialnej. Nikt jednak dziś
nie zadaje sobie pytania: co dalej, jeśli
Rosja „wybuchnie” ponownie? Dlatego
też nie jest przypadkiem to, że Putin star-
tuje w tych wyborach jako kandydat bez-
partyjny, a jego program ukierunkowany
jest głównie na sprawy gospodarczo-spo-
łeczne, tak aby ugasić wszelkie ryzyko
buntu ludowo-społecznego czy też rewo-
lucji, i móc spokojnie zapewnić poten-
cjalnie dalszą transmisję władzy.
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Opozycja bez pomysłu

Także przepaść między elitami opozycyj-
nymi a rosyjskim społeczeństwem przy-
wołuje silne analogie do sytuacji sprzed
1917 r. W zapomnianych dziś broszurach
wydanych w rewolucyjnym Piotrogrodzie
w 1917 r. pt. Sytuacja finansowa w Rosji
oraz finanse Rosji w czasie wojny, auto-
rstwa kadeta i ministra ds. ziemskich
Rządu Tymczasowego, Andrieja Iwano-
wicza Szingariewa, wyrażona została kry-
tyka rosyjskiego społeczeństwa z powodu
braku wsparcia dla rewolucyjnego libe-
ralnego rządu, a także odmowy ponoszenia
ciężarów finansowych na rzecz wojny i re-
form. Nic to, że żadnego spójnego i kon-
kretnego programu reformatorzy nie
przedstawili, gubiąc się w niezrozumiałych
dla mas debatach i sporach. Dawna opo-
zycja czasów caratu, reprezentowana przez
niezwykle utalentowane w swoich dzie-
dzinach jednostki, znajdując się u steru
państwa, nie potrafiła nim jednak zarzą-
dzać. Czy współczesna rozbita opozycja
zdoła porwać masy, i co najważniejsze –
utrzymać ich poparcie? Czy Aleksiej Na-
walny (nie dopuszczony do wyborów),
polityk o silnym poczuciu patriotyzmu
i nacjonalizmu, zezwoli Ukrainie na pełną
integrację ze strukturami świata zachod-
niego? Jest to bardzo wątpliwe. Przecież
mimo zmiany ustroju rosyjskie elity nie
porzucą swoich interesów. Pomysł Gri-
gorgija Jawlinskiego, opozycyjnego kan-
dydata partii „Jabłoko”, by powtórzyć re-
ferendum na Krymie, wywołał furię znacz-
nej części społeczeństwa i tym samym
wykreował jego oraz ludzi „Jabłoka” na
„zdrajców”. Postać Kseni Sobczak jest na-
tomiast najprawdopodobniej dopełnie-
niem teatru wyborczego, odwracającego
uwagę od rzeczywistego procesu wybor-
czego i problemów związanych z sankcja-

mi. Co ciekawe, przywołany wyżej liberał
A. I. Szingariew odszedł z Rządu Tym-
czasowego z powodu sprzeciwu wobec
ustępstw uczynionych przez ten organ na
rzecz Ukraińskiej Centralnej Rady, która
dążyła wówczas do stworzenia prawnych
gwarancji autonomii dla Ukrainy. Nie
można również nie wspomnieć o wielkim
historyku, opozycjoniście, intelektualiście
i zwolenniku monarchii konstytucyjnej
w Rosji Pawle Nikołajewiczu Milukowie,
który nie chciał porzucać idei zawładnięcia
cieśniami bosforskimi, tak samo zresztą
jak jego kadecki kolega partyjny i utalen-
towany historyk Aleksander Aleksandro-
wicz Kizewetter. Mimo wieloletniej walki
opozycji z carskim systemem przed 1917 r.,
nie udało się jej stworzyć jakiejkolwiek
spójnej oraz akceptowalnej koncepcji po-
działu administracyjno-terytorialnego
wraz z modelem decentralizacji państwa
czy autonomii dla określonych narodo-
wości. Nieliczne teoretyczne prace S. A.
Korfa, F. F. Kokoszkina, czy broszury
w tym zakresie z 1917 r. M. W. Wiszniaka,
S. G. Zajmowskiego, S. L. Awelaniego
stanowią na tym tle chlubny wyjątek. Dziś
sytuacja w tym zakresie jest podobna.

Obecne sposoby postrzegania Rosji
determinowane są głównie przez pryzmat
wydarzeń współczesnych, coraz rzadziej
przez historię, co również stanowi pewnego
rodzaju pułapkę. Historię Rosji wyko-
rzystujemy głównie do ukazania tragedii
funkcjonowania totalitarnego systemu
komunistycznego oraz do przedstawienia
kierunków rosyjskiej polityki imperialnej,
co w sposób naturalny wynika z naszych
doświadczeń doby zaborów. Brak jest na-
tomiast próby szerszego spojrzenia i zro-
zumienia Rosji z punktu widzenia jej dróg
rozwoju, czy też ich dysfunkcji w aspekcie
historyczno-politologicznym. Przykładem
takiego stanu rzeczy jest niedostrzeżona
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w Polsce, ale i w świecie, fascynacja i re-
nesans badań nad ustrojem policystycz-
nym Imperium Romanowów sprzed
1917 r., który rozpoczął się w Rosji po
dojściu do władzy Putina.

Ustrój pilnie poszukiwany

Koncepcja nowoczesnego państwa poli-
cyjnego pojawiła się w Rosji na początku
XVIII wieku wraz z reformami Piotra I.
W sensie ustrojowym oznaczały one przede
wszystkim rozpoczęcie procesu recepcji
modelu niemieckiego państwa policyjnego,
który rosyjscy prawnicy i działacze pań-
stwowi rozwijali, modyfikowali i aktywnie
wcielali w życie, praktycznie do samego
upadku Romanowów w 1917 r. W carskiej
Rosji nie używano właściwie pojęcia prawa
administracyjnego czy konstytucyjnego
(z wyjątkami), a całą koncepcję prawa
ustrojowego formułowało w opasłych to-
mach tzw. prawa policyjnego. W tym uję-
ciu, o całym procesie decyzyjnym oraz
o zapewnieniu „pomyślności i bezpie-
czeństwa” dla mieszkańców Imperium
decydować miało centrum. Jednak szybka
zmiana rzeczywistości determinowała to,
że coraz więcej płaszczyzn należało wy-
dzielać i umożliwiać swobodne nimi za-
rządzenie przez poddanych. Ta swoista
delimitacja wolności i aktywności jednostki
służyć miała rozładowaniu napięć i wy-
korzystaniu potencjału jednostki. M. in.
powołanie samorządu terytorialnego
w postaci tzw. systemu ziemstw przez
Aleksandra II stanowiło takie właśnie
kontrolowane przeniesienie czynności za-
rządczych.

