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Postępująca destabilizacja otoczenia mię-
dzynarodowego w połączeniu z narasta-
jącym chaosem w polskiej polityce za-
granicznej – widocznym ostatnio zwłaszcza
w stosunkach wewnątrzunijnych i pol-
sko-żydowskich – każe ponowić funda-
mentalne pytanie o rację stanu III Rze-
czypospolitej. Pozimnowojenna stałość
systemu światowego słabnie, dezaktuali-
zując tworzone na jej okoliczność doktryny.
A ponieważ słabnięcie to wynika z korozji
jej podstaw, należy spodziewać się prze-
tasowań idących znacznie dalej niż te wi-
doczne w ostatniej dekadzie. Epoki de-
stabilizacji niosą, w odróżnieniu od okre-
sów stabilności, zarówno wielkie szanse,
jak i wielkie zagrożenia. Sprzyjają więc
przede wszystkim tym, którzy potrafią
połączyć śmiałość ze sprytem i siłą. Dzi-
siejszą Polskę można określić jako pań-
stwo, które zaczyna nabierać śmiałości,
za czym nie idzie jednak spryt ani siła.
Wynika to w dużej, jeśli nie przeważającej
mierze z niedostatku refleksji nad racją
stanu. Poza ogólnymi zarysami, polityka
zagraniczna tworzona jest ad hoc, bez

koordynacji nawet państwowych zasobów,
bez doktryny państwowej i dyplomatycz-
nej, która powalałaby umiejscowić bieżące
działania w większym planie, czyniąc je
zrozumiałymi dla zaangażowanych w pro-
ces polityków, dyplomatów i urzędników,
o opinii publicznej nie wspominając.

Zanim spróbujemy zdefiniować pol-
ską rację stanu A.D. 2018, musimy zro-
zumieć kontekst: wyznaczniki naszej obec-
nej pozycji i dynamikę otoczenia geopo-
litycznego. Wbrew pozorom, nie jest to
dziś wcale łatwe. W wysoce emocjonalnej
i niemerytorycznej debacie polskiej więcej
na ten temat mitów niż faktów, a toczone
z dala od kamer dyskusje ekspercko-aka-
demickie, mimo że bez porównania bar-
dziej rzeczowe od tych medialnych, też
nie dają zadowalających odpowiedzi. Naj-
pierw jednak cofnijmy się na chwilę…
o 80 lat.

Przesłanie Bocheńskiego

W wydanym w 1937 r., jednym z najwy-
bitniejszych polskich traktatów geopoli-

Bartłomiej radziejewski
Dyrektor „Nowej Konfederacji”

Dzisiejszym ładem międzynarodowym targają sprzeczne tendencje.
Wobec tego również dziś musimy zadać sobie pytanie o to, czy Polska
powinna być państwem rewizjonistycznym czy zachowawczym 
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tycznych „Między Niemcami a Rosją”,
28-letni geniusz Adolf Bocheński stawiał
dziwne na pierwszy rzut oka pytanie: czy
Polska jest państwem rewizjonistycznym?
Wielu dzisiejszych komentatorów mówi-
łoby wtedy zapewne, że nieodpowiedzialnie
kwestionuje tym samym najkorzystniejszy
dla nas ład międzynarodowy, najlepszą
od dwustu lat koniunkturę i tym podobne.
Przecież Polska odzyskała niepodległość
nie tylko własnym wysiłkiem, ale też
w efekcie fenomenalnego zbiegu okolicz-
ności: wojnę przegrali jednocześnie wszys-
cy trzej zaborcy. Nikt nie spodziewał się
aż tak korzystnego rozwoju wypadków,
najlepsi polscy patrioci stawiali na jednych
zaborców przeciw drugim. Prostoduszne
rozumowanie kazałoby więc robić wszyst-
ko, aby ład wersalski, owoc owego geo-
politycznego cudu, zachować.

Bocheński odpowiadał przeciwnie:
„Polska jest typowym państwem rewiz-
jonistycznym”. Argumentacja była bezli-
tośnie chłodna w swej logice. Największym,
śmiertelnym zagrożeniem dla Polski jest
sojusz niemiecko-rosyjski. Nie mamy
szans wygrać w starciu z tymi dwoma
imperiami jednocześnie. To, czy ze sobą
w danym okresie walczą czy współpracują,
zależy od nas tylko w ograniczonym stop-
niu. Dlatego musimy zrobić wszystko,
aby wyzyskać ewentualny antagonizm
między nimi, wspierając stronę bardziej
agresywną, przeciwko tej dążącej do po-
rozumienia. W drugiej połowie lat 30.
taki antagonizm istniał, napędzany przez
rewizjonistyczny imperializm III Rzeszy,
planującej wielkie podboje na wschodzie.
Polska powinna więc opierać się na Nie-
mczech przeciwko Sowietom, dążąc do
ich unicestwienia lub rozbicia na szereg
neutralizujących się wzajemnie państw.
Nie z sympatii do nazizmu czy z germa-
nofilii, ale z chłodnej – i egzystencjalnej

wówczas – kalkulacji. Prowadzącej – na
gruncie generalnych zasad polskiej geo-
polityki i racji stanu, formułowanych przez
Bocheńskiego – do wniosku, że w razie
odwrócenia sytuacji (tj. gdyby to ZSRR
dążył do konfrontacji z III Rzeszą, ta zaś
do porozumienia), Polska powinna oprzeć
się z kolei na Moskwie przeciwko Berli-
nowi. 

Nasze przywództwo wybrało jednak
frontalne starcie z dwoma imperiami,
z których każde było silniejsze niż II
Rzeczpospolita, czyli „nie politykę, lecz
samobójstwo”, jak to z kolei podsumował
Stanisław Cat-Mackiewicz („Lata nadziei”).
I wydaje się, że ów gen samobójczy jest
wciąż w polskim życiu publicznym obecny. 

Z dzisiejszej, przesiąkniętej bieżącymi
sporami perspektywy, uderza w analizie
Bocheńskiego także to, że w ogóle nie za-
przątał sobie głowy rozważaniami o his-
torycznym szczęściu, jakie spadło na nas
w 1918 roku, ani nad wspaniałością ładu
wersalskiego, którą z tego faktu można
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by próbować wyczytać. Dlaczego? Było
chyba dla niego na tyle oczywiste, że
nawet nie widział potrzeby o tym pisać,
nie tylko to, że w ustanowiony w Paryżu
powojenny porządek wpisany został m.in.
rewizjonizm niemiecki i rosyjski, wraz
z możliwością ich tragicznego dla Polski
współdziałania, ale także to, że wszelkie
układy geopolityczne są dynamiczne. Że
zmieniają się w czasie, niekiedy bardzo
szybko, i tylko analiza głównych aktorów,
interesów i tendencji w danej sytuacji
międzynarodowej, nie zaś ogólnikowe,
a zwłaszcza aksjologiczne dywagacje nad
dobrem lub złem określonego ładu –
mogą być podstawą roztropnej polityki.

Tak rozumianą metodę Bocheńskiego
powinniśmy stosować również do analizy
dzisiejszej sytuacji Polski. 

I. Gdzie jesteśmy

Dzisiejszym ładem międzynarodowym
targają sprzeczne tendencje. Z punktu
widzenia Polski kluczowa antynomia to
geopolitycznie groźne słabnięcie Zachodu,
za które odpowiada w dużej mierze eks-
pansja Wschodu, będąca zarazem dla nas
wielką szansą geoekonomiczną. Wobec
tego również dziś musimy zadać sobie
pytanie o to, czy Polska powinna być pań-
stwem rewizjonistycznym, czy zachowaw-
czym. Czy nasza racja stanu wymaga
zmiany czy konserwacji status quo?

Żeby odpowiedzieć, musimy przyjrzeć
się bliżej dzisiejszemu porządkowi mię-
dzynarodowemu. Tak w jego wymiarze
statycznym, jak i – przede wszystkim –
dynamicznym.

Więcej niż w marzeniach

Akces do świata zachodniego po 1989 r.
był wielkim dobrem dla Polski, podobnie

jak dla innych krajów postkomunistycz-
nych. Zostaliśmy objęci parasolem bez-
pieczeństwa najpotężniejszego sojuszu
wojskowego w historii świata, jakim jest
NATO. Uzyskaliśmy potwierdzenie zna-
komitych, naturalnych granic za zachodzie
i południu, na wschodzie – spełniły się
najśmielsze marzenia Giedroycia, Mie-
roszewskiego czy Bocheńskiego o oddzie-
lających Polskę od Rosji niepodległych:
Ukrainie, Białorusi, państwach bałtyckich.
Mamy podobnie wyczekiwany, szeroki
dostęp do Bałtyku. Weszliśmy w zachodni
obieg gospodarczy, ze szczególnym
uwzględnieniem Unii Europejskiej, w ciągu
lat niespełna trzydziestu doświadczając
blisko dwu i półkrotnego wzrostu dobro-
bytu (wg danych MFW co do PKB per ca-
pita wedle parytetu siły nabywczej, w ce-
nach stałych). Mało kto liczył na tak ko-
rzystną sytuację Polski przez większość
epoki PRL. Jeśli dodać do tego NATO-
wski parasol bezpieczeństwa, członkostwo
w UE, praktyczną demilitaryzację Niemiec
i spętanie ich wybitnie „pacyfistycznym”
systemem sojuszy i zależności – można
ulec wrażeniu, że nie potrzeba niczego
zmieniać.

II. Dwie słabości

Kwestia Królewca

To jednak złudzenie, z dwóch powodów.
Po pierwsze, odsunięcie niebezpieczeństwa
rosyjskiego ma znaczący wyjątek w postaci
Obwodu Kaliningradzkiego. Istnienie tej
enklawy wschodniego niedźwiedzia –
wielkości terytorialnej województwa ma-
łopolskiego i ludnościowej opolskiego –
zasadniczo zaburza naturalny układ geo-
polityczny w naszym regionie. Jest rosyj-
skim cierniem wbitym we wschodnią część
NATO i UE. Jest reliktem terytorialnym
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ładu jałtańskiego. Sprawia, że Polska gra-
niczy lądowo z Rosją, co uruchamia zu-
pełnie inne kalkulacje polityczne niż w sy-
tuacji, w której takiej granicy by nie było.
Ukierunkowuje rosyjski rewizjonizm na
kraje bałtyckie (gdyby nie członkostwo
w NATO i innych strukturach zachodnich,
byłyby zapewne wdzięczniejszym obiektem
moskiewskiego zainteresowania niż
Mińsk), względnie – na Białoruś i Polskę.
Po implozji sowieckiego imperium zwy-
cięski Zachód nie tylko nie zdecydował
się zagrać na dalsze rozdrobnienie naj-
większego państwa świata, nie tylko nie
wsparł późniejszych separatyzmów (Cze-
czenia) w jego obrębie, ale nie podjął
nawet kwestii Królewca. 

Prowadzi to do oczywistego wniosku,
że nasza racja stanu wymaga rewizjonizmu
w kwestii istnienia tej rosyjskiej enklawy.
Minimum minimorum to jej demilitary-
zacja i uczynienie tamtejszej społeczności
polskiej pierwszą (z siódmej) mniejszością
tej skamieliny serdecznego porozumienia
anglosaskich przyjaciół ze Stalinem. Nie-
obecność kwestii Królewca w naszej de-
bacie i dyplomacji jest jaskrawym dowo-
dem ciężkiego niedorozwoju polskiej myśli
strategicznej i polskiej polityki.

Półperyferyjność

Druga zasadnicza słabość położenia III
Rzeczypospolitej jest natury strukturalnej
i geoekonomicznej. Zostaliśmy – tak samo
jak wielu innych, w tym cała reszta Europy
Środkowo-Wschodniej – włączeni w neoim-
perialne struktury zachodnie jako neo-
kolonia, lub bardziej precyzyjnie – pół-
peryferia. Polskę po 1989 r. zalał zachodni
kapitał, dominując wiele najintratniejszych
branż, takich jak bankowość, wielki handel,
zaawansowany przemysł. Był to proces
ambiwalentny. Z jednej strony przyniósł

szybki napływ kapitału (którego tak wów-
czas brakowało), wyższej kultury organi-
zacyjnej, postępu technicznego. Z drugiej:
odebrał Polakom kontrolę nad wieloma
kluczowymi obszarami gospodarki i wy-
tworzył mechanizm neokolonialnej renty,
czyli drenażu kapitałowego, tylko w części
oficjalnej sięgającego w ostatnich latach
5 proc. PKB i ponad 80 mld zł rocznie.

Stworzona przez Immanuela Wal-
lersteina teoria systemów-światów dzieli
współczesną planetę na trzy kategorie
państw: centrum, półperyferie i peryferie
(„The Modern World System”). Mówiąc
pewnym skrótem: pod powłoką demo-
kratycznej wspólnoty „suwerennie rów-
nych” pierwsze rządzą, trzecie są rządzone,
drugie oscylują między nimi. Dwie ostatnie
kategorie zwykle rozróżnia się mówiąc,
że o ile półperyferie są zdominowane
przez centrum, same dominują nad pe-
ryferiami. W przypadku Polski trudno
wskazać jakichkolwiek graczy, wobec któ-
rych występowałaby z pozycji hegemo-
nicznych. Można jednak – jak ostatnio
prof. Rafał Matyja w wybitnej pracy „Wyj-
ście awaryjne” – odnotować zasadniczą
różnicę sytuacji naszej w porównaniu (to
już moje uzupełnienie) do takich krajów
jak Ukraina czy Serbia. Wynika ono
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z członkostwa w UE i NATO. Sojusz za-
pewnia Polsce bezpieczeństwo wojskowe,
Unia – gospodarczo-prawne, chroniąc
z jednej strony przed Gazpromem, z dru-
giej przed Google’em. Uczestnicząc w tych
systemach, Warszawa ma też pewien
wpływ – skromny, ale jednak – na politykę
tych struktur. To decyduje o strategicznej
wyższości pozycji Polski wobec peryferii –
o jej półperyferyjności. 

Naszą dodatkową słabością w obrębie
tej grupy krajów jest położenie geoeko-
nomiczne. Leżymy poza głównymi – trans-
atlantyckimi i transpacyficznymi – szla-
kami krążenia kapitału. Korzystamy z bli-
skości centralnych Niemiec i Europy Za-
chodniej, bogatej Skandynawii, względnie
zamożnych innych środkowoeuropejskich
półperyferii, dobrodziejstw wspólnego
rynku UE i wolnej wymiany na Zachodzie,
wreszcie z unijnych funduszy struktural-
nych. Nie mamy jednak szczęścia Belgii
czy Szwajcarii: przywileju położenia na
głównych szlakach lub ich odnogach. Te
wiodące do nas z zachodnich centrów są
tylko przedłużeniem tych najważniejszych
lub funkcją rachitycznej dotąd wymiany
lądowej ze wschodem. To w ewidentny
sposób utrwala nie tylko naszą półpery-
feryjność, ale nawet utrudnia docelowe
osiągnięcie poziomu dobrobytu właściwego
np. Irlandii. Niewielkiej północnej pół-
peryferii, która zrezygnowała z budowania
silnej gospodarki narodowej na rzecz roli
zagłębia zewnętrznego kapitału. Skutecznie
konkurującej z najbogatszymi pod wzglę-
dem PKB per capita, kosztem rozwoju
silnie zależnego.

Schizofrenia elit

Jedną z najważniejszych konsekwencji
politycznych półperyferyjności jest – jak
znów słusznie podnosi Matyja – uwikłanie

elit zdominowanego kraju w podwójną
rolę. Są one nie tylko strażnikami lokal-
nego interesu, ale także interesu systemu
światowego. To, w przypadkach rozbież-
ności, czyni ich rolę problematyczną. Prof.
Andrzej Zybertowicz, w innym kontekście,
nazywał to sytuacją podwójnej lojalności
i strukturalnego konfliktu interesów. 

Warto w tym kontekście spojrzeć na
przykład na politykę wschodnią III RP.
Gdy polska racja stanu wymagała ma-
ksymalizacji polskich wpływów i propol-
skiego nastawienia na Białorusi i Ukrainie,
nasze elity polityczne koncentrowały się
na pseudoprometejskim szerzeniu tam
demokracji liberalnej i praw człowieka,
osiągając dla Polski mniej niż zero: wpy-
chając Mińsk głębiej w ramiona Moskwy,
w Kijowie uzyskując naprzemiennie albo
efekt podobny, albo, jak ostatnio – zwięk-
szając głównie wpływy amerykańskie, nie-
mieckie i francuskie.

Oczywiście, żaden status w systemach
międzynarodowych nie jest dany raz na
zawsze. Peryferie stają się półperyferiami,
te ostatnie awansują do centrum, potęgi
upadają, półperyferie ulegają degradacji.
W obrębie tych trzech modelowych kate-
gorii istnieją też rzecz jasna rozmaite, po-
mniejsze hierarchie i zachodzą przesu-
nięcia w ich obrębie. Polsce udało się na
przykład w ostatnich kilkunastu latach
„udomowić” kluczowy sektor bankowy
do poziomu ponad 50 proc. rodzimej
własności, poprawić stan infrastruktury,
zmniejszyć dystans gospodarczy wobec
krajów zachodnich. Możliwe i potrzebne
są dalsze działania w tym duchu. 

Nie wolno jednak ulegać naiwnym
złudzeniom o ”naturalności” procesu „nad-
ganiania” i ”dościgania” krajów centrum.
Jak pisał Andrzej Maśnica: „O ile półpe-
ryferie tworzą swoiste «przedmieścia Cen-
trum», to peryferie stanowią światowy
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interior, głęboką światową prowincję.
Tym niemniej to właśnie przede wszystkim
na peryferiach świata, a nie w suburbiach
światowej metropolii, dominuje chęć i mo-
tyw ciągłego «dobiegania», dochodzenia,
«nadrabiania» dystansu: «doganiany
czas» stanowi przewodni lejtmotyw do-
minującego tu dyskursu modernizacyj-
nego. Rzecz jednak w tym, że kraje pery-
feryjne, wbrew głównym założeniom teorii
modernizacyjnej, nie są w stanie podążyć
drogą wytyczoną przez kraje centrum na
wcześniejszych etapach rozwoju. Taka

droga dla krajów peryferyjnych (rozwija-
jących się) w ramach systemu-świata tak
naprawdę nie istnieje. Popadły one bo-
wiem w strukturalnie nową, nieznaną kil-
kadziesiąt lat wcześniej w państwach cen-
trum, sytuację trwałej zależności od krajów
centrum (rozwiniętych). System-świat re-
produkuje się poprzez różnicowanie i po-
laryzację, wytwarzanie międzybieguno-
wych napięć i dyskontowanie różnicy po-
tencjałów. Teza o globalizacji jako plane-
tarnej platformie konwergencji i homo-
genizacji zróżnicowanego świata nie wy-
trzymuje próby krytycznego namysłu. Cał-
kiem na przekór teoriom i nadziejom

konwergencjonistów (modernizatorów)
różnice między państwami, w wysoce
zglobalizowanym świecie, zyskują (a nie
tracą) na znaczeniu. To zaś oznacza po-
głębienie, a nie zanik różnicy potencjałów
pomiędzy państwami centrum i peryferii,
rozgrywającymi i rezerwowymi systemu-
świata” („Władza w epoce chaosu. Część
II: rozkwit i schyłek globalnego kapita-
lizmu”).

Widać skądinąd, po witalności pol-
skiego dyskursu „nadganiania”, jak men-
talnie (inaczej niż strukturalnie) jesteśmy
wciąż peryferyjni, bardziej nawet niż pół-
peryferyjni. Rzecz natomiast w tym, że
„dościganie” jest sprzeczne z interesem
„dościganych”. Jak otrzeźwiająco pisała
już piętnaście lat temu we „Władzy glo-
balizacji” prof. Jadwiga Staniszkis: „Kraje
postkomunistyczne, próbujące doprowa-
dzić do końca rewolucję kapitalistyczną,
muszą zdać sobie sprawę, że świat tego
nie oczekuje i nie potrzebuje”. Nie jest
przypadkiem, że największe postępy re-
polonizacji banków miały nad Wisłą miejs-
ce przy okazji wielkiego kryzysu finanso-
wego, który osłabił na pewien czas za-
chodni kapitał i państwa, a przez który
w Polsce przeszliśmy suchą stopą. 

Pięć strategii awansu

Powyższe ograniczenia nie są oczy-
wiście usprawiedliwieniem politycznej
pasywności. Oddajmy jeszcze raz głos
Maśnicy. „Możliwe są dwie strategie od-
parcia, a co najmniej osłabienia presji
wywieranych przez zewnętrzne światowe
środowisko gospodarcze. Każda z nich
dotyczy zbudowania i umocnienia, a ściślej
konsolidacji zasobów, siły i władzy. Bądź
to na zasadzie międzypaństwowych, naj-
częściej regionalnych, koalicji, bądź po-
przez budowanie strategicznego aliansu
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pomiędzy państwem a biznesem na rynku
krajowym. Obie strategie mają dopełnia-
jący charakter”.

Ciekawym uzupełnieniem tych przy-
woływanych za Samirem Aminem wskazań
są uwagi wspomnianego już Rafała Matyi
z artykułu „Peryferyjność – wyzwanie czy
fatum?”. Wskazuje on na trzy kolejne me-
tody półperyferyjnego odparcia w przy-
padku Polski: strategię eksportową, mo-
bilizację miast prowincjonalnych, uru-
chomienie lokalnych zasobów analitycz-
no-strategicznych. 

„Strategia proeksportowa mobilizuje
nie tylko środki, ale także energię i inno-
wacyjność. Pozwala na analizę wyników
nie poprzez całkowicie pozorowane wskaź-
niki «nauk o innowacyjności», ale poprzez
realną konkurencyjność wytwarzanych
produktów. Pozwala też na powstrzymanie
emigracji najzdolniejszych profesjonalis-
tów i tworzy miejsca pracy wokół rodzi-
mych, a zatem trudniejszych do przenie-
sienia w inne miejsce firm”. Z kolei silna
w dzisiejszej Polsce „wizja rozwoju opar-
tego na jednym ośrodku miejskim pro-
wadzi zawsze do pogłębienia peryferyjnego
statusu państwa, demobilizuje pozostałe
aglomeracje, z których powoli wyparowuje
«kapitał ludzki», «kulturowy» i «ekono-
miczny», a pozostaje tylko ten «społecz-
ny», powiązany w kastowe oligarchie bro-
niące resztek zasobów – zwykle związa-
nych z sektorem publicznym i redystry-
bucją. Taki scenariusz sprawia, że zamiast
podążać za «centrami wzrostu», miasta
te mogą stać się ośrodkami rozprzestrze-
niającej się szeroko stagnacji”. Postuluje
więc Matyja swoistą deglomerację my-
ślenia: przeprogramowanie polityki roz-
wojowej w sposób uwzględniający roz-
proszony charakter polskiej struktury
osadniczej ze szczególnym naciskiem na
ich infrastrukturalne skomunikowanie. 

Kolejna – u Matyi trzecia, u nas pią-
ta – recepta na polską półperyferyjność
to rozpoczęcie korzystania z własnych
zdolności monitorowania sytuacji i two-
rzenia strategii. „Dziś elity administracyjne
i eksperckie wszystkich krajów peryfe-
ryjnych dały się sprowadzić do roli «tłu-
maczy» i «aplikatorów» koncepcji po-
wstających w centrach rozwojowych. Te
role stały się ważnymi wyznacznikami
kariery i sposobu myślenia nie tylko po-
kolenia «transformacji», ale także jego
następców. Często z tą samą łatwością co
«zachodni eksperci» z lat 90-tych, lekce-
ważą oni lokalny kontekst” – pisze Matyja,
uzupełniając, że również „nauki społeczne
nie budują diagnoz rozmaitych aspektów
lokalności i peryferyjności, ani nie śledzą
strategii peryferyjnych obecnych w innych
regionach świata. Najbardziej widomym
znakiem «peryferyjnego» ich charakteru
jest powielanie zachodnich stereotypów
dotyczących ich własnych krajów. Doku-
menty programowe i analizy społeczne
budowane są wokół przestarzałych doktryn
modernizacyjnych, traktujących to, co lo-
kalne, religijne bądź tradycyjne jako na-
turalnego wroga nowoczesności”.

I jeszcze jedna bardzo istotna uwaga
autora „Państwa, czyli kłopotu”: „Gra pe-
ryferyjnością zaczyna się od ważnej kon-
statacji lokalnych (państwowych) elit: jes-
teśmy słabsi strukturalnie, mamy kłopoty
z kumulowaniem kapitałów, nie mamy
wypracowanych wzorców bogacenia się
i dzielenia wzrostu między różne grupy
społeczne. Jesteśmy zdezorganizowani,
nie dysponujemy wiarygodnymi defini-
cjami własnej sytuacji. Musimy zatem
uruchomić kilka programów ofensywnych,
które naszą peryferyjność uczynią znośną,
a w sprzyjających okolicznościach pozwolą
następnym pokoleniom powalczyć o zmia-
nę statusu”.

9

THINKZINE, nr 4(94)/2018, 10 kwietnia–8 maja 2018 www.nowakonfederacja.pl

http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=330


Niemniej jednak trzeba pamiętać, że
próba wyrwania się z półperyferyjności –
czyli budowy alternatywnego centrum –
sama w sobie niezwykle trudna, musi za-
razem powodować opór i przeciwdziałanie
centrów obecnych. Tym silniejszy, im
bliżej potencjalnej konkurencji są poło-
żone.

III. Srebrny wiek Zachodu

Przejdźmy do dynamiki obecnego ładu
międzynarodowego, a więc głównych czyn-
ników jego zmiany – najważniejszych
z polskiego punktu widzenia. Rysują się
tu dwie przeciwstawne tendencje: słab-
nięcie Zachodu, będące dla Polski zagro-
żeniem, i ekspansja Wschodu, będąca
jedną z głównych przyczyn pierwszej, ale
zarazem – wielką dla nas szansą.

Nie jest chyba za wcześnie na stwier-
dzenie, że po wieku złotym, obejmującym
dziewiętnaste i dwudzieste stulecie, wszedł
już świat transatlantycki w wiek srebrny –
odpowiednik XVII w. w historii Polski.
Przytoczmy (za prof. Romanem Kuźnia-
rem) kilka obrazowych danych. Udział
ludzi Zachodu w światowej populacji spadł
z 33 proc. w roku 1913 do 17 proc. w 2003
i prawdopodobnie spadnie do 12 proc.
w 2050, mniej niż w roku 1700. Udział
w globalnej produkcji zmalał z 68 proc.
w 1950 r. do 47 proc. w 2003, i wedle
prognoz spadnie poniżej 30 proc. w 2050 –
mniej niż w roku 1820 („Zmierzch domi-
nacji Zachodu” [w:] R. Kuźniar (red.),
„Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa
Zachodu”). 

Odwieczny obiekt polskich aspiracji,
wspólnota zachodnia, jest więc potęgą
słabnącą. Przede wszystkim na rzecz Azji
Południowo-Wschodniej, ze szczególnym
wskazaniem na Chiny. Sama w sobie
wciąż się rozwija – gospodarczo, demo-

graficznie, militarnie – ale relatywnie
traci udziały w wielkości świata. O ile do
okolic roku 2008 proces ten przebiegał
spokojnie, to ostatnio staje się coraz bar-
dziej gwałtowny: zachodnia dominacja
napotyka na coraz aktywniejszą kontes-
tację nie tylko ze strony mocarstw chiń-
skiego czy rosyjskiego, ale także państw
znacznie mniejszych i w tej roli dotąd
nietypowych, jak Turcja, Filipiny, a nawet
Węgry. Trzy ostatnie przypadki to przy-
kłady kontestacji płynącej z wewnątrz
 zachodniego systemu bezpieczeństwa –

albo wprost z NATO, albo z kręgu ważnych
sojuszników zewnętrznych. Sprawy zaszły
już więc daleko. A ponieważ kontestatorzy
nie doświadczyli, jak się wydaje, poważ-
niejszych retorsji, nic nie wskazuje na to,
by nie miały zajść jeszcze dalej.

Przybliżmy rzecz do Polski. Uprasz-
czając: o ile po 1989 r. sporo zyskaliśmy
w liczbach bezwzględnych, to relatywnie,
w odniesieniu do całego świata – wraz
z resztą – traciliśmy, skracając zarazem
dystans wobec Niemiec czy USA. Na przy-
kład udział Polski w globalnej produkcji
spadł w latach 1989–2017 z 1,03 proc. do
0,88 proc. (PKB wg PPP, dane MFW).
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Ponieważ zaś proces słabnięcia Zachodu
przybiera na sile, należy liczyć się również
ze scenariuszem gwałtownego załamania
lub stopniowej erozji imperialnych struk-
tur bezpieczeństwa i dobrobytu – źródeł
największych korzyści, jakich doświad-
czyliśmy po zimnej wojnie.

„Zwijanie się” Zachodu staje się coraz
bardziej spektakularne, znajdując w ostat-
nich latach konkretyzację w trzech głów-
nych pod-tendencjach: przewlekłym kry-
zysie UE, tendencjach egoistycznych i pro-
tekcjonistycznych w jej obrębie oraz słab-
nięciu NATO.

O ile gorsza Unia

W niedawnym raporcie eksperckim „No-
wej Konfederacji” prof. Bogdan Góralczyk
przewidywał możliwość rozpadu Unii oraz
analizował szereg scenariuszy jej prze-
trwania i reformy („Unia Europejska
w kryzysie egzystencjalnym?”). Wszystkie
są niekorzystne dla Polski. Oscylują po-
między utrzymaniem UE w mniej więcej
obecnej postaci, jedynie z mniejszymi
funduszami dla naszego kraju, a rady-
kalnymi wersjami „ucieczki do przodu”
w wersji francuskiego prezydenta Em-
manuela Macrona czy Komisji Europej-
skiej, zakładającymi utworzenie de facto
Nowej Unii (jak przenikliwie zauważył
Jan Rokita) w oparciu o strefę euro.
Wspólnoty mniejszej, ale znacznie ściślej
zintegrowanej, łącznie z np. harmonizacją
podatkową i socjalną. Co stawiałoby Polskę
przed diabelskim dylematem: przystąpić,
tracąc gospodarczą konkurencyjność czy
nie, znajdując się w nowopowstałej próżni
międzynarodowej, w samotności między
Niemcami a wschodem, lub w towarzy-
stwie kilku rozproszonych, małych krajów
(wobec przystąpienia większości regionu
do Nowej Unii). 

