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Do niedawna królował paradygmat glo-
balistycznego hurraoptymizmu, poparcia
dla międzynarodowego handlu i przepły-
wów finansowych (ze wściekłymi anty-
globalistami w tle). Powstawały kolejne
umowy międzynarodowe, pisane w tak
oczywistym duchu zmniejszania barier
celnych i pozataryfowych, że mało kto na
nie zwracał uwagę. Ale to się skończyło.
Wraz z „lokalistyczną rewolucją” z prawa
i lewa doszło do wstrzymania tego trendu,
czego symbolem są takie działania, jak
de facto zahamowanie negocjacji doty-
czących Transatlantyckiego Partnerstwa
w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP)
między Stanami Zjednoczonymi a Unią
Europejską, ślimaczenie się ratyfikacji
analogicznej umowy między UE a Kanadą
(CETA) w państwach członkowskich Unii,
czy wycofanie się USA z Partnerstwa
Transpacyficznego (TPP). Za wstrzyma-
niem poszedł odwrót: po wyborze Donalda
Trumpa na prezydenta USA rozpoczęto
renegocjację Północnoamerykańskiego
Układu Wolnego Handlu (NAFTA), zaś

Amerykanie wprowadzili cła na stal (25
proc.) i aluminium (10 proc.), co może
być początkiem wojny celnej.

Ale przecież nie jest to trend ogól-
noświatowy. W tym samym czasie w Davos
prezydent Chin Xi Jinping i premier Indii
Narendra Modi głoszą peany na cześć
wolnego rynku. Dla obu najludniejszych
krajów świata nie są to tylko czcze wypo-
wiedzi. Państwa te budują bowiem in-
frastrukturalne podstawy dla międzyna-
rodowej wymiany gospodarczej, w której
mają odgrywać centralną rolę – inicjatywy
Jedwabnego i – nieco mniej znanego –
Bawełnianego Szlaku; konkurując ze sobą
politycznie, jednocześnie współpracują
też w ramach Nowego Banku Rozwoju
(NDB) i Azjatyckiego Banku Inwestycji
Infrastrukturalnych (AIIB). Z kolei pań-
stwa-sygnatariusze TPP, „porzucone”
przez USA, podpisały porozumienie zwane
nieformalnie „TPP-11”, zawierające więk-
szość zapisów starego paktu – tym samym
podtrzymując chęć zacieśniania więzi gos-
podarczych.

Stefan SękowSki
Zastępca Dyrektora „Nowej Konfederacji”, 
kierownik sekcji Publicystyki

Pytanie nie brzmi, czy globalizacja ma się rozwijać, ale na jakich zasadach.
Jeśli nie chcemy, by państwa dążyły w kierunku autarkii, musimy przy-
wrócić im moc sprawczą w kwestiach regulacyjnych
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Między skrajnościami

Bez wątpienia mamy do czynienia z koń-
cem (a przynajmniej z zadyszką) globali-
zacji, jaką do tej pory znaliśmy. Dyskusja
na jej temat waha się między bezkrytycz-
nym entuzjazmem a wrodzoną podejrzli-
wością. Ta pierwsza postawa oznacza
traktowanie świata jako globalnej anarchii,
porządkowanej jedynie za pomocą wspól-
nego dla wszystkich systemu wartości.
Wszędzie obowiązują takie same zasady,
a działalność gospodarcza nie pociąga za
sobą kosztów zewnętrznych (np. dla śro-
dowiska naturalnego). Uczestnicy wymia-
ny to niezależne firmy prywatne, niemające
żadnych powiązań z państwami, które
nie realizują swojej polityki przez regulację
działalności gospodarczej. Na handlu ko-
rzystają zawsze obie strony. Z kolei liczni
„lokaliści” widzą w międzynarodowych
stosunkach gospodarczych coś w rodzaju
strategiczno-ekonomicznej gry kompute-
rowej bądź planszowej. Państwa handlują
ze sobą i jest to gra o sumie zerowej.
Ktoś, kto ma ujemny bilans handlowy,
jest stratny, a kto ma dodatni – ten prze-
chytrzył przeciwników i zgarnął większą
pulę. Przedsiębiorcy, pracownicy i kon-
sumenci to tylko bezwolne pionki, w któ-
rych kolektywnym interesie leży zdobycie
jak największej liczby punktów.

Prawda jest złożona, choć zdecydo-
wani krytycy globalizacji wylewają dziecko
z kąpielą. Wszelkie dane dotyczące pozycji
międzynarodowej poszczególnych branż,
eksportu czy importu opierają się na
sumie efektów działalności konkretnych
przedsiębiorstw, którymi kierują – i w któ-
rych pracują – konkretni ludzie. To nie
„Polska” handluje z, dajmy na to, „Nie-
mcami”, tylko określone polskie firmy
handlują z określonymi firmami niemiec-
kimi, amerykańskimi czy chińskimi. Gra-

nie w jednej drużynie też jest dyskusyjne:
korzyści z globalnego sukcesu polskiej
firmy dla jej krajowego konkurenta są co
najwyżej pośrednie; z kolei większym za-
grożeniem dla polskiego pracownika może
być rodzimy neofeudalny „bieda-biznes-
men” niż międzynarodowa korporacja. 

Błędy antyglobalistów doskonale wi-
dać na przykładzie jednego z aspektów
zglobalizowanej gospodarki – bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych. Przykła-
dowo, coraz częściej politycy Prawa i Spra-
wiedliwości starają się przekonywać nas,
że więcej dajemy, niż dostajemy z Unii
Europejskiej. O tym, że „jesteśmy netto
wielkim płatnikiem kapitału z zagranicy
w sensie przepływów”, mówił nawet ostat-
nio premier Mateusz Morawiecki podczas
Europejskiego Kongresu Gospodarczego
w Katowicach. W ubiegłym roku poseł
PiS (obecnie wiceminister inwestycji i roz-
woju) Artur Soboń wystosował do Minis-
terstwa Finansów zapytanie o wielkość
dochodów, uzyskanych na terytorium Pol-
ski przez podmioty z państw Unii Euro-
pejskiej w okresie 2005-2016 m.in. z od-
setek, należności licencyjnych, z tytułu
świadczenia różnych usług oraz dywidend.
W telewizji internetowej wPolsce.pl wy-
ciągał z tego wniosek, że te kwoty „prze-
kraczają transfery, które otrzymaliśmy
z Unii Europejskiej”.
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Jest to jedno wielkie pomieszanie
z poplątaniem: zwolennicy tej tezy z reguły
wrzucają do jednego worka pieniądze,
wyprowadzane z Polski dzięki różnego
rodzaju optymalizacjom podatkowym,
i dywidendy wypłacane sobie przez za-
graniczne firmy. Po stronie wpływów nie
są już tak inkluzywni, lokując tam z reguły
tylko fundusze unijne. A te pieniądze nie
biorą się znikąd: są zwrotem z wcześniej
włożonego kapitału, który pracuje. Jak
wynika z raportu „Polityka Insight” pt.
„Co przyniosły inwestycje zagraniczne.
Wpływ na gospodarkę Polski w ostatnim
ćwierćwieczu”, w 2015 r. dzięki bezpo-
średnim inwestycjom zagranicznym za-
robki Polaków były o 8,9 proc. wyższe,

niż gdyby tych inwestycji nie było, zaś
zatrudnienie – wyższe o 8,4 proc. Eksperci,
powołując się na dane OECD, wskazują,
że firmy zagraniczne wydają więcej na
badania i rozwój niż polskie (0,7 proc.
wartości dodanej wobec 0,5 proc. firm
ogółem). Piszą także, że „przedsiębiorstwa,
które prze chodziły w ręce zagranicznych
właścicieli, zwiększały co roku wartość
dodaną w tempie o 2,2 pkt. proc. wyższym
niż pozostałe”. Zresztą, firmy te reinwes-
tują prawie połowę swoich dochodów.
Słowem: na bezpośrednich inwestycjach

zagranicznych (a nie poruszyłem przecież
innych elementów globalizacji gospodarki,
choćby handlu międzynarodowego) cał-
kiem sporo zyskujemy jako gospodarka,
społeczeństwo i państwo (wpływy podat-
kowe) – a żeby było zabawniej, raport,
z którego czerpałem sporą część wyżej
cytowanych danych, został zaprezento-
wany w Ministerstwie Rozwoju, gdy kie-
rował nim… Mateusz Morawiecki.