Po upadku Czerwonego Imperium
w 1991 r. oraz głębokim kryzysie doby
Borysa Jelcyna, fascynacja modelem ustro-
jowym, funkcjonującym przed 1917 r.,
stała się bardzo popularna wśród elit

prawniczo-urzędniczych Rosji. Osobowość
oraz reformy stabilizujące W. Putina,
a także ogromne zyski ze sprzedaży su-
rowców sprawiły, że zdecydowano się na
ostateczne odejście od idei rządów kon-
stytucyjno-demokratycznych. Rozpoczęto
wówczas aktywne prace nad opracowy-
waniem choćby zarysu modelu gwaran-
tującego scentralizowany proces decyzyjny
z ogólnym dostosowaniem go do warun-
ków gospodarki rynkowej. W związku
z tym na wydziałach prawa Moskiewskiego
oraz Petersburskiego Uniwersytetu Pań-
stwowego odżyły badania nad policystyką.

Dlatego dziś Federacja Rosyjska w aspekcie
ustrojowo-decyzyjnym absolutnie nie
funkcjonuje na podstawie konstytucji
z 1993 r. (swoją droga przyjętej w na-
stępstwie zbrojnego konfliktu między pre-
zydentem Jelcynem a Radą Najwyższą),
mimo jej formalnego obowiązywania. Wy-
nika z tego, że sąsiadujemy z silnym im-
perium regionalnym o szerokich ambicjach
globalnych, które nie posiada ściśle ure-
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gulowanego ustroju prawno-politycznego,
a jest w fazie poszukiwań i częściowej re-
cepcji doświadczeń historycznych w postaci
policystyki.

Nadchodzi nowe pokolenie

Jest to o tyle istotne, że w Rosji postępuje
powolna, ale realizowana w sposób pełny
i systemowy zmiana pokoleniowa pole-
gająca na obejmowaniu władzy i urzędów
przez pokolenie niepamiętające czerwo-
nych czasów, ale pamiętające biedę lat
jelcynowskich. Młode elity władzy przyjęły
nową propozycję rozumienia ustroju i wła-
dzy, odrzucając wszelkie rozważania o mo-
delu demokratyczno-przedstawicielskim.
Oczywiście młode pokolenie władzy nie
we wszystkim się zgadza, ale nie to jest
ważne, gdyż nikt otwarcie nie sprzeciwi
się carowi i bojarom. Ważne jest to, że
przejęło ono również dumę z bycia wiel-
kim, dumę z bycia imperium. Dlatego też
polskie młode elity, posiadające raczej
doświadczenie w kontaktach z różnymi
antysystemowymi przedstawicielami mło-
dego pokolenia Rosjan, wychowanymi na

różnych zachodnich stypendiach, mogą
nie poradzić sobie w kontaktach z rosyj-
skimi elitami.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości,
że praktycznie w każdej konstelacji Rosja
stanowić będzie dla Warszawy wyzwanie.
Aby mu sprostać, potrzebujemy jednak
chłodnych kalkulacji i rozważania kilku-
nastu scenariuszy w ramach programo-
wania polityki zagranicznej, co implikuje
konieczność umiejętnego zarządzania an-
tyrosyjskimi emocjami i resentymentami.
Potrzebujemy prawidłowej transmisji wie-
dzy o Rosji wśród społeczeństwa, elit po-
litycznych oraz instytucji publicznych.
Znawstwo warunków w Rosji stanowić
musi również część składową naszej re-
fleksji o sąsiadach, gdyż relacje polsko-
rosyjskie z chwilą wstąpienia Polski do
NATO w 1997 r. stały się w mniejszym
lub większym stopniu elementem gry
między mocarstwami. A stawki w tej grze
bywają wysokie, czego przykładem jest
choćby zniszczenie Syrii, czy też destabi-
lizacja państwa ukraińskiego w wyniku
zmiany władzy i następnie rosyjskiej in-
terwencji. 
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Tematyka dalekowschodnia od paru lat
cieszy się w Polsce rosnącym powodze-
niem. Rejon wschodniej Azji i Pacyfiku
przybliżają zainteresowanym między in-
nymi Centrum Studiów Polska-Azja czy
państwowy Polski Instytut Spraw Mię-
dzynarodowych. Ich działalność wychodzi
naprzeciw zrozumiałej chęci poznania ob-
szaru świata, który w ostatnim czasie –
przede wszystkim, choć nie wyłącznie, za
sprawą Chin – zyskuje wyraźnie na zna-
czeniu w każdym możliwym wymiarze,
od gospodarczego i politycznego poczy-
nając, na sportowym skończywszy. W ten
sposób luka poznawcza między azjatycką
rzeczywistością a jej polską świadomością
powoli, lecz stale się zamyka – możemy
sobie życzyć jedynie przyspieszenia owego
procesu.

Równocześnie z pozoru dobrze znana
Polakom tematyka rosyjska pozostaje za-
niedbana, a przynajmniej tak sądzi prof.
Bronisław Łagowski i nie ma powodów,
by mu nie wierzyć. „Nie znajdzie pan na
Zachodzie książek o Rosji polskich auto-
rów. (…) Nikt nie znajduje niczego inte-

resującego w polskim piśmiennictwie
o Rosji” – mówił dziennikarzowi w wy-
wiadzie przeprowadzonym w 2014 r. Oczy-
wiście nie brakuje ekspertów do spraw
Europy Wschodniej, lecz ich dorobek nie-
często przedostaje się do świadomości
dziennikarzy, publicystów i ludzi kultury,
o jeszcze szerszym gronie odbiorców nie
wspominając. Wyjątkowo rzadko mówi
się przy tym o Rosji jako o kraju azjatyc-
kim, a przynajmniej – zważywszy na jej
położenie – w sprawy Azji w naturalny
sposób zaangażowanym.