Trend jest więc jednoznacznie nega-
tywny, nawet jeśli czarne scenariusze:
rozpadu i radykalnej reformy à la fran-
çaise są stosunkowo najmniej prawdo-
podobne. Podstawowym błędem Polski
jest w tej sytuacji ćwiczenie „sztuki nie-
działania” i bierne czekanie na rozwój
wypadków. Możemy i powinniśmy uczest-
niczyć w trwającej od lat unijnej debacie
na temat reform ustrojowych, aktywnie
lobbując własną wizję generalną i kon-
kretne projekty, programy, strategie. Pol-
ska ma wszelkie predyspozycje do tego,
żeby występować w UE np. jako obroń-
czyni tradycyjnych wartości unijnych,
szczególnie wspólnego rynku, gdy do głosu
dochodzą tendencje protekcjonistyczne.
Nawet hasło „Europy narodów”, dziś rzu-
cane okazjonalnie przez naszych polityków
wyłącznie w funkcji wiecowo-medialnego
sloganu, da się rozpisać na szereg roz-
wiązań instytucjonalnych współtworzących
agendę reformy unii. Jednocześnie mog-
libyśmy występować jako zwolennicy ści-
ślejszej integracji w obszarze przeciw-
działania zagrożeniom dla suwerenności
i podmiotowości państw członkowskich.
Znamienne, że każda rosyjska agresja na
pozaunijnym wschodzie kojarzy nam się
z mrocznymi czasami, ale gdy dochodzi
do spektakularnego cyberataku tego sa-
mego państwa na Estonię, czy chińskiej
quasi-kolonizacji greckiego Gdańska, czyli
Pireusu, nie potrafimy nawet przedstawić
unijnym elitom pomysłu, jak wzmocnić
UE (lub przynajmniej komunikację Unii
z Sojuszem) tak, aby takie rzeczy nie po-
wtórzyły się w przyszłości.

Między Niemcami a Francją

 Nie miejsce tu na analizę relacji Polski ze
wszystkimi sąsiadami i sojusznikami.
W związku z powyższym trudno jednak
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nie wspomnieć o podstawowym fakcie,
jakim jest strategiczna wspólnota intere-
sów naszych i niemieckich, gdy idzie
o przyszłość Unii. To Republika Federalna
jest dziś największym w UE zwolennikiem
status quo i przeciwnikiem gwałtownej
ucieczki do przodu. To nad Renem naj-
silniejszy opór i odpór napotykają fran-
cuskie pomysły mniejszej i ściślejszej unii.
Wynika to z niemieckiej racji stanu. Berlin
nauczył się odwracać na swoją korzyść
znaczną część – pomyślanych pierwotnie
w znacznym stopniu jako gorset na tak
niebezpieczną w przeszłości potęgę ger-
mańską – mechanizmów unijnych. Był
i jest zwolennikiem dużej, obejmującej
jak najwięcej krajów między Odrą a Rosją
krajów – bo ma w nich wielomiliardowe
inwestycje i ważne interesy polityczne. 

Jednocześnie, konsekwencja w bu-
dowaniu Gazociągu Północnego jasno po-
kazuje, że nawet Niemcy Gerharda Schrö-
dera czy Angeli Merkel myślą do pewnego
stopnia w kategoriach przedunijnych lub
postunijnych. Kto w Polsce radośnie wita
wewnętrzne porażki obecnej pani kanclerz
czy wzrost tendencji eurosceptycznych,
powinien natychmiast wyjaśnić, w jaki
sposób korzystniejsza dla Warszawy mog-
łaby być bardziej nacjonalistyczna i su-
werenna RFN. Jak Rzeczpospolita miałaby
skorzystać na zastąpieniu strefy euro
strefą marki, czy na uwolnieniu Berlina
od unijnych ograniczeń w rozwijaniu
współpracy z Moskwą. Myślenie o dalszych
niż bieżące konsekwencjach nadal nie jest
mocną stroną polskiego rozumu politycz-
nego. 

Wymogiem naszej racji stanu są Nie-
mcy głęboko zanurzone w sieci europej-
skich zależności i ograniczeń. I, do czasu
pojawienia się na stole polskiej wizji przy-
szłości UE, zwycięstwo zachowawczo-
ewolucyjnej opcji forsowanej przez Berlin.

Nie oznacza to przejścia do porządku
dziennego nad ogromną asymetrią sił
i całą listą sprzecznych interesów. Polska
nie musi i nie powinna wspierać każdej
niemieckiej decyzji i propozycji, jedynie
te zbieżne z własnym interesem lub ko-
nieczne. Drugą stroną medalu powinno
być wykorzystywanie czynników równo-
ważących potęgę RFN, na przykład anty-
niemieckich nastrojów na Południu, które
pojawiły się w wyniku forsowanej przez
Belin polityki antykryzysowej. Jeszcze
bardziej: sceptycyzmu państw skandy-
nawskich wobec współpracy niemiecko-
rosyjskiej, w tym wobec Nord Stream 2.

O ile priorytetem polskiej polityki
unijnej na najbliższe lata musi być neu-
tralizacja francuskiego radykalizmu re-
formatorskiego, o tyle na dłuższą metę –
i w sprawach mniejszej wagi w między-
czasie – Paryż jest dla nas ważną opcją
balansującą. UE i NATO w obecnym
kształcie radykalnie zmieniły na naszą
korzyść odwieczny problem sprzeczności
polskiej i francuskiej racji stanu, jakim
było preferowanie przez Pałac Elizejski
silniejszej Rosji nad słabszą Polskę jako
przeciwwagi dla mocarstwowości nie-
mieckiej. W sporach wewnątrzzachodnich
to Warszawa jest dla Paryża największą
i najbardziej naturalną przeciwwagą dla
Niemiec na wschodzie. Poważnym zanie-
chaniem będzie z tego nie skorzystać. 
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Polska wizja i widmo euroegoizmu

Polska doktryna unijna jest tematem na
osobny wywód, ale generalny kierunek
w postaci obrony tradycyjnych wartości
z jednej, i ściślejszej integracji w newral-
gicznych obszarach z drugiej strony wydaje
się opcją właściwą z punktu widzenia pol-
skiej racji stanu, wpisującą się zarazem
w interesy całych grup państw. Dziś za
żadną wizją UE nie lobbujemy nie tylko
ze względu na słabość naszego lobbingu –
po prostu żadnej nie mamy. Co gorsza,
nie staramy się jej mieć.

Następną negatywną dla Polski ten-
dencją obecnego ładu międzynarodowego
jest narastanie protekcjonizmu w obrębie
UE. O ile w upadku polskich stoczni za-
grała istotnie – jak pokazał dr Adam Szaf-
rański („Neelie Kroes straszy dzieci, czyli
jak sobie radzić z unijnym prawem o po-
mocy publicznej”, „Rzeczy Wspólne” nr
2/2012) – polska niekompetencja w dzie-
dzinie unijnych procedur, obok niewąt-
pliwej niechęci ratowania konkurencji
przez europejskich potentatów stocznio-
wych, o tyle uderzająca w nasze przed-
siębiorstwa transportowe dyrektywa o pra-
cownikach delegowanych była już nie-
wątpliwym i niespecjalnie skrywanym
merkantylizmem, zainicjowanym przez
Francję. To m.in. prof. Tomasz Grosse
dowiódł w swoim raporcie dla Centrum
Analiz Klubu Jagiellońskiego, że tendencja
do ograniczania czterech swobód trakta-
towych, w tym do wykorzystywania unij-
nych regulacji na rzecz narodowego lob-
bingu protekcjonistycznego – narasta
(„Widmo euroegoizmu”). I są mocne prze-
słanki do jej dalszego nasilania się. 

Poza wspomnianą obroną tradycyj-
nych wartości unijnych i rozpoczęciem
realnej, aktywnej polityki i lobbingu w in-
stytucjach UE, w tym stworzeniem i for-

sowaniem własnej wizji reform – Polska
nie ma tu wielkiego pola manewru. Spoś-
ród ośmiu zaleceń dla rządzących sfor-
mułowanych przez prof. Grossego tylko
trzy mają znamiona ofensywnych, reszta
sprowadza się głównie do spowalniania
lub blokowania niekorzystnych tendencji.
Te propozycje pozytywne to: podjęcie
stawki na decentralizację kompetencji in-
stytucji unijnych w dziedzinie nadzoru
nad transakcjami i inwestycjami, wyko-
rzystanie wspólnotowych organów i fun-
duszy do uczynienia polskiej gospodarki
bardziej innowacyjną oraz – last but not
least – protekcjonistyczny odwet.

Niepewna przyszłość NATO

W porównaniu do unii NATO jawi się
jako oaza stabilności. Może to być jednak
cisza przed burzą. W kampanii wyborczej
poprzedzającej wprowadzenie się do Bia-
łego Domu Donald Trump nazwał Sojusz
„organizacją przestarzałą” i zakwestiono-
wał kluczowy art. 5 traktatu waszyngtoń-
skiego, mówiący o wzajemnej pomocy
w razie agresji. Nie miało to dotąd prze-
łożenia na amerykańską politykę. Wyrażało
jednak ważne amerykańskie interesy:
coraz większy ciężar utrzymywania wy-
mierzonego w Rosję – niebędącą od daw-
na, inaczej niż ZSRS, zasadniczym zagro-
żeniem dla USA – układu. Republikański
establishment dość szybko zawrócił Trum-
pa z drogi osłabiania NATO, bo pozostaje
ono gwarancją amerykańskich wpływów
w Europie, w tym w naszym regionie.
Nie możemy jednak tracić z pola widzenia
faktu, że narastanie konfliktu USA z Chi-
nami pociąga za sobą dwie niekorzystne
dla Polski konsekwencje, wzajemnie się
wzmacniające. Po pierwsze, obrona Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej spada na
liście amerykańskich priorytetów, a wraz
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ze względnym kurczeniem się zasobów
USA, staje się coraz bardziej kosztowna.
Po drugie, rośnie atrakcyjność sojusznicza
Rosji, w przeciwieństwie do całej „flanki
wschodniej” militarnie potężnej i grani-
czącej z Chinami. Nieprzypadkowo USA
cofają się ostatnio w ”zwrocie ku Pacyfi-
kowi” i wzmacniają nieco obecność w na-
szym regionie w okresie ocieplenia z Pe-
kinem i ochłodzenia z Moskwą. Może to
być jednak zjawisko krótkotrwałe, ponie-
waż długofalowe interesy Ameryki – tak
dosadnie wyrażane przez Trumpa w kam-
panii wyborczej – sugerują politykę zgoła
odwrotną.

Utrzymanie NATO w obecnym kształ-
cie leży w interesie USA, i tu nasze interesy
są fundamentalnie zbieżne. Problem
w tym, że Ameryka – z każdym rokiem
tracąca przewagę nad głównym rywalem –
może zostać zmuszona wybierać, skąd się
wycofać. Albo w wyniku stopniowej erozji
potęgi, albo jej gwałtownego załamania.
Wtedy wschodnia flanka NATO będzie
jednym z pierwszych punktów na liście
cięć. 

Poza wypełnianiem zobowiązań so-
juszniczych (co robimy) Polska nie ma
istotnego wpływu na ten proces. Odpo-
wiedzią na ów negatywny trend powinno
być radykalnie przyśpieszenie budowy
własnego potencjału obronno-odstrasza-
jącego, szukanie dodatkowych wzmocnień

sojuszniczych w dysponujących poważnym
potencjałem wojskowym krajach skan-
dynawskich (w tym nienależących do
NATO Szwecji i Finlandii) oraz poważne
rozważenie przystąpienia do europejskiej
inicjatywy obronnej (EFO).

Nie bądźmy kontestatorami

Negatywne dla Polski trendy w UE i NATO
są, jako się rzekło, częścią procesu gene-
ralnego słabnięcia Zachodu. Najczarniej-
szym scenariuszem byłby rozpad obu or-
ganizacji: wówczas naprawdę docenili-
byśmy obecną półperyferyjność, spadając
automatycznie do poziomu peryferii, na-
rażonej dodatkowo na szybki powrót od-
wiecznego zagrożenia: ścisłej współpracy
niemiecko-rosyjskiej. A także na renesans
mechanizmu, na mocy którego szukające
przeciwwagi dla potęgi jednego z tych
mocarstw kraje (Francja czy Czechy wobec
Niemiec, Ukraina wobec Rosji) będą się
orientować na drugie, poświęcając dla
nich relacje ze słabszą, a więc mniej war-
tościową Polską. 

Należy liczyć się z takim scenariu-
szem, i aktywnie mu przeciwdziałać, mając
jednak na uwadze ograniczoność naszego
wpływu. Polska – ani sama, ani na czele
jakiejś koalicji – nie jest w stanie po-
wstrzymać ewentualnego rozpadu ani sil-
nego trendu erozji. Może natomiast te
scenariusze oddalać lub spowalniać. Po
pierwsze, rezygnując z pokusy bycia unij-
nym lub natowskim kontestatorem. Po
drugie, wypełniając sojusznicze zobowią-
zania i przestrzegając najważniejszych re-
guł. Po trzecie, prezentując odmienności
własnych interesów jako „spory w rodzi-
nie”, a nie „przeciwko rodzinie”. Obie or-
ganizacje są od początku istnienia prze-
strzeniami rywalizacji przeciwstawnych
koncepcji, starcia różnych poglądów.
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Wbrew polskiej racji stanu A.D 2018 i naj-
bliższych lat jest zakładanie, że nie mamy
wpływu na decyzje w Unii i Sojuszu, więc
w przypadku niezgody jedynym wyjściem
jest kontestacja, jak np. co do postanowień
szczytu UE w sprawie uchodźców. Być
może za jakiś czas radykalnie wzrośnie
nasz potencjał, drastycznie spadną moż-
liwości sojuszników i wtedy rachunek się
zmieni. Na dzień dzisiejszy jest jednak
właśnie taki.

IV. Przebudzenie smoka i największy
paradoks

Największym źródłem rozkładu systemu
światowego jest dziś wzrost potęgi Chin.
Potrafiły one podjąć skuteczną grę z glo-
balizacją (i z zachodnimi hegemonami)
w sposób, który umożliwił im z jednej
strony stanie się jej czołowym beneficjen-
tem. Z drugiej zaś – na akumulację zaso-
bów pozwalającą najpierw, jeszcze w ra-
mach strategii „pozostawania w cieniu”
na sięgnięcie po status supermocarstwa,
a następnie, od 2014 r. – na otwarte ogło-
szenie własnych aspiracji do światowej
supremacji. Nie miejsce tu na szczegółowe
roztrząsanie tego procesu, znakomicie
opisanego przez dr. Jacka Bartosiaka
w jego książce „Pacyfik i Eurazja. O wojnie”,
a także w wielu artykułach. Ograniczmy
się do kilku podstawowych uwag na temat
chińskich dążeń hegemonicznych. 

Po pierwsze, ich ekspansja ma przede
wszystkim wymiar gospodarczy, także dy-
plomatyczny, choć w ślad za nią idzie też
gwałtowny rozwój zdolności militarnych.
Po drugie, czas gra na korzyść Chin, co
potwierdzają najważniejsi analitycy ame-
rykańscy. Państwo Środka może się więc
skupić i skupia w pierwszym rzędzie na
ekspansji gospodarczo-politycznej, bo to
USA muszą podjąć ofensywę, aby zatrzy-

mać proces podkopywania swojej pozycji.
Równolegle rozwija Pekin potencjał wo-
jenny (w tym np. cyberfinansowy), przy-
gotowując się na okoliczność generalnego
ataku lub prowokacji. Po trzecie, chińska
ekspansja ma dwa główne kierunki: az-
jatycki i europejski. Pierwszy oznacza
próbę wyparcia USA z Azji Południowo-
Wschodniej i Zachodniego Pacyfiku, na-
potykając póki co przemożny opór ame-
rykańskiej potęgi morskiej i wpływów
Waszyngtonu w mniejszych krajach re-
gionu. To zwiększa presję na drugi, gdzie
przeciwności są znacznie słabsze. Głów-
nym narzędziem ekspansji na zachód jest
Nowy Jedwabny Szlak (właśc. Pas i Szlak,
ang. One Belt, One Road), na którym leży
także Polska.

Chińska ekspansja

Ten obrosły efektownym PR-em projekt
jest po części obiektem prognoz i speku-
lacji, a po części – faktem. Faktem gwał-
townie rosnącym na znaczeniu i zmie-
niającym świat wokół nas. Dość wspom-
nieć, że wymiana handlowa Chiny-UE
jest już dziś – po wartej w zeszłym roku
630 mld euro europejsko-amerykańskiej –
największą dwustronną wymianą na świe-
cie. W zeszłym roku wyniosła 573 mld
euro. Jej rozwój jest błyskawiczny: w ciągu
pięciu ostatnich lat handel UE-Chiny
wzrósł o ponad 1/4 (dane za Eurostatem).
Miażdżąca jest dziś przewaga handlu mor-
skiego (ponad 95 proc.). Jednak fakt prze-
znaczania przez Chiny, przy takiej asy-
metrii, zbliżonych środków na rozwój
szlaków lądowych, jak również poważne
kwoty przeznaczone już na ich dotowanie –
pokazują priorytety na przyszłość. Nota-
bene, bardzo niedawny raport Ośrodka
Studiów Wschodnich wskazuje stukrotny
wzrost dynamiki transportu kolejowego
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od początku dekady i prognozuje ponad
trzykrotny wzrost jego wartości do jej
końca (J. Jakóbowski, K. Popławski, M.
Kaczmarski, „Kolejowy Jedwabny Szlak”).

Za rozwojem euroazjatyckiej infra-
struktury lądowej przemawia z punktu
widzenia Pekinu, pośród innych, silna
motywacja geopolityczna: obecny hege-
mon jest potężny na morzu i słaby na lą-
dzie. Rozwój lądowego Szlaku może więc
zasadniczo ułatwić Chinom ekspansję na
zachód, uwalniając zarazem od – dziś
bardzo silnej – zależności gospodarczej
od USA. Kosztochłonność zdają się re-
kompensować zyski strategiczne, wśród
których nie najmniejszym jest fakt, że
kto płaci – w tym wypadku mówi się nie
tylko o tysiącach kilometrów szybkich ko-
lei, ale też rurociągów czy światłowodów,
jak również wielu centrach logistycznych –
ten wymaga. 

Po raz pierwszy w dziejach zdaje się
występować w Eurazji masa krytyczna
możliwości technologicznych i akumulacji
kapitału, umożliwiająca skomunikowanie
tych gargantuicznych terenów jako jednego
obszaru gospodarczego z wymianą lądową
na wielką skalę. To taką perspektywę miał
na myśli sir Halford Mackinder, mówiąc,
że kto rządzi Heartlandem, ten rządzi
światem. Tyle że Chiny są obecnie mo-
carstwem bardziej rimlandowym, a Szlak
jest ich ekspansją nie tylko na Heartland,
ale także na Rimland i morza. To pierwsze

ma się dokonywać również za sprawą
rozwoju heartlandowych już prowincji
centralnych i zachodnich imperium jako
punktów wyjścia i wejścia lądowego hand-
lu euroazjatyckiego.

Ewentualne powodzenie tego projektu
będzie miało kilka fundamentalnych skut-
ków. Po pierwsze, wróci do łask handel
lądowy, od czasu wielkich odkryć geo-
graficznych odgrywający jedynie pomoc-
niczą rolę w międzynarodowej wymianie
gospodarczej. Po drugie, tracąca dynamikę
Europa dostanie nowy, wielki impuls roz-
wojowy, choć nie można również wyklu-
czyć chińskiej kolonizacji, zwłaszcza jeśli
UE się rozpadnie lub utkwi w marazmie.
Po trzecie, mniejszy w liczbach bezwzględ-
nych, ale zasadniczy z geoekonomicznego
punktu widzenia prezent od losu otrzymają
liczne kraje euroazjatyckie na trasie Szlaku.
Dotąd cierpiące strukturalną biedę lub
nędzę jako składowe światowego interioru,
zbyt odległego od centrów kapitału i szla-
ków wymiany, aby opłacało się w nich na
poważną skalę inwestować, teraz mogą
odwrócić lub przynajmniej znacznie po-
prawić swoje, tak rozumiane położenie.
Po czwarte, ważna, choć pośrednicza rola
przypadnie Europie Środkowo-Wschod-
niej – jako wrotom do i ze Starego Kon-
tynentu. 

Szansa i zagrożenie

Tyle kontekstu globalnego. Jak się do
tego ma Polska? Ambiwalentnie. Z jednej
bowiem strony, chińskie dążenie do świa-
towej supremacji może doprowadzić do
upadku lub wycofania się USA z naszego
regionu, co byłoby drastycznie niekorzys-
tne. Niesie także poważne ryzyko wasali-
zacji czy zewnętrznej korupcji polityków
i urzędników (oba procesy już występują
w różnych, głównie małych krajach). Jest
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też nie tylko szansą, ale i wspomnianym
ryzykiem dla całej Europy.

Z drugiej strony, groźbie geopoli-
tycznej towarzyszy wielka szansa geoeko-
nomiczna. Polska jest krajem bardziej lą-
dowym niż morskim. Bałtyk to akwen
mały i płytki, a co najważniejsze – poło-
żony poza głównymi trajektoriami prze-
pływu kapitału, łączącymi USA z Europą
Zachodnią i Azją Południowo-Wschodnią.
Rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku ozna-
cza poprawę geokonomicznej pozycji Polski. 

Oto największy paradoks polskiej sy-
tuacji A.D. 2018: otwarcie już aspirujące
do światowej hegemonii Chiny, dzielące
coraz wyraźniej Zachód na „dobrą” Europę
i „złe” Stany Zjednoczone, rozsadzając
swoją ekspansją ład międzynarodowy
tworzą dla Polski jednocześnie wielkie
zagrożenie geopolityczne i wielką szansę
geoekonomiczną. 

Już tylko wzrost morskiego handlu
europejsko-chińskiego sprawia, że nasz
kraj może dyskontować korzystną pozycję
łączącą południe (europejskie wejścia
Szlaku: już istniejące w Grecji, planowane
w Turcji czy Rumunii) z północą (Skan-
dynawia). Spektakularny rozwój nitek lą-
dowych niesie natomiast perspektywę po-
ważnego awansu geoekonomicznego,
w trzech głównych wariantach.

Pierwszy to już istniejące połączenia
kolejowe z Chin, przez Kazachstan, Rosję
i Białoruś do Polski i dalej do Europy Za-
chodniej. To najkrótsza, a więc najbardziej
ekonomiczna trasa lądowa. Jej rozwój
daje największe korzyści nam, czyniąc
kraj naturalnym zwornikiem już nie tylko
szlaków północ-południe w tej części świa-
ta, ale także wschód-zachód. Problem
w tym, że biegnąc przez Rosję, może
wzmocnić także ją (wrócimy do tego).

Drugi wariant to trasa przez Azję
Centralną, Iran i Turcję, dalej: przez Bał-

kany do Włoch lub Austrii, albo przez
Bałkany i Węgry do Austrii i dalej. Tu
rola bramy przypada Turcji, a zwornika
najpewniej Węgrom lub jednemu z ich
sąsiadów, ewentualnie jednemu z krajów
wschodniego wybrzeża Adriatyku.

Trzeci z głównych wariantów biegnie
przez morza Kaspijskie i Czarne, przeci-
nając po drodze Kaukaz, punkty wejścia
znajdują się w Rumunii, a trasa podąża
dalej przez Węgry i Austrię lub przez
Węgry, Słowację i Czechy. Wrota znajdują
się w Rumunii, a zwornik – ponownie
najpewniej na Węgrzech lub u jednego
z ich sąsiadów.

Dodać trzeba, że poważnie rozważana
jest jeszcze dodatkowa trasa morska NJS:
przez Arktykę. Topnienie lodowców otwie-
ra ją na żeglugę, a Chiny z jednej strony,
z drugiej zaś państwa skandynawskie, są
bardzo zainteresowane tą opcją. Z punktu
widzenia Pekinu skracałaby ona znacznie
transport do (bogatszej) Europy Północnej
i pozwalała dodatkowo okrążyć Rosję.
Powodzenie tej inicjatywy w oczywisty
sposób zwiększałoby też rolę Polski i jej
korzyści z rozwoju Szlak. W sprawie mean-
drów, a zwłaszcza zagrożeń związanych
z poszczególnymi trasami NJS polecić
wypada najnowszy artykuł Pawła Beh-
rendta w „Nowej Konfederacji”. 

Złe wieści dla Rosji

Liczni eksperci słusznie podnoszą, że po-
szczególne warianty lądowe nie są wobec
siebie sprzeczne, lecz raczej się uzupełniają,
co dotyczy zresztą także nitek morskich.
Ewidentne jest natomiast to, że gdyby
Chiny chciały wzmacniać Rosję, nie bu-
dowałyby tras alternatywnych wobec już
istniejącej i wiodącej przez jej terytorium,
o czym zresztą świadczy także rezygnacja
z budowy portu na Krymie po jego aneksji
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w 2014 r. W ogóle silna i niezależna FR
wydaje się być długofalowo sprzeczna
z chińską racją stanu. Jest przydatna jako
kraj tranzytowy, zaplecze surowcowe,
kontestator zachodniej, głównie amery-
kańskiej supremacji, ale zbyt mocna –
stanowi nadmiernie asertywnego nego-
cjatora w handlu i zagrożenie dla połu-
dniowych tras Szlaku. Chiny powinny
więc dążyć do jej wasalizacji jako całości
lub podziału na szereg mniejszych państw,

nawzajem się neutralizujących, również
w części lub całości wasalnych. Już dziś
gospodarka Państwa Środka jest ponad
ośmiokrotnie większa i znacznie nowo-
cześniejsza od rosyjskiej (relacja gorsza
niż Polski wobec Niemiec) i wedle wszel-
kich wskazań, ta asymetria będzie się po-
większać. Przewaga ludnościowa jest po-
nad dziesięciokrotna. Elementarna geo-
polityka mówi zaś, że nie może być jed-
nocześnie wielkiej Rosji i wielkich Chin,

jak błyskotliwie zauważył kiedyś Radosław
Pyffel. 

Po okresie rozwoju bezalternatywnej
dziś ścieżki północnej lądowego Szlaku,
można więc oczekiwać silnego dowarto-
ściowania okrążających największe pań-
stwo świata linii południowych, a w mię-
dzyczasie – podjęcia stawki na poskro-
mienie i wykastrowanie niedźwiedzia, by
następnie wzmacniać znów najbardziej
ekonomiczną nitkę północną. Na drodze
dojścia do ostatniego punktu znajdują się
dwie potencjalne przeszkody: skuteczny
opór Rosji, być może wspomagany z ze-
wnątrz, oraz rekompensujący dłuższe po-
dróże wzrost atrakcyjności południowych
stacji pośrednich. Bo Szlak to nie tylko
handel chińsko-europejski, ale także han-
del po prostu euroazjatycki.

Wobec wejścia smoka

Wróćmy do polskiej racji stanu. Wobec
głównej antynomii związanej z chińską
ekspansją – rozpięcia między groźbą geo-
polityczną i szansą geoekonomiczną –
nie potrzebujemy i nie powinniśmy zaj-
mować stanowiska dopóty, dopóki nie
będzie to bezwzględnie konieczne. Z pro-
stego powodu: na wynik rywalizacji ame-
rykańsko-chińskiej nie mamy żadnego
wpływu. Nie powstrzymamy ani ekspansji
Pekinu na Pacyfiku, ani rozwoju Jedwab-
nego Szlaku. Ewentualna rezygnacja z roli
jednego ze środkowoeuropejskich zwor-
ników NJS z punktu widzenia Chin ozna-
czać będzie tyle, że Polskę trzeba albo
ominąć, albo zwasalizować – czyniąc te-
rytorium typowo tranzytowym. Kandy-
datów do przejęcia roli zwornika jest na-
tomiast wielu: to wszyscy sąsiedzi, Węgry,
Austria, Rumunia. 

Polska powinna się zajmować tym,
na co, w odróżnieniu od globalnej rywa-
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Po raz pierwszy w dziejach
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gospodarczego z wymianą

lądową na wielką skalę



lizacji hegemonicznej, wpływ ma. A więc
po pierwsze, aby nie być przez Szlak omi-
niętą lub nie stać się krajem typowo tran-
zytowym, przez który pociągi tylko prze-
jeżdżają. Po drugie, aby stać się zworni-
kiem szlaków handlowych północ-połu-
dnie i wschód-zachód oraz miejscem lo-
kacji hubów logistycznych Szlaku, mądrze
projektującym infrastrukturę tak, aby
biegła przez ważne i rozwojowe miejsco-
wości. Po trzecie, aby być istotnym miejs-
cem lokowania olbrzymich chińskich nad-
wyżek kapitałowych, przybierających moż-
liwie rzadko charakter fuzji i przejęć
(chyba że dotyczą filii zagranicznych przed-
siębiorstw), możliwie często – inwestycji
tworzących dużą liczbę miejsc pracy i in-
nowacje oraz infrastrukturalnych. Po
czwarte, aby rozwijać eksport do Chin,
zwłaszcza preferowanych przez transport
lądowy dóbr wysoce kapitałochłonnych
lub wymagających szybszej niż morska,
a tańszej niż powietrzna dostawy, takich
jak chemia, farmaceutyki, elektronika czy
świeża żywność. Po piąte, aby – już z po-
zycji istotnego partnera – wywierać na
Chiny dodatkową presję w kierunku neu-
tralizacji zagrożenia ze strony Rosji, w tym
zwłaszcza Kaliningradu. Po szóste, zin-
tensyfikować budowę infrastruktury zo-
rientowanej na obieg wewnętrzny i dają-
cych Polsce istotną rolę połączeń północ-
południe, zamiast wciąż silnego trendu
tworzenia tranzytowych linii „równoleż-
nikowych”. Po siódme, zorganizować apa-
rat instytucjonalny wspierający interesy
polskich przedsiębiorców na Szlaku. Po
ósme, zreorganizować politykę regionalną
pod kątem zapewnienia krajowi dostępu
do rosnącego ponownie na znaczeniu Mo-
rza Śródziemnego, poprzez najbliższe mo-
rza: Czarne i Adriatyckie. Co oznacza
jasny priorytet na relacje z Rumunią
i (lub) Ukrainą z jednej, oraz Chorwacją

z drugiej strony, z pośredniczącą rolą kra-
jów wyszehradzkich. Na tych liniach po-
trzebujemy dobrej infrastruktury, przede
wszystkim szybkich kolei i autostrad.