Obywatel świata nie istnieje

Korzyści z globalizacji płyną także do
tych, którzy uchodzą za główne jej ofiary.
Wedle Banku Światowego, już w 2010
roku osiągnęliśmy (jako ludzkość) pierwszy
Milenijny Cel Rozwoju Narodów Zjedno-
czonych, polegający na redukcji świato-
wego ubóstwa z 1990 roku o połowę do
2015 roku. Jak wskazuje Stephen D. King
w książce „Grave New World. The End of
Globalization, the Return of History”,
działo się to głównie we wschodniej Azji,
która skorzystała na globalizacji. Z tego
wynikałoby, że ta ostatnia przynosi same
korzyści, co oczywiście także nie jest praw-
dą. W odniesieniu do Polski nie można
zapominać o kosztach. Dawanie firmom
zagranicznym rozmaitych ulg było (i jest
nadal) szkodliwe dla ich krajowej konku-
rencji, nie można też zapominać o tym,
że np. rozwój zagranicznych sklepów
w Polsce był związany z zagraniczną po-
mocą – taką otrzymały np. Lidl i Kaufland
w postaci korzystnych pożyczek w wyso-
kości 1 mld dolarów od BŚ i EBOiR, ofi-
cjalnie – w celu… umożliwienia dostępu
ubogiej ludności do taniej żywności
(o utrudnieniu dostępu właścicieli wa-
rzywniaków do klientów i drenowaniu
kieszeni dostawców jakoś nikt nie pomy-
ślał). Dużym problemem są także te ceny
transferowe, które nie mają uzasadnienia
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gospodarczego. Można też powiedzieć, że
zapach szkód unosi się w powietrzu –
w okolicy podpalanych składowisk odpa-
dów trudnych do przetworzenia, trans-
portowanych do Polski z zagranicy. Taki
paradoks: w ramach międzynarodowego
podziału pracy, z braku innych przewag
komparatywnych, można stać się również
światowym składowiskiem odpadów. Glo-
balizacja to bowiem także łatwiejsze prze-
rzucanie kosztów zewnętrznych na innych,
o ile nie chronią ich przed tym własne,
skutecznie egzekwowane regulacje. A te
wymykają się ludziom spod kontroli –
i sądzę, że to jest właśnie głównym po-
wodem, dla którego globalizacja staje się
dziś coraz bardziej passé.

Dani Rodrik w swojej najnowszej
książce „Straight Talk on Trade. Ideas
for a Sane World Economy” powołuje się
na badania World Value Survey, z których
wynika, że – obojętnie, czy mówimy
o USA, Indiach, Chinach czy o państwach
UE – zdecydowana większość ludzi utoż-
samia się z byciem obywatelem swojego
kraju, w przeciwieństwie do bycia „oby-
watelem świata”, a także (w przypadku
Europejczyków) do bycia „obywatelem
UE”, co swoją drogą powinno dawać do
myślenia zapatrzonym w swój projekt eu-

rofederalistom. Tak było przed kryzysem
finansowym w 2008, a od tamtego czasu
ten rozziew się jeszcze powiększył. Nie
zmniejszają go też nowoczesne technolo-
gie, które przecież w realny sposób po-
magają w łączeniu się z ludźmi z drugiego
końca świata (gdyby było inaczej, na do-
stawę książki Rodrika czekałbym miesią-
cami, zamiast kupić ebooka w internecie
i otrzymać go w kilka sekund). Amery-
kańsko-turecki (sic!) ekonomista powołuje
się na eksperyment, z którego wynikało,
że jeśli używanie Internetu coś wzmocniło,
to były to… więzi lokalne; internet pomógł
jego użytkownikom np. „w organizowaniu
grilla czy pomocy dzieciom w odrabianiu
prac domowych”.

Powrót państw narodowych

Czy to przeszkadza w spotkaniu dwóch
stron, jakim jest niewątpliwie wymiana
handlowa? Niekoniecznie. Ale ma wpływ
na to, wedle jakich reguł się ona odbywa,
poczynając od tego, że aby współpracować
z ludźmi odmiennych kultur dobrze jest
z grubsza wiedzieć, jaką mogą mieć men-
talność i jak mogą odebrać nasze decyzje,
a kończąc na tym, że kultura wpływa na
kształt instytucji w innych krajach. Kłopot
w tym, że od lat 80. XX wieku te elementy
były ignorowane. Istniało ciche założenie,
że istnieje zbiór obiektywnych reguł, obo-
wiązujących wszędzie – i że nie trzeba
pytać obywateli poszczególnych państw,
czy chcieliby, by obowiązywały także na
ich terytorium. Ten mechanizm doskonale
obrazuje sprzeciw wobec negocjacji TTIP.
Krytyków irytowało przede wszystkim to,
że rozmowy prowadzone są w sposób nie-
przejrzysty – dopiero silne naciski do-
prowadziły do tego, że Komisja Europejska
upubliczniła część efektów negocjacji. A te
zawierały m.in. mechanizm rozstrzygania
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sporów między inwestorami i państwami
przy udziale sądów arbitrażowych (ISDS).
Rozwiązanie, powstałe po to, by chronić
uczciwych przedsiębiorców przed poten-
cjalnie grabieżczymi zakusami elit państw
postkolonialnych, przekształciło się w na-
rzędzie służące do realizacji ideologicznej
agendy, zakładającej, że zawsze i wszędzie
swoboda wymiany stoi ponad rozwiąza-
niami, które zdaniem danej wspólnoty
mają jej służyć – np. politykami dotyczą-
cymi ochrony zdrowia czy środowiska.
W tym miejscu nie jest ważne, że wg UN-
CTAD World Investment Report 2017
państwa wygrały do końca 2016 roku 36
proc. tego typu spraw, a kolejne 25 proc.
zakończyło się ugodą: ważne jest, że pań-
stwa pozywane są nie tylko np. za bez-
prawne wywłaszczenia, ale także za uchwa-
lanie nowych regulacji, o których spra-
wiedliwości decydować ma zewnętrzny
trybunał. Innym elementem były obawy
związane z potencjalnym sprowadzaniem
do UE żywności GMO. I znowu: nie chodzi
tu o merytoryczne rozstrzygnięcie, czy
dotychczasowe stosowanie zasady ostroż-
ności w odniesieniu do żywności jest mąd-
re, tylko o to, dlaczego rozmiękczanie tej
zasady ma być efektem podpisania umowy
handlowej.

Rodrik w swojej książce uzasadnia,
dlaczego w kwestiach regulacyjnych dobrze
jest zaufać państwom narodowym. In-
stytucje wspierające (i regulujące) rynki
nie są jednorodne. Co do zasady, wszystkie
gospodarki państw rozwiniętych są ryn-
kowe, jednak formy ochrony własności
prywatnej, opodatkowania dochodów czy
pilnowania odpowiedniego bezpieczeństwa
produktów są bardzo różnorodne. To, jak
te kwestie są rozwiązane, wynika w dużej
mierze z tego, że poszczególne „wspólnoty
różnią się w swoich potrzebach i prefe-
rencjach odnośnie form instytucjonal-

nych”. Jedne cenią sobie bardziej bez-
pieczeństwo, inne wolność jednostki;
jedne mają mniej, inne bardziej egalitarne
podejście do nierówności – włącznie z tym,
że niektóre kultury mogą uważać zajmo-
wanie się daną dziedziną działalności gos-
podarczej za niemoralne. Można zżymać
się w takich sytuacjach na państwowo-
społeczną opresję, jednak prędzej prze-
skoczy się ją w mikroskali za pomocą
przemytu i czarnego rynku (ponosząc ry-
zyko np. wylądowania w dalekowschodnim
więzieniu), niż przy użyciu młotka umowy
międzynarodowej. Rodrik wskazuje także
na korzyści, płynące z konkurencji i moż-
liwości eksperymentowania na różnych
formach instytucjonalnych, dzięki czemu
można naprawiać już te istniejące. Osta-
tecznie konsensus waszyngtoński to nie
Dekalog.