Obu powyższym wyzwaniom stawia
czoło Michał Lubina swoją książką „Russia
and China. A political marriage of conve-
nience – stable and successful”, wydaną
przez Barbara Budrich Publishers. Książka,
jak wskazuje tytuł, dotyczy stosunków
Pekinu z Moskwą i obejmuje okres
(w przybliżeniu) minionego ćwierćwiecza.
Publikacja dostarcza wiedzy unikatowej:
z jednej strony naświetla kulturowe pod-
stawy chińskiej polityki, z drugiej – po-
zwala spojrzeć na Rosję z słabo znanego
w Polsce punktu widzenia, uwzględnia-

karol zDyBel
Ekonomista i filozof

Miłośnicy rozprawiania o zderzeniu cywilizacji w książce Lubiny znajdą
wywód o kulturowych determinantach polityki międzynarodowej. Wizjo-
nerzy gospodarczej wojny o panowanie nad światem – szczegółowy opis
gry o surowce i dominację ekonomiczną

rosja i Chiny: związek niepartnerski

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/prof-bronislaw-lagowski-rusofobia-to-jest-obecnie-ideologia-panstwowa/51vhw
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/prof-bronislaw-lagowski-rusofobia-to-jest-obecnie-ideologia-panstwowa/51vhw


jącego całość światowych interesów
wschodniego mocarstwa. Napisana, o ile
wyżej podpisany potrafi to ocenić, obiek-
tywnie i bez uprzedzeń, jest wciągającym
opracowaniem ważnego wycinka współ-
czesnej internacjologii, wymagając jed-
nakże od czytelnika skupienia i znajomości
podstawowych faktów najnowszej historii
powszechnej.

Zderzenie charakterów

Na samym początku autor zapowiada, że
stosunki rosyjsko-chińskie opisze przy
zastosowaniu dwóch paradygmatów ba-
dawczych: neorealizmu, opartego na opty-
ce „natychmiastowych interesów mate-
rialnych i militarnego bezpieczeństwa”,
oraz konstruktywizmu, kładącego nacisk
na przygodne aspekty kulturowo-tożsa-
mościowe stosunków międzynarodowych,
takie jak wartości, tożsamość narodowa,
obyczaje, przyzwyczajenia, kody kulturowe
itp. W praktyce jednak w pracy Lubiny
dominuje ten drugi paradygmat. Postę-
powanie chińskich elit politycznych tłu-
maczy kompleksem kolonialnym, kon-
wencjonalną chińską uprzejmością czy
silnie zakorzenioną sinocentryczną per-
cepcją świata. Działania rosyjskiej wier-
chuszki są natomiast uwarunkowane po-
dobnym do chińskiego, choć młodszym
kompleksem postsowieckiej słabości i ule-
głości wobec Zachodu, pędem do mocar-
stwowości i ideą „ruskiego świata”. Nie
bez znaczenia jest również długotrwała
indoktrynacja społeczeństwa w duchu
cnót wojennych.

Szeroko pojęte czynniki kulturowe
kształtują długoterminowe cele polityki
międzynarodowej obu mocarstw. Szcze-
gólnie w przypadku Rosji widać, że mowa
o celach niekoniecznie hobbesowskich –
własnym przetrwaniu i siłowym zdomi-

nowaniu rywali – lecz bardzo często wi-
zerunkowych i symbolicznych, jak gdyby
przekonanie świata o mocarstwowości
Moskwy (nawet wbrew faktom) było ko-
niecznym warunkiem narodowej dumy.

Element realistyczny pojawia się w wy-
wodzie Lubiny dopiero w charakterystyce
środków polityki międzynarodowej. Po-
tencjały obu krajów: antropogeniczny –
przedsiębiorczość, instytucje, prawo, oraz
naturalny – surowce, ludność i położenie
geograficzne, ograniczają swobodę ma-
newru dyplomacji i doraźnie decydują
o dynamice relacji Rosji i Chin. Mimo to
świat stosunków międzynarodowych opi-
sany przez Lubinę przypomina raczej zde-
rzenie cywilizacji Huntingtona aniżeli glo-
balną partię szachów.

Wiszenie na ramieniu

Zawartość książki Lubiny to jednak nie
tylko kulturowe determinanty stosunków
chińsko-rosyjskich, lecz także wyczerpu-
jący i ciekawy opis ostatnich trzech dekad
historii owych stosunków. Czytelnik może
dokładnie prześledzić ewolucję nastawie-
nia rosyjskich elit politycznych do Chin,
a nawet do wszystkich ważnych podmio-
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tów polityki międzynarodowej, od czasów
smuty, przez upadek Związku Sowieckiego
i czas nieudanych prób zbliżenia z Za-
chodem, poprzez początek epoki Putina,
kilkukrotne zmiany orientacji z proeuro-
pejskiej na antyeuropejską i odwrotnie,
aż do kryzysu ukraińskiego i najnowszej
rundy współpracy na osi Moskwa-Pekin.
Wydarzenia takie jak podpisanie długo
wyczekiwanych kontraktów na dostawę
surowców przedstawione są zarazem
zwięźle i z uwzględnieniem ogólnoświa-
towego kontekstu polityki międzynaro-
dowej obu mocarstw.