Po dziewiąte, powinniśmy się przy-
gotować na niebezpieczeństwa ekspansji
znad Żółtej Rzeki. Zbudować wreszcie
państwo z prawdziwego zdarzenia, za-
trudnić kompetentny personel polityczny
i urzędniczy, zaostrzyć politykę antyko-
rupcyjną, wzmocnić mechanizmy chro-
niące przed wrogimi przejęciami, stworzyć
i wdrożyć strategię imigracyjną.

IV. Między zachowawczością
a rewizjonizmem

Nie może być jednoznacznej odpowiedzi
na wyjściowe pytanie, musi być ona dwu-
torowa. Polska jest państwem częściowo
rewizjonistycznym i częściowo zachowaw-
czym. Nasza racja stanu wymaga geopo-
litycznej zachowawczości (z wyjątkiem
Obwodu Kaliningradzkiego) i geoekono-
micznego rewizjonizmu.

Od kilkunastu lat polska polityka za-
graniczna, wcześniej zafiksowana na wej-
ściu do NATO i UE, porusza się od ściany
do ściany. Proeuropejski zwrot w 2007
roku obciążony był antyamerykanizmem.
Proamerykańska wolta osiem lat później
miała charakter antyeuropejski. Dopiero
po licznych próbach i błędach polskie
rządy dochodzą do oczywistej prawdy, że
nie warto stawiać tylko na jednego konia. 

Jest w tym coś z kabaretu. Choć coraz
bardziej przypomina to tragifarsę. Doko-
nujemy zwrotów, których nic nie wymusza,
toczymy zażarte spory o sprawy błahe.
W międzyczasie sytuacja staje się coraz
poważniejsza. 

Polska, nawet w obecnym stanie pań-
stwa i kadr, może i powinna prowadzić
politykę wielobiegunową. Starać się utrzy-
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mywać możliwie najlepsze stosunki z Wa-
szyngtonem i Brukselą, z Berlinem i Pa-
ryżem, oraz z Pekinem. Zamiast trwonić
zasoby na walkę o sprawy powierzchowne
i symboliczne – wchodzić w spory, gdy
jest się o co bić, równoważąc czasowe po-
gorszenie relacji z jednymi ociepleniem
na innych liniach. Rozgrywać sprzeczności
interesów głównych stolic i dyskontować
korzyści swojego położenia, jak na ambitną
półperyferię przystało. Pod tym względem
ostatnich blisko 30 lat zostało praktycznie
zmarnowane. Nie osiągnęliśmy niczego
istotnego, niczego, co nie byłoby udziałem

innych krajów regionu. Tak, weszliśmy
do NATO i UE – tak samo jak Czesi czy
Litwini, Słowacy czy Estończycy, Rumuni
czy Chorwaci. A jesteśmy znacznie, często
wielokrotnie większym i ważniejszym stra-
tegicznie krajem niż każdy z wyżej wy-
mienionych.

Szło nam dobrze, bo koniunktura –
i ta gospodarcza, i ta geopolityczna – była
świetna. Konwergencja z Zachodem przy-
niosła efekty. Teraz jednak nastał srebrny
wiek. Czas beztroskiego uczenia się po-
przez zabawę najpewniej wkrótce minie.
Pora dorosnąć do poważnej polityki.
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Polityka zagraniczna Węgier pod rządami
Viktora Orbána może zdumiewać, a nawet
onieśmielać. Główny sojusznik Chin (i od-
biorca ich inwestycji) w regionie, najważ-
niejszy aliant Polski, swego czasu czołowy
adwersarz instytucji unijnych i Niemiec,
strategiczny partner Rosji – to niezwykle
dużo jak na mały, peryferyjnie położony
kraj. Różnie można poszczególne elementy
polityki naddunajskiego polityka oceniać,
ale jej rozmach – jest imponujący. Warto
podjąć próbę zrozumienia, skąd się to
bierze i wyciągnąć wnioski dla Polski. 

Węgierski rewizjonizm

Geograficzna bliskość przesłania nam
często fakt, że Węgry są w zupełnie innej
sytuacji strategicznej niż my. Od Rosji
oddziela je Słowacja, Ukraina, Rumunia
i Mołdawia. Od Niemiec – Czechy, Sło-
wacja i Austria. Od Turcji – Rumunia,
Bułgaria i Serbia. To bardzo sprzyjające,
pozbawione sąsiedztwa bezpośrednich
zagrożeń otoczenie geopolityczne. Polityka
węgierska, wychodząc ze środka doliny

Dunaju, tradycyjnie dążyła do zachowania
równego dystansu wobec tych trzech wiel-
kich mocarstw: Berlina, Moskwy i Stam-
bułu. Obecne położenie wybitnie temu
sprzyja. Inaczej niż w przeszłości, Buda-
peszt nie musi się dziś obawiać ani Turcji,
ani Rosji. Stosunkowo największym –
choć rzecz jasna nieporównywalnym do
egzystencjalnych niebezpieczeństw z prze-
szłości – wyzwaniem jest „miękka potęga”
Unii i Niemiec, dyscyplinująca nieraz
Węgry za pomocą swojej siły strukturalnej. 

W tych warunkach odżywa pod rzą-
dami Orbána myślenie sprzed traktatu
w Trianon (1920), który pozbawił Buda-
peszt wcześniejszej, quasi-imperialnej po-
zycji, a także dwóch trzecich terytorium
i ludności oraz dostępu do morza. To
uczyniło Węgry państwem typowo rewiz-
jonistycznym i skłoniło do próby odzys-
kania utraconych wpływów poprzez sojusz
z III Rzeszą. Z powodzeniem zresztą, ale
krótkotrwałym: klęska wojenna i traktat
pokojowy w Paryżu przywróciły kraj do
granic i pozycji z 1920 r. 

jaCek Bartosiak
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”, 
doktor nauk społecznych

Od roli bramy Chin do Europy i środkowoeuropejskiego zwornika hand-
lowo-transportowego Budapeszt odgraniczają analogiczne interesy War-
szawy. I odwrotnie. Tu interesy „dwóch brathanków” się rozchodzą 

węgry, Chiny i interes Polski



Gospodarz Chińczyków w Europie

Orbán uważnie obserwuje postępującą
destabilizację obecnego ładu światowego
i wyciąga wnioski. Wobec słabnięcia za-
chodnich hegemonów i ekspansji Chin,
Węgry mogą zachowywać się bardziej
ofensywnie, rozpychać się. Już teraz na
znaczeniu zyskuje zmarginalizowane
w XX w. Morze Czarne. Gwałtownie rośnie
znaczenie Państwa Środka i europejska
wymiana handlowa z nim. Szanse powo-
dzenia ma chiński projekt Nowego Jed-
wabnego Szlaku. Jeśli dojdzie on do skut-
ku, Węgry mogą zagrać o naprawdę wy-
soką stawkę: o bycie Wenecją Europy
Środkowej. Budapeszt ma zdaniem Orbána
potencjał, aby w zrekonfigurowanym ładzie
międzynarodowym, w którym Morze Czar-
ne i wschodnia część Morza Śródziemnego
odzyskają utracone znaczenie, odgrywać
rolę zwornika Północy i Południa oraz
Wschodu i Zachodu. 

Dlatego węgierski premier gra rolę
gospodarza Chińczyków w Europie, co
przekłada się na najintensywniejsze kon-
takty z Pekinem w regionie i konsumpcję
zdecydowanej większości chińskich in-
westycji na wschód od Odry. Dlatego pró-
buje być łącznikiem całej Europy z Pań-
stwem Środka. Dlatego sufluje budowę
linii kolejowej Budapeszt-Belgrad-Pireus,
która miałaby połączyć Węgry ze Śród-
ziemnomorzem – i z prawdopodobnym

zwieńczeniem morskiej części Jedwabnego
Szlaku. 

Z drugiej strony, rozwija Orbán
współpracę z kontrolującą ujście Dunaju
Rumunią (ostatnio zadeklarował kupo-
wanie od wschodniego sąsiada ropy na-
ftowej) i z – również naddunajską – Ba-
warią. To ostatnie jest bardzo charakte-
rystyczne: mając kiepską prasę w Repub-
lice Federalnej, ten ambitny polityk nie
waha się rozgrywać wewnątrzniemieckich
różnic dla wzmocnienia pozycji swojego
kraju. 

Kontynuując ten sposób myślenia
i tę politykę, trudno byłoby się zdziwić,
gdyby doszło do transportowo-handlowego
spięcia Węgier także z Polską, a przez
z nią – z Niziną Środkowoeuropejską, co
następnie Orbán przedstawiłby innym
jako kolejny wzrost swojego potencjału
jako łącznika!

Bariery ambicji

Ambicje tego śmiałego polityka napotykają
jednak na kilka barier. Po pierwsze, ujście
Dunaju jest w Rumunii, to jej przypada
więc ważniejsza rola na rosnącym na zna-
czeniu szlaku handlowym. Bukareszt jest
zaś ściśle związany ze Stanami Zjedno-
czonymi, które na wzrost chińskich wpły-
wów, jak i na wszelkie próby rewizji obec-
nego ładu, patrzą krzywym okiem. 

Po drugie, historycznie to Niemcy
szli zwykle wzdłuż Dunaju, eksploatując
jego strategiczne walory. I dziś dyspro-
porcja siły Berlina i Budapesztu jest
ogromna. Węgry mogą zrealizować wiele
projektów, ostatecznie przegrywając,
a przegrawszy – utorować drogę jeszcze
silniejszej niż dziś ekspansji niemieckiej
w dolinie tej wielkiej europejskiej rzeki. 

Po trzecie, potencjalnym problemem
są polskie ambicje międzymorskie. Tak
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jak od ujścia Dunaju oddziela Węgry nie
tylko Rumunia jako państwo, ale także,
do pewnego stopnia, łuk Karpat, tak od
roli bramy Chin do Europy i środkowo-
europejskiego zwornika handlowo-trans-
portowego odgraniczają je analogiczne
interesy (niepoparte niestety na razie am-
bicjami) Warszawy. I odwrotnie. Tu in-
teresy „dwóch brathanków” się rozchodzą:
jeśli Orbán zrealizuje swoje plany, nowe
szlaki handlowe ominą nasz kraj, utrwa-
lając jego peryferyjny status. 

Nie tylko sojusznik

Zatem interes Polski wymaga – obok
współpracy na innych polach – podjęcia
tu z Węgrami rywalizacji. Jeśli to my
mamy być zwornikiem środkowoeuro-
pejskiego i części euroazjatyckiego handlu,
nie możemy wspierać lustrzanych ambicji

Orbána, lecz musimy podjąć wysiłek na
rzecz budowy własnej infrastruktury
„zwornikowej” i dającej nam dostęp do
Czarnomorza. Kluczowe są tu relacje z Ru-
munią i Ukrainą. Szybka kolej z Warszawy
do Odessy i stamtąd do łączącej Dunaj
z Morzem Czarnym – będącej głównym
naddunajskim portem handlowym - Kon-
stancy powinna być na liście polskich
priorytetów strategicznych. 

To jednak wymagałoby przełamania
naszej niemocy i minimalizmu. Po 1989
roku nie tylko nie zbudowaliśmy państwa
z prawdziwego zdarzenia, ale też posta-
nowiliśmy uczynić osią naszej polityki
zagranicznej transmitowanie na wschód
wpływów systemu zachodniego. Czy prze-
tasowania geopolityczne naszych czasów
skłonią nas wreszcie do identyfikacji i rea-
lizacji własnego interesu Polski?
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Adolf Bocheński był jednym z najwybit-
niejszych polskich pisarzy politycznych
XX wieku. Błyskotliwym, oczytanym, pi-
szącym w sposób zajmujący i pobudzający
wyobraźnię. Był epigonem szkoły myślenia,
które swoje źródła miała w XVIII wiecznej
polityce Familii, potem w dyplomacji Ho-
telu Lambert i pismach XIX wiecznych
konserwatystów. Inspirował i budził po-
dziw wielu współczesnych nam publicys-
tów i polityków. „Żywotność konserwa-
tyzmu” Kazimierza Ujazdowskiego jest
jednym z ważniejszych świadectw owego
niezwykłego oddziaływania myśli Bocheń-
skiego. Wydana niedawno przez wydaw-
nictwo Universitas książka Stanisława
Mackiewicza „Wunderkind. Rzecz o Adol-
fie Bocheńskim” jest okazją by raz jeszcze
wrócić do tej postaci. A także do pewnej
sprawy, która pozostała w Trzeciej Rze-
czypospolitej niedopowiedziana: do naj-
głębszych przesłanek polityki międzyna-
rodowej, odsuwających od nas groźbę
utraty bytu państwowego. 

Ryszard Przybylski we wstępie do
książki „Klasycyzm, czyli Prawdziwy koniec

Królestwa Polskiego”. poświęconej kul-
turowemu kontekstowi upadku Pierwszej
Rzeczypospolitej, wspomina postać Wac-
ława Berenta, który pod koniec lat trzy-
dziestych, przerażony nadciągającą, a nie-
dostrzeganą przez współczesnych kata-
strofą, miał przestrzegać, iż „idzie chwila,
która zgasi fałszywe blaski i na proch
zetrze to, na czym oni budują ułudną po-
tęgę Polski”. Ta katastrofa miała dotyczyć,
jak się okazało, nie tylko końca marzeń
o wielkości, nie tylko utraty znaczącej
części terytorium, lecz także utraty nie-
podległości i wolności obywateli, a w latach
wojny tragicznej śmierci wielu milionów
obywateli Rzeczypospolitej. Takiej kata-
strofy politycy przewidywać nie mogli. 

Nie przewidywali jej tym bardziej lu-
dzie z pokolenia, dla którego pierwszymi
przeżywanymi osobiście wydarzeniami
historycznymi dorosłego życia było przy-
wrócenie niepodległości i pokonanie armii
sowieckiej pod Warszawą. Ktoś, kto marzył
o polskiej defiladzie wojskowej w Berlinie
lub Kijowie, tylko z największym trudem
mógł uznać chroniczną niemal słabość

rafał matyja
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Paradoks Adolfa Bocheńskiego polega na tym, że mimo oryginalności
i samodzielności myślenia, ulegał czarowi młodzieńczych lektur. Światowi,
w którym nie było miejsca na szaleństwa nazizmu i komunizmu

wunderkind i wojenna katastrofa



swego narodu. Rozziew między snami
o potędze a rzeczywistą pozycją Drugiej
Rzeczypospolitej ujawniał nie tylko słabość
rozumu politycznego, lecz także – ogól-
niej – słabość polskiej kultury. Brak świa-
domości własnej siły, wiedzy o sąsiadach –
to braki wykraczające poza sferę analiz
politycznych. Polska żyła mitem wielkości.
Mit ten owocował też w przypadku wielu
analiz lekceważeniem spraw o znaczeniu
uniwersalnym, takich jak choćby totali-
tarny ustrój obu sąsiadów Polski. 

Symptomatyczne były reakcje ówczes-
nych zwolenników programu mocarstwo-
wości na aneksję Zaolzia. Na łamach
„Myśli Polskiej” można było przeczytać,
że „w ciągu ostatnich tygodni i dni cała
Polska zdeklarowała się jako siła aktywna,
jako moc o zdobywczych instynktach”.
Instynkty te przejawiły się zdaniem re-
dakcji w dążeniu do aneksji Śląska Zaol-
ziańskiego, uzyskania wspólnej granicy
z Węgrami. W następnym numerze stwier-

dzano z entuzjazmem: „Powstaje nowa
Europa, przekreślająca Wersal jako system
polityczny. Zasada, że granice nie są wiecz-
ne triumfuje. W przemianach, jakie się
zaledwie zarysowały, a jakie idą w roz-
miarach olbrzymich, rola Polski musi być
twórcza”. To samo pismo w marca 1939 r.
pisało: „Układ sił i podział bogactw świata
domaga się silnej korektywy. W tym wy-
padku nie zadowolą nas żadne rozwiązania
pośrednie i tymczasowe, żadne koncesje
odsuwające, odraczające rozstrzygnięcia.
(…) Polska w momencie zachwiania się
równowagi europejskiej i nadwątlenia
równowagi światowej, przywróciła i umoc-
niła swą pozycję nad Niemnem, wróciła
nad Olzę i dziś zwraca się ku Dunajowi.
To nie jest przesada - Polska wraca nad
Morze Czarne i Dunaj”.

Albo mocarstwowość – albo rozbiory

Trudno bez tego kontekstu zrozumieć is-
totę myśli samego Bocheńskiego, nie oce-
niając jej wyłącznie współczesną miarą.
Wspólne dla młodego pokolenia prawicy
było też przekonanie Adolfa Bocheńskiego
wyrażone w pracy „Ustrój a racja stanu”
„że Polska, jeśli nie zostanie mocarstwem
i nie zepchnie z mocarstwowego stano-
wiska jednego z dwu potężnych sąsiadów,
ulegnie nowym rozbiorom”. Jego analiza
przykuła uwagę znanego już wówczas i ce-
nionego publicysty konserwatywnego Sta-
nisława Mackiewicza, który zareagował
na jej pojawienie się entuzjastyczną re-
cenzją: „Opierając się na historii i na psy-
chologii tłumów, tłumaczy Bocheński, że
polityka zagraniczna prowadzona zgodnie
z opinią publiczną musi być zła” – pisał
w omówieniu tej „genialnej książki” Cat.
Ta książka, z którą Bocheński wchodzi
do świata publicystyki i debaty publicznej,
odsłania nie tylko jego talent, ale także
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samodzielność i dojrzałość myślenia”. Au-
tor recenzji miał lat 32 i był redaktorem
naczelnym wileńskiego dziennika „Słowo”.
Autor książki skończył 19 rok życia. Był
rok 1928. A tekst recenzji został przywo-
łany we wspomnianej wyżej książce, za-
wierającej niedokończoną biografię Bo-
cheńskiego pióra Mackiewicza oraz zbiór
artykułów i korespondencji poświęconych
Bocheńskiemu. 

Warto sięgnąć jeszcze do drugiej re-
cenzji, dotyczącej książki ważniejszej niż
debiutancka. Jest to wydana w 1937 roku
praca „Między Niemcami a Rosją” – na-
pisana z dużą erudycją i fachowością.
Jest jednak dzięki tej erudycji historycznej
nieco anachroniczna. Traktuje bowiem
przede wszystkim o takiej sztuce dyplo-
macji, jaka zrodziła się w państwie no-
wożytnym, trwała przez cały wiek XIX
i przestała rządzić polityką zagraniczną
po I wojnie światowej. Pod koniec lat
trzydziestych XX wieku zostały z niej
tylko żałosne szczątki. Tu zresztą poszu-
kiwać należy źródeł porażek tej książki. 

Jej podstawowym założeniem jest
przekonanie o konieczności współpracy
Polski z tym z dwóch wielkich sąsiadów,
który jest bardziej agresywny, mniej chętny
do zgody z drugim. Zgoda ta – dodajmy –
jest zawsze dla Polski fatalna i stanowi
negatywny punkt odniesienia dla polskiej
polityki zagranicznej. W latach trzydzie-
stych sąsiadem aktywniejszym i bardziej
agresywnym były Niemcy. Bocheński prze-
ciwstawiał się zatem ostro idei równej
odległości od obu wielkich sąsiadów,
twierdząc, że jest ona przeciwna podsta-
wowemu celowi polityki polskiej, jakim
jest trwałe osłabienie jednego z sąsiadów
(w tym kontekście historycznym Rosji). 

Bocheński proponuje, by politykę
polską oprzeć na rewizjonizmie. Takim,
który nie podejmuje jednak kwestii tery-

torialnych, ale dąży do praktycznej likwi-
dacji – „relatywizacji”, jak pisze Bocheń-
ski – imperium sowieckiego. Do stwo-
rzenia nowych państw na polskiej granicy
wschodniej – przede wszystkim niepo-
dległej Ukrainy. W tym celu Polska musi
związać się z Niemcami. 

Także tą książką był Mackiewicz za-
chwycony. Pisał, iż trzeba ją „przede
wszystkim adorować, chwalić, narzucać
ją młodemu pokoleniu do czytania”. Za-
sadniczą formułę zaproponowaną przez
Bocheńskiego rekonstruował jako prze-
konanie, że mocarstwową pozycję można
uzyskać przez osłabienie – przede wszyst-
kim podział państw sąsiednich. Jednak
Mackiewicz przestrzegał, iż koncentro-
wanie się wyłącznie na relacjach bilate-
ralnych jest błędem, że należy skupiać
się raczej na tym, co określa jako „kon-
strukcję ogólnoeuropejską, pewną myśl,
która w taki czy inny sposób przesądzała
nie o stosunku Polski do sąsiadów, lecz
o stosunku wszystkich państw europej-
skich do siebie nawzajem”. 

Ta druga recenzja ukazała się w lis-
topadzie 1937. Nie minęło pół roku, a Nie-
mcy dokonali aneksji Austrii, rok później
zajęli Sudety, a Polska – Zaolzie. Przed
upływem dwóch lat nie było już niepo-
dległej Rzeczypospolitej, a kontynent ogar-
nęła wojna. Porządek europejski, o jakim
pisali Mackiewicz i Bocheński, legł w gru-
zach. System stosunków międzynarodo-
wych, ukształtowany przez dyplomację
mocarstw w XVIII i XIX wieku odszedł
do przeszłości, podobnie jak powiązane
z nim wyrafinowane kalkulacje.

Paradoksy geniusza

I właśnie „Wunderkind” – jeżeli sięgniemy
do głównego tekstu niedokończonej książki
Mackiewicza o Bocheńskim – to nade
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wszystko książka o tragicznym końcu.
Końcu pewnej formacji społecznej i umy-
słowej, któremu postać autora „Między
Niemcami a Rosją” dodaje jakiejś świet-
ności, w oczach Mackiewicza i wielu osób
zafascynowanych wojennym losem Bo-
cheńskiego – nawet patosu. Ale nie zos-
tawia miejsca na jakieś istotne – ważne
dla następnych pokoleń – przekształcenie. 

„Adzio był ‘wunderkindem’ zgoła wy-
jątkowym – pisze Mackiewicz. – Mając
lat pięć, uczy się czytać jak wszystkie
dzieci, ale uczy się czytać na dziele prof.
Mariana Kukiela Dzieje oręża polskiego
w epoce napoleońskiej i prędko umie tę
książkę prawie na pamięć”. Mackiewicz
chwilę potem zamienia się w specjalistę
od wychowania i poucza post factum ro-
dziców Bocheńskiego, pisząc, iż „jeżeli
mdliło go od zwykłego elementarza czy
Wiązania Helenki, należało mu raczej
podsunąć Andersena”. To nie jest błahy
komentarz, gdyż celem swojej pracy uczyni
Mackiewicz próbę odpowiedzi na pytanie
o to, dlaczego pomimo wielkich talentów
Bocheńskiemu „życie się w zasadzie nie
udało”, „czy była winna temu Polska, czy
też jego środowisko i jego ideologia”. 

Owo przedwczesne dojrzewanie in-
telektualne Bocheńskiego jest – jak się
wydaje – ważnym tropem w tych niedo-
kończonych przecież, a zatem i nie po-
siadających puenty rozważaniach. Pisze
zatem Mackiewicz, iż cechą szczególną
wunderkindów jest to, iż „w dzieciństwie
są dorosłymi, a gdy dorosną, zachowują
całe mnóstwo cech i przyzwyczajeń dzie-
cinnych. Poza tym przyzwyczajenie do
samotności, nabyte w swym przemądrza-
łym dzieciństwie, także wyrabia pewien
lęk w stosunku do kobiet”. Powoduje też,
o czym Mackiewicz nie pisze, pewną nie-
chęć do wyjścia poza świat książek, zwłasz-
cza poza świat ukształtowany przez lektury

inicjacyjne. Wydaje się, że w przypadku
Bocheńskiego są to wybitne opisy świata
minionego lub w najlepszym wypadku
mijającego. Świata XIX-wiecznej dyplo-
macji, społeczeństwa zachowującego daw-
ną stratyfikację klasową, odzwierciedlającą
dawne – i niezrozumiałe dla nowoczesnego
świata – zasługi. 

Widoczne to jest w załączonej w oma-
wianym tomie korespondencji między
Mackiewiczem a bliskimi Bocheńskiego
oraz w listach osób znających Adolfa do
braci Bocheńskich. Józef Czapski wspo-
mina, iż Adolf Bocheński „miał bzika na
tle kawalerów maltańskich. Narażał się
coraz to na przykrości, bo na mundurze
nie nosił Virtuti Militari, ale nosił wstą-
żeczkę Kawalera Orderu Maltańskiego”.
Inny towarzysz jego wojennych losów
wspomina jego przekonanie, że „z tej
wojny nie wypada wracać” i dodaje: „żył
przeszłością, która była dla niego święta,
tą świętością bez frazesu, niepojętą dla
nas – ludzi przyszłości…”. Wielu innych
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świadków mówi o tym, że na wojnie Bo-
cheński szukał śmierci. Znalazł ją pod
Ankoną, 18 lipca 1944 roku.

Zwycięzca poprzednich wojen

Książka nie ma konkluzji sformułowanej
przez Mackiewicza, wiele wątków pozostaje
jedynie lekko zarysowanych, wszystko
jest niedokończone i zawieszone. Ale do-
minuje nad tymi wszystkimi częściami
tej dziwnej książki jakaś porażka. Niby
wspaniały kres szkoły myślenia, której
tradycja, zamiast rozpraszać się w pismach
coraz mniej pojętnych antykwariuszy my-
śli, zyskuje autora, który nadaje jej zna-
komity wyraz. A zarazem podkreśla to
jeszcze mocniej jej nieprzezwyciężalną
anachroniczność. Dla myśli politycznej
pozostaje zaś groźne memento, przestroga
przed uleganiem wypracowanym nawy-
kom myślenia, lekceważeniem tego, co
wymyka się utartym kategoriom. Paradoks
pisarstwa Bocheńskiego polega na tym,
że mimo oryginalności i samodzielności

myślenia, ulegał czarowi młodzieńczych
lektur i kształtowanemu przez nie światowi
wyobrażonemu. Światowi, w którym nie
było miejsca na szaleństwa niemieckiego
nazizmu i sowieckiego komunizmu. 

Ale lektura „Wunderkinda” skłania
do postawienia pytań o naszą współczesną
zdolność do rozważania czarnych scena-
riuszy. Nie chodzi tu o uleganie im, o fa-
talistyczne prognozy, ale raczej o umie-
jętność brania pod uwagę nowych czyn-
ników technologicznych, ideologicznych,
demograficznych, o koncentrowanie się
na przewidywalnych zagrożeniach, a lek-
ceważenie innych. Porażka Bocheńskiego
nie polegała na brakach intelektu czy eru-
dycji, ale niedostatku wyobraźni. Warto
o tym pamiętać, gdy składamy hołd tej
nietuzinkowej postaci. 

Stanisław Cat Mackiewicz, 
Wunderkind. Rzecz o Adolfie Bo-

cheńskim, Wydawnictwo Universitas,
Kraków 2017. 
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Halford Mackinder, ikona światowej geo-
polityki, stwierdził, że siła państwa zależy
od dwóch czynników: geografii oraz po-
pulacji – jej liczebności, wyposażenia, or-
ganizacji i woli. Unikatowa dla każdego
kraju mieszanka tych czynników decyduje
o gospodarce i sile wojskowej, najczęściej
postrzeganych jako miara potęgi. Stawka
gry demograficznej jest zatem większa
niż tylko dobrostan ludności. Tymczasem
o ile w roku 2016 ludność Polski wg GUS
wyniosła 38,4 mln, to w roku 2100 wg
ONZ wyniesie 21,2 mln – i to w wariancie
optymistycznym (pewnego wzrostu dziet-
ności). Jeśli nic się nie zmieni, u progu
XXII wieku nad Wisłą będzie mieszkało
jedynie 13,7 mln Polaków. Żaden z po-
tężnych krajów europejskich nie traci lud-
ności tak szybko. Czy można coś zrobić,
by Polska miała szansę na inną przy-
szłość?

Aktualnie stosowane w Polsce środki
prodemograficzne, takie jak polityka pro-
rodzinna czy chaotyczne przyjmowanie
ukraińskich migrantów, są doraźne, frag-
mentaryczne i zbyt słabe w oddziaływaniu,

więc same nie rokują szans na istotne
zmiany. Potrzebne jest kompleksowe po-
dejście strategiczne i istotna zmiana spo-
sobu myślenia, pozwalająca widzieć głębiej,
szerzej i dalej. Celem powinno być odbu-
dowanie piramidy demograficznej – zdro-
wej struktury wieku populacji, w której
właściwie liczebnie osoby w wieku pro-
dukcyjnym z łatwością utrzymują roczniki
emerytów oraz dzieci, a rosnąca populacja
zmieni proporcje siły na korzyść Polski. 

Aby osiągnąć ten cel, fundamentem
jest wzrost dzietności – z czasem prze-
kraczający 2,1 dziecka na kobietę, czyli
współczynnik zastępowalności pokoleń.
W okresie przejściowym i dla skompen-
sowania braków w rocznikach, które już
się urodziły, wskazane jest przyjęcie mi-
grantów o odpowiednich kwalifikacjach
i profilu kulturowym. 