Powrót polityki

Ratunkiem dla globalizacji jest powrót
polityki na jej miejsce. To poszczególne
wspólnoty polityczne (a nie pozbawieni
mandatu eksperci) winny decydować, na
jakich zasadach ma odbywać się między-
narodowa wymiana. Oczywiście polityka
jest w globalizacji obecna od zawsze i częs-
to służy także wyzyskowi ludzi, którzy po
prostu chcą ze sobą prowadzić uczciwe
interesy. Umowy handlowe (lub ich brak)
są elementem polityki międzynarodowej,
poszerzania strefy wpływów bądź pod-
porządkowywania się silniejszym part-
nerom. Nie bez powodu Chiny i Indie –
teraz, gdy czują się wystarczająco silne –
promują „wolny handel”. Wiele barier
jest też efektem lobbingu – tak było z osła-
wioną „krzywizną banana”, unijną regu-
lacją (na szczęście już nieobowiązującą),
której jedynym celem było zwiększenie
importu bananów z byłych francuskich
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kolonii. Także teraz, gdy Donald Trump
rzekomo w imię obrony „amerykańskich
miejsc pracy” forsuje cła na stal i alumi-
nium, całkiem przypadkowo robi to w in-
teresie przedsiębiorstw ulokowanych
w ważnych dla Republikanów okręgach
wyborczych. Nic dziwnego, że wprowa-
dzenie ceł spotkało się w UE z pomysłami,
by odpowiedzieć odpowiednimi cłami na
dżinsy, kosmetyki czy burbona – co równie
przypadkowo uderzy w okręgi wyborcze
czołowych polityków, zarówno Republi-
kanów, jak i Demokratów. Regulacje służą
nierzadko konkretnym producentom kosz-
tem konsumentów, jako że łatwiej jest
uzyskać od stu osób po złotówce, niż nie
dać jednej setki, którą obiecaliśmy jakie-
muś lobbyście.

Nie zmienia to faktu, że odwrót ku
polityczności jest naturalną odpowiedzią
na to, że proces decyzyjny przeniesiono
na poziom nieposiadający mocnego man-
datu. Pojawia się pytanie: jaki to ma zwią-
zek z Polską? Na dalekowschodnie umowy
handlowe czy inwestycje chińskie w Afryce
nie mamy większego wpływu. Akcesja do
UE oznaczała dla nas bezprecedensowe
otworzenie się na relacje gospodarcze
z przedsiębiorstwami z naszego konty-
nentu – jednak nie można traktować jej
jako elementu globalizacji, kroku w kie-
runku „światowej integracji”, a raczej jako
odpowiedź na globalizację; szukanie spo-
sobu, by Europa nie znalazła się na pery-
feriach przemian. Dlatego z jednej strony
mamy do czynienia z państwami, które
przecież nadal są odrębnymi bytami i taka
też jest tożsamość ich obywateli (World
Value Survey się kłania), z drugiej – ze
wspólnotą państw, które łączą wspólne
interesy. Obecnie jednolity rynek euro-

pejski przeżywa duży kryzys, jego cztery
filary podkopywane są przed największe
państwa UE. W tym układzie powinniśmy
stać na straży dotychczasowych rozwiązań
i bronić „wartości europejskich”, takich
jak owe „cztery swobody”, na których
realnie korzystamy. A z drugiej strony –
jeśli chodzi o rynek zewnętrzny – powin-
niśmy temperować zakusy „ekspertów”,
którzy twierdzą, że „rynki” są od tego, by
mówić ludziom, jak powinni decydować
w ważnych dla nich sprawach. Nie kryty-
kując zmniejszania barier pozataryfowych
jako takich, należy dbać o instytucjonalną
czystość ich potencjalnego znoszenia. Ne-
gocjacje powinny być transparentne, zaś
ostatni głos o ich ratyfikacji powinien na-
leżeć do parlamentów narodowych – je-
dynych w UE obdarzonych odpowiednim
mandatem ku temu. W polityce wobec
inwestycji zagranicznych powinniśmy co
do zasady być bardziej asertywni, co ab-
solutnie nie znaczy, że mniej chętni do
ich ściągania do Polski. Po prostu czas,
w którym każdy zainwestowany dolar był
na wagę złota już minął – dziś zapraszanie
inwestorów przy pomocy wykrzywiających
rynek przywilejów ma już znacznie mniej-
sze uzasadnienie.

Być może jesteśmy w momencie,
w którym globalizacja zwalnia. Nie musi
to jednak oznaczać jej końca, tak jak w la-
tach 80-tych XX wieku wymuszenie na
Japończykach „dobrowolnych” ograniczeń
eksportu samochodów było raczej prelu-
dium do globalizacyjnego boomu w ko-
lejnych dekadach, niż drogą do autarkii.
Warto wziąć głęboki oddech i powiedzieć
sobie: spokojnie, tu nie chodzi o to, by ze
sobą nie współpracować. Chodzi o to,
jak – i kto to będzie ustalał. 
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Jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu ist-
niało pełne przeświadczenie: globalizacja
równa się amerykanizacja. Obydwa terminy
powszechnie, nawet w świecie akademic-
kim, stosowano jako wymienne synonimy.
Dziś chyba już nikt się na to nie odważy,
albowiem coraz więcej osób i specjalistów
zadaje sobie pytanie: czy przypadkiem
największym beneficjentem ostatniej fali
globalizacyjnej nie stały się Chiny? 

Wiąże się to z tamtejszym programem
modernizacji i reform, zapoczątkowanym
niemal dokładnie 40 lat temu, w grudniu
1978 roku, przez ich wizjonera, Deng
 Xiaopinga, który – jako ofiara nieszczęsnej
i dewastującej „rewolucji kulturalnej” –
dokonał pierwszego przewrotu: zakazał
Chińczykom walki klasowej i nakazał im
zastąpić ją walką o wzrost gospodarczy.

Kapitał Chińczyków zamorskich

Już w lecie 1979 r. program ten przybrał
formę dwóch strategii, stosowanych do
dziś: gaige (czyli reforma, głównie gos-
podarcza) oraz kaifang, czyli otwarcie na

świat organizmu dotychczas zamkniętego
i autarkicznego. Ich synonimem właśnie
w tym czasie stały się cztery specjalne
strefy gospodarcze, pozwalające na uru-
chomienie mechanizmów rynkowych
w świecie dotychczas ortodoksyjnie mar-
ksistowskim, a więc z definicji – jak prze-
konywał Andrzej Walicki i inni – anty-
rynkowym i wrogim własności prywatnej. 

Już wtedy, przy ich powoływaniu,
wykazano się zmysłem strategicznym:
strefy powołano na styku z posiadającymi
kapitał i doświadczenie biznesowe Chiń-
czykami z diaspory. Shenzhen powstał
na pograniczu z Hongkongiem, Zhuhai
na granicy z portugalskim wtedy
Macao/Aomen, a porty Xiamen i Shantou
leżą naprzeciw Tajwanu. Dostępne staty-
styki wykazują, że strategia się powiodła —
w pierwszej dekadzie reform kapitał na-
pływający do Chin pochodził w ponad
80 proc. z diaspory, głównie z Hongkongu
(potem przyszedł czas Tajwanu). A do-
świadczenia pierwszych czterech stref
były tak udane, że w 1984 r. sam Deng
Xiaoping, po wizytacji w nich, nakazał
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W druku jego najnowszy, obszerny tom na 40-lecie chińskich reform:
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największym beneficjentem ostatniej fali globalizacyjnej nie stały się
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otworzyć 14 następnych portów, a potem
jeszcze zamienić w taką strefę południową
wyspę Hajnan.

Rozpad ZSRR i wejście w globalizację

Trauma Placu Tiananmen wiosną 1989 r.
i będący jej następstwem powrót mar-
ksistowskiej ortodoksji, a przede wszyst-
kim rozpad ZSRR sprawiły, że trzeźwy
i pragmatyczny Deng, znany z powiedze-
nia: „Nieważne, czy kot jest biały czy czar-
ny, ważne, żeby łowił myszy”, natychmiast
zrozumiał przesłanie ze znanego niegdyś
w ChRL hasła: „Związek Radziecki dziś,
to nasze jutro”. ZSRR odszedł do histo-
rycznych annałów 25 grudnia 1991 r.,
a sędziwy, urodzony w 1904 r. Deng już
17 stycznia roku następnego raz jeszcze
udał się do Shenzhenu i do stref specjal-
nych – i tam podyktował swój polityczny
testament (zmarł w 1997 r., w ostatnich
latach znikając ze sceny).

Dokonał drugiego kopernikańskiego
zwrotu, bowiem nie tylko nakazał swoim
następcom, by skrzętnie i po cichu, nie
zwracają niczyjej uwagi budowali swoją
potęgę (słynna formuła taoguang yan-
ghui), ale też przestali reformować ko-
munizm, niczym Gorbaczow (i ChRL
w poprzedniej dekadzie), i zastosowali
u siebie rozwiązania zastosowane w Hong-
kongu, Tajwanie, Korei Płd. oraz (przede
wszystkim) Singapurze, czyli u – jak okre-
ślał je Deng – „czterech małych smoków”.
W ten sposób po 1992 r. ChRL zastosowała
u siebie nowy model gospodarczy, zwany
prorozwojowym (developmental state),
wcześniej wynaleziony w Japonii i potem
skutecznie zastosowany u „smoków”, czę-
ściej zwanych „gospodarczymi tygrysami”.
Istota rzeczy polegała na tym, że zastoso-
wano jasną formułę: niewidzialna ręka
rynku – tak, ale tam, gdzie w grę wchodzą

nadrzędne interesy państwa (np. armia,
porty lotnicze i morskie, telekomunikacja,
bankowość czy program kosmiczny) chwy-
ta ją jak najbardziej widzialna ręka pań-
stwa. Innymi słowy, rynek „pożeniono”
z państwowym interwencjonizmem, pod-
czas gdy na Zachodzie – a tym bardziej
w ramach dominującego wtedy i narzu-
canego innym konsensusu waszyngtoń-
skiego – rzekomo nie było „trzeciej drogi”.
Okazuje się, że była.