Część historiograficzna, chociaż ob-
jętościowo stanowi najdłuższą część książ-
ki, nie jest jedynie wykładem współczes-
nych dziejów relacji Moskwy z Pekinem:
przyświeca jej określona interpretacja wy-
darzeń. W opinii Lubiny współczesny mo-
del stosunków chińsko-rosyjskich powrócił
do stanu znanego z XVII w. Mniejsza
zresztą o historyczne analogie, bo nie one
są tu najważniejsze: Lubinie chodzi o to,
że współpraca obu mocarstw, oparta
dzisiaj na wspólnej opozycji wobec działań
USA, dążeniu do ustanowienia policen-
trycznego porządku światowego, rosnącej
i politycznie sterowanej wymianie hand-
lowej, sprzedaży sprzętu wojskowego
i okazjonalnych, choć w ostatnich latach
coraz częstszych wspólnych ćwiczeniach
wojskowych, przynosi każdej ze stron ko-
rzyści różnej natury. Chiny, aspirujące
do zastąpienia Stanów Zjednoczonych
w roli światowego hegemona, lecz wciąż
znajdujące się w cieniu Ameryki, wyko-
rzystują współpracę z Rosją do doraźnego
umocnienia się versus USA. Rosja nato-
miast, nie posiadając możliwości (ani rze-
czywistej woli politycznej) zachowania
statusu z czasów sowieckich, korzysta
z pomocy Chin w celu utrzymania się
w gronie pierwszoligowych graczy glo-

balnej polityki. Kiedy Chińczycy z pomocą
Rosji wspinają się na wyżyny polityki
światowej, rosyjskie elity rządzące chcą
opóźnienia degradacji Moskwy i jak naj-
dłuższego zachowania statusu równorzęd-
nego partnera Waszyngtonu i Pekinu.

Stabilność takiego układu jest pyta-
niem otwartym – Lubina nie snuje wizji
dalszego rozwoju sytuacji. Jednak niektóre
odpowiedzi narzucają się same: o ile
Moskwa, przynajmniej hipotetycznie,
może kontynuować postępowanie w myśl
opisanej strategii nieomal w nieskończo-
ność (ogranicza ją jedynie zasobność złóż
surowców naturalnych, które kiedyś się
wyczerpią), po stronie chińskiej rzeczy
wyglądają zgoła inaczej. Gdyby Pekin rze-
czywiście przejął pozycję supermocarstwa
od USA i samodzielnie się na niej umocnił,
jego zainteresowanie kontynuacją dotych-
czasowej kooperacji z Moskwą prawdo-
podobnie znacząco by zmalało. Nie po-
trzeba wiele wyobraźni, by uświadomić
sobie możliwe konsekwencje równoczesnej
symbolicznej i faktycznej degradacji Rosji,
w końcu mocarstwa atomowego dyspo-
nującego również ogromną siłą konwen-
cjonalną.

Nierówne relacje

Z książki wyłania się obraz strukturalnie
niewydolnej Rosji, trawionej oligarchicz-
nością, korupcją, pogonią za zyskiem,
etatyzmem i despotyzmem. Czytelnik od-
nosi wrażenie, że większość z tych zjawisk
ma źródła w specyficznej kulturze poli-
tyczno-gospodarczej Rosji, która utrwala
najbardziej patologiczne wzorce, zamiast
ulegać powolnej ewolucji w kierunku in-
dywidualnej autonomii i odpowiedzial-
ności, decentralizacji czy rządów prawa,
zwiększając w ten sposób materialną za-
sobność Moskwy i pośrednio podnosząc
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jej znaczenie na arenie międzynarodowej.
Z Chinami rzecz ma się odwrotnie: z cha-
rakterystyki Lubiny wynika, że Chińczycy
są bardziej umiarkowani i powolni, a przez
to nieskorzy do przedwczesnego zgłaszania
ambicji mocarstwowych, za to są chętni
do stopniowego podnoszenia poziomu
życia w swoim kraju, gdyż rozumieją jego
znaczenie dla siły politycznej. Lubina daje
do zrozumienia, że chińska kultura na-
stawiona jest na długotrwałą i mozolną
pracę, która nie przynosi natychmiasto-
wych rezultatów, lecz uwzględnia długi
horyzont planowania. 

Kontrast między elitami Państwa
Środka a notablami Kremla jest wyraźnie
widoczny: gdy Chińczycy mozolnie ku-
powali i kopiowali zachodnie technologie,
stawiali na inwestycje w przemysł, a także
budowali (wprawdzie silnie zetatyzowany)
kapitalizm, by stać się produktywną, bo-
gatą nacją, Rosjanie postawili na gospo-
darkę surowcową, siłą rzeczy skazując się
na destabilizację w dłuższym okresie. Jest
rzeczą oczywistą, że gdy renta surowcowa
się wyczerpie, Rosję dotknie tzw. choroba
holenderska – brak wypracowanych kom-
petencji spoza przemysłu wydobywczego
odbije się negatywnie na międzynarodowej
konkurencyjności rosyjskiej gospodarki.

Można pokusić się o stwierdzenie,
że każde z mocarstw odpowiedziało w inny
sposób na porażkę z Zachodem: Chińczycy
stopniowo wzmacniali rolę rozwiązań,
które ekonomista Albert Hirschman, opi-
sujący możliwe odpowiedzi na kryzysy
w organizacjach, nazwał exit oraz voice –
w przypadku polityki oznaczające odpo-
wiednio prawo do opuszczenia kraju (tutaj:
przez kapitał, co jest oczywistym rewersem
względnej otwartości na inwestycje za-
graniczne) oraz prawo wpływania na kraj
od wewnątrz (względny pluralizm, tutaj:
odwilż polityczna). Oba rozwiązania –

komplementarne względem siebie – two-
rzą system motywacji sprzyjający budowie
miejsc lepszych do życia: exit jest niczym
innym jak groźbą ucieczki w razie złego
traktowania, więc wymusza dobre trak-
towanie; voice pozwala natomiast wy-
wierać wpływ na otoczenie, stanowiąc
wentyl bezpieczeństwa chroniący przed
tyrańską uznaniowością władz. Tymcza-
sem w Rosji rola exit oraz voice w ostatnich
dwudziestu pięciu latach wcale nie rosła
(a nawet malała), pozostawiając obywateli
wobec ostatniej z Hirschmanowskich moż-
liwości, jaką jest loyalty – lojalne trwanie
we własnej beznadziejnej sytuacji.