Polityka prorodzinna nie wystarczy

W Polsce idealna liczba dzieci wynosi bli-
sko 2,3, ale dzietność w roku 2016 wyniosła
wg GUS zaledwie 1,36. Zjawisko wystę-

mateUsz łakomy
Przewodniczący Komisji Spraw Narodowościowych
i Demograficznych Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

Przyszła podmiotowość państw w Europie zależy w dużej mierze od demo-
grafii. Dlatego starzenie się i spadek liczby ludności to zagrożenie dla
żywotnych interesów Polski

strategia rozwoju demograficznego
potrzebna od zaraz



powania tej luki leży u podstaw założeń
polityki prorodzinnej, która polega na
znoszeniu barier – ułatwianiu potencjal-
nym rodzicom osiągania deklarowanej
idealnej liczby dzieci. Jednak luka między
ideałami i rzeczywistą dzietnością jest
w Europie zjawiskiem trwałym i powszech-
nym. Brak jej zamknięcia zakładają także
GUS, ONZ i innych ośrodki, jednogłośnie
dla Polski przewidując spadki liczby lud-
ności. Zatem polityka prorodzinna może
nie wystarczyć. Może być potrzeba kon-
kretnych zachęt, by rodzice chcieli mieć
więcej dzieci niż chcą obecnie.

Polityka prorodzinna obejmująca
m.in. zwiększanie dostępności przedszkoli,
żłobków, zapewnianie płatnych urlopów,
ulg podatkowych, zasiłków czy dostępności
tanich mieszkań ma pewien wpływ na
wzrost dzietności. Holenderski demograf
Dirk van de Kaa wskazuje jednak na wy-
stępowanie takich polityk, które na po-
pulację wpływają bez intencji decydentów.
W Polsce wskazać można np. umowy cy-
wilnoprawne zmniejszające poczucie bez-

pieczeństwa matek, wejście do strefy
Schengen, ułatwiające migrację, czy za-
niedbania w reformach uczelni, powodu-
jące drenaż mózgów najbardziej utalen-
towanych młodych Polaków i osłabienie
potencjału krajowego kapitału ludzkiego.
Dla osiągnięcia sukcesu konieczna jest
zatem identyfikacja takich polityk, ich
modyfikacja lub kompensacja.

Ale to nie wszystko. Zachęt dla po-
siadania dzieci szukać należy w czynnikach
ekonomicznych i kulturalnych. Gary Bec-
ker, noblista w dziedzinie ekonomii, zwra-
cał uwagę, że dzietności w czasach przed-
nowoczesnych sprzyjały materialne ko-
rzyści, jakie rodzice czerpali z licznego
potomstwa. To się zmieniło wraz ze wzros-
tem kosztów wychowania związanych
z m.in. edukacją, czy z wprowadzeniem
emerytur repartycyjnych, uniezależnia-
jących od dzieci na starość. Tymczasem
czynniki ekonomiczne jako stymulatory
ludzkich działań pozostają ważne, dziś,
w czasach kultury konsumpcyjnej, być
może ważniejsze niż kiedykolwiek. Po-
siadanie dzieci powinno zatem wiązać się
z konkretną korzyścią ekonomiczną. Te-
matem, na który należy zwrócić szczególną
uwagę, jest zabezpieczenie na starość.
W obecnym systemie emerytalnym kryje
się istotny paradoks: jego egzystencja za-
leży od wpłat składek pokolenia dzieci
aktualnych emerytów, ale nie wiąże on
wysokości świadczeń z liczbą i zdolnością
finansową własnych dzieci. Wprost prze-
ciwnie, zachęca on wszystkich do przyję-
cia – jak pisze Cigno – pozycji „pasażera
na gapę”, uzależniając emeryturę od wy-
sokości składek i długości okresów skład-
kowych, a zatem wprowadzając konku-
rencję między czasem pracy zawodowej
a wychowaniem dzieci. Odpowiadając na
ten problem, jak postuluje m.in. Hans-
Werner Sinn, system emerytalny mógłby
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opierać się na trzech filarach: mógłby
w istotnym stopniu wiązać wysokość
świadczeń z liczbą własnych dzieci i wnu-
ków oraz z wysokością płaconych przez
nie podatków i składek. Te ostatnie są
bezpośrednio zależne od wysokości do-
chodów, a pośrednio od poziomu wy-
kształcenia, co zabezpiecza zaangażowanie
rodziców w proces wychowawczy. Uzu-
pełniająco powinien brać pod uwagę wy-
sokość składek własnych i małżonka oraz
zgromadzone oszczędności, a także
uwzględniać sytuacje obiektywnej nie-
możności posiadania potomstwa. 

Nowy paradygmat – dzieci są OK!

Ważnym aspektem jest także kultura.
Dirk van de Kaa i Ron Lesthaeghe, szu-
kając odpowiedzi na pytanie, dlaczego
dzietność w krajach Zachodu od lat 70.
spadła poniżej zastępowalności pokoleń,
wskazali na zasadniczą zmianę, jaka na-
stąpiła w systemie wartości. Wzrost dą-
żenia do samorealizacji, indywidualizm,
zanik norm rodzinnych, wspólnotowych
i religijnych, doprowadziły do spadku po-
wszechności małżeństw, zwiększenia liczby
rozwodów, wzrostu akceptacji dla mało-
dzietności i bezdzietności. Tymczasem
stabilne małżeństwa cechują się najwyższą
dzietnością, podobnie jak osoby o silnej
tożsamości religijnej. Zatem cechy stylu
życia społeczeństwa ponowoczesnego –
indywidualizm i sekularyzm – okazują
się istotną barierą dla wzrostu dzietności.
Polityki nakierowane na te obszary wy-
magają jednak starannego przemyślenia
i dialogu, ponieważ dotykają fundamen-
talnego dla europejskiej cywilizacji za-
gadnienia wolności sumienia. Jednocześ-
nie wnioski sugerują wzmocnienie mał-
żeństwa i upowszechnianie pozytywnego
obrazu rodziny kilkudzietnej.

W dyskusji o dzietności i związanymi
z nią okresami przerw w pracy zawodowej
matek pojawia się często zastrzeżenie ry-
zyka dla utrzymania aktywności zawodo-
wej kobiet i dla związanego z nią wzrostu
gospodarczego. W krótkim okresie to
prawda. Z perspektywy dziesięcioleci jed-
nak obraz jest inny. Brak odpowiedniej
liczebności kolejnych roczników nie tylko
oznacza zanik populacji, ale również pro-
wadzi do spadku innowacyjności, zmniej-
szenia siły nabywczej populacji i osta-
tecznie sekularnej recesji gospodarczej.
Podobnie jak w firmach: jeśli brak inwe-
stycji, to w krótkim okresie można po-
chwalić się wyższymi zyskami, ale po
pewnym okresie konsekwencje niedoin-
westowania uderzą ze zdwojoną siłą. Na-
leży zatem rozważyć modyfikację percepcji
społecznej, w której wycofanie się części
kobiet z rynku pracy w związku z wycho-
wywaniem kilkorga dzieci może być trak-
towane jako inwestycja całego społeczeń-
stwa w długoterminowy rozwój.

Ten wybór matek powinien znaleźć
społeczną akceptację. Taka percepcja wy-
szłaby zresztą naprzeciw oczekiwaniom
samych kobiet: zgodnie z wynikami badań
w zakresie teorii preferencji Catherine
Hakim, w społeczeństwach rozwiniętych
10% do 30% kobiet wolałoby mieć możli-
wość poświęcenia się wyłącznie pracom
domowym. Kobieta jednak nie może być
pozostawiona sama sobie. Wyniki badań
Famwell nad przyczynami przeobrażeń
modelu rodziny w Polsce sygnalizują, że
większą skłonność do urodzenia dzieci
mają kobiety zadowolone z funkcjono-
wania związku z ich ojcem. Sposobu po-
strzegania dzietności czy dbałości o dobre
relacje w związku nie da się narzucić. Nie
może to być też furtka dla inżynierii spo-
łecznej. Jednak istnieje wiele miękkich
narzędzi, którymi można wpływać na te
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kwestie, a polityki w zakresie edukacji
i wychowania powinny uwzględnić ten
aspekt. 

Rozgośćcie się! Ale nie wszyscy

Migranci mogą mieć wyraźnie pozytywny
wpływ na rozwój kraju pod jednym, is-
totnym warunkiem: będą to odpowiedni
migranci. Wskazać można kilka kryteriów
dopasowania. Pierwszym jest wiek. Polska
cierpi na niedobór specyficznych roczni-
ków – tych z roku 1990 i późniejszych,
których urodziło się zbyt mało, by gospo-
darka mogła uniknąć niedoborów pra-
cowników, i by począwszy od lat 40-tych
XXI wieku utrzymać na godnej emeryturze
pokolenie wyżu przełomu lat 70-tych i 80-
tych. Skala jest duża. Wg badań BCG już
w 2030 w Polsce od 10% aż do 24% miejsc
pracy pozostanie nieobsadzonych. Tę lukę
należy zasypać w pierwszej kolejności.
Drugim kryterium zatem jest zdolność
do wejścia na rynek pracy, i to we wszyst-
kich zawodach. Prace fizyczne, budowlane,
opieka nad dziećmi czy starszymi, o któ-
rych mówi się najczęściej, to zdecydowanie
za mało. Polska już zaczyna cierpieć na
niedobory w niemal wszystkich profesjach,
także tych o najwyższej produktywności,
jak informatycy czy menedżerowie. Nie
da się ich wykonywać bez odpowiednich
kwalifikacji i znajomości języka, więc te
kwalifikacje imigranci muszą posiadać.
Trzecim kryterium jest cel. Dla zapew-
nienia trwałego rozwoju piramidy demo-
graficznej, najważniejsze jest wspieranie
migracji osiedleńczych, na stałe, by przy-
jezdni tu rodzili i wychowywali dzieci.
Czwartym kryterium wreszcie jest łatwość
integracji. Dla stabilności kraju konieczne
jest zapewnienie wspólnoty losu, czyli sy-
tuacji, gdy w tych samych warunkach
wszystkie grupy społeczne i etniczne w ten

sam sposób korzystają – albo tak samo
cierpią, co zapewnia spójność społeczną.
Oznacza to zmniejszanie liczby barier
i odmienności, które mogą być kryterium
dla dyskryminacji przyjezdnych, co po-
nownie uwypukla znaczenie wykształcenia
i języka, oraz zwiększa znaczenie zbliżonej
kultury, religii, niekiedy nawet cech fi-
zycznych. 

Skąd pozyskiwać migrantów speł-
niających te kryteria? Wskazać można
trzy grupy krajów, które tworzą swego
rodzaju hierarchię. Przede wszystkim są
to Ukraina, Rosja, Białoruś i Gruzja, któ-
rych ludność jest najbardziej zbliżona
pod względem wykształcenia, kultury i ję-
zyka. Zaskakiwać może obecność w tym
zestawieniu Rosji, biorąc pod uwagę wza-
jemnie napięte relacje z RP. Rozróżnić
jednak należy wyraźnie między polityką
rządu a zwykłymi Rosjanami, zwykle bier-
nymi politycznie. W tych krajach łączna
liczebność młodych ludzi w wieku zdol-
ności do migracji to ponad 60 milionów.

W drugim rzędzie wskazać można
na kraje Ameryki Południowej i Filipiny,
które stać się mogą źródłem migracji se-
lektywnej osób o wysokich kompetencjach.
Podobnie postrzegać można mniejszości
niektórych krajów w Azji, o ile jednocześnie
są dobrze wykształcone oraz mają związek
z europejską kulturą, np. poprzez wyzna-
wanie chrześcijaństwa.
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Nie ma czasu na mrzonki

Trzecią grupą są kraje afrykańskie. Mi-
gracje z Afryki to gorący temat ze względu
na wiele różnic i ryzyk związanych z inte-
gracją. Wbrew popularnym obawom mi-
gracje z Afryki nie muszą oznaczać auto-
matycznej islamizacji. Obok muzułmanów
w Afryce mieszkają także chrześcijanie,
których jest więcej i którzy są lepiej wy-
kształceni, zatem jeśli już, to ta grupa
powinna być adresatem polityk imigra-
cyjnych. Afryka jest ważna z jeszcze innego
powodu: wg projekcji ONZ do 2100 roku
liczba ludności kontynentu wzrośnie
z obecnego 1,2 do 4,5 miliarda. Afryka
będzie wówczas miała 6 razy więcej lud-
ności niż Europa. Zatem z wyzwaniem
wzrostu ludności Afryki i presją migracyjną
na Europę w nadchodzących dekadach
i tak przyjdzie się zmierzyć, więc myślenie
strategiczne o migracjach musi uwzględ-
niać Afrykę. 

Jak zrealizować wcześniejsze postu-
laty unikając turbulencji? Pomóc powinna
niewątpliwie koncentracja na osobach
młodych, potencjalnych studentach
i uczniach szkół średnich, mogących przej-

ść przez te etapy edukacji w Polsce. Zwięk-
sza to szanse integracji ze społeczeństwem
i rynkiem pracy, rozwoju potrzebnych
kompetencji, daje znajomości języka i kul-
tury. Znaczenie ma więc poprawa poziomu
edukacji zwiększająca atrakcyjność Polski,
przygotowanie infrastrukturalne (akade-
miki, bursy) i mentalne. Polskie instytucje
publiczne, uczelnie i szkoły średnie po-
winny przy tym aktywnie rekrutować mło-
dzież za granicą na znacznie szerszą skalę,
niż robi to obecnie wiele uczelni niepub-
licznych. 

Największe wyzwanie nie tkwi w stwo-
rzeniu strategii. Tkwi w jej wdrożeniu –
w determinacji do jej realizacji przez dłuż-
szy okres czasu, w trakcie wielu kadencji
parlamentów i rządów. Potrzebny jest
odpowiedni dialog i konsensus polityczny,
który to zapewni. Łatwo jest wpaść w pu-
łapkę bułgarską. Bułgaria już w 2005
roku stworzyła strategię demograficzną,
której meritum w istotnej części odpo-
wiada na wyzwania tego kraju, ale po-
zostaje ona głównie na papierze. Tym-
czasem wizja bez wdrożenia jest mrzonką.
Na mrzonki nie mamy już czasu. 
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W roku 2050 wg prognoz GUS połowa
Polaków będzie miała ponad 50 lat,
co oznacza coraz większą liczbę ludzi
niesamodzielnych, wymagających sta-
łej opieki, niedobór kadr… Czy Polska
jest przygotowana na narastające pro-
blemy demograficzne?

Co do zasady długowieczność nie jest pla-
gą. Dziesiątki czy setki lat modliliśmy się
o to, by być długowiecznymi. Owszem,
wchodzimy w obszar szybkiego starzenia
i tu trzeba zrobić sporo, zwłaszcza w ochro-
nie zdrowia, by się przygotować. Ale też
jesteśmy na to gotowi sami z siebie: żyjemy
w lepszym zdrowiu, lepszej kondycji,
 poprawiły się nasze nawyki. Dzisiejsi
40-50-latkowie – z całym szacunkiem do
poprzedniego pokolenia – to zupełnie
inni ludzie, bardziej otwarci na nowe
umiejętności, zdolni do tego, by pracować
dłużej i bardziej efektywnie. Są na to
przygotowani, całe życie spędzili już w wol-

nej Polsce, ich sposób funkcjonowania
jest dopasowany do otaczającej nas rze-
czywistości.

A jednak rząd obniża wiek emerytalny.
Czy ta strategia się utrzyma?

Zasadne jest z pewnością przekonywanie
Polaków, żeby pracowali dłużej. Zresztą
model wyliczania emerytury ewidentnie
do tego zachęca, bo dłuższa aktywność
przekłada się na wyższe świadczenie.

Ze względów demograficznych zmienia
się sytuacja na rynku pracy. Jeszcze
nie tak dawno mieliśmy do czynienia
z problemem bezrobocia, dziś brakuje
rąk do pracy i ten trend będzie się po-
głębiał. Jak sobie z tym poradzimy?

To nie jest tylko i wyłącznie związane
z demografią, ale też z szybko rozwijającą
się gospodarką. Firmy tworzą miejsca

Batosz marCzUk
podsekretarz stanu w MRPiPS

Gdyby było tak, jak jest w Niemczech, gdzie ludzie po prostu nie chcą mieć
dzieci, to „Rodzina 500+” ani inne działania nic by nie dały. Ten program
jest idealnie skalibrowany na wzrost dzietności.

Polska ma szczęście w demograficznym
nieszczęściu

z Bartoszem marczukiem, podsekretarzem stanu w mrPiPs
rozmawia jarema Piekutowski



pracy. Mamy dziś 16,5 mln ludzi pracu-
jących – to jest najwięcej od 1989 roku.
Faktycznie napływy osób urodzonych
w wyżach demograficznych lat 70. i 80.
powoli się kończą, więc potencjalnych
pracowników jest nieco mniej i gospodarka
odczuwa kadrowe braki. Podstawową od-
powiedzią na to powinna być próba akty-
wizacji tego potencjału, który jest wciąż
w Polsce – dość dużej grupy biernych za-
wodowo, długotrwale bezrobotnych, osób,
które są z dala od rynku pracy, a mogą
pracować.

Tyle że tę grupę bardzo trudno zakty-
wizować…

Ale to trzeba robić. Należy też działać na
innych frontach – próbować przekonywać
naszych emigrantów do powrotu do Polski,
zwłaszcza w obliczu Brexitu. Kolejna spra-
wa to próba prowadzenia polityki migra-
cyjnej, której za naszych poprzedników
w ogóle nie było. Myślę o zachętach do
pracy dla osób bliskich kulturowo, z sześciu
państw objętych procedurą uproszczoną
(Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia,

Rosja i Ukraina – przyp. JP) – by zachęcić
te osoby, żeby powstawały w Polsce na
dłużej, przekonać też pracodawców, żeby
w te osoby inwestowali. Możemy o nie
konkurować z Zachodem, który też od-
czuwa braki kadrowe. Nad planami w za-
kresie polityki migracyjnej pracuje teraz
zespół pod kierownictwem ministra Je-
rzego Kwiecińskiego. Można też myśleć
o drenażu mózgów na całym świecie –
o ściąganiu specjalistów wysokiej klasy
do Polski.

Jednak w ciągu ostatnich dwóch lat
tworzono niezbyt dobry klimat wokół
migracji.

To zależy, z której strony patrzeć. W ostat-
nich dwóch latach mamy spektakularne
zmiany jeśli chodzi o liczbę pracujących
w Polsce osób ze Wschodu. Teraz jest ich
milion, a nie słyszymy żadnych doniesień
o jakiejś nietolerancji, złym traktowaniu
tych ludzi, a z drugiej strony – o tworzeniu
się grup przestępczych, diaspor… Około
90% tych ludzi pozytywnie ocenia polskich
pracodawców. Więc przechodzimy przez
ten proces wręcz wzorowo.

Zwróćmy uwagę, że do 2013 roku
Polska była krajem emigracji, nieprzy-
jaznym imigrantom. Była na końcu stawki
w UE jeśli chodzi o przyjmowanie imi-
grantów, a w 2016 i 2017 staliśmy się
wręcz liderem w tym zakresie.

A jak namówić naszych emigrantów
do powrotu? Coraz więcej ludzi wy-
jeżdża.

Nieprawda, dynamika jest malejąca. Jest,
owszem, coraz więcej ludzi, którzy prze-
bywają za granicą dłużej, ale dynamika
emigracji maleje. A żeby zachęcić tych
ludzi do powrotu, trzeba mieć najpierw
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wiedzę o tym, czego oni by potrzebowali,
by wrócić. Byłem zaskoczony, że nikt ta-
kiego badania dotąd nie przeprowadził.
Może emigranci mają przekonanie, że
Polska nadal jest krajem o niskich zarob-
kach, a może myślą na przykład, że tu nie
ma miejsc w przedszkolach – chociaż
miejsca są? A może boją się tzw. twardej
polityki? Wyimaginowanego zamachu na
demokrację? My w tym momencie takie
badania realizujemy i na ich podstawie
postaramy się sami sobie odpowiedzieć
na pytanie, co by zachęciło emigrantów
do powrotu, i adresować taką ofertę do
nich na podstawie wiedzy, a nie intuicji.

Mamy niezwykle niski wskaźnik dziet-
ności w porównaniu z innymi krajami
Europy. Zrozumiałe, że jest on niższy
niż w bogatych krajach takich jak np.
Szwecja. Ale czemu niższy od Czech,
Litwy, Węgier, Słowacji?

W ciągu ostatnich dwóch lat dzietność
bardzo wzrosła. GUS jeszcze liczy ten
wskaźnik za 2017 r., ale wg naszych wstęp-
nych szacunków wskaźnik ten wynosi
1,45 (w 2015 r. było to 1,32). Więc polityka
rządu przynosi efekty.

Polski fenomen co do zasady polega
na tym, że mamy dużo szczęścia w naszym
demograficznym nieszczęściu. Polacy chcą
mieć ponad dwoje dzieci – tak mówią
nam w badaniach. Kiedy pytamy, dlaczego
nie realizują swoich marzeń, to gremialnie
odpowiadają, że powody są ekonomiczne
i związane z godzeniem ról zawodowych
i rodzinnych. Dlaczego to jest szczęście?
Bo akurat na te czynniki państwo może
wpływać, może diagnozować i niwelować
te bariery. Gdyby było tak, jak jest w Nie-
mczech, gdzie ludzie po prostu nie chcą
mieć dzieci, to „Rodzina 500+” ani inne
działania nic by nie dały. Ten program

jest idealnie skalibrowany na wzrost dziet-
ności, na zmianę tego dominującego w Pol-
sce modelu rodziny „2+1” na co najmniej
„2+2”, jeśli nie „2+3”. Jeżeli boimy się
o ekonomiczną przyszłość, to „500+” te
lęki redukuje, bo nie ma tam kryterium
dochodowego. A jest jeszcze „Maluch
Plus”, program rozwijający placówki opieki
nad małymi dziećmi, a w styczniu powstała
duża nowelizacja ustawy, uelastyczniająca
zasady prowadzenia tych placówek w du-
chu zaufania do prowadzących i do ro-
dziców. W ciągu jednego roku może po-
wstać 35 000 miejsc w tych placówkach
dzięki dokonanym zmianom. Wcześniej
powstawało ich ok. 4 tys. rocznie. Przeskok
jest nadzwyczajny.

A jaką mamy pewność, że ten wzrost
jest spowodowany „500+”, a nie ogól-
nie dobrą koniunkturą gospodarczą
i niższym bezrobociem?

Takich dokładnych badań nikt nie zrobi.
Nie da się odcedzić wszystkiego. Oczywi-
ście sytuacja na rynku pracy bardzo po-
maga, bo jest w Polsce ewidentna korelacja
między wskaźnikiem bezrobocia a dziet-
nością – im wyższe bezrobocie, tym niższa
dzietność. W innych krajach nie zawsze
jest taki silny związek. Przede wszystkim
od kwestii ekonomicznych zależy decyzja
o drugim i każdym kolejnym dziecku,
w mniejszym stopniu – o pierwszym.

Przypomnę jednak, że w październiku
2014 r. GUS przewidywał, że w 2017 r.
urodzi się 346 tys. dzieci, a urodziły się
403 tysiące. Skoro prognoza przeprowa-
dzona stosunkowo niedawno wskazywała
60 tysięcy dzieci mniej, to znaczy, że pro-
gram miał tu swój udział. A także inne
narzędzia polityki rodzinnej, które można
już uznać za rozwiązania systemowe –
długi urlop rodzicielski, Karta Dużej Ro-
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dziny, ulgi podatkowe, więcej miejsc
w przedszkolach, za chwilę dla najmłod-
szych dzieci m.in. w żłobkach. To wszystko
powoduje, że Polacy czują się bezpieczniej
i decydują się na dzieci.

Jednak ze względu na program zna-
cząco obniżyła się aktywność zawo-
dowa – zwłaszcza młodych kobiet.
Oczywiście są tacy, którzy uważają,
że to dobrze, że to osoby, które nie
chciały pracować, ale generalnie eks-
perci biją na alarm…

Praca jest wartością i co do zasady dobrze,
jeśli w gospodarce pracują wszyscy, którzy
mogą. Program „500+” nie miał za zadanie
nikogo zdezaktywizować: wskazuje na to
choćby to, że od drugiego dziecka w górę
nie ma kryterium dochodowego, więc nie
trzeba rezygnować z pracy, by dostać
świadczenie. Program miał dać możliwość
większego wyboru. To, że czasowo matka –
zwłaszcza np. trzeciego i kolejnego dziec-
ka – chce je doglądać, lepiej wychować,
wykształcić, to dla nas jako dla wspólnoty
nie jest stratą.

Dzięki lepszym warunkom, osoby
wychowujące dzieci mogą także zrezyg-
nować z ewentualnych decyzji o emigra-
cji – bo po co emigrować, skoro sytuacja
nie jest znacząco gorsza niż np. w Irlandii?
Trzeba więc na to spojrzeć z perspektywy
rachunku ciągnionego.

Niemniej z pokorą przyjmujemy te
dane. Spadek tego wskaźnika nie jest jed-
nak aż tak drastyczny. Jeśli chodzi o ko-
biety ogółem – to wskaźnik stoi w miejscu.
Faktycznie, co pokazuje badanie IBS, ak-
tywność zawodowa spadła wśród kobiet
z trojgiem lub więcej dzieci. Wprowadzenie
tak dużego programu zawsze powoduje
efekt na rynku pracy, tylko kluczowe jest,
by spojrzeć na to z perspektywy kontekstu.

Jeśli pracuje w Polsce 16,5 mln ludzi, to
te 100 000 osób, które rezygnują z pracy,
to niewielki odsetek. Nie wiemy też, czy
te osoby dezaktywizują się na stałe. Jeśli
tak by było, to mógłby to być problem,
ale ja mam nadzieję, że w swoim czasie
te osoby wrócą do pracy. Wystarczy spoj-
rzeć na wykształcenie tych pań, które ro-
dzą: ponad 50% z nich ma dyplom uczelni.
One mają ambicje zawodowe.

„Rodzina 500+” to istotne obciążenie
dla budżetu państwa (24,5 mld w 2018).
Projekt krytykował m.in. były minister
finansów Paweł Szałamacha. Wiadomo,
że budżet nie jest z gumy i żeby w jed-
nym miejscu zwiększyć wydatki, trzeba
albo obciąć w innym miejscu, albo
zwiększyć wpływy. Czy stać nas na
„500+”?

Nie zgadzam się, że to duży wydatek jak
na nasze nieszczęście demograficzne. Je-
den procent PKB – bo to taki rząd wiel-
kości – to nie jest kwota nie do udźwig-
nięcia, zwłaszcza wobec tego, jak wzrosły
wpływy z VAT-u. Samo wyrzucenie z sys-
temu złodziei, którzy okradali państwo
na VAT, finansuje ten program z nawiązką.
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http://ibs.org.pl/publications/program-rodzina-500-a-podaz-pracy-kobiet-w-polsce/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iii-kwartal-2017-roku,4,27.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iii-kwartal-2017-roku,4,27.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iii-kwartal-2017-roku,4,27.html


Owszem, „500+” to spory wydatek, ale
nie oszałamiający. Na emerytury i renty
rocznie wydajemy około 250 mld złotych,
czyli dziesięciokrotnie więcej.

Trzeba też pamiętać, że wydatki na
politykę rodzinną, jeśli są dobrze skrojone,
nie są marnotrawstwem, tylko inwestycją.
Jest taki paradoks: kiedy budujemy drogi
i autostrady, to mówimy, że zwiększamy
nasz kapitał, a kiedy inwestujemy w ludzi,
mówimy, że to marnotrawstwo. To kom-
pletny absurd. Przecież to człowiek jest
dla państwa inwestycją najważniejszą!
I najcenniejszym aktywem.

Jakie Pan widzi najważniejsze wyzwa-
nia w polityce rodzinnej na najbliższe
lata?

Po pierwsze – monitoring programu „500 +”,
jego cyfryzacja (umożliwiamy np. skła-
danie wniosków w wersji elektronicznej).
Po drugie – rozwój Karty Dużej Rodziny
i aplikacji mobilnej. W zeszłym roku uru-
chomiliśmy pierwszy w Polsce pełny e-do-
kument – Kartę Dużej Rodziny na smar-

tfony; można z niej korzystać w pociągach,
na stacjach benzynowych… Oddaliśmy
organizacji pozarządowej akwizycję part-
nerów biznesowych do Karty Dużej Ro-
dziny. Dzięki temu mamy 350% partnerów
więcej w skali roku.

Kolejny obszar to duża nowelizacja
ustawy o pieczy zastępczej w kierunku
deinstytucjonalizacji. Oznacza to między
innymi więcej dzieci w rodzinach zastęp-
czych, mniej w instytucjonalnych domach
dziecka. Następny obszar to działania
mające na celu poprawę egzekucji ali-
mentów, by rodzice swoich dzieci nie
okradali, a na nie płacili – to robimy we
współpracy z Ministerstwem Sprawiedli-
wości. I wreszcie cyfryzacja wszystkich
procesów. Przejście od kultury zaświad-
czeń do kultury oświadczeń – by obywatel
nie musiał dokumentować swojej sytuacji
wielością papierów w momencie, gdy ad-
ministracja sama takie informacje posiada
i może to sprawdzić. Już teraz w MRPiPS
papierowe zaświadczenie, którego żąda
się od obywatela, jeśli te dane ma państwo,
to słowo zakazane.
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jarema PiekUtowski
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”, 
ekspert ds. społecznych
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Rafał Matyja – rocznik 1967, weteran bo-
jów prawicy lat 90-tych i początków XXI
wieku – zrobił coś, czego dobrze wycho-
wanym chłopcom i dziewczynkom, uro-
dzonym najwcześniej w ostatniej dekadzie
PRL, robić nie wypadało. A przynajmniej
tak uważali, choć niejeden miał na to
ochotę. Ukazał intelektualną nędzę dużej
części własnego pokolenia (i pokolenia
starszego); pokazał, że wobec wyzwań
świata A.D. 2018 pozostaje ono bezradne,
ponieważ go nie rozumie i posługuje się
przestarzałymi kategoriami myślowymi.
I wskazał, kto może to odmienić, a apel
ten najmocniej wybrzmiał w słowach:
„Jeżeli młode pokolenie, wszystko jedno:
trzydziestolatków czy nawet dwudziesto-
latków, nie dostrzeże w tym anachronizmie
intelektualnym obecnej elity politycznej
swojej szansy, jeżeli nie weźmie się za
solidną rewizję historii i narodowego ima-
ginarium, to zmarnuje swoją największą
szansę. Co więcej, zmarnuje naszą wspólną
szansę na wyjście z klinczu, którego przy-
czyną jest przede wszystkim intelektualne
uśpienie pokolenia twórców III Rzeczy-
pospolitej”.