Przewrót Denga z początków 1992 r.
polegał na jeszcze jednym: po rozpadzie
ZSRR światowy system gospodarczy ujed-
nolicił się i miał już tylko jedno oblicze –
kapitalizmu. A komunistyczne (z nazwy)
Chiny postanowiły włączyć się doń, czego
dowodem były długotrwałe starania o przy-
stąpienie do WTO (zakończone sukcesem
w grudniu 2001 r.), a przede wszystkim
o to, aby otworzyć na świat swój ogromny
i chłonny rynek. Znów się powiodło!
Wszelkie dostępne dane jednoznacznie
dowodzą, że wielki obcy kapitał dotarł do
Chin dopiero po 1992 r., nie zważając na
powszechne oburzenie na Tiananmen.
Zadziałała bowiem magia innego hasła:
„miliard konsumentów”.
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Nowa asertywność

Kolejny impuls w tym otwarciu na globa-
lizację przyszedł wraz z przystąpieniem
do WTO, gdy Chiny – nadal z nazwy ko-
munistyczne – podporządkowały się re-
gułom panującym na globalnych rynkach
(też nie do końca, chroniąc swoich pro-
ducentów), jak też zaczęły korzystać z ich
przywilejów. A nade wszystko wraz z tym,
że dzięki niezwykle sprawnemu i sku-
tecznemu zarządzaniu gospodarką przez
premiera Zhu Rongji zamieniły się wtedy,
pod koniec XX wieku, w światową taśmę
produkcyjną: tanio produkowały i sprze-
dawały swoje towary, a inni – jako tanie –
chętnie je kupowali. W ten sposób Chiny
zaczęły szybko się bogacić: gdy Zhu pod
koniec 1991 r. dochodził do kontroli nad
chińską gospodarką, tamtejsze rezerwy
walutowe wynosiły zaledwie 18 mld do-
larów, tyle co nic w miliardowym kolosie,
a już w trzy lata po zakończeniu jego rzą-
dów, jesienią 2006 r., sięgnęły sumy bi-
liona dolarów (dzisiaj – 3,3 bln). 

Potem szybko przyszły inne ważne
skutki wielkiego otwarcia na świat:
w 2009 r. Chiny wyprzedzają Niemcy
jako największy na globie eksporter,
w 2010 r. wyprzedzają Japonię i stają się
drugą gospodarką świata (cztery lata póź-
niej są już pierwszą wg siły nabywczej
pieniądza), a w roku 2014 stają się naj-
większym państwem handlującym na glo-
bie i dokonują kolejnego przełomu ko-
pernikańskiego: inwestycje z nich wycho-
dzące przekraczają inwestycje – zawsze
duże – do Chin przychodzące. Co oznacza,
że Pekin stał się eksporterem kapitałów
(a pragnie, by dotyczyło to także usług). 

W tym kontekście mniej dziwi, iż
obecny przywódca Xi Jinping, gdy tylko
doszedł do władzy, wyciągając też wnioski
z wielkiego kryzysu na światowych (czytaj:

zachodnich) rynkach z 2008 r. już po
roku sprawowania rządów wyszedł ze
śmiałymi projektami dwóch Jedwabnych
Szlaków, lądowego i morskiego, wpro-
wadzając istną wirówkę do światowego
ładu, co jednak wykracza poza niniejszą
analizę.

Natomiast ściśle wiąże się z nią ko-
lejny, czwarty już zwrot – po 1978, 1992
i 2001 r. – w chińskim programie gospo-
darczym, który Xi Jinping pod koniec
2014 r., odchodząc od poprzedniej, tak
skutecznej, strategii low profile/taoguang
yanghui Deng Xiaopinga, zamienił ją
w kolejną wizję, nadając jej formę „dwóch
celów na stulecie”. Pierwszy z nich, do
osiągnięcia do 1 lipca 2021 r., na stulecie
rządzącej Komunistycznej Partii Chin
(KPCh), ma polegać na tym, że to już nie
eksport, jak było dotychczas, lecz kwitnący
rynek wewnętrzny i klasa średnia mają
być motorem napędowym chińskiego mo-
delu rozwojowego. Do tej pory ma powstać
„społeczeństwo umiarkowanego dobro-
bytu”, a więc nie tylko państwo ma być
silne, o co walczono dotychczas, ale także
jego obywatele mają czuć, iż ich siła na-
bywcza – i tym samym znaczenie – stale
rośnie.

Natomiast drugi „cel na stulecie”, do
osiągnięcia do 1 października 2049 r.,
czyli na stulecie ChRL, jest znacznie am-
bitniejszy i zakłada „wielki renesans na-
rodu chińskiego”. Zakłada on m.in. jed-
noczenie wszystkich Chińczyków, także
tych w diasporze i przede wszystkim na
Tajwanie. Inaczej ujmując – warunkiem
sine qua non tego renesansu jest pokojowe
zjednoczenie z Tajwanem.

Do tych ambitnych celów na ostatnim,
XIX zjeździe KPCh w październiku ubieg-
łego roku Xi Jinping dodał jeszcze jedną
datę – pośrednią: rok 2035. Do tego czasu
z kolei Chiny mają być niczym innym jak
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„społeczeństwem innowacyjnym”. A cała
ta sekwencja: 2021–2035–2049 to nic
innego, jak spełnienie chińskiego snu czy
marzenia (Zhongguo meng – Chinese
Dream), o którym po 2010 r. tak głośno
w chińskich mediach i tamtejszej propa-
gandzie.

Otwarte Chiny, zamknięta Ameryka

Najwybitniejsi tamtejsi specjaliści – Chi
Fulin, Wu Jinglian, Justin Yifu Lin, by
wymienić kilku – przekonująco dowodzą
jednak, że najśmielsze marzenia i plany
nie powiodą się, jeśli chińskie władze za-
czną bujać w obłokach i marzyć. Nawołują
oni, niczym Deng na początku reform,
by „iść (ostrożnie) przez rzekę, czując ka-
mienie pod stopami”, trzymać się faktów
i nadal skutecznie łapać myszy. 

Jak to robić? Trzeba zmienić azymuty
zarówno gaige, jak też kaifang. W tym
pierwszym przypadku chodzi o postawie-
nie na zrównoważony rozwój, innowacje
i usługi, a zarazem zieloną gospodarkę,
natomiast w tym drugim mówi się o di er
ci kaifang, czyli „drugim otwarciu na
świat”, zainicjowanym – jak zwykle po
cichu, bez zwracania światowej uwagi –
kolejnymi strefami gospodarczymi „nowej
generacji”, wśród których pierwszą „pi-
lotażową” powołano już w 2013 r. na
obrzeżach szanghajskiej dzielnicy Pudong,
stanowiącej okno wystawowe chińskiej
modernizacji. Do dziś jest już takich stref
jedenaście, a Xi Jinping niedawno,
w kwietniu tego roku, w ważnym wystą-
pieniu na „chińskim Davos”, czyli Forum
Gospodarczym Boao, w miejscowości o tej
nazwie na wyspie Hajnan, zapowiedział
utworzenie takiej strefy z całej tej wyspy.

We wszystkich tych projektach zało-
żenia są podobne: rozwój usług i wysokich
technologii, usuwanie biurokratycznych

barier, jeszcze większe otwarcie na świat
i obce kapitały, szeroka wymiana i handel.
W ten sposób komunistyczne z nazwy
Chiny, jak dowodzą głośne wystąpienia
Xi Jinpinga w Boao oraz rok wcześniej
w samym Davos, stają się orędownikiem
otwartych rynków i globalizacji, podczas
gdy ich kolebka, Stany Zjednoczone Ame-
ryki, ustami prezydenta Donalda Trumpa
mówią o zamknięciu, izolacjonizmie
i wręcz nacjonalizmie gospodarczym pod
hasłem America first.