Nic więc dziwnego, że relacje Pekinu
z Moskwą stają się coraz bardziej asy-
metryczne na korzyść pierwszej ze stolic.
Lubina w zwięzły, lecz dosadny sposób
uświadamia czytelnikowi, w czym tkwią
źródła pogłębiających się dysproporcji
i między wierszami sugeruje, że należy
oczekiwać dalszego ich pogłębienia. W tej
sytuacji kluczowa wydaje się rola USA,
które być może powstrzymają Chińczyków
przed realizacją marzeń o światowej sup-
remacji. Pytania i hipotezy można by
mnożyć: na podobne rozważania napro-
wadzony zostanie każdy, kto uważnie za-
pozna się z pracą Lubiny. To nie tylko
książka wciągająca, ale również pozosta-
wiająca czytelnika w stanie długotrwałego
zafrapowania, co jest chyba wystarczającą
rekomendacją, by po nią sięgnąć.
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Strach przed rozwojem technologicznym
towarzyszył rodzajowi ludzkiemu od daw-
na. Już pierwsza powieść uznawana za
narodziny współczesnego science fiction –
„Frankenstein” Mary Shelley z 1818 roku
opowiada o zagrożeniu jakie mogą nieść
eksperymenty naukowe. Pojawia się py-
tanie o ocenę moralną efektów badań
naukowych aktualne do dzisiaj.

Podobne pytania, wraz z gruntowną
analizą socjologiczną, pojawiają się w twór-
czości ojca nowoczesnej fantastyki nau-
kowej, Herberta George'a Wellsa. W „We-
hikule czasu” (1895) snuje on ponurą
wizję rozwoju ludzkości na przestrzeni
kilkuset tysięcy lat. W „Wyspie doktora
Moreau” (1896) Wells ostrzega przed eks-
perymentami i modyfikacjami genetycz-
nymi, a w „Niewidzialnym człowieku”
(1897) przed dostępem do „gadżetów”
dających użytkownikowi moc nadludzką.
Wydane w 1909 roku opowiadanie E.M.
Forstera „Maszyna staje” to ponura wizja
przyszłości, gdzie ludzie żyją co prawda
dostatnio, ale w oderwaniu od tradycyj-
nych więzi społecznych, bez rodziny. Nad

wszystkim opiekę sprawuje wszechmocna
Maszyna. Człowiek jest tylko mało istot-
nym elementem funkcjonowania całości. 

Następne pokolenia twórców konty-
nuowały ten pesymistyczny nurt, na co
wpływ miały ich doświadczenia histo-
ryczne, w tym przypadku m.in. dwie wojny
światowe czy narodzenie się totalitaryz-
mów. Jak ujął to John Campbell (wielo-
letni redaktor naczelny periodyku „Asto-
unding Science Fiction”): „Literatura pięk-
na to jedynie zapis naszych marzeń; scien-
ce fiction składa się z nadziei, marzeń
i obaw (bowiem niektóre marzenia senne
są koszmarami) społeczeństwa o podbu-
dowie technicznej” (James Gunn, Droga
do science fiction, tom 3, Wydawnictwo
Alfa, Warszawa 1987).

Rozwój technologiczny z pewnością
niesie wiele zagrożeń. Internet zmienił
podejście do komunikacji, wymiany myśli,
poglądów, stał się narzędziem dystrybucji
idei i efektów twórczego myślenia
(w postaci muzyki, literatury czy filmu).
Jednocześnie sprowadził część interakcji
społecznych do prostackich zachowań.

miChał wolski
Absolwent Wydziału Politologii UMCS w Lublinie,
miłośnik popkultury, literatury science fiction 

„Black Mirror” nie jest serialem łatwym, miłym i przyjemnym. Widzowie
oczekujący czystej rozrywki nie znajdą jej w produkcji Brookera. Nato-
miast osoby szukające pytań, nietuzinkowych teorii oraz szczypty grozy
i technologicznych niuansów z pewnością będą usatysfakcjonowane

Człowieczeństwo w nieludzkim świecie



Obraz polityczny i społeczny kształtują
memy, znajomości zawiera się za pomocą
portali społecznościowych czy aplikacji
randkowych, handel w sieci to potężna
część gospodarki w krajach rozwiniętych.
Dodatkowo dochodzi element inwigilacji
zachowań ludzkich przez organizacje pań-
stwowe i prywatne, oraz, co warto pod-
kreślić przestępców czy grupy terrory-
styczne. Oddajemy swą prywatność i po-
glądy innym, za darmo, czując się bez-
piecznie, nie zdając sobie sprawy z ist-
niejących zagrożeń.

W dobie współczesnej telewizji lęka-
mi, które mogą dotykać społeczność, zajął
się Charlie Brooker, brytyjski scenarzysta,
pisarz, satyryk. W roku 2008 był współ-
twórcą pięcioodcinkowego serialu „Dead
Set”, przepełnionej czarnym humorem
produkcji wyśmiewającej programy typu
Big Brother, tylko tym razem rzecz dzieje
się po apokalipsie zombie. Dobre przyjęcie
tego serialu zaowocowało kilka lat później
realizacją „Black Mirror”, antologii science
fiction utrzymanej w dystopijnych klima-
tach i niepozbawionej elementów typo-
wego dla Brytyjczyków poczucia humoru.
Jednak całość jest zdecydowanie mroczna,
autor ukazuje rozwój technologiczny i spo-
łeczny jako proces dehumanizujący ludz-

kość, technologia jest narzędziem odbie-
rającym wolność i pozwalającym spra-
wować kontrolę nad każdym elementem
życia jednostki.