Nową książkę Matyi pt. „Wyjście
awaryjne”, z której pochodzi ten cytat,
przyjąłem dość osobiście. Skierowana jest
bowiem bezpośrednio do nas – do poko-
lenia, którego najstarsi przedstawiciele
kończyli w schyłkowym PRL podstawówkę,
najmłodsi zaś rodzili się na początku III
RP. To głos do nas, i to nie głos samo-
zwańczego mentora, ale naukowca i pub-
licysty, z którym liczą się zarówno lewi-
cowcy, liberałowie, jak i „Nowa Konfede-
racja”, której stałym współpracownikiem
jest Matyja. To przesłanie dla generacji
upupianej przez przedstawicieli starszego
pokolenia polityków, dla pokolenia, które –
zdaniem Matyi – ma za zadanie wypro-
wadzić Polskę i Polaków z pułapki, „która
odebrała wielu obywatelom zdolność kry-
tycznego myślenia, pozbawiła media na-
wyku bezstronności, zredukowała debatę
publiczną do poziomu emocjonalnych de-
klaracji lojalności wobec narracji jednej
ze stron”.

W obecnej sytuacji uczestnicy debaty
publicznej znaleźli się jakby w równoleg-
łych rzeczywistościach, a podział ten
z grubsza pokrywa się z podziałem poko-

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

Matyja w „Wyjściu awaryjnym” ukazał intelektualną nędzę dużej części
własnego pokolenia: wobec wyzwań świata A.D. 2018 pozostaje ono bez-
radne. Czy młodsze znajdzie lepszą drogę?

wojna pokoleń nadchodzi



leniowym. Rzecz nie w tym, by „nie ufać
nikomu po czterdziestce”; to byłoby po-
wielanie wiecznego schematu wojny po-
koleń, w którym i my niepostrzeżenie zo-
staniemy już niebawem wyzwani na po-
jedynek przez nasze dzieci. Tym bardziej
że podziały te nie są takie proste – i w po-
koleniu starszym i „średniostarszym” moż-
na znaleźć ludzi „intelektualnie rozbu-
dzonych”, z kolei wśród tzw. młodych
można znaleźć licznych mentalnie zgrzy-
białych, samozwańczych przedstawicieli
trzeciego, a może już czwartego pokolenia
AK. Rzecz w tym, by bez względu na ideo-
we afiliacje wykorzystać „window of oppor-
tunity”, w którym jesteśmy, te dwadzieścia
kilka lat, podczas których już nie termi-
nujemy, a jeszcze nie odcinamy kuponów –
o ile w ogóle zdołamy wypracować w tym
czasie jakiś kapitał – do odnalezienia
„wyjścia awaryjnego”.

Obecnie mamy do czynienia z wojną
„na górze”, między poszczególnymi stron-
nictwami, i „na dole”, między wspierają-
cymi je częściami społeczeństwa. Jak pisze
Matyja, „wojna na górze była racjonal-
nym wyborem polityków, którzy nie
chcieli – jak część ich poprzedników –
ryzykować przedłożenia abstrakcyjnego
interesu państwa nad realny i konkretny
interes partii. Zamiast potraktować upa-
dek postkomunizmu w latach 2004-2005
jak nowy moment konstytucyjny i do-
konać naprawy państwa, wykorzystali
tę okazję do budowy nowego bipolarnego
systemu partyjnego. (…) Politycy obu
ugrupowań wiedzieli, że na wyborze
zyski mogą liczyć tylko wtedy, gdy znajdą
się w ostrym sporze o wszystko. O to, co
ich realnie dzieli, a gdy tego zabraknie
– o rzeczy całkowicie zmyślone, ale bu-
dzące emocje wyborców”. Mimo ostrego
konfliktu między nimi, tak naprawdę bar-
dzo wiele ich łączy. I oddziela od „nowego

pokolenia”. To właśnie dlatego ludzie
przez partyjnych żołnierzy i kiboli nazy-
wani pogardliwie „symetrystami” lub „roz-
kraczonymi”, czują się jak w wariatkowie,
gdy słyszą o opanowanej przez ubeków
Platformie Obywatelskiej, której lider Do-
nald Tusk zmówił się z Putinem, by strącić
prezydencki samolot nad Smoleńskiem,
lub z drugiej strony – o pisowskich sot-
niach katotalibanu, chcących wyprowadzić
Polskę z Unii Europejskiej. Chwytamy
się za głowę i mówimy: ale przecież to
wszystko nieprawda! A jednak – to działa. 

Matyja twierdzi, że dzięki temu po-
litycy znaleźli się w wygodnej sytuacji,
w której jałowy spór zastąpił im potrzebę
wzmocnienia państwa (nie mylić z cen-
tralizacją!) czy zmierzenia się z wyzwaniem
naszej półperyferyjności. Rządy przestały
być reformatorskie, stały się demokra-
tyczne, coraz częściej orientując się „na
potrzeby wyborców, na ich sposób ro-
zumienia świata. Nawet jeżeli wymagało
to ostentacyjnego lekceważenia mądrej
polityki”. Stało się tak dlatego, że obozowi
politycznemu Jarosława Kaczyńskiego
udało się narzucić język mówienia o rze-
czywistości, którym posługują się obie
strony polsko-polskiej wojenki (Matyja
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powołując się na Roberta Krasowskiego
wskazuje, że „w epoce Kaczyńskiego wcale
nie musi rządzić Kaczyński”, a PO wy-
starczy być anty-PiSem). „Rządząca ge-
neracja okopuje się na zdobytych pozy-
cjach, często serwując nam powtórkę
z transformacyjnej nowomowy lub za-
rzucając infantylnymi argumentami peł-
nymi patriotycznych i populistycznych
emocji”. W tym układzie Polska jest areną
walk akowców z ubekami, konserwatystów
z lewakami i niepodległościowców z kos-
mopolitami. Nie oznacza to, że spór ten
może wygrać tylko konserwatywny oby-
czajowo (przynajmniej w swoich dekla-
racjach) niepodległościowiec – batalia
może wypaść także na korzyść lewaka-
internacjonała, grunt, żeby umiejętnie
odegrał swoją rolę w ramach tego imagi-
narium. Gdy próbujesz je unieważnić
przez wchodzenie w spór z wynikającymi
z niego uproszczeniami myślowymi, prze-
grywasz na starcie, ponieważ przyjmujesz
ten język.

Dlatego w „Wyjściu awaryjnym” znaj-
dziemy głównie okruchy poglądów na te-
mat tego, jak mamy wzmocnić państwo,
czy jak kształtować naszą politykę euro-
pejską. Bo i nie o tym jest ta książka.
Tyczy się ona kwestii wcześniejszej niż
konkretne rozwiązania polityczno-ustro-
jowe – języka, który kształtuje nasze wy-
obrażenie o rzeczywistości. Zamiast spierać
się z obecnym, trzeba stworzyć nowy: za-
stąpić stare ramy debaty tymi, które bar-
dziej odpowiadają współczesnej rzeczy-
wistości. Przedstawiając swoje propozycje
rewizji tych ram Matyja najpierw czyści
przedpole, rozprawiając się z „mrzonkami”
republikanizmu i konserwatywnego eli-
taryzmu. Boli zwłaszcza to pierwsze, jako
że republikanizm stanowi dość istotny
element tożsamościowy środowiska „No-
wej Konfederacji”. Uwagi krytyczne –

w dużej mierze słuszne – traktowałbym
jednak jako efekt wieloznaczności pojęcia
„republikanizm”, które jest dziś na prawicy
bardzo modne. Republikanizm rozumiany
jako tęsknota „za społeczeństwem oby-
watelskim i szeroką partycypacją w spra-
wach publicznych” nie musi wcale kończyć
się obywatelskim romantyzmem pod zna-
ku wiary w zbawczą moc ordynacji więk-
szościowej czy budżetów partycypacyjnych.
Także krytyka klientelizmu i partyjniactwa
nie musi oznaczać negacji znaczenia tych
mechanizmów w polityce: to nie jest gra
zerojedynkowa. Jednocześnie republika-
nizm traktowany jako obywatelska utopia
umiaru może być latarnią, dającą nadzieję
na wspólnotę polityczną, w której zna-
czenie mają nie tylko zapasy liderów par-
tyjnych i podległych im spin doktorów.
Zwłaszcza, że sam Matyja przedstawia
propozycje, które są z gruntu republi-
kańskie – takie jak samorządność czy
traktowanie narodu jako wspólnoty losu,
niekoniecznie opartej na etnicznym po-
krewieństwie.

Tyle, jeśli chodzi o wizje zanegowane.
Te pozytywne Matyja rysuje dość szeroko.
Jest w nich oczywiście odblask jego własnej
wizji świata – są jednak wystarczająco
szerokie, by stanowić punkt odniesienia
w dyskusjach. Nie chodzi jednak o to, by
wygasić możliwe konflikty, ale by dotyczyły
one kwestii istotnych. Matyja uważa, że
powinniśmy przemyśleć nasz stosunek
do historii, by wyrwać się z sytuacji, w któ-
rej „wyobraźnia historyczna nobilituje
patriotyczny gest, lekceważy ułatwiający
życie innym konkret”, co obrazowo przed-
stawia na przykładzie, w którym „kilkuo-
sobowa konspiracja bardziej przykuwa
uwagę niż pojawienie się oświetlenia
w miastach czy asfaltowych dróg”. Ten
stan rzeczy zaczyna się już zmieniać, dzięki
licznym inicjatywom oddolnym, co jednak
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pozostaje poza głównym nurtem, w którym
„szkoła kształtuje emocjonalny stosunek
do narodowej zdrady, ale w zasadzie
pomija kwestie uczuć związanych z pa-
nującym dookoła porządkiem kapitalis-
tycznym”. Innym elementem nowego
imaginarium, pomagającym rozbić war-
szawocentryczne i centralistyczne myślenie
o Polsce, ma być „dobrze funkcjonująca
sieć miejska”. Postulaty lokalistyczne po-
kazują, że „dylemat: sprawność państwa
czy decentralizacja jest z gruntu fałszy-
wy”. Matyja jako dominujące imaginarium
chętnie widziałby „wizję narodu politycz-
nego, wspólnoty wszystkich obywateli
włączonej w szerszy europejski system
polityczny”.

Jedna z mocniejszych deklaracji pada
w miejscu, w którym, zdaniem Matyi,
„głównym obszarem sporu pokolenio-
wego powinna stać się (…) nowa tożsa-
mość. Budując ją, warto dostrzec dwie
istotne tendencje, charakterystyczne dla
całego nowego pokolenia: narodową
i etatystyczną. Ta pierwsza nie pozwala
na rezygnację z dyskusji o tym, czym
jest polskość, ta druga – na lekceważenie
aktywnej roli państwa jako narzędzia
panowania narodu nad własnym losem”.
Od siebie dodam, że ten zwrot w postrze-
ganiu rzeczywistości widać także w po-
pkulturze. O ile kilkanaście lat temu Kazik
Staszewski śpiewał, że „socjalizm totali-
tarny zmienił się w koncesyjno-etaty-
styczny”, o tyle dziś w piosence „Kapitan
Polska” zespołu Lao Che słyszymy: „dom
dwupokojowy, wczoraj ludowy, dziś kar-
tonowo-gipsowy”.

Tak zarysowany spór o nowe imagi-
narium przenosi nas w zupełnie inne wy-
miary niż te, do których jesteśmy przy-
zwyczajeni. Wyostrzając nieco tezy Matyi,
można stwierdzić, że współczesny względ-
nie młody prawicowiec (żonata/mężata

i dzieciata trzydziestokilkuletnia osoba
z nastoletnim doświadczeniem na rynku
pracy i pierwszymi siwymi włosami na
skroni może uchodzić za „młodą” tylko
wtedy, gdy i pięćdziesięcioletni premier
uchodzi za świeżą krew w polityce) jeszcze
wczoraj mógł się ze swoim starszym kolegą
w pełni zgadzać w takich kwestiach, jak
np. konieczność postawienia twórców sta-
nu wojennego przed sądem, czy bycie
„za” lub „przeciw” akcesji do UE. Ale to
było wczoraj. Dziś obu jest coraz trudniej

porozumieć się ze sobą, ponieważ te kwes-
tie są już nieaktualne, a jeden z nich nie
przyjął tego do wiadomości. Nasz prawi-
cowiec nadaje już na innych falach – na
tych samych, co młody demokratyczny
liberał czy socjaldemokrata, którzy tak
jak i on mentalnie żyją w drugiej dekadzie
XXI wieku. Przepracowali intelektualnie
postkomunistyczne spory, przetrawili zło-
żoność współczesnego kapitalizmu oraz
blaski i cienie instytucji państwowych.
To się dzieje naprawdę: podczas różnych
dyskusji czy nawet wspólnych projektów.
Wyrazem tendencji jest daleko idące zła-
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godzenie tonu sporów na linii intelektualna
prawica-lewica. I istnieje świadomość
tych przecięć, czego dowodem jest np.
niedawny tekst Piotra Trudnowskiego
z Jagiellonski24.pl o tym, że mamy „czas
egzotycznych sojuszy”. Wymienia w nim
7 tematów, które są bliskie środowiskom
będącym poza prawicowym i „lewicowo-
liberalnym” mainstreamem – takie jak
np. deglomeracja, system emerytalny czy
rynek pracy.

W tym tkwi ogromny potencjał inte-
lektualny. Jednocześnie widzę tu pewne
zagrożenie. Poczucie wspólnoty może nie
tyle poglądów, co sposobów myślenia,
jest kojące, jednak nie może przesłaniać
świadomości, że oprócz tego, nowo od-
krytego wymiaru, cały czas funkcjonuje
także ten stary. Zauroczenie wspólnotą
pokoleniową może skutkować także ab-
dykacją z krytycyzmu, a także porażką
w sporach już na nowych placach bojów.
Także w ramach sporów o historię, pań-
stwo czy tożsamość narodową może do-
chodzić do ostrych starć natury ideowej.

Przykładowo nie da się opowiedzieć
historii Polski XX wieku bez PRL, wraz
z zagospodarowaniem Ziem Odzyskanych,
industrializacją, alfabetyzacją i wędrów-
kami ze wsi do miast. Musimy umieć mó-
wić o modernizacji w tym okresie także
abstrahując od historii politycznej. PRL
nie był „czarną dziurą”, w trakcie której
nic sensownego się nie działo. Problem
w tym, że dziś zaczynamy mieć do czy-
nienia ze zjawiskiem odwrotnym. Z PRL
spada odium okresu przeklętego, a pojawia
się coś na kształt nowej nostalgii. W ar-
tykułach i wypowiedziach lewicowych
publicystów czy niektórych działaczy Partii
Razem pobrzmiewa ton, że w sumie „Pol-
ska Ludowa” była swoistym państwem
opiekuńczym, jak Szwecja czy Norwegia.
Brak demokracji i zależność od ZSRR to

w tym układzie jej jedyne grzechy. Jednak
co do zasady, gdyby usprawnić to lub
owo, i dać np. robotnikom większy wpływ
na zarządzanie przedsiębiorstwami, to
w ówczesnych realiach geopolitycznych
wszystko byłoby w porządku, a może
nawet lepiej, niż dziś. Ta wizja funkcjonuje
w zupełnym oderwaniu od logiki realnego
socjalizmu.

Takie podejście absolutnie nie może
stać się częścią zbiorowego wyobrażenia
o historii. Dyskusja o systemie gospodar-
czym realnego socjalizmu otrzepana z mar-
tyrologii potrafiłaby ukazać, jaki wpływ
miał PRL na miliony swoich obywateli
(niekoniecznie na tysiące opozycjonistów).
Nie byłaby wcale czczym antykwaryzmem,
bowiem to, w jaki sposób widzimy prze-
szłość, mówi także wiele o tym, jak wi-
dzimy przyszłość. Choćby w kontekście
„tendencji etatystycznej” nowego poko-
lenia. Na pytanie, czy więcej państwa,
czy rynku, nie da się udzielić dobrej od-
powiedzi, bo jest źle postawione; ponadto
państwo nie oznacza tylko „gospodarki”.
Jednocześnie od takiego podziału zupełnie
nie uciekniemy – i gdy mówimy czy to
o transporcie zbiorowym, oświacie czy
opiece zdrowotnej, to dyskusja także te
kwestie musi poruszyć. A tęsknota za
„państwem opiekuńczym” naszych rodzi-
ców zbiega się też z krytycyzmem wobec
realnego kapitalizmu. Jednak „młodsze
pokolenie o wyraźnie bardziej lewicowej
wrażliwości” nie tyle wskazuje na jego
wady, czy „błędy i wypaczenia”: ono często
potępia kapitalizm w czambuł, tolerując
jego istnienie jedynie w ramach współ-
czesnej odmiany reformizmu. Nawet zga-
dzając się z niektórymi diagnozami czy
proponowanymi remediami, trzeba też
zadać pytanie o wymarzony punkt dojścia
– czy jest nim system oparty o paradygmat
prywatnej własności środków produkcji
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(ze świadomością, że w XXI wieku znaczy
to coś zupełnie innego, niż w XIX) i rynek,
choć z licznymi regulacjami i silną redys-
trybucją, czy jednak własność upaństwo-
wiona i centralne planowanie. To funda-
mentalna kwestia, która rozstrzyga, czy
zależy nam na ulepszaniu niedoskonałego
systemu, jaki mamy dziś, czy na powolnym
podkopywaniu jego fundamentów z na-
dzieją na jego ostateczne obalenie, nawet
jeśli odbędzie się to na drodze ewolucji.

Takich sporów jest więcej. Nawet
jeśli okaże się, że istnieje konsensus, jeśli
chodzi o koncepcję narodu przedstawioną
przez Matyję, to zupełnie inaczej możemy
rozumieć to, jaka jest nasza wspólnota
losu. Można za cel postawić sobie biolo-
giczne przetrwanie, można też dążyć do
imperialnej wielkości, a można forsować
mesjanistyczną wizję na granicy poezji,
czy marzyć o polskości jako zbiorowej
nadziei na przekroczenie późnej nowo-
czesności. Część prawicy może nie zaj-
mować się na co dzień tematyką obycza-
jową, ostatecznie jednak jakieś decyzje

np. w sprawie różnych projektów doty-
czących aborcji zostaną przez polityków
podjęte. Dopóki funkcjonujemy na płasz-
czyźnie wygodnego „kompromisu”, dopóty
łatwo okazywać swoje désintéressement –
jednak dla intelektualnej lewicy ta tema-
tyka zawsze była równie istotna, co dla
traktowanych przez niektórych z pogardą
„staroświeckich”, narodowych katolików.
Prędzej czy później może dojść do sporu,
w którym dla obrony podstawowych war-
tości trzeba będzie ostro skrzyżować pióra
z tymi, z którymi tak miło nam się dzisiaj
konferuje.

To tylko niektóre z potencjalnych
punktów zapalnych. Matyja ma rację,
wskazując na konieczność pokoleniowego
obalenia współczesnych przyzwyczajeń
myślowych. Pamiętajmy jednak także, że
już dziś toczy się spór o to, jaką opowieść
o świecie będą zwalczać nasze dzieci. Is-
totne jest zarówno to, by ten spór nie
uniemożliwił współpracy, ale i by orien-
tacja na zgodę nie doprowadziła do nie-
szczerych kompromisów. 
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Dziś mija 15 lat od uchwalenia przez Sejm
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dokument ten dokonał rewolucji w pol-
skiej przestrzeni, której efektem jest chaos
przestrzenny oraz nadpodaż gruntów pod
budownictwo mieszkaniowe. 

Ustawa postanowiła, iż gminy reali-
zując swoje władztwo planistyczne uchwa-
lają dwa typy dokumentów: studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego (SUiKZP) oraz miejscowe
plany zagarowania przestrzennego
(MPZP). Studia będące podstawą polityki
przestrzennej gminy są obligatoryjne,
każda gmina musi posiadać SUiKZP: jed-
no i obejmujące cały obszar. Prawie
wszystkie gminy z tego obowiązku się
wywiązały. W świetle ustawy studium
nie jest prawem miejscowym. Zobowiązuje
ono jedynie autorów sporządzających
miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego, które są prawem miejscowym,
ale nie są obowiązkowe (za pewnymi wy-
jątkami) i obejmują co do zasady tylko
fragmenty gmin.

W sytuacji, gdy nie ma MPZP, wydaje
się decyzje o warunkach zabudowy, przy
których nie uwzględnia się postanowień
SUiKZP. Zważywszy na czasochłonność
uchwalania MPZP i skutki ekonomiczne
tych uchwał, gminy zazwyczaj uchwalają
MPZP tylko wybiórczo. W konsekwencji
nie ma przełożenia między polityką prze-
strzenną a decyzjami administracyjnymi.
Jest to największy, aczkolwiek niejedyny
problem ustawy sprzed półtorej dekady.
Na marginesie należy dodać, że sam proces
wydawania decyzji o warunkach zabudowy
też jest zazwyczaj czasochłonny i przez to
krytykowany przez inwestorów.

316 milionów obywateli Polski

Ustawa przed półtorej dekady to też ode-
rwanie planowania od rzeczywistości,
zwłaszcza od uwarunkowań demograficz-
nych. W świetle raportu Polskiej Akademii
Nauk w gminach na koniec 2011 roku
chłonność demograficzna terenów prze-
znaczonych pod zabudowę, zarówno już
zabudowanych, jak i planowanych do za-

miChał Beim
Ekspert w zakresie transportu, komunikacji miejskiej
oraz planowania przestrzennego

Upublicznienie specustawy mieszkaniowej nastąpiło prawie w piętnastą
rocznicę uchwalenia obowiązującej do dziś ustawy o planowaniu i zagos-
podarowaniu przestrzennym. Oba dokumenty skłaniają do smutnej reflek-
sji nad jakością prawodawstwa w tym zakresie

Planowanie przestrzenne: 
półtorej dekady chaosu



budowy wynosiła 77 mln osób w uchwa-
lonych planach miejscowych zagospoda-
rowania przestrzennego (z czego tereny
pod zabudowę jednorodzinną stanowiły
ponad 1 mln ha umożliwiając zamieszkanie
ok. 41 mln osób), a w uchwalonych stu-
diach uwarunkowań i kierunków zagos-
podarowania przestrzennego – 316 mln
osób (z czego 140 mln osób w zabudowie
jednorodzinnej – ok. 3 mln ha). Choć
w późniejszych latach inne opracowania
wskazywały na nieco mniejsze liczby, a sa-
morządy zaczęły weryfikować swoje plany,
to jednak niezaprzeczalnym faktem jest
nadpodaż gruntów.

Dane te należało przytoczyć, gdyż
projekt z 15 marca 2018 r. ustawy o uła-
twieniach w przygotowaniu i realizacji
inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji
towarzyszących, choć dyplomatycznie nie
wspomina o braku przestrzeni pod budowę
mieszkań, tylko przytacza informacje o de-
ficycie samych mieszkań, to dopuszcza
się frontalnego ataku na prawo miej-
scowe – czyli na miejscowe plany zagos-
podarowania przestrzennego, dając moż-
liwość przeprowadzenia inwestycji, nawet
na tych obszarach, które są przez MPZP
wyłączone z zabudowy. W praktyce na
celowniku deweloperów znajdą się miej-
skie parki, zieleńce czy tereny przewidziane
pod usługi edukacyjne.

Mieszkanie w oderwaniu od
infrastruktury

Oderwanie od obowiązujących przepisów
prawa miejscowego nie jest jedynym za-
rzutem projektu ustawy, który już zyskał
wiele pejoratywnych określeń „Developer
Plus” czy „Lex Developer”. Kolejny zarzut
dotyczy oderwania od infrastruktury.
Wprawdzie artykuł 11 ma wpisywać nowe
inwestycje w istniejącą infrastrukturę, to

jednak sama treść jest przynajmniej kon-
trowersyjna. Przykładowo wymóg, aby
inwestycja mieszkaniowa była zlokalizo-
wana nie dalej niż 1000 m w linii prostej,
licząc od granicy terenu inwestycji, od
przystanku transportu publicznego wcale
nie zapewnia dostępności do tej formy
mobilności. Metryka euklidesowa (w linii
prostej) nie musi się przekładać na met-
rykę uliczną (droga dojścia). Poza tym
kwadrans chodu, zakładając, że czasem
obie metryki będą się pokrywać, już na
starcie skutecznie zniechęca. Co więcej,
liczba czy częstotliwość kursów nie są
zdefiniowane. W rezultacie przystanek
może być obsługiwany przez dwie pary
kursów dziennie.

W przypadku edukacji, oddalenie
o 3000 m oznacza czas dojścia wynoszący
minimum trzy kwadranse. Sytuacja, że
od granicy inwestycji do szkoły dziecko
będzie mogło pokonać bezpiecznym,
oświetlonym chodnikiem lub drogą ro-

46

THINKZINE, nr 4(94)/2018, 10 kwietnia–8 maja 2018 www.nowakonfederacja.pl

Chłonność demograficzna

terenów przeznaczonych

pod zabudowę wynosiła 77

mln osób w uchwalonych

planach miejscowych

zagospodarowania

przestrzennego, a w

uchwalonych studiach

uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania

przestrzennego – 316 mln

osób



werową jest mniej prawdopodobna, niż
ładna pogoda podczas codziennych węd-
rówek do szkoły. W rezultacie również
w tym przypadku rodzice będą uzależnieni
od samochodów, a nowa inwestycja przy-
czyni się do wzrostu kongestii, tj. korków.
Projekt ustawy daje jednak inwestorom
furtkę, że można dalej budować niż w pro-
mieniu 3000 m od szkoły. Warunkiem
jest sfinansowanie dojazdów uczniów
przez pięć lat. Później koszty dowozu
dzieci przerzucone zostaną na gminę.
Brak analiz skutków ekonomicznych de-
cyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej stanowi jeden z najsłab-
szych punktów projektu ustawy.

Pozytywnym elementem przygoto-
wywanej specustawy jest natomiast do-
strzeżenie roli publicznych konkursów na
koncepcję urbanistyczno-architektoniczną
inwestycji. Konkurs będący elementem
procesu ubiegania się o decyzję o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wy-
dłuży tę procedurę. Uwzględniając inne
elementy procedury, wątpliwym jest zna-
czące skrócenie procesu inwestycyjnego
w stosunku do obecnej procedury uzy-
skiwania decyzji o warunkach zabudowy,
a następnie pozwolenia na budowę, czyli
celu przygotowywanej specustawy.

Planistyczne potknięcia od pierwszej
ustawy

Specustawa mieszkaniowa nie jest pierw-
szym absurdem legislacyjnym w zakresie
planowania przestrzennego w obecnej ka-
dencji parlamentu. Pierwsza ustawa przy-
jęta przez parlament, tj. ustawa o działach
administracji rządowej, przyznała plano-
wanie przestrzenne na poziomie regio-
nalnym i krajowym znalazło się równo-
cześnie w dwóch działach administracji
rządowej, co w konsekwencji przełożyło

się, iż temat znalazł się równocześnie
u ministra infrastruktury i budownictwa
oraz u ministra rozwoju. Stało się to na
skutek wykreślenia słowa „lokalne”, przez
co resort budownictwa zyskał wpływ na
planowanie przestrzenne w regionach i na
poziomie krajowym. Dopiero w później-
szym czasie naprawiono to uchybienie
techniki legislacyjnej, zdecydowana część
wysoko wyspecjalizowanych kadr dawnego
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ode-
szła z administracji publicznej.

Osobnym tematem analiz powinna
być ustawa o Krajowym Zasobie Nieru-
chomości, która w wielu miejscach myli
porządek administracyjny z porządkiem
gospodarczym. Aby uzmysłowić sobie pro-
blem jakości legislacji warto przytoczyć
jeden subtelny przykład. Ustawa ta wpro-
wadza do ustawy Prawo ochrony środo-
wiska art. 73 ust. 4., który zakazuje loka-
lizacji zakładów przemysłowych stwarza-
jących zagrożenie w pobliżu „budynków
mieszkalnych powstałych na nierucho-
mościach pochodzących z Zasobu Nieru-
chomości, o którym mowa w ustawie
z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie
Nieruchomości”. Zważywszy na fakt, iż
ta sama ustawa zakazuje lokalizacji nie-
bezpiecznych zakładów w pobliżu budyn-
ków wielorodzinnych oraz zamieszkania
zbiorowego pojawia się pytanie o sens
wytworzenia kolejnych wersów przepisów.
Czy chodziło tylko o to, aby o KZN było
głośno we wszystkich dokumentach? Czy
może mieszkańcy – ewentualnych, gdyż
w ramach „KZN i Mieszkania Plus” prze-
widuje się rozwój budownictwa wieloro-
dzinnego – budynków jednorodzinnych
KZN będą mieć inne uwarunkowania ge-
netyczne niż mieszkańcy pozostałych bu-
dynków jednorodzinnych wyrażające się
w odporności na ewentualne zanieczysz-
czenia środowiska?
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Ustrojowe znaczenie specustawy

Specustawa mieszkaniowa ma jeszcze je-
den wymiar – ustrojowy. Władztwo pla-
nistyczne jest od samego początku sa-
morządu terytorialnego w Polsce domeną
gminy. Nie oznacza to jednak samowoli
planistycznej. Ustawodawstwo o plano-
waniu przestrzennym nakazywało i nadal
nakazuje uwzględniać w planach wytyczne
infrastruktury krajowej i regionalnej oraz
plany sporządzane w gminach konsultować
z zarządcami infrastruktury i innymi or-
ganami władzy publicznej. Ze względu
na fakt, iż w każdej z blisko 2,5 tys. gmin
dynamika planistyczna przebiegała inaczej,
zrodziły się specustawy ograniczające
władztwo planistyczne samorządów lo-
kalnych w stosunku do przebiegu klu-
czowej dla państwa infrastruktury sie-
ciowej. Kolejno powstawały specustawy
o autostradach, liniach kolejowych, liniach
przesyłowych czy inwestycjach punkto-
wych takich jak świnoujski Gazoport czy
przekop przez Mierzeję Wiślaną. 