Kwestia jest znana i zbadana w lite-
raturze fachowej: zawsze mocarstwo w fa-
zie wzrostowej – tak było z Wielką Brytanią
czy USA – opowiada się za otwartymi
rynkami i szeroko rozumianą współpracą.
Potrzebuje nowych rynków i pól ekspansji
dla swojego szybko rosnącego potencjału
(produkcyjnego, eksportowego, usług,
technologii itd.). Obecne Chiny, z tak am-
bitnymi planami spod znaku „snów” i „re-
nesansu”, najwyraźniej weszły w tę fazę,
z czego świat zewnętrzny jeszcze nie do
końca i nie w pełni zdaje sobie sprawę.
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Ciężko dociera do naszej świadomości
fakt, że – tak skuteczne w reformach –
Chiny zamieniają się w jednego ze świa-
towych liderów i chcą być, wreszcie, jed-
nym z „odpowiedzialnych współudzia-
łowców” na globalnej scenie, o co przed
laty apelował Robert Zoellick.

Co my na to?

Jakie wnioski z tego wszystkiego, z tych
odległych – wydaje się – chińskich do-
świadczeń płyną dla nas samych, tu w Pol-
sce i w UE? Wydaje się, że jest ich co nie-
miara, a przynajmniej niektóre warto za-
stosować i u nas, oczywiście dostosowując
je do lokalnych uwarunkowań. Na przy-
kład: 

– warto wkomponować Polonię, jej po-
tencjał i kapitały we własne projekty i pro-
gramy rozwojowe oraz modernizacyjne;

– nie wolno polegać w realizowanych
strategiach wyłącznie na rynku, lecz trzeba
dbać także o interesy państwa, pamiętając,
że kapitał ma pochodzenie i rodowód,
nawet jeśli kryje się pod parasolem trans-
narodowej korporacji;

– nie ma w dzisiejszym zglobalizowanym
świecie naczyń izolowanych, nawet kraj
tak wielki i pozornie suwerenny jak Chiny
sięgnął po wielkie sukcesy tylko i wyłącznie
korzystając z otwarcia na świat – i nadal
chce to robić. Tym bardziej muszą to
robić kraje takie jak Polska;

– dzisiaj kluczem do sukcesu jest silna
klasa średnia oraz innowacyjność – nie
warto oszczędzać na środkach przezna-
czanych na badania i rozwój;

– teraz, gdy tyle mówi się o „powrocie
państwa” po poprzedniej neoliberalnej
ortodoksji, a nawet „fundamentalizmie
rynkowym”, warto brać pod uwagę do-
świadczenia „azjatyckich tygrysów”, z Chi-
nami włącznie, jak skutecznie łączyły
rynek z państwową interwencją.

Albowiem obecna chińska mantra,
też godna uwagi, brzmi: najpierw budować
siłę i potęgę państwa, potem siłę (nabyw-
czą) obywatela, a dopiero na tych pod-
stawach zająć się reformami politycznymi
i soft power, kiedyś w literaturze mar-
ksistowskiej zwanej nadbudową. Co my
na to? 
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Opinia publiczna wielu krajów w swoich
politycznych wyborach coraz częściej opo-
wiada się przeciwko filarom gospodarczej
globalizacji: wolnym przepływom stru-
mieni handlu i kapitału. Wpływają na nią
intelektualiści, twierdzący, że wymianą
międzynarodową należy doraźnie stero-
wać, a polityki wolnohandlowe są korzys-
tne tylko sporadycznie.

Osobliwym wariantem tego poglądu
jest geograficzny determinizm, popularny
wśród sympatyków geopolitycznego pa-
radygmatu w internacjologii. Determinizm
geograficzny przedstawia kontekstowe,
geopolityczne przesłanki dobrobytu na-
rodów jako kluczowe, a marginalizuje
znaczenie uniwersalnych przesłanek in-
stytucjonalnych, takich jak wolność dzia-
łania, prywatna własność i swobodna in-
terakcja z zagranicą. Wizję taką lansował
przed laty ojciec geopolityki, Halford Mac-
kinder, a w Polsce kontynuuje ją dzisiaj
między innymi promotor jego teorii Jacek
Bartosiak. Wydaje się, że w sukurs idzie
im coraz więcej osób – mimo wyraźnych
niedomagań takiego postawienia sprawy. 

Geografia kluczem do bogactwa?

Jeśli miałbym streścić geopolityczne wy-
obrażenie o naturze handlu, ująłbym je
następująco: mówi ono, że jednym z pod-
stawowych źródeł pomyślności narodów,
a więc i rzeczą, o którą należy zabiegać
na forum międzypaństwowym, jest fi-
zyczna kontrola przestrzeni, jakimi prze-
mieszczane są dobra będące przedmiotem
wymiany międzynarodowej – czyli tzw.
szlaków handlowych. Przepływ strumieni
handlu przez obszar znajdujący się pod
kontrolą państwa, które jest na przykład
inicjatorem powstania niezbędnej infra-
struktury – być może połączony z funk-
cjonowaniem w tym państwie zaplecza
dystrybucyjno-logistycznego – miałby być
istotnym czynnikiem rozwoju, w szcze-
gólny sposób stymulującym krajowe bo-
gactwo.

Warto zauważyć, że mówi się tu nie
o tym, by na szlakach handlowych po
prostu prowadzić handel, ale by je kon-
trolować – i to właśnie owa kontrola prze-
strzeni, a nie wymiana dóbr, jest leitmo-

karol zdyBel
Ekonomista i filozof

Pogląd, że dobrobyt pochodzi z ekspansywnej polityki zagranicznej, bio-
rącej na cel opanowanie obszarów przepływu strumieni handlu, jest
błędny i groźny

fatalne zauroczenie geopolityką



tivem geopolitycznego spojrzenia na mię-
dzynarodowe stosunki gospodarcze. Uważ-
ny czytelnik może więc natychmiast uznać
opisaną tu koncepcję za podejrzaną, i to
z kilku powodów. Po pierwsze, powtarzane
z uporem godnym lepszej sprawy kwestie
o konieczności kontroli szlaków handlo-
wych i jej wielkim znaczeniu dla pomyśl-
ności kraju-kontrolera nie wskazują,
w czym w zasadzie tkwi jej wartość. Nie
bardzo wiadomo, dlaczego status obszaru
tranzytowego – bo o nim w istocie mówi-
my – miałby przynosić korzyści na tyle
duże, by usprawiedliwiały one stosowne
wysiłki dyplomatyczne czy wydatkowanie
zasobów na powstanie niezbędnej infra-
struktury, wymagającej sporych nakładów
i kosztownej w utrzymaniu. A przecież
nieusuwalny fakt rzadkości zasobów, ja-
kimi dysponujemy, wymusza ciągłe od-
powiadanie sobie na takie pytania. Trzeba
ustalić, którymi projektami należy zain-
teresować się w pierwszej kolejności, któ-
rym nadać niższy priorytet, a które cał-
kowicie odrzucić – bo wszystkich naraz
realizować nie sposób. Inaczej mówiąc,
z szeregu przedsięwzięć inwestycyjnych,
dyplomatycznych oraz polityk gospodar-
czych zawsze musimy pewne wybrać,
a inne odrzucić. Budżety mają swoje ogra-
niczenia, podobnie baza podatkowa, nie
da się też na przykład w wiarygodny spo-
sób prowadzić polityki wolnohandlowej
i protekcjonistycznej jednocześnie. Tym-
czasem inwestowanie w kontrolę szlaków
handlowych geopolitycy przedstawiają
jako być albo nie być międzynarodowej
pozycji gospodarczej kraju, bez zastano-
wienia się nad możliwymi alternatywami,
których być może nie da się połączyć
z realizacją ich sugestii.

Alternatywy natomiast przedstawiają
się co najmniej dobrze. Przy nawet po-
bieżnym spojrzeniu na listę 20 najbogat-

szych państw świata (w kategoriach PKB
per capita i parytetu siły nabywczej) prze-
konamy się, że próżno szukać wśród nich
krajów, które z tranzytu uczyniły sposób
na bogactwo. Konia z rzędem temu, kto
powie, jakie szlaki handlowe kontrolują
Szwajcaria czy Norwegia, nie wspominając
o Liechtensteinie – zdecydowanie jednym
z najbogatszych krajów świata, a przy
tym jednym z najbardziej uprzemysło-
wionych. Nawet Singapur, położony stra-
tegicznie port łączący Ocean Spokojny

z Indyjskim, swoje sukcesy gospodarcze
zawdzięcza wydajnemu sektorowi usług
opartemu o niesłychanie konkurencyjny
rynek pracy oraz produkcji przemysłowej
dóbr o wysokiej wartości dodanej. Zarazem
stopień integracji wszystkich wymienio-
nych krajów (oraz pozostałych członków
elitarnego grona bogaczy) z gospodarką
światową jest doprawdy imponujący. Jeśli
mierzyć go stosunkiem wymiany hand-
lowej z zagranicą (eksport plus import)
do produktu narodowego, to trudno zna-
leźć im konkurentów – chociaż należy
wziąć poprawkę na niewielkie rozmiary
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niemal wszystkich 20 najzamożniejszych
krajów świata (poza USA, które są na
miejscu 20.), co naturalnie odzwierciedla
wysokość owego wskaźnika.