Charlie Brooker nie boi się kontro-
wersji. Debiutancki odcinek „Black Mirror”
opowiadał o porwaniu księżniczki Susan-
nah z brytyjskiej rodziny królewskiej przez
zdesperowanego artystę. Warunkiem
uwolnienia kobiety jest odbycie stosunku
seksualnego ze świnią przez premiera, na
żywo, w telewizji. Ten makabryczny po-
mysł służy Brookerowi do pokazania siły
mediów oraz newsów kształtujących opinię
publiczną. Jest też ostrzeżeniem przez
rosnącą tabloidyzacją środków masowego
przekazu. Temat kształtowania opinii
publicznej przez media powraca też w „The
Waldo Moment”, trzecim odcinku dru-
giego sezonu. Opowiada on o komiku,
który wciela się w animowanego nie-
dźwiadka imieniem Waldo. Postać jest
wulgarna, ale zabawna. By podnieść jej
popularność satyryk prowokuje polityków
podczas wyborów. Dysputy polityczne
z Waldo okazują się mieć znaczący wpływ
na wynik wyborów. Narzucają się analogie
z sytuacją polską. Polityczne sukcesy
(chwilowe lub długotrwałe) Stana Tymiń-
skiego, Andrzeja Leppera czy innych po-
lityków określanych jako populiści mają
swoje źródło w sferze związanej z mediami.
W obiegu informacji, newsach, epatowaniu
tanią sensacją i przekazem opartym na
hasłach, sukcesy osiągnęli też przedsta-
wiciele nowego dziennikarstwa, blogerzy,
administratorzy profilów na YouTube
i użytkownicy Twittera. W naszym kraju
przykładem może być blogerka Kataryna,
która dzięki popularności wpisów na
portalu Salon24.pl trafiła na łamy tygod-
nika „Do Rzeczy”. Popularność osiągnęli
też autorzy opisujący teorie dotyczące ka-
tastrofy smoleńskiej, np. bloger używający
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pseudonimu Aleksander Ścios. W przy-
padku dziennikarstwa internetowego po-
jawiają się wątpliwości. Anonimowość
twórców sprawia, że w Internecie publi-
kowane są teorie spiskowe, niepotwier-
dzone wydarzenie lub wypowiedzi. Często
też na podstawie plotek tworzone są teksty
komentowane w tradycyjnych mediach.
Zdarza się, że wpisy zawierające fałszywe
informacje zamieszczone na Twitterze
były cytowane przez prominentnych po-
lityków co mogło wpływać na ich wiary-
godność. Zdarza się też, że informacje
niskiej jakości lub zawierające nieprawdę
osiągają popularność wypierając wiado-
mość o dużej wartości merytorycznej.
Osobnym tematem jest możliwość wpływu
na chaos informacyjny mogą mieć służby
specjalne różnych państw. Celowe umiesz-
czanie tzw. fake newsów jest jedną z metod
wojny informacyjnej.

„Black Mirror” dotyka także sfery
kontaktów międzyludzkich. W odcinku
„Nosedive” z trzeciego sezonu przedstawia
świat, gdzie każde ludzkie zachowanie
jest oceniane przez innych za pomocą
aplikacji będącej skrzyżowaniem Face-
booka i Instagrama. Postawa zgodna z ży-
czeniami i wyobrażeniami innych ludzi
skutkuje otrzymaniem punktów, nega-
tywna ich odjęciem. Liczba punktów na
osobistym koncie decyduje o statusie ma-
terialnym i towarzyskim w społeczności.
Polski miłośnik science fiction znajdzie
tu dalekie echa powieściowego świata
z „Limes inferior” Janusza Zajdla, obser-
wator współczesności ocenę danej osoby
za pomocą liczby tzw. lajków na Face-
booku. W rzeczywistości Internet też daje
możliwość kreacji samego siebie, wzrostu
popularności i rozpoznawalności. A to
powoduje, że sukces wizerunkowy jest
możliwy do przełożenia na sukces finan-
sowy. Wielu blogerów czy youtuberów

zarabia na życie publikując w sieci. Nie-
którzy robią to w pełni profesjonalnie,
dostarczając materiały wysokiej jakości,
ale zdarzają się przypadki osobowości in-
ternetowych zarabiających na publikacjach
tabloidopodobnych, a nawet zahaczających
o patologię.

Serial szeroko korzysta z klisz litera-
tury fantastycznej oraz dziedzictwa po-
pkulturowego. Znajdziemy w nim odnie-
sienia do prozy Philipa K. Dicka, Stephena
Kinga, Douglasa Adamsa („Autostopem
przez galaktykę), „Paragrafu 22” Josepha
Hellera, filmów postapokaliptycznych,
komiksów, seriali (w tym kultowych dziś
„Star Trek” czy „Stefy mroku”), gier kom-
puterowych (m.in. „Fallout”, „Grand Theft
Auto”, „DeusEx”) oraz bogatego dorobku
kina science fiction m.in. serii „Termina-
tor”, „Mad Max” czy „2001: Odysei kos-
micznej” czy horrorów z brytyjskiej wy-
twórni Hammer. Źródłem pomysłów są
też aktualne trendy w polityce, rozwoju
społecznym i technologicznym. Dlatego
też wśród tematów poruszanych przez
twórców mamy zagrożenia terrorystyczne,
inwigilację, tematykę dotyczącą sztucznej
inteligencji i jej wpływu na rzeczywistość.
Warto podkreślić, że bohaterowie pokazani
na ekranie, poza kilkoma wyjątkami, dążą
do pozytywnych celów. Potrafią poświęcić
swe dobro, a nawet i życie dla innych
osób, czy do realizacji pozytywnych pla-
nów. Jednak starania protagonistów ska-
zane są na niepowodzenie. Świat, w którym
żyją został tak zaprojektowany, że nie ist-
nieje nawet drobna szansa na zmianę.
Działania bohaterów ukazują człowie-
czeństwo i stanowią próbę ocalenia ludz-
kich odruchów w sytuacji, gdzie czynniki
zewnętrzne stanowią nienaruszalny mo-
nolit. Przypomina to bunt Winstona Smit-
ha z „Roku 1984” Orwella. Nie jest to
działanie pozbawione sensu, twórcy „Black
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Mirror” kreując nieprzyjazny świat, niosą
przestrogę i przypominają o wartościach
ogólnoludzkich, takich jak humanizm,
współpraca, empatia, miłość czy poświę-
cenie dla dobra innego człowieka.

Zresztą nie wszystkie odcinki oma-
wianego serialu zdają się być pesymis-
tyczne. Po przejęciu produkcji przez Netflix
(seria trzecia i czwarta) pojawiły się historie
podszyte optymizmem lub nadzieją. Szczy-
towym osiągnięciem tego nurtu w serialu
jest odcinek „San Junipero” będący swoistą
próbą oswojenia ze śmiercią. W jego
fabule widać nawiązania do klasycznej
powieści Philipa K. Dicka „Ubik”. Z drugiej
strony ciekawe jest, że Brooker i współ-
pracujący z nim scenarzyści odrzucają
konotacje religijne, zaproponowane przez
nich miejsce nie przypomina żadnej z kon-
cepcji eschatologicznych, jest całkowicie
świeckim wyobrażeniem miejsca pełnego
szczęśliwości. Dodatkowego smaczku do-
daje fakt umiejscowienia miejsca akcji
w kalifornijskim nadmorskim mieście

w latach osiemdziesiątych XX wieku, co
daje twórcom możliwość popkulturowych
nawiązań do tego okresu. Co ciekawe wi-
dać zmianę spojrzenia na ten okres, epokę
Reagana i wzrostu dobrobytu. Obecnie,
w czasach po 11 września, po kryzysach
finansowych i społecznych, coraz częściej
postrzegana jest ona jako magiczna kraina
dzieciństwa, pełna uśmiechu. W podob-
nym tonie lata osiemdziesiąte przedsta-
wione są w innych produkcjach Netflixa –
„Stranger Things” i „Dark”.