Choć liczba specustaw w pewnym
momencie mogła zacząć budzić niepokój,
to jednak taka logika nie naruszała władz-
twa planistycznego samorządów. Kolejne
specustawy dotyczyły tylko elementów
sieciowych, krytycznych dla funkcjono-
wania państwa. Wprawdzie zdarzały się
kontrowersyjne postanowienia tych prze-
pisów, np. odnośnie ułatwień dla budowy
zaplecza hotelowego w specustawie na
Euro 2012, to jednak specustawy w pewnej
mierze zdejmowały z gmin ciężar trudnych
społecznie uzgodnień w zakresie delimi-
tacji przebiegu czy wywłaszczania gruntów.
Władze krajowe chcąc przyspieszyć proces
inwestycyjny brały ten ciężar na siebie.

Budownictwo mieszkaniowe, nawet
w ramach programów rządowych, trudno
uznać za element sieciowej infrastruktury.

Realizacja na licznych działkach przewi-
dzianych w planach zagospodarowania
przestrzennego pod zabudowę, a nie np.
na działkach przewidzianych pod zieleń
parkową, nie będzie miało żadnego wpływu
na funkcjonowanie kraju. Budownictwo
mieszkaniowe nie jest rurą gazową czy
autostradą, która po obu stronach granicy
gminy musi się zbiegać z odcinkami w gmi-
nach sąsiednich, nawet jeśli miałaby prze-
chodzić przez tereny przewidziane przez
gminę pod zieleń. Nie ma więc żadnego
argumentu na rzecz pogwałcenia posta-
nowień miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego! 

Pod względem ustrojowym jest jesz-
cze jeden szczegół – kolejne wzmocnienie
roli wojewodów. Urząd, który w zamyśle
reformy administracyjnej z 1998 r. miał
ostatecznie zostać zredukowany do ko-
ordynatora administracji rządowej w te-
renie, ewentualnie ostatecznie zniknąć,
znów otrzymuje nowe kompetencje. Ab-
surd dwóch administracji – rządowej i sa-
morządowej – na tym samym terenie zos-
taje ponownie uwypuklony.
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Studium ratunkiem specustawy

Samej idei specustawy – przyspieszenia
inwestycji mieszkaniowych – nie należy
odrzucać. Należy jednak nadać wymiar,
który nie będzie psuł i tak wątłego ładu
przestrzennego. Zasadniczą kwestią jest
rezygnacja z ataków na obowiązujące
miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego. Praworządność wymaga, aby
prawo, w tym lokalne, miało choć trochę
z trwałości i stabilności. 

Przyspieszenie procedury mogłoby
mieć miejsce w sytuacji, gdy teren nie
posiada MPZP, ale w studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego jest przewidziany pod bu-
downictwo mieszkaniowe. Wówczas, jeśli
projekt mieściłby się w wytycznych stu-
dium, zyskiwałby szybszą procedurę in-
westycyjną. Wdrożenie tego typu posta-
nowień możne napotkać przede wszystkim
niechęć polityczna, aby SUiKZP nadawać
jakąkolwiek wartość prawną, inną niż wy-
tyczne przy MPZP. Oponenci mogą ar-
gumentować, że studium nigdy nie było
kryterium przy decyzjach o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, ale
należy pamiętać, że właśnie ten fakt psuł
i nadal psuje planowanie przestrzenne
w Polsce! Drugi argumentem może być
kwestia gigantycznej nadpodaży terenów
pod budownictwo mieszkaniowe w SUiKZP.
Jest to rzeczywiście problem, niemniej
w MPZP skala zjawiska jest taka sama.
Cóż, gmina musi więc ponosić konsek-
wencje własnych błędów. Władztwo pla-
nistyczne to przecież również odpowie-
dzialność.

Problemem zostaje dostęp do infra-
struktury. Tu należałoby obciążyć w pełni
potencjalnego inwestora. Deweloper de-
cydując się na inwestycję w obszarze wy-
posażonym w infrastrukturę (wodno-ka-
nalizacyjną, energetyczną, gazową, trans-

portową, edukacyjną i telekomunikacyjną)
byłby premiowany, natomiast decydując
się na inwestycję w szczerym polu pono-
siłby wszystkie związane z tym koszty.
Polskie przepisy upodobniłyby się do obo-
wiązujących w porządkach prawnych wielu
krajów świata. Dzięki takiemu podejściu
unika się subwencjonowania przez miesz-
kańców śródmieść kosztów budowy i utrzy-
mania infrastruktury na przedmieściach.

Czas na debatę i drobne działania

Reasumując, projekt ustawy w niniejszym
kształcie należy odrzucić. Nie można pro-
jektu bronić ani potrzebami mieszkanio-
wymi, gdyż one nie są pilne a kolejne
rządy czy prezydenci obiecują tysiące czy
miliony mieszkań. Nie można też tłuma-
czyć ogólną tendencją spadku jakości le-
gislacji. Niemniej projekt ustawy powinien
wywołać słuszną debatę nad kształtem
prawa dotyczącego planowania i zagos-
podarowania przestrzennego. Jest ono
od piętnastu lat jedną z największych bo-
lączek rozwojowych kraju, a chaos prze-
strzenny ma nie tylko wymiar estetyczny,
ale również ekonomiczny. Kluczem do
sukcesu jest przede wszystkim powiązania
polityki przestrzennej gminy wyrażonej
w studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego z decyz-
jami administracyjnym w postaci decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania przestrzennego. 

Działania naprawcze należy podjąć
już obecnie, gdyż szanse na przyjęcie
i wdrożenie jakiejś wielkiej, a zarówno
dobrze przemyślanej ustawy, np. kodeksu
urbanistyczno-budowlanego, są znikome.
Warto wrócić też do dyskusji nad propo-
zycjami zmian w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, przy-
jętych przez Radę Ministrów w sierpniu
2015 r. 
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Debata nad przyszłością Unii Euro-
pejskiej nabiera tempa…

Rzeczywiście, „Biała księga” Komisji Eu-
ropejskiej z marca 2017 r. była początkiem
tej debaty i myślę, że Komisja przyjęła
bardzo skuteczną metodę, gdyż zarówno
Parlament Europejski, jak i wiele państw
członkowskich podjęło dyskusję. Ubole-
wam, że nie została ona uruchomiona
w Polsce. Tym bardziej, że w grudniu
ubiegłego roku Komisja przygotowała
pierwsze projekty reform na podstawie
„Białej księgi”. 

W jakim kierunku zmierzają te reformy? 

Widać wyraźnie, że będą one skoncen-
trowane na pogłębieniu integracji w strefie
euro. To jest dzisiaj absolutnym priory-
tetem. Nieprzypadkowo pierwszy pakiet
reform zaprezentowany przez Komisję

dotyczy przyszłości tej strefy – jej archi-
tektury i systemu funkcjonowania. Wy-
raźna jest też intencja dokończenia budowy
unii bankowej, która jest przykładem roz-
wiązania federacyjnego, szczególnie jeśli
chodzi o nadzór nad bankami. Prace nad
jej brakującym ogniwem – Europejskim
Systemem Gwarantowania Depozytów –
będą w tym roku kontynuowane. Pierwsza
fala reform dotyczy więc również wzmoc-
nienia wspólnej waluty – jej odporności
na kryzysy. To wszystko zmierza do zwięk-
szenia stabilności makroekonomicznej
i finansowej w strefie euro. 

A co z państwami pozostającymi poza
unią walutową, takimi jak Polska? Nie
obawia się Pani, że pogłębianie inte-
gracji wokół wspólnej waluty będzie
prowadziło do ich marginalizacji,
a w konsekwencji do „Unii dwóch
prędkości”?

Prof. dr haB. daNUta hüBNer
Posłanka do Parlamentu Europejskiego z listy PO, 
przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych

Czy tego chcemy, czy nie, pogłębianie integracji w ramach strefy euro
będzie postępowało. I rzeczywiście, euro staje się obecnie główną osią
podziału UE

Brexit jako lekcja dla Polski

z danutą hübner 
rozmawia marcin Chruściel



Czy tego chcemy, czy nie, pogłębianie in-
tegracji w ramach strefy euro będzie po-
stępowało. I rzeczywiście, euro staje się
obecnie główną osią podziału UE. Część
niemająca wspólnej waluty zrobi się po
wyjściu Wielkiej Brytanii bardzo mała,
właściwie marginalna: 85 proc. dochodu
narodowego Unii będzie po Brexicie po-
chodzić z państw strefy euro, pozostałe
15 proc. – z krajów poza nią. Te wszystkie
głosy, które dochodzą od niektórych pol-
skich polityków, że unia walutowa się
rozpada, że nie ma woli kontynuacji, że
do strefy euro nie należy przystępować,

bo jest to projekt skazany na upadek, nie
mają nic wspólnego z rzeczywistością.
Proszę też zwrócić uwagę, że z grupy dzie-
sięciu państw, które przystąpiły do UE
w 2004 r. poza strefą znajdują się już
tylko trzy: Polska, Czechy i Węgry. Siedem
wstąpiło. W tym kraje bałtyckie, które
decydowały się na euro w latach najwięk-
szego kryzysu gospodarczego i finanso-
wego w UE…

Ale nie da się ukryć, że te kraje, które
wstąpiły, to raczej małe gospodarki. 

To prawda. Aczkolwiek nie jest tak, że
wstąpiły, ponieważ są małe. Po prostu
inaczej oceniają ryzyko pozostawania poza
strefą i korzyści płynące z bycia wewnątrz.

A tutaj w ostatnich latach wiele się zmie-
niło. Strefa euro została właściwie wy-
myślona na nowo: z silnymi mechaniz-
mami stabilizującymi na wypadek kryzy-
sów, większymi gwarancjami uniknięcia
bezsensownych polityk, które prowadziły
do zadłużania się państw, w szczególności
na południu Europy. Myślę, że dzisiaj
jest ona dużo lepiej przygotowana i za-
bezpieczona, niż to było przedtem.

A czy to nie jest trochę tak, że pogłę-
bianie integracji w ramach strefy euro
wymusza większą integrację polityczną? 

Podniósł Pan punkt, na który mało kto
zwraca uwagę. Bo jeśli popatrzymy, w któ-
rych „nowych” państwach członkowskich
mamy kłopoty z szacunkiem dla prawo-
rządności, z respektowaniem europejskich
wartości i prawa, to nie w państwach,
w których jest wspólna waluta. Te kłopoty
pojawiają się tam, gdzie jej nie ma – na
Węgrzech, w Polsce, w Rumunii. Można
więc powiedzieć, że poczucie odpowie-
dzialności i wspólnego interesu rośnie
wraz z członkostwem w obszarze wspólnej
waluty. Jednocześnie w stronę państw
tego obszaru przesuwa się polityczny
ciężar Unii, który po wyjściu Wielkiej
Brytanii przesunie się tam jeszcze bardziej.
Dlatego za wejściem do unii walutowej
jako głównego nurtu integracji przemawia
również argument polityczny. 

Czyli rozumiem, że wstąpienie Polski
do strefy euro rozwiązuje wszystkie
problemy. 

Nie. Myślę, że to, co musimy zrobić w Pol-
sce, to po prostu rozpocząć debatę. Obecny
rząd zlikwidował wszystkie instytucje,
które zajmowały się przygotowaniem do
przyjęcia euro. W NBP nie ma już Biura
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Integracji ze Strefą Euro, zniknęło też
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowa-
dzenia Euro. Więc trzeba tę debatę roz-
począć i zacząć odkłamywać fałszywą nar-
rację, którą ludzie są straszeni. Nie chodzi
o to, żeby wejść do strefy euro jutro. Tylko
żeby odejść od anachronicznego wyobra-
żenia, że pozostając na zewnątrz można
manipulować kursem walutowym i pod-
nosić konkurencyjność gospodarki na wy-
padek kryzysu. Dzisiaj konkurencyjność
gospodarki jest kształtowana przez talenty,
wykształcenie ludzi, przez kulturę przed-
siębiorczości… Przy nowych czynnikach
konkurencyjności, takich jak innowacyj-
ność czy technologia, klasyczne argumenty
ekonomii tracą na znaczeniu. 

Mówi Pani, że Unia się reintegruje,
strefa euro umacnia. Czym więc tłu-
maczyć ostatnie sukcesy wyborcze
ugrupowań eurosceptycznych w kra-
jach „starej Unii”: AfD w Niemczech
czy Ruchu Pięciu Gwiazd we Wło-
szech? Nie ma Pani wrażenia, że na-
stępuje zmęczenie projektem europej-
skim?

Mam trochę inne spojrzenie na to. Od-
noszę wrażenie, że punktem wyjścia jest
tak naprawdę ta nowa, dość uniwersalna
tendencja zmian społecznych, które sty-
mulują wzrost znaczenia polityków po-
pulistycznych. To wynika z tego, że poja-
wiły się nowe wyzwania, na które partie
tradycyjne nie znalazły rozwiązań.

To samokrytyka?

Po części tak. Nie umieliśmy sobie poradzić
z migracją. Populiści wykorzystali to na-
tychmiast, żeby straszyć ludzi. Na przykład
tym, że imigranci przynoszą robactwo czy
choroby. Do tego wszystkiego Europa jest

doczepiana. Kształtowanie braku zaufania
do Europy pozwala budować silne narracje
narodowe czy ksenofobiczne, na których
populiści żyją. 

A może Europejczycy nie są po prostu
gotowi na tożsamość ponadnarodo-
wą – europejską, którą próbuje się im
narzucić „od góry”?

Nikt nie próbuje budować tożsamości eu-
ropejskiej „od góry”. Nie chodzi też o to,
żeby zastępować tożsamości narodowe,
gdyż poczucie „europejskości” pojawia
się (lub nie) na innym poziomie. W Ame-
ryce pięknie wyrażają to „tożsamości
z myślnikiem”, są Afro-Amerykanie, La-
tyno-Amerykanie, Indiano-Amerykanie
itd. (w języku polskim, co do zasady,
w tego typu wyrażeniach myślnika się nie
używa – przyp. red.). Ale to się przez lata
tworzyło. I to się musi pojawić oddolnie.
Ludzie muszą poczuć, że Europa jest im
potrzebna, żeby mogli mówić: „Tak, jestem
Polakiem. Jestem też Europejczykiem”.
I tutaj, paradoksalnie, dużą rolę odgrywa
Brexit. Kto mówił wcześniej o obywatel-
stwie europejskim czy obywatelach UE?
Mamy to w Traktatach, ale nikt się tym
nie interesował, nie kojarzył praw ani
obowiązków. I teraz nagle się okazuje, że
jest walka o to, żeby obywatele UE za-
chowali swoje prawa w Wielkiej Brytanii
– między innymi Polacy, którzy będą tam
jeszcze przez jakiś czas przyjeżdżać. Tak
więc Brexit pozwolił nam, obywatelom
europejskim odkryć, że to obywatelstwo
jest realne. Że daje jakieś prawa i do
czegoś upoważnia. I zaczynamy o to wal-
czyć. Z tego względu Brexit jest dla tożsa-
mości europejskiej procesem pozytywnym. 

Skoro jesteśmy już przy Brexicie –
czy odejście Wielkiej Brytanii, twardego
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przeciwnika integracji ponadnarodowej,
może doprowadzić do federalizacji Eu-
ropy? 

Wie Pan, ja nie wiem, jak to jest z tą fe-
deralizacją Europy. Poza samym począt-
kiem, kiedy to słowo „federalna” rzeczy-
wiście się pojawiło, w Europie nigdy nie
mówiono, do czego zmierza integracja.
Ta finalité politique była zawsze otwarta.
Wspólnoty europejskie, później Unia Eu-
ropejska, zmieniały się krok po kroku,
obejmowały coraz to nowe państwa i ob-
szary polityki, przeważnie w reakcji na
to, co się akurat okazywało potrzebne.
Dzisiaj na przykład ludzie oczekują od
UE w pierwszej kolejności bezpieczeństwa,
więc integracja w tej dziedzinie postępuje.
Mamy już PESCO, czyli stałą współpracę
strukturalną w sprawach obronnych, do
której weszło 25 państw członkowskich.
Nie można więc wykluczyć, że kiedyś po-
jawi się formuła federalna, ze wspólnym
wojskiem czy podatkami. Ale nie sądzę,
aby to się mogło stać inaczej niż na pod-
stawie umowy społecznej ludzi, którzy
będą chcieli oddać więcej suwerenności
na poziom Europy.

Część polityków w Parlamencie Euro-
pejskim, na czele z Guyem Verhof-
stadtem, już teraz bardzo głośno optuje
za modelem federalnym. 

Owszem, są grupy federalistów, jest Grupa
Spinelli. Ale to nie jest lobbowanie na
rzecz odgórnego przyjęcia modelu fede-
racji, ale na rzecz działań, które wprowa-
dzają coraz więcej Europy do tych obsza-
rów, w których daje ona najskuteczniejsze
rozwiązania. To są ruchy przeciwko mię-
dzyrządowości. Przeciwko temu, do czego
zmuszali nas wielokrotnie Brytyjczycy,

wetując na przykład Traktat o stabilności
(jego podpisania odmówiły w 2012 r.
Wielka Brytania i Czechy – przyp. red.). 

Niektórym politykom w PE ulżyło, że
Brytyjczycy zdecydowali się na wyjście? 

Na pewno odchodzi państwo, które miało
skłonność, czy wręcz łatwość wetowania
różnych rozwiązań i to było niedobre dla
integracji europejskiej. 

Nie uważa Pani, że Komisja Europejska
przeszarżowała, uruchamiając art. 7
Traktatu o Unii Europejskiej? 

Absolutnie nie. Obowiązkiem KE jest być
strażnikiem Traktatów, pilnować prze-
strzegania przez państwa członkowskie
prawa i wspólnych wartości UE, w tym
zasady praworządności. Komisja przez
dwa lata prowadziła z Polską dialog i da-
wała rekomendacje w ramach procedury,
która umożliwia niesięganie do art. 7.
Polska odrzucała prawo Komisji do tej
wstępnej kontroli i to sprawiło, że jedynym
wyjściem było sięgnięcie po „opcję ato-
mową”, czyli wykorzystanie bazy trakta-
towej.
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Z perspektywy jej uruchomienia, nie
żałuje Pani poparcia rezolucji PE
w sprawie Polski, która zachęcała do
użycia mechanizmu z art. 7?

Trochę Pana rozczaruję, dlatego że gło-
sowałam za przyjęciem tej rezolucji, ale
nie za punktem 16, który mówi o urucho-
mieniu art. 7.1. Głosowałam za całością
dokumentu, ponieważ znalazło się w nim
wyliczenie grzechów polskiego rządu,
związanych z nieprzestrzeganiem rządów
prawa i wartości europejskich, jak również
zapisy potępiające faszystowskie demon-
stracje. Natomiast samego zapisu, który
odnosi się do uruchomienia art. 7.1 nie
poparłam. Nie mówiąc już o tym, że nie
ma w nim ani słowa o sankcjach.

Niektórzy przekonują, że uruchomienie
tej opcji było krokiem w stronę Polexitu
de facto – pozostania Polski w „Unii
drugiej prędkości”. A Polexit de iure –

czy jest dla Pani w ogóle realnym za-
kończeniem?

Oczywiście istnieje możliwość, którą daje
art. 50. Tylko że widzimy, „na szczęście”
na przykładzie Wielkiej Brytanii, jakim
dramatem dla przyszłości kraju jest tego
typu przedsięwzięcie. Co to oznacza z pun-
ktu widzenia bałaganu prawnego i kosz-
tów, które trzeba ponieść, żeby zastąpić
działania UE. Wyjście z rynku wewnętrz-
nego i unii celnej to pozbawienie się naj-
ważniejszych mechanizmów prowzrosto-
wych. Dla takiego kraju jak Polska, który
jest ciągle krajem na dorobku, to byłby
dramat. Nie wyobrażam sobie żadnego
odpowiedzialnego polityka, który rozpo-
cząłby działania prowadzące do referen-
dum za wyjściem Polski z UE.

Czyli Brexit jako lekcja dla Polski? 

Tak, przyjmijmy to jako lekcję.

54

THINKZINE, nr 4(94)/2018, 10 kwietnia–8 maja 2018 www.nowakonfederacja.pl

marCiN ChrUśCieL
doktorant nauk o polityce na Uniwersytecie Wrocławskim

https://nowakonfederacja.pl/krok-strone-polexitu/


55

THINKZINE, nr 4(94)/2018, 10 kwietnia–8 maja 2018 www.nowakonfederacja.pl

Dyskusja wokół chińskiej Inicjatywy Pasa
i Szlaku dotyczy niemal wyłącznie aspek-
tów gospodarczych. Tymczasem należy
się poważnie zastanowić, czy Nowy Jed-
wabny Szlak nie jest w pierwszym rzędzie
projektem geopolitycznym, mającym przy-
nieść korzyści przede wszystkim Chinom.

Przede wszystkim morze

Polska dyskusja na temat Pasa i Szlaku
ogranicza się niestety wyłącznie do nitki
lądowej, a konkretnie linii kolejowej
Łódź – Chengdu. Tymczasem Łódź jest
tylko jednym z punktów pośrednich na
trasie z Chin do Europy, i do tego nie
najważniejszym. Obecnie 35 chińskich
miast utrzymuje połączenia kolejowe z 34
miastami europejskimi. Przykładowo
w styczniu ubiegłego roku uruchomiono
połączenie z położonego 300 km na po-
łudnie od Szanghaju Yiwu do Londynu.
W roku 2017 koleją przewieziono ogólnie
w obie strony szacunkowo nawet 300 tys.
TEU (ekwiwalent kontenera dwudzies-
tostopowego). Takie wyliczenia prezentują

Koleje Rosyjskie. Z kolei ONZ szacuje
przewóz towarów drogą morską między
Europą i Azją na 23,1 miliona TEU. Jak
widać drogą lądową przewozi się zaledwie
ok. 1,4 proc. tego co drogą morską. 

Główną zaletą transportu morskiego
jest lepsza relacja koszt-efekt. Pojedynczy
statek może zabrać kilka tys. TEU, naj-
większe – ponad 20 tys. Pociągi kursujące
między Chinami i Europą zabierają obec-
nie ok. 80 TEU. Do tego transport morski
jest dwu-trzykrotnie tańszy. Na drugim
końcu skali jest transport lotniczy, który
mimo najwyższych kosztów oferuje naj-
krótszy czas podróży. Nie dziwi więc in-
tensywne dotowanie przez chińskie władze
transportu kolejowego. Według różnych
ocen do pojedynczego kontenera czter-
dziestostopowego wysyłanego do Europy
dopłaca się tysiąc do nawet 7 tys. dolarów.
Łączne subsydia wypłacone w latach 2011-
16 mogły przekroczyć 300 milionów USD.
Prognozowane środki przeznaczone na
ten cel w latach 2018–2027 mogą wynieść
od 546 do 927 milionów dolarów. Jest to
jednak kropla w morzu planowanych tylko

Paweł BehreNdt
Publicysta, tłumacz, 
szef działu aktualności portalu Konflikty.pl

Pułapki debetowe, pokątne podkupywanie niemieckich firm czy inwesty-
cje przedsiębiorstw powiązanych z partią komunistyczną w Szwecji. Ile
w chińskiej inicjatywie Pasa i Szlaku ekonomii, a ile polityki?

Nowy jedwabny szlak – projekt polityczny



na ten rok inwestycji w chińską infra-
strukturę kolejową, wynoszących 113 mi-
liardów dolarów. Jest to też nieznacząca
liczba wobec skali środków, które mają
zostać zainwestowane w cały Nowy Jed-
wabny Szlak (od 1 do nawet 4 bilionów
USD). 

Mimo wszystko o żadnym przechy-
leniu szali na korzyść połączeń lądowych
nie ma więc mowy, nawet w bardzo dale-
kiej perspektywie. Jak wykazały badania
think tanku CSIS w latach 2007–2016,
zarówno pod względem masy, jaki i war-
tości ładunków transport kolejowy ustę-
pował lotniczemu i drogowemu. Dopiero
w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy
chińskie inwestycje i subsydia zaczęły
przynosić skutki. Odbyło się to jednak
kosztem transportu drogowego. Droższą
i niedotowaną (w badanym okresie koszty
wzrosły!) drogą powietrzną nadal przewozi
się więcej towarów i o większej wartości
niż pociągami. Tym samym na znaczny
wzrost wymiany handlowej z Chinami
dzięki budowie nitki lądowej Nowego
Jedwabnego Szlaku mogą liczyć przede
wszystkim śródlądowe państwa Azji Środ-
kowej.

Po co więc ląd?

Chińczycy w pełni zdają sobie z tego spra-
wę i inwestują w infrastrukturę portową
niewiele mniej niż w linie kolejowe i au-
tostrady. W latach 2010–15 inwestycje
w chińskich portach wyniosły ok. 40 mld
USD, a w zagranicznych kolejnych 4 mi-
liardy. Są to liczby szacunkowe, jak zawsze
trudno ocenić, ile pieniędzy Chiny prze-
znaczają na konkretne projekty. Z kolei
w okresie czerwiec 2016–czerwiec 2017
ogłoszono plany inwestycji w portach za-
granicznych warte 20,1 mld USD. Sztan-
darowi inwestycjami są tutaj Gwadar

w Pakistanie, Hambantota i Kolombo na
Sri Lance oraz grecki Pireus. Z tego ostat-
niego portu ma docelowo wychodzić linia
kolejowa łączące Grecję z Europą Środ-
kową. W projekt ten wpisuje się budowa
szybkiej linii kolejowej Belgrad-Budapeszt.
Oprócz tego chińskie spółki nabyły już
pakiety kontrolne terminali kontenero-
wych w Marsylii, Houston, Miami, Long
Beach. Mniejsze pakiety akcji lub poje-
dyncze nabrzeża zostały zakupione nie-
malże w każdym większym porcie świata.
Uwzględniane tutaj są nie tylko przed-
siębiorstwa z Chin, ale również z Hong-
kongu.

Dlaczego więc tyle pieniędzy inwes-
towanych jest w połączenia lądowe? Po
pierwsze władze ChRL widzą w tym sposób
na rozwój ekonomiczny prowincji poło-
żonych w głębi kraju i lepsze skomuniko-
wanie ich z wybrzeżem oraz stolicą. W kon-
tekście gospodarczo-politycznym chodzi
również o rozwój eksportu do odciętych
od morza krajów Azji Środkowej oraz po-
łożonych w głębi lądu regionów państw
ościennych bezpośrednio sąsiadujących
z Chinami. Trzeci powód ma charakter
zdecydowanie geopolityczny i jest związany
z tzw. „dylematem Malakki”. Większość
morskiego handlu Chin, w tym 80% im-
portu ropy naftowej, przechodzi przez
Cieśninę Malakka, gdzie najważniejszym
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portem jest sprzymierzony z USA Singa-
pur. Nawet częściowe ograniczenie tej
niebezpiecznej sytuacji dzięki korytarzom
ekonomicznym przez Pakistan i Birmę
jest dla Pekinu warte każdych pieniędzy.
Co ciekawe ostatnie projekty w ramach
Morskiego Jedwabnego Szlaku również
koncentrują się wokół cieśniny Malakka,
gdzie Chińczycy najwyraźniej starają się
stworzyć konkurencję dla Singapuru. Naj-
ważniejszym projektem jest tutaj Melaka
Gateway w Malezji. Wobec braku widocz-
nych rezultatów inicjatywy przekopania
kanału przez przesmyk Kra w Tajlandii,
pozwalającego ominąć Malakkę, w Pekinie
mogła zapaść decyzja o budowie własnych
portów w tym strategicznie ważnym re-
gionie.

Na drugim końcu Morskiego Jed-
wabnego Szlaku o rolę hubu morskiego
zabiega Wenecja. Włosi chcą tym sposo-
bem przywrócić miastu dawną świetność
i podjąć rywalizację z wielkimi portami
północnej Europy: Rotterdamem i Ham-
burgiem. Plan jest bardzo ambitny i za-
kłada utworzenie przy pomocy programu
Trans-European Network – Transport
(TEN-T) olbrzymiego kompleksu porto-
wego złożonego z Wenecji, Rawenny,
Triestu i słoweńskiego Kopru, który za-
pewniałby przeładunek towarów kiero-
wanych następnie do Włoch, Szwajcarii,
Austrii, Niemiec, a także na Węgry i za-
chodnie Bałkany. Projekt zyskał już zain-
teresowanie strony chińskiej.