Produktywność drogą do handlu

Nie ulega jednak wątpliwości, że do naj-
ważniejszych profitentów integracji gos-
podarki światowej zaliczają się najwydaj-
niejsi producenci, a nie kontrolerzy ko-
rzystnie zlokalizowanych zakątków globu.
Da się ten fakt wytłumaczyć spadkiem
znaczenia arbitrażu geograficznego – tzn.
kupna, a następnie sprzedaży tego samego
produktu na oddalonych od siebie rynkach
– względem arbitrażu na rynkach czyn-
niki-produkt, czyli sprzedaży dóbr po
uprzednim ich przetworzeniu. W czasach,
w których podróżowanie było niebez-
pieczne, a liczba znanych połączeń między
miejscami – bardzo ograniczona, właści-
ciele węzłowych punktów komunikacyj-
nych znajdowali się w komfortowej sy-
tuacji. Skoro wobec przejścia przez ich
obszar nie było znaczącej alternatywy,
mogli z samego faktu kontrolowania owych
punktów czerpać wysokie dochody będące
formą monopolistycznej renty ziemskiej.
Ale właśnie dzięki postępującej globalizacji
taka sytuacja należy do przeszłości,
a uczestnictwo w procesie przewożenia
towarów z miejsca na miejsce nie należy
do najbardziej wartościowych elementów
łańcucha wartości produktu.

Zresztą właśnie bliższy wgląd w łań-
cuch wartości wnosi wiele do dyskusji
o współczesnej gospodarce światowej
w kontekście jej geograficznej dywersyfi-
kacji – co zresztą nie uszło uwadze Banku
Światowego, odchodzącego stopniowo od
skupiania się na statystykach wymiany
międzynarodowej na rzecz analizy glo-
balnych łańcuchów wartości. Sama idea

jest nieskomplikowana: chodzi w niej
o to, że wartość produktu dla konsumenta
jest sumą wartości dodanych przez czyn-
niki produkcji (pracę, kapitał i ziemię),
wygenerowanych między etapem naj-
wcześniejszego rozwoju owego produktu
(np. badań, tworzenia misji i wizji itp.)
a etapem sprzedaży i postsprzedaży. Jeśli
wyobrazilibyśmy sobie najbardziej uprosz-
czoną wersję takiego łańcucha, to zaczy-
nałby się od wspomnianego rozwoju pro-
duktu, a dalej przechodziłby w przetwór-
stwo przemysłowe, dystrybucję i wreszcie
w sprzedaż. Geopolityczne wyobrażenie
o handlu utrzymuje, że na etapie dystry-
bucji – zależnym w dużym stopniu od
czynników geograficznych – można uzys-
kać wysoką wartość dodaną, a jako że
dochód narodowy jest sumą wartości do-
danych, recepta na pomyślność kraju na-
suwa się sama. Sęk w tym, że we współ-
czesnej, silnie zglobalizowanej gospodarce
źródła najwyższej wartości dodanej znaj-
dują się w dwóch skrajnych ogniwach,
czyli na etapach rozwoju produktu i w oko-
licach sprzedaży. Specyficzny kapitał ludz-
ki, który jest niezbędny do wykonywania
zadań w tych obszarach, sprowadza się
dziś z najdalszych zakątków globu do firm
w Dolinie Krzemowej, londyńskiego City
czy arabskich bądź azjatyckich centrów
finansowych. Tymczasem produkcja prze-
mysłowa i logistyka na ogół nie wymagają
tak specyficznych czynników. Powiedzenie,
że może się nimi zajmować każdy, byłoby
wprawdzie nadużyciem, ale nie będzie
dalekie od prawdy stwierdzenie, że zasoby
niezbędne do wykonywania tych zadań
są względnie obfite w wielu miejscach na
ziemi.

Zresztą nawet nasz rodzimy, polski
przypadek jest tu pouczający. Polska już
w tej chwili jest bardzo znaczącym zaple-
czem logistycznym Europy Środkowej,
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a sektor nieruchomości magazynowych
przeżył w ostatniej dekadzie niesłychany
boom – na Polskę przypadło np. ponad
60 proc. wynajętej w 2017 r. powierzchni
magazynowej w Europie Środkowej,
a wielkość popytu w branży osiąga re-
kordowy poziom już piąty rok z rzędu.
Za nim podąża podaż, która wzrosła
w ubiegłym roku o 20 proc. Doceniając
imponujący wysiłek ludzi z branży, można
mieć jednak wątpliwości, czy przyczynia
się ona do jakościowej transformacji pol-
skiej gospodarki.

Magia geograficznych zaklęć

Chociaż koncepcja geograficznego deter-
minizmu cierpi na opisane powyżej bo-
lączki, w podobnym duchu, akcentującym
rzekomą nieodzowność uwzględnienia
geografii dla rekomendacji polityki roz-
wojowej, wypowiada się nie tylko wielu
publicystów kojarzonych z szeroko pojętą
prawicą (również na łamach „Nowej Kon-
federacji”), ale i środowiska bliskie „Kry-
tyce Politycznej”. Obecny światowy ład
gospodarczy, oparty na silnej integracji
i wolnym handlu, ma podobno reprodu-
kować w nieskończoność nierówności do-
chodowe między krajami „centrum” i „pe-
ryferii”, a bliskość któregoś z tych obszarów
przesądza o wyborze właściwej ścieżki
rozwoju. Bartłomiej Radziejewski kilka
razy opisywał sytuację Polski jako kraju,
który ma nieszczęście leżeć daleko od
światowych „centrów krążenia kapitału”.
Jest w tym stwierdzeniu założenie, że
owe „centra krążenia kapitału” w warun-
kach wolnohandlowych, z jakimi mamy
obecnie do czynienia, przypisane są na
stałe do określonych obszarów geogra-
ficznych. Kraje leżąca z dala od nich
muszą natomiast obejść się smakiem –
najlepsze owoce międzynarodowego po-

działu pracy z konieczności musi skon-
sumować ktoś inny, czyli kraj „centrum”
albo „rdzenia”.

Hipoteza rozwoju zależnego, bo o niej
tu mowa, jest nienowa i ma dość orygi-
nalne tło. Pochodzi z zastosowania mar-
ksistowskiej ekonomii politycznej do pro-
blematyki międzynarodowych stosunków
gospodarczych, z właściwym marksistom
spojrzeniem na relacje ekonomiczne
i skompromitowaną teorią wartości opartej
na pracy. Autorzy tacy jak André Gunder
Frank czy Immanuel Wallerstein nie usta-
wali w opisywaniu mechanizmów wy-
właszczeń z owoców pracy, jakich noto-
rycznie dopuszczają się notable krajów
zamożnych wobec ludności krajów bied-
nych. W Polsce analogiczna antyglobali-
zacyjna narracja obecna była wprawdzie
od początków transformacji ustrojowej,
ale wydaje się, że dopiero od kilku lat za-
czyna dochodzić do głosu w poważnej de-
bacie – na ile poważnej, można ocenić
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nie tylko po jej obecności w prasie, ale
przede wszystkim po skargach Mateusza
Morawickiego na „zależny rozwój” Polski
po 1989 r. W opinii premiera, integracja
gospodarcza z Zachodem sprowadziła
Polskę do statusu kraju satelickiego. Wolny
handel i swoboda przepływu kapitału nie-
rzadko szkodzą więc Polsce, toteż należy
korzystać z nich instrumentalnie – tylko
wtedy, gdy Polsce pomagają.

Wspólnym punktem teorii rozwoju
zależnego i geopolitycznego wyobrażenia
o handlu jest umniejszanie znaczenia re-
lacji ekonomicznych jako tych, na których
z konieczności zyskują wszystkie strony,
oraz notoryczne podkreślanie ich kon-
fliktogenności. Gospodarka miałaby sta-
nowić grę, w której istnieje obiektywna,
dająca się uchwycić i przejąć korzyść, py-
taniem zaś jest tylko, kto od kogo tę ko-
rzyść przejmie i na jakich zasadach. „Cen-
trum” jest bogate, bo nie pozwala rosnąć
„peryferiom” i pozbawia je dobrobytu;
mocarstwowi kontrolerzy szlaków hand-
lowych górują gospodarczo nad pozosta-
łymi, bo w przeciwieństwie do nich obsa-
dzili określone przestrzenie itd. Jedni za-
wsze zyskują kosztem pozostałych, należy
więc zadbać o to, by znaleźć się po wła-
ściwej stronie: odwinąć się owemu „cen-
trum” albo przejąć szlak handlowy.