Nuta optymizmu pojawia się także
w najnowszym sezonie czwartym. Odcinek
„Hang the DJ” opowiada o aplikacji ko-
jarzącej pary i ustalającej długość trwania
związku. Wszystko po to, by dobrać ideal-
nego partnera. Z jednej strony sam pomysł
przeraża. Jest to doprowadzenie idei Tin-
dera czy Badoo do form totalitaryzmu.
Sztuczna inteligencja kieruje życiem uczu-
ciowym ludzi. Nie ma miejsca na pomyłki,
program komputerowy jest praktycznie
doskonały, ale okazuje się, że jednak nie
uwzględnia on ludzkich reakcji, takich
jak lęk przed odrzuceniem, niepewność
czy intuicja. W naszym życiu spotykamy
się z reakcjami pozytywnymi lub nega-
tywnymi już przy pierwszym kontakcie.
Z niektórymi osobami, nawet nie znając
ich zbyt długo, możemy przebywać z przy-
jemnością, wymieniać poglądy i współ-
pracować. Inne osoby odrzucamy już od
pierwszego kontaktu. Program działa wed-
ług statystyki, kreując związki na zasadzie
rachunku prawdopodobieństwa. Jednak
postawa głównych bohaterów i auten-
tyczne uczucia, które się w międzyczasie
pojawiają, pozwalają widzowi na znale-
zienie pozytywnego przesłania. Podobnie
w odcinku „USS Callister”, gdzie poru-
szono kwestie uzyskania władzy, prak-
tycznie boskiej, przez osobę pełną kom-
pleksów, niedocenianą przez otoczenie.
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Dzięki współpracy i poświęceniu grupa
ludzi jest w stanie stawić czoła śmiertel-
nemu zagrożeniu ze strony „kandydata
na Boga”.

Wykreowany świat, w którym toczy
się akcja serialu, ostatecznie jednak nie
napawa optymizmem. Skumulowano
w nim wszystkie zagrożenia, które niesie
ze sobą rozwój technologii. Autorzy po-
kazują nam ludzkie przywary, sytuacje,
gdy przy wykorzystaniu umiejętności in-
formatycznych lub dostępu do najnowo-
cześniejszych rozwiązań technicznych lu-
dzie zamieniają życie innych w piekło.
Pojawiają się zarazem pytania o to, czy
postęp jest równoznaczny z poprawą ja-
kości życia. Odpowiedzi nie są jedno-
znaczne. Wygoda czy dobrobyt mogą być
okupione utratą wolności podejmowania
decyzji czy nawet ubezwłasnowolnieniem.
Jednocześnie możliwość kontroli każdego
aspektu życia sprawia, że osoby sprawujące
władzę mogą tworzyć iluzje zagrożeń we-
wnętrznych lub zewnętrznych. O takiej
sytuacji pisał Janusz Zajdel w powieści
„Paradyzja”, gdzie domniemany raj był
w istocie więzieniem dla jego mieszkań-
ców. Serial porusza też kwestie zagubienia
jednostki w nowoczesnym świecie, gdzie
technologia jest wyznacznikiem stylu
życia. Ważnym aspektem „Black Mirror”,
istnym światełkiem w odbiciu czarnego
lustra jest postawa bohaterów, którzy za-
chowali człowieczeństwo. Są zdolni do
poświęcenia, próbują zastaną rzeczywis-
tość naprawiać, a nie jej ulec. Głębokie
uczucia, empatia, przyjaźń i miłość –

wszystkie te aspekty, które definiują homo
sapiens – są dla twórców „Black Mirror”
ważne i godne podkreślenia. Przypominają
się słowa, który w powieści „Płyńcie łzy
moje, rzekł policjant” napisał Philip K.
Dick: „Miłość to ojciec ratujący dzieci
z płonącego budynku, wynoszący je i gi-
nący przy tym. Kiedy kochasz, przestajesz
żyć dla siebie, żyjesz dla innej osoby”.
O tym starają się pamiętać twórcy serialu.
Bo świat stechnologizowany może zamie-
nić życie w koszmar, więzienie czy nawet
doprowadzić do śmierci. Uczucia, które
łączą ludzi, są wyznacznikiem człowie-
czeństwa.

„Black Mirror” to produkcja nieszab-
lonowa. Ze wszech miar można polecić
ją miłośnikom fantastyki i dystopii. Do-
datkową zaletą serialu jest to, że poszcze-
gólne odcinki stanowią zamkniętą całość.
Widz nie przepadający za rozwiązaniami
typowymi dla s-f może być zaintrygowany
odcinkami o tematyce społecznej. Mam
tylko ostrzeżenie: „Black Mirror” nie jest
serialem łatwym, miłym i przyjemnym.
Widzowie oczekujący czystej rozrywki nie
znajdą jej w produkcji Brookera. Nato-
miast osoby szukające pytań, nietuzin-
kowych teorii oraz szczypty grozy i tech-
nologicznych niuansów z pewnością będą
usatysfakcjonowane. 

„Black Mirror”
Serial telewizyjny

Produkcja: Wielka Brytania, USA
Emisja: Netflix

Twórcy: Charlie Brooker, Annabel Jones
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Czym jest chrześcijańska myśl ekonomiczna?