Pułapki debetowe

Pozornie wszystko wydaje się tak jak wie-
lokrotnie zapewniał Xi Jinping: Inicjatywa
Pasa i Szlaku to szansa na rozwój i bo-
gactwo dla wszystkich, Jedwabny Szlak
to program czysto gospodarczy. Przypadek
Hambantoty na Sri Lance sugeruje jednak

coś innego. Szacowane na 1–1,3 mld USD
inwestycje znalazły w ubiegłym roku przy-
kry finał dla rządu w Kolombo. Początkowe
ustalenia mówiły o podziale udziałów po
połowie pomiędzy władzami wyspy a chiń-
skim państwowym przedsiębiorstwem
China Merchants Port Holdings (CMPH).
Jednak w 2016, po niejawnych i niejasnych
negocjacjach, lankijski rząd zgodził się,
aby CMPH kontrolował aż 80% udziałów
w porcie. Wywołało to protesty opozycji
i związków zawodowych, które zmusiły
rząd do renegocjacji umowy. Wówczas
do sprawy włączył się Pekin. Wykorzys-
tując zadłużenie wyspiarskiego państwa,
Chiny wymusiły przekazanie CMPH 70%
udziałów. Transakcję zaliczono na poczet
spłaty długów. Zawarta w lipcu 2017 umo-
wa była dopiero początkiem. Przyparte
do muru Kolombo w grudniu zgodziło
się na wydzierżawienie CMPH portu i spe-
cjalnej strefy ekonomicznej w Hamban-
tocie na okres 99 lat. Niejako na pociechę
umowa zakłada, że port nie będzie wyko-
rzystywany przez chińską marynarkę wo-
jenną. Wydaje się to jednak wątpliwe,
zważywszy, że już w 2014 do Hambantoty
zawinął, bez oglądania się na władze
portowe, chiński okręt podwodny.

Jak duże były długi Sri Lanki wobec
Chin, że umożliwiły Pekinowi tak zdecy-
dowane postawienie sprawy? Okazuje się,
że dzierżawa Hambantoty została zaliczona
jako spłata miliarda dolarów długu. Kwota
ta stanowiła raptem ok 12% całości długów
zagranicznych Sri Lanki, szacuje się jed-
nak, że w skutek projektów związanych
z Nowym Jedwabnym Szlakiem wartość
ta może wzrosnąć do 17%. W dużo gorszej
sytuacji znalazły się Malediwy. Wyspiarskie
państwo znalazło się w kryzysie po tym
jak sąd najwyższy nakazał prezydentowi
Abdulli Yameenowi zwolnić z więzienia
członków opozycji. Prezydent nie ustąpił
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i wprowadził stan wyjątkowy. Sytuacja
na Malediwach stała się do tego stopnia
napięta, że Indie zaczęły rozważać inter-
wencję militarną. Wówczas do akcji wkro-
czył Pekin, za pośrednictwem mediów
ostrzegając New Delhi, że każda jedno-
stronna akcja Indii spotka się z reakcją
Chin. Niejako na potwierdzenie tych słów
na Oceanie Indyjskim przebywał zespół
chińskiej marynarki wojennej złożony
przynajmniej z jednego niszczyciela, fre-
gaty, okrętu desantowego i jednostki za-
opatrzeniowej. W cieniu kryzysu władze
Malediwów zawarły z Chinami transakcję:
w ramach spłaty części długów wydzie-
rżawiły dwie niezamieszkane wysepki.

Pekin już wcześniej wykazywał zaintere-
sowanie pozyskaniem którejś z nieza-
mieszkanych wysp archipelagu i zbudo-
waniem tam bazy marynarki wojennej,
łącznie z wycinaniem fragmentów rafy
koralowej, aby stworzyć odpowiednie
przejścia dla okrętów. Realizacja tych pla-
nów jest coraz bliżej, wszystko dzięki za-
ledwie 1,5–2 miliardom dolarów długów,
co jednak stanowi aż 80% zadłużenia za-
granicznego Malediwów. Ekonomiści już
zaczęli mówić, że Chiny w ramach Inicja-
tywy Pasa i Szlaku szykują pułapki debe-

towe na biedniejsze państwa w celu ma-
ksymalizacji własnych zysków oraz reali-
zacji celów politycznych. Przykładowo
w Gwadarze zaledwie 9% zysków z portu
trafia do władz Pakistanu, reszta idzie do
Chin. Chińskie pożyczki są wprawdzie ła-
twiej dostępne niż fundusze międzyna-
rodowych instytucji i państw zachodnich,
jednak ich oprocentowanie wynosi nawet
7%. Sri Lanka i Malediwy to dopiero po-
czątek, wśród innych narażonych państw
wymienia się Bangladesz, Birmę, Nepal
i Pakistan. Wall Street Journal poszerzył
tą listę o Laos, Mongolię, Kirgistan, Ta-
dżykistan, Dżibuti i Czarnogórę. Lista ta
tworzy spójną całość. Laos zapewnia przy-
czółek w Indochinach, bezpośrednie po-
łączenie lądowe z Kambodżą i okrążenie
Wietnamu od zachodu. Tadżykistan i Kir-
gistan tworzą podobny przyczółek w Azji
Środkowej i podminowuję wpływy Rosji
w regionie. Nepal, Bangladesz, Sri Lanka
i Malediwy są wyrywane z indyjskiej strefy
wpływów, a wraz z Birmą i Pakistanem
tworzą chiński pierścień wokół Indii. Dżi-
buti jest kolejnym elementem tej strategii,
zapewniając bazę w strategicznie ważnym
punkcie na szlaku morskim prowadzącym
do Europy, w tym do Czarnogóry. Ten
ostatni kraj to przyczółek na Bałkanach.
Z kolei Mongolia postrzegana jest jako
naturalna strefa wpływów Chin, aczkol-
wiek na jej terytorium znajdują się złoża
surowców, tamtędy też prowadzą szlaki
w głąb wschodniej Syberii. 

Kiedy mowa o pułapce debetowej,
natychmiast nasuwa się pytanie o Stany
Zjednoczone. Sytuacja okazuje się nie tak
zła. Chiny są wprawdzie największym za-
granicznym wierzycielem USA, ale tylko
nieznacznie wyprzedzają Japonię. Ogólnie
tylko 18% amerykańskiego długu pub-
licznego to zobowiązania wobec podmio-
tów zewnętrznych.
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Stulecie upokorzeń

Przypadki wspomnianych wyżej państw,
asertywna polityka zewnętrzna i wyko-
rzystywanie inwestycji w celach politycz-
nych pokazują, że chińskie przywództwo
dobrze odrobiło lekcję „stulecia upoko-
rzeń”. Historiografia chińska określa tym
terminem lata 1839–1949, kiedy Państwo
Środka padło ofiarą ekspansji zachodnich
mocarstw. Państwowa propaganda bardzo
chętnie wykorzystuje ten motyw, propa-
gując w społeczeństwie poczucie krzywdy
i prezentując KPCh jako egzekutora „spra-
wiedliwości dziejowej”, przywracającego
Chinom należne im miejsce w świecie.
Jednym z narzędzi do realizacji tego celu
jest Inicjatywa Pasa i Szlaku. Jest to prze-
kaz łagodny, na użytek zewnętrzny. W taką
retorykę wpisuje się również wystąpienie
Xi Jinpinga na XIX kongresie KPCh w paź-
dzierniku ubiegłego roku, gdzie otwarcie
stwierdził on, że głównym celem partii
jest uczynienie Chin do roku 2049 świa-
towym numerem jeden. Jest to otwarte
wyzwanie rzucone dominacji USA i –
ogólnie – świata zachodniego. Chiny sta-
rają się, póki co z umiarkowanym skut-
kiem, tworzyć alternatywne międzynaro-
dowe struktury gospodarcze, finansowe
oraz nową rzeczywistość w prawie mię-
dzynarodowym.

Pojawia się tutaj specyfika chińskiego
podejścia do stosunków międzynarodo-
wych. ChRL to obecnie jedyne mocarstwo
nieposiadające i niezabiegające o rzeczy-
wistych sojuszników (dotyczy to również
Rosji). Jest to efektem doświadczeń his-
torycznych. Chiny aż do XIX w. nie musiały
z nikim rywalizować, wchodzić w sojusze,
tworzyć lub odpierać koalicje, były sa-
mowystarczalnym światem samym w so-
bie. Wszystkie inne pobliskie państwa
były dużo słabsze i nie stwarzały zagro-

żenia. Jedyna groźba pochodziła ze strony
Wielkiego Stepu. Wojowniczy nomadowie
wielokrotnie podbijali północną część,
a niekiedy – całość Chin. Za każdym
razem jednak powtarzał się ten sam sce-
nariusz: nieliczni zdobywcy w ciągu 2-3
pokoleń ulegali sinizacji i za wszelką cenę
starali się udowodnić, że są bardziej chiń-
scy od Hanów (główna chińska grupa et-
niczna). Zaowocowało to niewzruszonym
przekonaniem o wyższości chińskiej cy-
wilizacji oraz specyficznym podejściem
do stosunków międzynarodowych, tzw.
systemem trybutarnym. Z racji braku
równorzędnych partnerów inne państwa
mogły być jedynie podporządkowane Pań-
stwu Środka. Tak długo jak „barbarzyńscy”
władcy uiszczali roczny trybut, otrzymywali
prawo do handlu z Chinami oraz poda-
runki od cesarza, których wartość naj-
częściej była większa od składanych danin.
W sprawy trybutariuszy ingerowano nie-
zwykle rzadko. 

Od tej reguły były trzy istotne wyjątki.
Za każdym razem, gdy do władzy docho-
dziła silna dynastia kontrolująca całość
rdzennego chińskiego terytorium, do głosu
dochodziła geopolityka. Powodowało to
regularne i najczęściej skuteczne próby
podporządkowania Korei oraz północnej
części Wietnamu, a także stałe zaangażo-
wanie w Azji Środkowej. To wyzwanie
było niezwykle istotne. Celem chińskiej
polityki było zapobieżenie wyłonieniu się
wśród nomadów potęgi zdolnej zagrozić
Państwu Środka. W drugiej połowie XVII
stulecia rolę takiego niebezpieczeństwa
przejęła Rosja i utrzymała ją aż do rozpadu
ZSRR. Wówczas uwolnione od stałego
zagrożenia z głębi lądu Chiny mogły zwró-
cić wzrok w innych kierunkach i zacząć
przeistaczać się z mocarstwa lądowego
w potęgę lądową i morską.
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Kontrowersje wokół NJS

Stworzyło to zupełnie nową sytuację,
w której wpływy Chin zaczęły sięgać poza
ich tradycyjną strefę wpływów. Odczuły
już to wspomniane wcześniej małe pań-
stwa, ale także Australia. W ciągu ostatnich
miesięcy przez Antypody przetoczyło się
kilka burz związanych z nadmiarem chiń-
skich inwestycji i rosnącą zależnością od
chińskiego kapitału. Miarka przebrała się,
gdy na jaw wyszło wspieranie i finanso-
wanie przez ChRL sprzyjających jej au-
stralijskich polityków. Kolejny skandal
dotyczył infiltracji i prób wykorzystania
do celów politycznych przez służby spe-
cjalne Państwa Środka chińskiej mniej-
szości. W tej sytuacji Canberra zaczęła
przybierać coraz bardziej antychiński kurs.
Jednym z elementów polityki powstrzy-
mywania Chin jest promowana przez ad-
ministrację Donalda Trumpa koncepcja
Quada (Quadrilateral Security Dialogue),
czyli luźnego sojuszu USA, Indii, Japonii
i Australii. Sama koncepcja tego, czym
dokładnie ma być Quad, dopiero się krys-
talizuje. Wygląda na to, że Indie są zain-
teresowane bardzo ogólnym porozumie-
niem, podczas gdy reszta państw może
dążyć do bardziej konkretnych rozwiązań.
Niewykluczone również, że współpraca
czterostronna przekształci się w sześcio-
stronną. Zainteresowanie Quadem wy-
kazują Francja i Wielka Brytania posia-
dające jeszcze dość rozległe interesy w re-
jonie Indo-Pacyfiku.

Pojawia się również pytanie, do ja-
kiego stopnia Chiny chcą kontrolować
Nowy Jedwabny Szlak. Wykorzystanie
Pasa i Szlaku w roli narzędzia politycznego
będzie wymagać od Pekinu jak najdalej
posuniętej kontroli. Tymczasem wobec
spodziewanych olbrzymich zysków zaczęły
pojawiać się inne pomysły na Jedwabny

Szlak. Propozycje uwzględniające przede
wszystkim własne, a nie chińskie interesy
zgłaszają już Rosja, Iran, Indie, Indonezja,
ASEAN i Japonia. Najdalej jednak poszły
Finlandia i Norwegia. Topnienie lodów
Arktyki powoduje powolny wzrost inten-
sywności żeglugi w tym regionie, a tym
samym – znaczenia Północnej Drogi Mor-
skiej. Główną zaletą szlaku arktycznego
jest krótszy czas żeglugi z Azji Wschodniej

do Europy Północnej i Zachodniej. Zwró-
ciło to baczną uwagę Chin, które uwzględ-
niły daleką północ w Inicjatywie Pasa
i Szlaku, a w styczniu bieżącego roku
uznały się nawet za państwo położone
blisko Arktyki. Chińskie zapędy mogą
jednak spotkać się z poważną kontrakcją
Rosji i państw skandynawskich, widzących
dla siebie olbrzymią szansę w rozwoju
żeglugi arktycznej. W marcu Finlandia
i Norwegia zdecydowały o rozbudowie
portu w Kirkenes i połączniu go linią ko-
lejową z Rovaniemi. Tak zwany Korytarz
Arktyczny będzie się tam łączyć z euro-
pejską siecią dróg i kolei. Co istotne,
plany Skandynawów obejmują nie tylko
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Chiny, ale także Japonię, Koreę Połu-
dniową i Tajwan. Najważniejsza rola przy-
znawana na obecnym etapie Chińczykom
to przekopanie tunelu z Helsinek do Tal-
lina, chociaż chińskie inwestycje w Kir-
kenes będą mile widziane.

Wpadki inwestorów?

Nie oznacza to, że Chiny nie są zaintere-
sowane Skandynawią. Pod koniec listo-
pada 2017 holding Sunbase International
mający siedzibę w Hongkongu zapropo-
nował położonej w zachodniej Szwecji
gminie Lysekil budowę największego portu
w regionie wraz z infrastrukturą drogową
i kolejową, w tym połączeniem mostem
obu brzegów pobliskiego fiordu. Dodat-
kowy pakiet obejmował inwestycje w lo-
kalne szkolnictwo i opiekę zdrowotną.
Przyzwyczajenia wyniesione z krajów Azji
i Afryki okazały się jednak przyczyną po-
rażki. Sunbase otoczył ofertę tajemnicą,
a kiedy sprawa ujrzała światło dzienne,
żądał od władz, by podjęły decyzję w ciągu
10 dni. Sprawa wywołała burzę w szwedz-
kich mediach. Przeciwnicy chińskiej in-
westycji wytaczali argumenty natury po-
litycznej, gospodarczej i ekologicznej.
Z czasem ujawniono, że prezes holdingu,
Gunter Gao Jingde, jest silnie powiązany
z KPCh i chińskimi siłami zbrojnymi,
a także podejrzewany o udział w fałszo-
waniu wyników wyborów w Hongkongu.
Ostrzegano przed możliwością wykorzys-
tania portu przez chińską marynarkę wo-
jenną, podobnie jak na Sri Lance. Wska-
zywano również na zbieżność geopoli-
tycznych interesów Pekinu i Kremla, co
stwarza zagrożenie dla linii komunika-
cyjnych państw skandynawskich na wy-
padek wojny z Rosją. Władze Lysekil pod
naciskiem opinii publicznej wycofały się
z rozmów pod koniec stycznia.

Nie była to jedyna „wpadka” chińskich
inwestorów w Europie w ostatnim czasie.
W lutym zatrzymano Ye Jianminga, pre-
zesa CEFC, konglomeratu działającego
w branżach energetycznej i finansowej.
Finansowany przez państwowe banki Ye
był największym chińskim inwestorem
działającym w Czechach. Sprawa jest bar-
dzo tajemnicza; jako przyczynę areszto-
wania podano „podejrzenie pogwałcenia
prawa”. Co ciekawe losem Ye zaintereso-
wała się kancelaria prezydenta Milosza
Zemana, nic jednak nie wskórała. Według
czeskich mediów, chiński państwowy hol-
ding CITIC Group szykuje się do przejęcia
pakietu większościowego CEFC Europe.
Mniejsze pakiety akcji filii CEFC są nato-
miast przejmowane przez inne podmioty
państwowe. Możliwe, że Ye zaczął grać
zbyt samodzielnie i bardziej zwracał uwagę
na swoje interesy, a nie ChRL. Jeżeli to
przypuszczenie jest prawdziwe, obrazuje
stopień zależności zagranicznych projek-
tów biznesowych od polityki. 

Zapasy z gorylem

Coraz bardziej zaczynają sobie zdawać
z tego sprawę Niemcy. Z racji intensyw-
nych i zażyłych kontaktów handlowych,
przez lata mówiono o chińsko-niemieckich
relacjach specjalnych. Atmosfera zaczęła
się psuć w ciągu ostatnich dwóch lat.
Strona niemiecka zaczęła domagać się
w zamian za przyjmowanie inwestycji
szerszego otwarcia rynku chińskiego. Dla
Niemiec, podobnie jak dla większości
państw, kluczowe pozostaje zrównowa-
żenie deficytu w handlu z Chinami. Pierw-
szy poważny zgrzyt miał miejsce w czerwcu
2016 podczas dziewiątej wizyty kanclerz
Merkel w Chinach. Podczas wspólnej kon-
ferencji prasowej premier Li Keqiang
uniemożliwił jej udzielenie odpowiedzi
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na pytanie dotyczące Morza Południo-
wochińskiego. W listopadzie tego samego
roku w Pekinie ówczesny minister gos-
podarki Sigmar Gabriel ku dużemu nie-
zadowoleniu Chińczyków dał jasno do
zrozumienia, że jego głównym zadaniem
jest obrona interesów gospodarczych Nie-
miec. Nowe podejście do Chin określił
później jako „mierzenie się z 400-kilo-
gramowym gorylem”. Również wśród nie-
mieckich przedsiębiorców coraz bardziej
zauważalne stają się jeśli nie obawy, to
co najmniej sceptycyzm względem Chin.

Przyczyną jest rosnące wykupywanie firm
z branży zaawansowanych technologii.
Sztandarowym przykładem jest producent
robotów przemysłowych KUKA. Podjęte
przez Berlin działania, mające utrudnić
takie przejęcia, przyniosły pewne sukcesy,
ale zaowocowały również wykupieniem
„przez tylne drzwi” 10% akcji Daimlera
przez Geely. Chiński producent samo-
chodów dokonał zakupu za pośrednictwem
kilku fikcyjnych firm.

Kolejnym problemem dla Niemców
jest rosnące zainteresowanie Chińczyków
innymi branżami. Państwowa spółka
SGCC jest zainteresowana zakupem 20%
akcji dostawcy energii elektrycznej
50Hertz. Według nieoficjalnych doniesień
kanclerz Merkel miała powiedzieć, że
strategiczne interesy Chin w Europie stają
się jednym z głównych problemów, z któ-
rymi trzeba się zmierzyć. W tej sytuacji
nie dziwi początkowe zainteresowanie
Berlina płynącymi z Waszyngtonu suges-

tiami zbudowania wspólnego frontu prze-
ciw ChRL. Entuzjazm osłabł wraz z wy-
suniętą przez prezydenta Trumpa pro-
pozycją obłożenia cłami importu stali
i aluminium. Pomyślane jako wymierzone
w Chiny cła mogą jednak mieć gorsze
konsekwencje dla sojuszników Stanów
Zjednoczonych, w tym Niemiec. Chiny
postanowiły wykorzystać tą szansę. W roz-
mowie z kanclerz Merkel przewodniczący
Xi Jinping wystąpił z sugestią niemiec-
ko-chińskiego przewodnictwa w rozwoju
relacji między Chinami i Europą, zwłaszcza
w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku.
Xi miał również podkreślić znaczenie pod-
trzymywania wzajemnego zaufania.

Chiny a sprawa polska

Jak w tym wszystkim wygląda sytuacja
Polski? Niewątpliwym atutem jest jej po-
łożenie, zapewniające najłatwiejszy dostęp
drogą lądową do Zachodniej Europy. Zwa-
żywszy jednak na proporcjonalnie małą
skalę transportu lądowego oraz duże za-
interesowanie Chin europejskimi portami,
konieczne jest większe zainteresowanie
Morskim Jedwabnym Szlakiem. W tym
kontekście najlepszym rozwiązaniem wy-
daje się zaangażowanie w tworzenie Ko-
rytarza Arktycznego. Trzeba przy tym pa-
miętać, że wielkie chińskie inwestycje za-
wsze mają polityczne konsekwencje. Ko-
lejnym punktem budzącym niepokój jest
wspomniana już zbieżność interesów geo-
politycznych Rosji i Chin. Zbieżność ta
występuje względem USA i szeroko pojętej
dominacji świata zachodniego, natomiast
Azja Środkowa jawi się już jako obszar
rywalizacji. W przyszłości podobnie będzie
z Arktyką. Chiny są zainteresowane roz-
wojem i eksploatacją Północnej Drogi
Morskiej, ale nie zgodzą się na zależność
od Rosji.
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Zważywszy na niski potencjał Polski
względem Chin, konieczne będzie dołą-
czenie do działań podejmowanych szer-
szym frontem. Zatem pierwszym krokiem
będzie decyzja w dyskutowanej na łamach
NK kwestii „opcja niemiecka czy inna”.
Ciekawy jest w tym kontekście casus Uzbe-
kistanu. Środkowoazjatyckie państwo przy-
jęło rosnące zaangażowanie Chin w re-
gionie z dużym zainteresowaniem, widząc
w nim szansę na równoważenie wpływów
Rosji i USA. Pytanie jak długo uda się la-
wirować między trzema mocarstwami.
Chiny już uzyskały w Azji Centralnej duże
wpływy gospodarcze i – jak pokazuje do-
świadczenie – nie wahają się ich używać.

Niewątpliwym atutem jest natomiast
członkostwo w Azjatyckim Banku Inwe-
stycji Infrastrukturalnych (AIIB). Tworząc
struktury alternatywne względem istnie-
jących Chińczycy stworzyli narzędzie
umożliwiające innym państwom wgląd
w inwestycje związane z Nowym Jedwab-
nym Szlakiem. Więcej, inni członkowie
mogą tworzyć grupy interesów i także za
chińskie pieniądze realizować swoje plany,
które niekoniecznie są po myśli Pekinu.

Powrót systemu trybutarnego?

Dochodzimy tutaj poniekąd do Węgier,
głównego odbiorcy chińskich inwestycji
w Europie Środkowej. Dobre relacje z chiń-
skim biznesem zostały nawiązane w latach
90., z drugiej strony premier Orbán kreuje
się na głównego sojusznika Chin w regio-
nie. Jest to o tyle ciekawe, że Pekin przyj-
muje te awanse z umiarkowanym entuz-
jazmem i przez lata głównego partnera
w naszej części Europy upatrywał w War-
szawie. Węgierski premier stara się przed-
stawić zacieśnienie związków z Chinami
jako alternatywę dla wobec Europy Za-
chodniej. Sam jednak przyznaje, że inte-

resy i plany jego oraz Pekinu wcale nie
muszą być zbieżne.

Patrząc z szerszej perspektywy, należy
ponownie przywołać dawny chiński system
trybutarny. Jedną z jego cech było do-
puszczanie na rynek chiński kupców z pań-
stw, które uznały zwierzchność Chin. Moż-
na więc założyć, że w hipotetycznej przy-
szłości Pekin zacznie używać dostępu do
chińskiego rynku jako nagrody dla państw
akceptujących jego zwierzchność. Trzeba
tutaj mieć na uwadze, że cała idea Nowego
Jedwabnego Szlaku ma służyć „pokojo-
wemu wyjściu Chin w świat” i otwieraniu
nowych rynków dla chińskiej gospodarki,
opartej wszak na eksporcie. Dopuszczenie
innych do chińskiego rynku wewnętrznego
niekoniecznie mieści się w tym planie.

Ciągle niejasne jest, czy i w jakiej for-
mie Chiny chcą odtworzyć system trybu-
tarny, chociaż temat jest dyskutowany od
lat 90. W owym czasie głównym celem
chińskiej strategii było jeszcze dogonienie
Zachodu na polu naukowym, militarnym
i gospodarczym. Pod wieloma względami
już się to udało, a wraz z sukcesami wzrosła
chińska pewność siebie i ambicje. Przełożyło
się to na jaśniejsze artykułowanie swoich
celów i bardziej asertywną politykę. Takie
podejście wymaga jednak położenie więk-
szego nacisku na twarde środki (hard po-
wer), kosztem promowanego dotychczas
soft power. Twarde podejście najbardziej
widoczne jest na Morzu Południowochiń-
skim, gdzie polityka faktów dokonanych,
presja ekonomiczna i budowa sztucznych
wysp w ciągu zaledwie 5 lat drastycznie
zmieniły sytuację na korzyść Chin. Podobne
trendy zaczynają być widoczne wzdłuż No-
wego Jedwabnego Szlaku. Rodzi to uza-
sadnione obawy o cele przyświecające Chi-
nom, państwa nie zostają wszak wielkimi
mocarstwami z pobudek humanitarnych
i dobroczynnych, tylko dla własnej korzyści. 
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Nie jest łatwo być w dzisiejszych czasach
konserwatystą. Westchnięcie za tradycją,
minionym stanem rzeczy czy po prostu
za przeszłością ledwie się wyrwie z ust
i już szybciutko musi uciekać z powrotem
by ugrzęznąć w gardle na widok obiek-
tywnego i prężącego muskuły postępu.
Nie ma tu cienia ironii. Jeśli chodzi o dłu-
gość życia, obfitość przeciętnego posiłku,
odporność przed chorobami czy bezpie-
czeństwo względem wojen lub morderstw,
nigdy nie było lepiej. O dobrobycie naszych
czasów związanym z postępem sugestyw-
nie przekonywał pod koniec sierpnia ze-
szłego roku na łamach „Tygodnika Po-
wszechnego” Marcin Napiórkowski w ar-
tykule „Żyjemy w najlepszych czasach”
(36/2017). W swoim tekście przedstawiał
twarde dane wskazujące czynniki, które
jego zdaniem świadczą za pozytywną
oceną otaczającej nas rzeczywistości. Osta-
tecznie jego celem było wytrącenie orężu
przeciwnikom postępu, którzy wzdychają
nad minioną, rzekomo lepszą przeszłością.
Napiórkowski wskazywał między innymi
właśnie na wzrastającą odporność przed

chorobami (co odznacza się wzrostem
przewidywanej długości życia o ponad
20 lat w stosunku do początku zeszłego
stulecia) czy spadek liczby morderstw (tu
dane są mniej oczywiste, bo choć od śred-
niowiecza do XX wieku spadek rzeczywi-
ście był ponad stukrotny to od czasów
powojennych trudno wskazać jeden zna-
czący trend, który chwilami jest wręcz
wznoszący). Rzeczywiście, gdy spojrzymy
na wykresy, może wydawać się, zgodnie
z tytułem wspomnianego artykułu, że ży-
jemy w najlepszych z możliwych czasów. 

Ale może tak nie jest? Jeśli nie, to ta
niewątpliwie niezbyt szczęśliwa konstatacja
może jednak w pewien sposób pocieszyć
przeciwnika współczesnego postępu. Wte-
dy bowiem jego walka może okazać się
uzasadniona. A to pozwoli mu wzdychać
za przeszłością i ponarzekać na tę dzisiejszą
młodzież.

Miary szczęścia

Konserwatyzm ma wiele twarzy i znaczeń.
Na własne potrzeby nazywam konserwa-

krzysztof sękowski
Członek Pracowni Filozofii Eksperymentalnej 
przy Instytucie Filozofii UW

Postęp przyniósł ze sobą ciepło, jedzenie, zdrowie, pieniądze i ogłosił naj-
lepsze możliwe czasy. Wkradły się za nim depresje i samobójstwa. Osten-
tacyjnie siedzą i psują atmosferę

Nowe, nie najlepsze czasy



tystą kogoś, kto po prostu nie ceni ota-
czającego nas postępu cywilizacyjnego
i obyczajowego. Co więcej, mój konser-
watysta (pokrywający się częściowo zna-
czeniowo z „reakcjonistą”) chciałby z nim
walczyć pod hasłem „kiedyś było lepiej”
na sztandarach, wskazując, że niesie on
za sobą negatywne konsekwencje. Chciał-
bym też pokazać, że osoba taka może
uargumentować swoje stanowisko odwo-
łując się do subiektywnego poczucia szczę-
ścia czy dobrobytu, a nie tylko obiektywnej
jego zdaniem wyższości wyznawanych
przez siebie wartości. Choć – jak się oka-
że – subiektywne poczucie szczęścia może
być z obiektywnymi wartościami ściśle
związane.

Żeby ocenić, czy postęp zapewnia
nam coraz lepsze warunki, musimy podjąć
decyzję dotyczącą tego, jak możemy te
warunki zmierzyć. Wydaje się dość oczy-
wiste, że nominalnie rzecz biorąc, czyn-
ników zagrażających poczuciu dobrobytu
jest coraz mniej. Można w tym miejscu
wskazywać na coraz mniejszą liczbę ofiar
wojen, coraz wyższy przeciętny dobrostan
materialny (mierzony np. posiadaniem
przedmiotów), czy coraz mniejszą zapa-
dalność na choroby. Także długość życia
jest miarą dobrze pasującą do tej grupy.

Ale na jakiej podstawie przyjmujemy,
że to właśnie takie czynniki są oczywistymi

kandydatami na miarę warunków życia?
Co istotniejsze – skąd pewność, że te
czynniki są wystarczające? Dobrobyt może
łączyć się nie tylko z mierzalnym ze-
wnętrznie dobrobytem ciała, ale równie
dobrze z zupełnie subiektywnym dobro-
bytem „ducha”. Bo czy nie chodzi po
prostu o to, czy ludzie czują się szczęśliwi?
Słowem, szczęścia nie należy mierzyć je-
dynie „na zewnątrz” człowieka, za pomocą
wspomnianych danych dotyczących wa-
runków, w jakich żyjemy, ale „wewnątrz” –
szukając jego subiektywnego poczucia.
Wszyscy dobrze wiemy, że melancholia
może ciążyć na duszy królewny nawet
mimo suto zastawionych stołów i luksu-
sowych warunków w pałacu.

Jest super, więc o co ci chodzi?