Co ciekawe, do tego typu argumentów
raczej nie uciekają się najbardziej zajadli
krytycy globalizacji wśród ekonomistów,
do jakich należą choćby Joseph E. Stiglitz
czy Ha-Joon Chang. Twórca tzw. nowej

geografii ekonomicznej, noblista Paul
Krugman obwarował natomiast własny
model centrum-peryferia siecią założeń
tak niezwykle trudnych do spełnienia
w jakichkolwiek rzeczywistych warunkach
(np. stale rosnący krańcowy zwrot z ka-
pitału, czyli nieograniczone efekty skali),
że można go uznać raczej za intelektualną
prowokację (za czym przemawia również
fakt powoływania się na Lenina w artykule,
w którym Krugman swój model przed-
stawił) aniżeli za próbę teoretycznego
opisu rzeczywistości w skali ogólnoświa-
towej.

Przedsiębiorczość zamiast fatalizmu

Determinizm geograficzny, który należa-
łoby może nazwać geograficznym fataliz-
mem, oddala nas od zrozumienia praw-
dziwych źródeł bogactwa – a tymi są
przedsiębiorcze wysiłki skutkujące pro-
dukcją najbardziej wartościowych dóbr
i usług. Najważniejsze w międzynarodo-
wych przepływach kapitałowych nie są
istniejące, skoncentrowane masy inwe-
stycji, ale oczekiwana atrakcyjność przy-
szłych inwestycji. Najważniejsi w wymianie
międzynarodowej są nie tyle logistyczni
operatorzy przepływów towarowych, co
ich źródła i adresaci – uczestnicy handlu,
odnoszący z niego zawsze korzyści. Pytanie
o to, którędy prowadzona jest wymiana
międzynarodowa, jest więc drugorzędne
wobec pytania o to, co ma się w niej do
zaoferowania.
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Jednym z priorytetów polityki zagra-
nicznej i wschodniej Prawa i Sprawied-
liwości miało być rozpoczęcie i przepro-
wadzenie kompleksowego procesu re-
patriacji Polaków żyjących na obszarach
byłego Związku Radzieckiego, w tym
głównie w Kazachstanie. Zagadnienie to
wymaga nadal kompleksowego rozwią-
zania przez państwo polskie, gdyż posiada
ono swoisty dług wobec Polaków, którzy
w czasie II wojny światowej z racji przy-
wiązania do polskości oraz prawnego
związku z II RP przez obywatelstwo, wy-
wożeni byli przez Stalina na daleką Sy-
berię, stepy Kazachstanu i Uzbekistanu,
by „wyczyścić” terytoria dzisiejszej Bia-
łorusi, Litwy oraz Ukrainy z polskości.
Na obszarze poradzieckim zamieszkują
ich bliscy potomkowie, a nawet osoby
pamiętające stalinowskie wywózki z lat
30. i 40., dlatego istnieje jak najszybsza
konieczność rozwiązania kwestii repat-
riacji, dopóki żyje w pełni świadoma
wspólnota polska. 

Uznaniowość trwa

Reformę rozpoczęto bardzo dobrze, gdyż
tematykę repatriacji powierzono konkret-
nemu ministrowi – Henrykowi Kowal-
czykowi z Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów, oraz przystąpiono do prac nad
nową ustawą repatriacyjną. Z czasem jed-
nak prace się przedłużały, powstawało
wiele projektów i ostatecznie stanęło na
tym, że w październiku 2017 r. dokonano
nowelizacji ustawy o repatriacji z dnia
9 listopada 2000 r. Nowa wersja ustawy
znacznie uprościła dotychczasowe me-
chanizmy repatriacji, wprowadziła nowe
instytucje, ale ostatecznie nie wyelimi-
nowała pewnej uznaniowości w zakresie
wyboru repatriantów, ściągnięcia ich do
kraju oraz pomocy na miejscu. Do pozy-
tywnych elementów nowelizacji zaliczyć
należy m.in. wprowadzenie definicji „naj-
bliższej rodziny repatrianta”, „kandydata
na repatrianta”, instytucji Pełnomocnika
Rządu do Spraw Repatriacji, ułatwione

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

Już od długiego czasu znany polski ekspert, dr Robert Wyszyński, apelo-
wał, że „Polska przegrywa z Putinem w zakresie repatriacji”, ale niestety
argumentów tych nie słuchały kolejne rządy

Pozorowana polityka repatriacji



kwestii nabycia obywatelstwa polskiego
przez repatrianta, szerokie ujęcie uznania
za „osobę polskiego pochodzenia” oraz
nieznaczne wsparcie gmin w zakresie re-
patriacji. Za duży plus uznać należy moż-
liwość repatriacji nie tylko osób polskiego
pochodzenia, które znalazły się na ogrom-
nym obszarze Syberii, Kaukazu czy państw
Azji Centralnej w wyniku represji stali-
nowskich, ale także tych, które wyjechały
lub zostały wywiezione np. po I rozbiorze
RP, przed i w czasie I wojny światowej,
czy też przed 1939 r. (głównie w wyniku
tzw. akcji polskiej w ZSRR). Zgodnie
z ustawą, można tworzyć tzw. ośrodki
adaptacyjne, lecz ich budowa i prowa-
dzenie stały się już obiektem pewnej walki,
gdyż nowelizacja nie precyzuje dokładnie,
jakie podmioty mogą się o to ubiegać.
Tym samym dla części polityków zaan-
gażowanych w repatriację oraz tzw. dzia-
łaczy repatriacyjnych stworzono płasz-
czyznę do zarobienia dobrych pieniędzy. 

Polacy na obszarze poradzieckim
przywykli, że najbardziej potrzebni są
państwu polskiemu do tego, aby wyglądać
dobrze na zdjęciach z polskimi politykami
w czasie ich zagranicznych wizyt lub w cza-
sie obchodów różnych wydarzeń pań-
stwowo-patriotycznych. A takie zdjęcia,
dokumentujące „sukcesy”, wszystkim po-
litykom są niezwykle potrzebne. Dlatego
wydaje się, że cześć działaczy partii rzą-
dzącej uległa pokusie swoistego odgro-
dzenia procesu repatriacji od wszelkich
osób oraz środowisk, które nie są ściśle
związane z partią, lub pracowały i były
związane z innymi opcjami politycznymi.
Wszystko to, oraz niezdecydowanie w Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów, trwające
od jesieni 2015 r. do połowy 2016 r., spra-
wiło, że prace nad ustawą wciąż się prze-
dłużały i jesienią 2017 r. zdecydowano
się w końcu na ostateczną dużą nowelizację

ustawy o repatriacji z 2000 r. Jedno z naj-
większych starć w debacie o finalnym
kształcie nowelizacji dotyczyło powołania
funkcji pełnomocnika rządu ds. repatriacji
i jego przynależności. Ostatecznie wybrano
wariant z powołaniem tzw. pełnomocnika
rządu ds. repatriacji przy MSW, którego
wybiera premier. Takie legislacyjne roz-
wiązanie, łączące Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych z kompetencjami w spra-
wie repatriacji wydaje się zasadne, jed-
nakże nadal wielki niepokój wzbudza brak
powołania tzw. administracji repatriacyj-
nej, która jeździłaby w miejsca zamiesz-
kane przez ludność polską. Zadań takich

nie zdołają wykonać polskie placówki dy-
plomatyczne w obecnym kształcie (sta-
nowiące przecież część systemu MSZ) czy
też internetowy system „Rodak”. Wiele
problemów stwarza rozwiązanie takich
spraw jak przerachowanie ubezpieczeń
społecznych, dostosowanie pisowni na-
zwisk w dokumentach, wydanie dowodów
osobistych, nostryfikacja świadectw i dy-
plomów, pomoc prawna itp. Szczególny
żal ma część Polaków w Kazachstanie za
zgubienie ich oryginalnych dokumentów
(w większości stanowiących pamiątki ro-
dzinne) w wyniku przeniesienia i remontu
jednej z polskich placówek dyplomatycz-
nych, które miało miejsce kilka lat temu.
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Najwyższy czas na zmianę podejścia