Chrześcijańska myśl ekonomiczna stanowi kierunek badania znaczenia Przykazań De-
kalogu: „Nie kradnij!” i „Nie pożądaj własności bliźniego!” dla ekonomii i gospodarki,
oraz na wyciąganiu wniosków z wyników tych badań w celu ich wykorzystania w nauce
ekonomii i polityce gospodarczej. Inspiracją tej myśli jest stwierdzenie, że ponieważ aż
dwa te Przykazania mają za cel ochronę własności człowieka, czyli ochronę własności
prywatnej, to znaczy, że Stwórca nadał nienaruszalności instytucji własności prywatnej
wysoką rangę. Stanowi ona dobro nierozerwalne z człowieczeństwem. Pod pojęciem
„własność prywatna” rozumie się, oczywiście, dobro uczciwie nabyte przez człowieka,
a nie dobro przez niego posiadane, lecz nabyte drogą jakiegokolwiek rodzaju kradzieży. 

Wyniki badań powyższego wpływu okazują się rewelacyjne. Okazuje się, że
łamanie przez ludzi i ich rządy Przykazania „Nie kradnij!”, poprzedzane na ogół
łamaniem Przykazania „Nie pożądaj własności bliźniego!”, czyli, inaczej mówiąc –
kradzież, jest główną przyczyną, lub samą istotą, prawie wszystkich poważnych
krajowych i międzynarodowych problemów i kryzysów gospodarczych wiodących do
biedy i rożnych niepożądanych efektów społecznych. Im powszechniejsze zjawisko
kradzieży we wszelkich jej formach, a szczególnie w formach grabieży zalegalizowanej
przez państwo, i popełnianej na rózne sposoby, często „w majestacie prawa”, na oby-
watelach, tym poważniejsze hamowanie rozwoju gospodarczego i dobrobytu. Do
tych sposobów, zaliczyć należy, między innymi:

1) zaciąganie pożyczek państwowych bez wiedzy i zgody obywateli, którzy wraz
ze swym potomstwem pożyczki te będą musieli spłacać;

2) drukowanie papierowych pieniędzy bez ich pokrycia w przyroście bogactwa
narodowego, co powoduje inflację i obniżanie wartości pieniędzy już posiadanych
przez obywateli;

3) przyznawanie przez władze rożnych licencji, monopoli i innych przywilejów
wybranym ludziom lub grupom ludzi, kosztem wszystkich pozostałych;

4) tworzenie w instytucjach państwowych tak zwanych stanowisk pracy, pracy
bezproduktywnej i pasożytniczej, będącej przykrywką do dzielenia się
pieniędzmi z kieszeni podatnika;

5) sprzecznie z zasadą równości wszystkich obywateli wobec prawa, zalecane
przez Marksa opodatkowanie wybiórcze (progresywne) ludzi zamożniejszych,
a tym samym karanie ich za to, że w gospodarce rynkowej stali się nimi
dzięki swej pracowitości, zaradności, uczciwości, wyrzeczeniom, oszczędzaniu
i zaspokajaniu potrzeb innych ludzi owocami swej działalności;
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6) opodatkowanie na cele nie służące dobru całego społeczeństwa, lecz tylko
niektórych jego grup;

7) łamanie prawa podaży i popytu, przez narzucanie cen minimalnych lub ma-
ksymalnych za jakieś dobra – a więc okradając właściciela danego dobra
z prawa do swobodnego dysponowania swą własnością;

8) szerzenie i praktykowanie korupcji poprzez tworzenie korupcjogennych
urzędów dla „swych” ludzi i ochrona ich działań drogo kosztujących całe spo-
łeczeństwo;

9) praktykowanie socjalizmu poprzez bezpośrednią konfiskatę własności prywatnej
na rzecz państwa i jego różnych instytucji;

itd., itd.

W świetle powyższego jasne jest dlaczego państwa socjalistyczne i „opiekuńcze”
oparte na „uszczuplaniu” i konfiskacie własności prywatnej prowadzą kraje do ban-
kructwa, a rodziny i społeczeństwa do rozkładu.

Przyjęcie powyższego do wiadomości powinno być szczególnie łatwo akceptowane
przez nas, chrześcijan, dla których Dekalog będący zbiorem nakazów i zakazów po-
chodzących od Stwórcy, jest jednym z filarów wiary. Szczególnie czujni winniśmy
być na znaczenie nieraz spotykanych haseł o potrzebie realizacji zasad sprawiedliwości
społecznej (co, między innymi, jest wyrażone w Artykule 2 obecnie obowiązującej
Konstytucji R. P.), bo często bywają one pośrednim wzywaniem do łamania Przyka-
zania 10 („Nie pożądaj żadnej rzeczy należącej do bliźniego”) i do przymusowego wy-
równywania międzyludzkich nierówności majątkowych i społecznych, drogą zalega-
lizowanej grabieży i kradzieży gwałcącej Przykazanie „Nie kradnij!” i chrześcijański
nakaz miłości bliźniego, a są inspirowane przez różnych popleczników marksizmu,
którego, jak wiadomo, jednym z podstawowych dogmatów jest konieczność likwidacji
własności prywatnej. Nieopatrzna akceptacja takich haseł przez katolików, mimo, że
nigdzie w Piśmie Świętym niema potępienia a nawet tylko dezaprobaty nierówności
międzyludzkich, stanowi sukces infiltracji wrogiej chrześcijaństwu ideologii mar-
ksistowskiej do Kościoła. Chrześcijańska myśl ekonomiczna służyć może za narzędzie
intelektualne w zwalczaniu tej infiltracji. Niezależnie od tego zachęca ona patriotów
pragnących jak najlepiej dla swego kraju, aby nie pozwalali rządzącym na ustanawianie
i egzekwowanie praw okradania obywateli przez państwo, a doprowadzali do likwidacji
takich praw już istniejących. 

JaN miChał małek
Założyciel Fundacji PAFERE
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Misja

Świat intelektualny – od uniwersytetów po media – nie nadąża dziś za gwał-
townymi 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 geopoli-
tyczne 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 me-

dialnym.

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 bezpreceden-
sowe – 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. Utrzy-
manie 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 Kon-
federację – wesprzyj ją. 
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Działalność

Do listopada 2017 r. „Nowa Konfederacja” była pierwszym w Polsce interne-
towym 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 pub-
licystyka, 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 ko-
mentarze 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, ko-
mentarze 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 tele-
wizyjnych, w programach publicznych i prywatnych.

Ważnym elementem naszej działalności są także otwarte debaty, które or-
ganizujemy 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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