Subiektywne poczucie szczęścia natomiast
wcale nie ma się tak dobrze, jak obiek-
tywne wskaźniki związane z dobrobytem
i postępem. Przede wszystkim, wspom-
niany postęp niekoniecznie idzie w parze
z większą satysfakcją z życia. Wskazują
na to np. dane dotyczące samobójstw,
zaczerpnięte przede wszystkim z raportów
WHO oraz analiz Keith Hawton oraz Kees
van Heeringen, którzy jako psychiatrzy
zajmują się tematyką samobójstwa. 

Przez ostatnie 50 lat, globalny wskaź-
nik targnięć się na własne życie wzrósł
o 60%, i choć wśród czynników zwięk-
szających ryzyko samobójstwa wymienia
się także te ekonomiczne (jak bezrobocie
czy bezdomność), to w kontekście danych
wskazujących globalną poprawę mate-
rialnych warunków życia, odpowiedzial-
nych za podany wzrost czynników należy
szukać wśród tych nieekonomicznych.
Wśród nich pojawia się większa izolacja
i marginalizacja jednostek, zwłaszcza
w krajach wysoko rozwiniętych, oraz dez-
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integracja tradycyjnych grup społecznych
i związanych z nimi kulturowych wartości,
co wydaje się być skutkiem globalnych
i ciągłych przemian. Czynniki związane
ze wzrostem ryzyka popełnienia samo-
bójstwa obejmują oczywiście także choroby
psychiczne, uzależnienia oraz wspomniane
złe warunki ekonomiczne. Jednak więk-
szość z nich coraz mniej dotyczy współ-
czesnych społeczeństw (o czym świadczą
optymistyczne dane wspominane m.in.
przez Napiórkowskiego w jego artykule).
Rozluźnienie tradycyjnych wartości oraz
relacji społecznych to czynniki, które bez
dwóch zdań współgrają z szalejącym po-
stępem, który w końcu ideologicznie wiąże
się z relatywizacją wartości i indywidua-
lizacją jednostki. Zatem zasadne jest upat-
rywanie źródła tragicznego trendu raczej
w tych zjawiskach.

Ta powierzchowna analiza fenomenu
wzrostu popełnianych samobójstw nie
ma na celu oskarżenia postępu o całkowitą
za niego odpowiedzialność. Wydaje się
jednak usprawiedliwionym spostrzeżenie,
że choć świat oferuje coraz więcej w kon-
tekście zaspokajania potrzeb, to nie tylko
wszystkich ich w pełni nie zaspokaja, ale
wręcz coraz więcej ludzi ma poczucie za-
niedbania tych najbardziej podstawowych.
Spojrzenie subiektywne okazuje się dużo
bardziej pesymistyczne od obiektywnego,
z czym współgra fakt systematycznego
wzrostu od lat 90-tych przyjmowania le-
ków antydepresyjnych, niezależnie od far-
makologicznej diagnozy.

Gdybym był Amiszem

Z czym może być związany opisany po-
wyżej, nieco paradoksalny efekt większej
możliwości zaspokajania potrzeb z mniej-
szym poczuciem ich zaspokojenia? Pewną
odpowiedzią może być po prostu ekspo-

zycja na owe potrzeby połączona z ocze-
kiwaniami społecznymi. Jest to związane
ze zjawiskiem tak jednocześnie oczywistym
jak rzadko spostrzeganym: nasze potrzeby
są kreowane przez zewnętrzne czynniki.
Od reklam, po wzory kulturowe.

Dość sugestywne w tym względzie
są badania Edwarda Dienera i jego współ-
pracowników, dotyczące poziomu poczucia
szczęścia u różnych grup społecznych
z wielu kultur (od mieszkańców USA po
Masajów). Są to badania kwestionariu-
szowe, w których uczestnicy mają odpo-
wiedzieć na serię pytań o zadowolenie
z życia pod względem dość zróżnicowanych
aspektów (np. samorealizacji, poczucia
sensu życia, ogólnego poczucia szczęścia).
Na tej podstawie wyliczany jest współ-
czynnik oddający subiektywne zadowo-
lenie z życia. Przeciętnemu studentowi
ze Stanów Zjednoczonych wychodziło 4.7
punktu (skala 1–7), więźniowi amerykań-
skiemu 2.5. Najszczęśliwsi byli rzeczywiście
ci, którzy mają możliwość spełnienia więk-
szości swoich potrzeb – a więc wyznaczeni
na podstawie rankingu Forbesa ludzie
z listy 400 najbogatszych Amerykanów.
Osiągnęli oni wynik 5.8. Co jednak cie-
kawe, drugą elitarną grupą byli… Amisze
z Pensylwanii (ten sam wynik). W ścisłej
czołówce najszczęśliwszych nie zmieściły
się też grupy powszechnie traktowane
jako ludzie sukcesu, natomiast znaleźli
się tam np. żyjący w tradycyjnych grupach
Masajowie oraz amerykańskie zakonnice. 

Co istotne, przy założeniu, że poczucie
szczęścia wynika z zaspokojenia potrzeb,
powyższe wyniki potwierdzają, że potrzeby
te nie są obiektywne, ale niejako wytwo-
rzone. Można zaryzykować tezę, że za-
równo Amisze, jak i najbogatsi biznesmeni
mają możliwość zaspokojenia subiektyw-
nych potrzeb na podobnym poziomie,
choć obiektywnie Amisze zaspokajają ich
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mniej. Dzieje się tak, ponieważ w spo-
łeczności Amiszów nie wytworzyły się te
potrzeby, które zostały wytworzone w spo-
łeczności biznesmenów. Jednakże zdecy-
dowana większość zachodniego świata
nie funkcjonuje w warunkach zbliżonych
do Amiszów, lecz raczej ma możliwość
podziwiania warunków biznesmenów.
Postęp, pokazując większe możliwości za-
spokojenia potrzeb, jednocześnie podnosi
oczekiwania. Jego wpływ jest na tyle szeroki,
że rzeczywiście ratunkiem od obowiązku
spełniania niemożliwych do zaspokojenia
potrzeb może być jedynie ucieczka od
postępu do oświetlonej świeczką drew-
nianej chaty w odizolowanej wiosce. 

#Metoo
No i seks.

Trudno o wartość bardziej oddziela-
jącą od siebie konserwatystów od postę-
powców. Jak można wyczytać w obszernej
metaanalizie badań nad satysfakcją se-
ksualną „A systematic review of sexual
satisfaction„ z 2013 roku autorstwa Maríi
del Mar Sánchez-Fuentes i współpracow-
ników, czynniki związane z powszechnie
rozumianym postępem mają niejedno-
znaczny związek ze szczęściem w tej dzie-
dzinie życia.

Kilka opisanych w powyższej publi-
kacji wyników tworzy niejednorodny ob-
raz. Choć z jednej strony religijność,
w ogólności, jest związana z niższą satys-
fakcją seksualną, to – jak pokazują bada-
nia – efekt ten jest bardzo niestały. Do-
datkowo, gdy analiza dotyczy każdej z grup
religijnych oddzielnie, a nie grupy ludzi
po prostu określających się jako religijne,
okazuje się, że efekt ten może być zgoła
odwrotny, ale jedynie w przypadku grup
hermetycznych (np. muzułmanów czy
mniejszych grup religijnych, jak wspom-

niani wyżej Amisze). Jednakże abstrahując
od religii, okazuje się, że satysfakcji se-
ksualnej sprzyja konserwatywny styl życia
obejmujący stały związek, niską liczbę
partnerów, a także rezygnujący z porno-
grafii. Przy tym to osoby utożsamiające
się z ideologią lewicową są mniej narażone
na skrajne zaburzenia seksualne. 

Badania te, oprócz tego, że są zwykłą
ciekawostką, wskazują na pewien aspekt
współczesności – niekiedy niezauważany
lub niedoceniany, a związany z tym, o czym
była mowa przy poziomie szczęścia u Ami-
szów i bogaczy. Zachodni postęp, w mojej
opinii, sprezentował nam nieprzystające
do siebie nawzajem wartości, a także nie-
realne wzorce. Pewnym odzwierciedleniem
tego faktu jest akcja #metoo. Rewolucja
seksualna, z rozpędu, dała nie tylko swo-
bodę, ale także zdefiniowała ramy wszel-
kich działań. Oprócz swobody, która jako
wartość pozytywna ogranicza skrajne za-
burzenia poczucia szczęścia, siłą rozpędu
narzuciła rozseksualizowanie sfery pub-

67

THINKZINE, nr 4(94)/2018, 10 kwietnia–8 maja 2018 www.nowakonfederacja.pl

rewolucja seksualna,

z rozpędu, dała nie tylko

swobodę, ale także zajęła

miejsce definiujące ramy

wszelkich działań. oprócz

swobody, która jako wartość

pozytywna ogranicza

skrajne zaburzenia poczucia

szczęścia, siłą rozpędu

narzuciła rozseksuali-

zowanie sfery publicznej

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1697260014700389
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1697260014700389


licznej. Z tego powodu deklaracja #metoo
jest uzasadniona nie tylko w przypadku
osób, które osobiście doznały molesto-
wania w cięższej lub lżejszej formie. Pod
tym hasłem mogą podpisać się także
wszyscy ci, którzy są molestowani na co
dzień pośrednio poprzez przymusowe
funkcjonowanie w przestrzeni przesyconej
seksualnością w reklamach, rozmowach,
czy kulturze masowej. Tak się dzieje we
współczesnym zachodnim świecie, co za
przyczyną zalewu obrazów i wzorców
o charakterze seksualnym, wypacza ocze-
kiwania od świata i jego obraz.

Ostatecznie wartość swobody se-
ksualnej ściera się z wartością prawa do
własnej nietykalności. Poczucie wartości
własnej osoby nie ma możliwości istnieć
w sposób koherentny z przyjętymi obecnie
wartościami i wzorcami związanymi ze
swobodą seksualną, które naruszają swo-
bodę jednostki zarówno od zewnątrz,
bombardując obrazami, ale i od wewnątrz,
wymagając określonych zachowań i speł-
nienia oczekiwań nowoczesnego rozse-
ksualizowanego świata.

Konserwatywne veto

Ostoją dla zarówno konserwatysty rozu-
mianego potocznie, jak i tego opisanego
na wstępie będzie religia i rodzina. Także
w tym kontekście można powołać się na
badania Davida Myersa z 2000 roku,
wskazujące związek poczucia szczęścia
z tym, czy ktoś żyje w małżeństwie (naj-
lepiej – ok. 40% „bardzo szczęśliwych”),
zawsze w stanie wolnym (też dobrze –
ponad 20%), separacji (gorzej – poniżej
20%), jest rozwiedziony (najgorzej – ok.
15%). W tym wypadku, choć można mieć
zastrzeżenia co do braku opcji stałego
nieformalnego związku, warto zauważyć,

że badani rozwiedzeni także bywali w sta-
łych związkach, nawiązanych później. Wy-
niki tych samych badań wskazują także
na korelację częstotliwości praktyk reli-
gijnych z ogólnym poczuciem szczęścia.
Szafowanie jednak jedynie samymi danymi
może omijać nieco sedno sprawy. Poczucie
szczęścia jako subiektywne spojrzenie na
swój stan w otaczającym świecie wyznacza
nam bowiem dopiero jedno z dwóch moż-
liwych znaczeń „subiektywnego spojrze-
nia”. Wspominane do tej pory badania
zaś są argumentami jedynie przy przyjęciu
takiego znaczenia (choć dla głównej tezy
i te są wystarczające).

Dodatkowo dla konkretnej osoby,
oceniającej to, czy żyjemy w najlepszych
z czasów, nie musi być najważniejsze, czy
jesteśmy szczęśliwi czy nie. Istotne mogą
tu być zupełnie inne wartości same w sobie.
W związku z tym, fakt wyższego dobrobytu
ciała czy satysfakcji może być zupełnie
nieistotny dla tych, dla których funda-
mentalny jest dobrobyt „ducha” w naj-
bardziej potocznym tego słowa znaczeniu.
Wyższy status materialny czy lepsze zdro-
wie nie są w stanie pocieszyć mieszkańca
coraz bardziej zlaicyzowanego Zachodu,
jeśli fundamentalne wartości wyznacza
dla niego religia. Podobnie wspomniane,
namacalne zdobycze postępu nie są w sta-
nie zadowolić tego, który najbardziej ceni
rodzinę i tradycję, a w świecie widzi częst-
sze rozwody i alienację. I nie ma tu zna-
czenia, że jest on zdrowszy i bogatszy.

Na obecne czasy można więc utyski-
wać na dwa sposoby: dowodząc braku
lub wręcz negatywnego wpływu postępu
na subiektywne poczucie szczęścia, lub
odrywając namacalne zdobycze współ-
czesności od przyjmowanych przez nas
wartości. Który lepiej wybrać? To już su-
biektywna sprawa.
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Nie uciekniemy od rocka progresywnego.
Kto nie ucieknie? My, Polacy. Pokolenie,
które kształtowało Polskę po okresie trans-
formacji ustrojowej, ludzie urodzeni w la-
tach 50. i 60., wychowali się na audycjach
słowno-muzycznych Piotra Kaczkowskie-
go, na nocnych misteriach Tomasza Be-
ksińskiego. Znają tę radość, gdy po od-
staniu kilku godzin w kolejce wraca się
biegiem do domu z albumem „Storm-
watch” grupy Jethro Tull (jedną z niewielu
płyt „rzuconych” w owych czasach do pol-
skich sklepów), kiedy – już w gronie zna-
jomych, którzy takiego szczęścia nie mieli –
pieczołowicie układa się czarny krążek
na talerzu, a igłę na rowku znaczącym
stronę pierwszą, utwór pierwszy. I gdy
już chłonie się łapczywie pierwsze, za-
czepne dźwięki rozwibrowanego fletu Iana
Andersona, uderzenia perkusji Barrie-
more’a Barlowa, i gdy wreszcie baryton
Andersona zaczyna snuć swoją opowieść.

I tak jak dzisiejsi studenci i studentki,
ledwie pamiętające wiek dwudziesty, być
może wspominać będą łzy wylane przy
„Gwiazd naszych winie”, tak pokolenie

budujące III i IV RP na zawsze zapamięta
słowa wielkiego maga Piotra Kaczkow-
skiego: „Jesteśmy złączeni w obrzędzie…”.
A muzyka, która wypełniała ten obrzęd,
wbudowana jest też w fundamenty naszej
umęczonej ojczyzny. I choćbyśmy stawali
na głowie, choćbyśmy starali się udawać
chłodnych, racjonalnych, nowoczesnych,
albo odwrotnie, choćbyśmy zakładali ma-
ski Latynosów i Czarnych, bujali się przy
swingujących rytmach, podrygiwali do
tłustych, hip-hopowych bitów – nasze
dźwięki w pewnym sensie na zawsze po-
zostaną takie, jakie są. Ambitne, intelek-
tualne, patetyczne, melancholijne. Może
dlatego, że taka jest Polska?

Karmazynowy Król i prawdziwa
progresywność

Za rok minie 50 lat od wydania „In The
Court Of The Crimson King” grupy King
Crimson. To dobry moment na refleksję
nad rockiem progresywnym i jego ka-
mieniami milowymi. „In The Court…”
nie była pierwszą progresywną płyta, ale

jarema PiekUtowski
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”, 
ekspert ds. społecznych

Nienawiść do prog rocka jak mało co łączy różne strony sceny politycznej.
Dlaczego jednak gatunek, który krytykom wydawał się „żenującym, śle-
pym zaułkiem” cały czas trzyma się mocno?

Nie uciekniemy od rocka progresywnego



takim kamieniem milowym była z pew-
nością. To dzieło wybitne i skończone.
Usłyszeliśmy tam cechy istotowe tego, co
bodaj rok wcześniej pierwszy raz nazwano
„rockiem progresywnym”: rozbudowane,
nieraz kilkunastominutowe albo jeszcze
dłuższe utwory. Łączenie najczęściej jesz-
cze mało skomplikowanego rock’n’rolla
z elementami muzyki klasycznej (zwłaszcza
z okresu baroku i klasycyzmu, ale także
współczesnej), jazzu, folku. Zmiany tempa,
nastroju, rytmy jakże inne od prostego
4/4. Emocje, romantyzm i melancholia.
Bogate instrumentarium – częściej niż
dotąd w muzyce co do istoty gitarowej
zaczęły odzywać się pianino, sekcja dęta,

flet (wspomniany Ian Anderson), a czasem
nawet cała orkiestra symfoniczna („Days
Of Future Passed” grupy The Moody Blu-
es). Wszystko to (może poza orkiestrą
symfoniczną) znalazło się na „In The
Court Of The Crimson King”, i to w wy-
daniu niesamowicie świeżym, wręcz bez-
czelnym.

Zaczyna się od jazzu. „21st Century
Schizoid Man” to potężny cios w twarz
od razu na początek. Wbijający w ziemię
riff gitary i saksofonu, i skandujący, prze-
tworzony elektronicznie głos Grega Lake’a,
opowiadający, mówiąc oględnie, o tym,
że „no future” (gdyby punkowcy wsłuchali
się w ten utwór, zrozumieliby, że nie
wszyscy „progresywni” są ich wrogami).
Owszem – na początku mamy metrum
4/4, ale potem przechodzi ono w 6/8, gi-

tara, bas i saksofon szaleją, aż nagle, nie-
spodziewanie, powraca główny riff i głos
Lake’a. Ostatnie trzydzieści sekund to ab-
solutne free: „zorganizowana anarchia”,
jak powiedziałby lider, Robert Fripp.
A niecałe siedem i pół minuty „Schizo-
frenika” to czas, który odmienił rocka.

Potem spokój: dźwięki niby z De-
bussy’ego obwieszczają rozpoczęcie ła-
godnego „Talk To The Wind”. Łagodna
melodia płynie przez niecałe sześć minut,
aż rozpłynie się w dźwiękach fletu. I wtedy
przygrywka kotłów, a następnie uderzenie
w talerze i struny gitary obwieści początek
niepokojącego, pokoleniowego hymnu:
„Epitaph”. Czy nie przesadzam z tym pa-
tosem? Być może – chcę jednak oddać
sprawiedliwość utworowi, który od trzy-
dziestu pięciu lat jest w czołówce Trójko-
wego „Topu Wszech Czasów” i porusza
dużą część z dwóch milionów słuchaczy
Programu Trzeciego. Ale słuchajmy dalej.
„Moonchild” zaczyna się od sennej, me-
lancholijnej ballady, i nagle przechodzi
w coś, co nazywano „kosmicznym ja-
mem” — dziesięciominutową improwizację
z udziałem wibrafonu, gitary, perkusji i…
ciszy. Dzieło wieńczy monumentalny utwór
tytułowy, przecięty pod koniec instru-
mentalnym „Tańcem Marionetek”, wy-
pełniony baśniowymi obrazami z dworu
Karmazynowego Króla. Koniec. Włączamy
raz jeszcze.

Czemu piszę tak dużo o jednej płycie,
mimo że artykuł ma być o całym gatunku?
Po pierwsze dlatego, że to obraz rocka
progresywnego, i, jak pisałem, jego cech
istotowych. Po drugie – to niepodrabialny
benchmark. Cokolwiek powstało w rocku
progresywnym po „In The Court…”, siłą
rzeczy skłania do porównania z tym al-
bumem. Niektórzy skrzywią się na samą
myśl o porównywaniu, i przyznam im
trochę racji – faktycznie każde dzieło jest
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jedyne w swoim rodzaju. A jednak nie
wszystkie dzieła poruszają tak samo. Jedno
jest pewne: gdyby większość wykonawców
wykazała się choć połową tej inwencji
i niesamowitej odwagi, jaka towarzyszyła
Robertowi Frippowi i jego załodze, rock
progresywny faktycznie zasłużyłby na
swoje miano. Byłby faktycznie postępowy,
niepokorny i poruszający. Bywało jednak
różnie.

Od innowatorów do epigonów

Na ukształtowanie się rocka progresyw-
nego w późnych latach 60. wpływ miał
nie tylko dietyloamid kwasu D-lizergo-
wego, znany także jako LSD (rock pro-
gresywny w dużej mierze wyodrębnił się
z psychodelicznego). Ważnym czynnikiem
była także nuda. Beatlesi, których „Sgt.
Pepper’s Lonely Hearts Club Band” uważa
się za jeden z pierwszych progresywnych
albumów, chcieli iść o krok dalej. „Znu-
dziliśmy się bluesowym schematem, więc
spróbowaliśmy czegoś innego”, mówił
w 1967 r. Paul McCartney. Dlatego pierw-
sza dekada rocka progresywnego to czas
odpowiedzi na tę nudę: czas innowatorów,
których albumy, wówczas okupujące szczy-
ty list przebojów („Dark Side Of The
Moon” Pink Floyd, „Close To The Edge”
Yes, „Aqualung” Jethro Tull, „Selling En-
gland By The Pound” Genesis), wytrzy-
mują porównanie z „In The Court Of The
Crimson King”. 

Pod koniec lat 70. punkowe chlaś-
nięcie żyletą wyrwało niemal wszystkich
z baśniowego letargu. Progresywna for-
muła zużyła się. Słuchacze odczuli potrzebę
powrotu do źródeł rock’n’rolla – do rytmu,
do pierwotnej energii. Johnny Rotten
z Sex Pistols nosił słynną koszulkę z na-
pisem „I Hate Pink Floyd” (do której ską-
dinąd wiele lat później będzie się dystan-

sował, opisując ją jako żart, a nie dekla-
rację). Rock progresywny przetrwał, jed-
nak po czasie innowatorów przyszedł czas
epigonów, a i kolejne płyty mistrzów (poza
dziełami wybitnymi takimi jak „The Wall”)
coraz mniej przekonywały. Sam Robert
Fripp stwierdził kiedyś, że gatunek przestał
być progresywny, stał się zestawem kon-
wencji. Kolejne lata zdawały się to boleśnie
potwierdzać. We wczesnych latach osiem-
dziesiątych jak grzyby po deszczu po-
wstawały na całym świecie kolejne zespoły,
zafiksowane często na brzmieniu wczes-
nego Genesis doprawionym mało straw-
nymi, plastikowymi keyboardami. Wyłą-
czyłbym jednak z tego grona Marillion
z Fishem, tak często krytykowany za ko-
piowanie brzmienia Genesis. Jednak był
to zespół „osobny”, co może w sposób
szczególny dało się usłyszeć na drugiej
płycie – „Fugazi”. Połączenie naprawdę
niezłej, jednocześnie kwiecistej i agre-
sywnej poezji Fisha z dynamicznym, peł-
nym zwrotów graniem – to było coś więcej
niż snute godzinami bajania setek neop-
rogowych zespołów lat 80. i 90. o magii,
zamkach, maskach i iluzjach.

Wypadałoby na chwilę wrócić do Pol-
ski. Mamy to szczęście (a raczej tę zasługę)
że w latach 70. na progresywnej scenie
(o ile o scenie można było w ogóle mówić)
królowali artyści wybitni: Czesław Niemen,
na „Czerwonym Albumie” czy „Marionet-
kach” wykraczający poza wszelkie ogra-
niczenia gatunkowe, i towarzyszące mu
początkowo SBB. Koniec tej dekady w Pol-
sce jednak przebiegał inaczej niż na Za-
chodzie. Punk z całą siłą miał u nas
uderzyć dopiero później – tymczasem
przełom lat 70., a może zwłaszcza początek
lat 80. w Polsce to dla rocka progresyw-
nego okres absolutnego rządu dusz. Po-
jawiało się wiele nowych zespołów, czę-
ściowo związanych z powstałą wówczas
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etykietką „Muzyki Młodej Generacji”:
Exodus, Krzak (niby bluesowy, ale po-
słuchajmy choćby utworu „Tajemniczy
świat Mariana”) czy Cytrus. Progresywne
dźwięki grała wówczas Budka Suflera,
a nawet Kombi („Oczekiwanie na odlot”
z pierwszej płyty). Wspomniani czarno-
księżnicy radiowi z Piotrem Kaczkowskim
na czele zawładnęli zbiorową wyobraźnią. 

Z powrotem ku progresywności

Może to dlatego w ostatnich latach poja-
wiło się wiele zaciekłych ataków na rock
progresywny. Nienawiść do prog rocka
jak mało co łączy nawet różne strony
sceny politycznej. Niemal każdy piszący
na ten temat dziennikarz przytaczał słynny
cytat z „Jak zostałem pisarzem” Stasiuka
o Kaczkowskim, który „puszczał ten gnój”
(mowa o muzyce Yes i Emerson, Lake
and Palmer) i „rozmiękczał nam charak-
tery”. Bartek Chaciński z „Polityki”, swego
czasu jeden z największych znawców
i fanów rocka progresywnego w Polsce,
stwierdził, że gatunek ten „obrócił się
w kłamstwo”, a Michał Żarski z wPolityce.pl
przypuścił frontalny atak, wytykając prog
rockowi „formalizm”, „przerost formy nad
treścią”, „brak rocka”, „brak emocji” (sic!),
„martwotę” i „kicz”. Większość ataków
na rock progresywny ogniskuje się wokół
trzech zarzutów: nadmiernego patosu,
odejścia od korzeni rocka (rytmu, dyna-
miki, energii, buntu) i „regresywności”  –
kopiowania schematów. Patos także musi
znaleźć swoje miejsce, byle nie było go
zbyt dużo; rock jest pojęciem na tyle po-
jemnym, że pomieści także utwory ła-
godniejsze. Obok trzeciego zarzutu jednak
nie można przejść obojętnie; godzi on
w samą istotę progresywności.

Aby właściwie ocenić jego zasadność,
należy jednak wrócić do ostatnich dwu-

dziestu lat. Kelefa Sanneh zastanawia się
w „New Yorkerze”, dlaczego gatunek,
który krytykom wydawał się „żenującym,
ślepym zaułkiem” cały czas trzyma się
mocno? Przez większość artykułu nie
udziela na to pytanie odpowiedzi, aż nagle
odpowiada tak prosto, że w pierwszej
chwili wydaje się to banalne: że zawsze
będą muzycy, którzy chcą eksperymen-
tować, nagrywać długie utwory o skom-
plikowanej strukturze. Jednak Sanneh
ma rację. Gdy przyjrzeć się ważnym al-
bumom rockowym ostatnich dwudziestu
lat, to wyraźnie widać, że rock progresywny
odcisnął na nich swoje piętno. Na „Late-
ralusie” Toola cztery utwory przekraczają
długość siedmiu minut, nie mówiąc już
o zmianach dynamiki i nastroju w takim

„The Grudge”. W muzyce jednego z naj-
ciekawszych i najbardziej innowacyjnych
zespołów ostatniego dwudziestolecia, The
Mars Volta, nie da się nie usłyszeć King
Crimson. Nawet muzycy Radiohead, twier-
dzący, że „nienawidzą muzyki progresyw-
nej”, taką właśnie muzykę zagrali w dużej
mierze w 1999 r. na „OK Computer”, al-
bumie, który dziś stawiany jest wśród
najlepszych płyt w historii rocka. A i sam
rock progresywny daleko odszedł od pod-
lewanych klawiszowym sosem bajek o lus-
trach i iluzjach. Oczywiście czasy internetu
umożliwiają rozwój różnych nisz muzycz-
nych, więc małe, choć prężne środowisko
neoprogowe pozostaje czynne; jednak wy-
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epigoni znajdą się w każdym

gatunku – a tymczasem nie

martwię się o przyszłość

prog rocka

http://www.mezzaninemag.com/2017/07/09/radioheads-ok-computer-album-art-re-imagined-young-indian-artists/
http://www.mezzaninemag.com/2017/07/09/radioheads-ok-computer-album-art-re-imagined-young-indian-artists/
https://www.newyorker.com/magazine/2017/06/19/the-persistence-of-prog-rock
https://www.newyorker.com/magazine/2017/06/19/the-persistence-of-prog-rock
https://wpolityce.pl/kultura/250223-progresywny-rock-kicz-w-przebraniu-polemika
https://polifonia.blog.polityka.pl/2016/09/23/jak-oszukal-mnie-rock-progresywny/
https://www.youtube.com/watch?v=yNYbgc1VPNo
https://www.youtube.com/watch?v=yNYbgc1VPNo


daje się, że prog rock zaczyna odzyskiwać
swoją progresywność. Takie zespoły jak
Yowie, Iamthemorning, Storm Corrosion,
Birds And Buildings czy The Mercury
Tree idą własną ścieżką, nie boją się mie-
szać gatunków, nie chcą ograniczać się
do schematów. Większości z nich daleko
też do kiczu i patosu, zarzucanych przez

Żarskiego. Epigoni znajdą się w każdym
gatunku – a tymczasem nie martwię się
o przyszłość prog rocka. Choćby gatunek
zanikł, to, co progresywne, innowacyjne,
głębokie – pozostanie. Nie uciekniemy
od rocka progresywnego? Może 
i dobrze.
i dobrze.
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Pod uwagę działaczom religijnym, 
politycznym i społecznym:

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 między-
narodowych problemów i kryzysów gospodarczych wiodących do biedy i rożnych nie-
pożądanych efektów społecznych. Im powszechniejsze zjawisko kradzieży we wszelkich
jej formach, a szczególnie w formach grabieży zalegalizowanej przez państwo i popełnianej
na różne sposoby, często „w majestacie prawa”, na obywatelach, tym poważniejsze ha-
mowanie 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 naro-
dowego, 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 bez-
produktywnej 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 pra-
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cowitości, zaradności, uczciwości, wyrzeczeniom, oszczędzaniu i zaspokajaniu
potrzeb innych ludzi owocami swej działalności;

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 maksymalnych
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 społeczeństwo;

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
bankructwa, 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 RP), bo często bywają one pośrednim wzywaniem do łamania Przykazania
10 („Nie pożądaj żadnej rzeczy należącej do bliźniego”) i do przymusowego wyrównywania
międzyludzkich nierówności majątkowych i społecznych, drogą zalegalizowanej 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 nie ma potępienia, a nawet tylko dezaprobaty nierówności międzyludzkich,
stanowi sukces infiltracji wrogiej chrześcijaństwu ideologii marksistowskiej 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 ist-
niejących.

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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