Zdecydowana polityka repatriacyjna to
znakomity PR i promocja dla państwa
polskiego. Niemcy, znajdujące się w zu-
pełnie innym położeniu i posiadające
znaczne środki, zdecydowały się w latach
90. na ściągnięcie do siebie wszystkich
chętnych osób z obszaru poradzieckiego,
które posiadały jakiekolwiek korzenie nie-
mieckie. Wiele z tych osób pracuje dziś
i tworzy niemiecką dyplomację handlo-
wo-gospodarczą na tym obszarze. Zbliżoną
politykę od kilku lat prowadzi Federacja
Rosyjska, gdyż władzom z Kremla zależy
na jak największym przyciągnięciu „białego
człowieka” na swój rynek pracy, i ogólnie
do państwa. W modelu rosyjskim domi-
nuje jednak wiele różnych programów,
grantów, stypendiów oraz znaczne ich
zróżnicowanie. Sankcje i kryzys w latach
2014-2016 sprawiły, że wiele grantów
i programów zostało znacznie zreduko-
wanych, co nie zmienia faktu, że osoby
z mieszanymi korzeniami polsko-rosyj-
skimi lub takie, które posługują się języ-
kiem rosyjskim oraz w jakimś stopniu
identyfikują się z tą kulturą, chętnie wy-
jeżdżają do Rosji. Atrakcyjne są zwłaszcza
programy dla rolników lub osób chcących
zamieszkać we wschodniej Syberii. Już
od długiego czasu znany polski ekspert,
dr Robert Wyszyński, apelował, że „Polska
przegrywa z Putinem w zakresie repat-
riacji”, ale niestety argumentów tych nie
słuchały kolejne rządy. Za kompleksowym
modelem repatriacji opowiada się kolejny
ekspert w tym zakresie, dr Jarosław Tur-
łukowski. Niestety wydaje się, że Polacy
nie tylko w Kazachstanie, ale i na obszarze
poradzieckim utracili nadzieję na kom-
pleksową i zdecydowaną politykę repat-
riacyjną RP. Nie oznacza to, że społeczność
polska, zwłaszcza w Kazachstanie, odpuści.

Część z tych osób na własną rękę przyjedzie
do Polski, a część polskość pielęgnować
będzie na miejscu. Nie oznacza to jednak,
że niektórzy nie skorzystają z programów
Rosji, zwłaszcza, że w Kazachstanie po-
stępuje tzw. polityka kazachizacji i zro-
bienie kariery bez korzeni kazachskich
wydaje się już praktycznie niemożliwe.
Konflikt ukraińsko-rosyjski, trwający od
2014 r., pokazał zresztą, że obszar pora-
dziecki, z racji bezwzględnej chęci obrony
wpływów przez Kreml, może być obszarem
o wysokiej niestabilności. Tym samym
rodzi to konieczność pomocy oraz repat-
riacji Polaków przez władze w Warszawie. 

W zakresie polityki repatriacji władze
RP muszą się zdecydować i podjąć decyzję.
Albo wybieramy półśrodki, polegające na
działaniach ułatwiających powrót (przy
bliższej analizie okazuje się jednak, że
bariery natury miejscowej i finansowej
są na tyle duże, że przyjadą do Polski ci
najbardziej zdeterminowani i ci mający
największe kontakty), albo pomagamy
wszystkim rodakom, chcącym przyjechać
do Polski. W najbliższym czasie sprawę
repatriacji paraliżować będą jej koszty,
a trudności pojawią się zwłaszcza w okresie
„afery” z nagrodami dla ministrów i re-
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dukcji wynagrodzeń dla parlamentarzys-
tów oraz urzędników samorządowych.
Niestety żaden obóz rządzący od 1989 r.
nie starał się wskazywać, że repatriacja
to nie tylko patriotyzm i koszty, ale też
inwestycja. Przykład repatriantów znaj-
dujących się obecnie w pierwszym i jedy-
nym tzw. ośrodku adaptacyjnym w Puł-
tusku wskazuje, że już po pół roku dość
dobrze odnajdują się oni w warunkach
polskich i znajdują zatrudnienie. Są oni
nastawieni patriotycznie, szybko uczą się
języka oraz w większości przywiązani są
silnie do wartości chrześcijańskich i ka-
tolickich. W samym Kazachstanie – nie
licząc innych terytoriów na obszarze po-
radzieckim (np. Syberia czy Kaukaz Pół-
nocy i Południowy) – żyje ok. 40 tys.
osób identyfikujących się z polskością.
W Rosji osób deklarujących polskość ma
być ok. 50 tys. Natomiast dokładnych
statystyk w zakresie skuteczności polityki
repatriacji na razie brak. Ciężar repatriacji
i przygotowania do życia w warunkach
polskich skupia się zwłaszcza na samo-
rządzie i Kościele, ale to państwo powinno
wyznaczyć ogólny kierunek, przygotować
plan oraz warunki finansowe polityki re-
patriacyjnej. Wiele samorządów, które
próbują w tym zakresie wykorzystać po-
wiatowe urzędy pracy, jest zainteresowa-

nych przyjęciem repatriantów. Nie mogą
się one jednak od kilku lat porozumieć
z władzą centralną w zakresie finansowania
takich działań. Dlatego nie dziwią zacho-
wania samorządów Łodzi i Lublina, które
pod presją lokalnego biznesu przystąpiły
w 2016 r. do zaawansowanych negocjacji
z Radą Ministrów Uzbekistanu w zakresie
sprowadzania migrantów zarobkowych
z tego państwa do Polski. Repatrianci
oczywiście nie zapełnią całościowo luk
na rynku pracy, ale mądra polityka re-
patriacyjna sprzyjałaby w niemałym za-
kresie lokalnej przedsiębiorczości, zwłasz-
cza że negocjowany pierwszy kontyngent
uzbeckich robotników wynosić ma ok.
3 tys. osób.

Przed władzami oraz elitami Polski
niezwykle ważna decyzja w zakresie prze-
prowadzenia repatriacji. Albo zdecydujemy
się na kompleksowe przyjęcie repatriantów,
albo śmiertelność oraz działalność Rosji
sprawią, że polskość i Polacy na obszarze
poradzieckim staną się wyłącznie mate-
riałem etnograficznym. Ponadto repatriacja
wymaga konsensusu politycznego i spo-
łeczeństwa, nie tylko na poziomie polity-
ków, ale także układu między władzami
centralnymi i samorządem. Tylko w ten
sposób zapewnimy powrót do kraju na-
szych rodaków, a także ich pełną integrację. 
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Nie ma Pan wrażenia, że Unia Euro-
pejska wchodzi w kolejny kryzys eg-
zystencjalny? Biorąc pod uwagę tak
różne „ambicje” państw członkowskich
co do jej przyszłości.

W historii Unii Europejskiej nigdy nie
było porozumienia co do punktu docelo-
wego integracji. Gdyby państwa człon-
kowskie miały się na ten punkt zgodzić,
nie doszłoby do podpisania traktatów
z Maastricht, Amsterdamu, Nicei, ani
traktatu lizbońskiego. Europa jest pracą
w toku. Posuwamy się w kierunku coraz
większej współpracy i integracji, ale nigdy
nie dyskutowaliśmy nad pożądanym sta-
nem końcowym. Jest to bardziej kwestia
ideologii – i każde państwo ma inne po-
glądy w tym zakresie. Nie powinno nas
to jednak powstrzymywać przed postępem.
W tym sensie Unia nie jest w kryzysie eg-
zystencjalnym. Zdaję sobie sprawę, że to
brzmi trochę dziwnie w sensie intelek-

tualnym, ale w ten sposób to działało do
tej pory.

Teraz, kiedy prezydent Francji mówi
o „suwerennej Europie”, dyskusja ideo-
logiczna o przyszłości Unii wydaje się
nieunikniona. Szczególnie, że jego wiz-
ja zawiera elementy federalistyczne,
m.in. transnarodowe listy do Parla-
mentu Europejskiego.

W rzeczywistości, dyskusja nad przyszło-
ścią Europy – zainicjowana przez Komisję
Europejską i podchwycona przez prezy-
denta Macrona – nie jest próbą ponow-
nego wymyślenia Unii. Nie chodzi w niej
również o nowy traktat. Chodzi natomiast
o to, jak możemy pogłębić unię gospo-
darczą i walutową. Jak wzmocnić euro-
pejskie bezpieczeństwo – pod względem
lepszej ochrony granic zewnętrznych i roz-
winięcia militarnego wymiaru UE, oraz
jak osiągnąć większą sprawiedliwość spo-

herMan Van roMPUy
Pierwszy stały przewodniczący Rady Europejskiej, były premier
Belgii. Długoletni polityk partii Chrześcijańscy Demokraci
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przewodniczący Rady Europejskiej, Herman Van Rompuy

Unia nie jest w kryzysie egzystencjalnym

z hermanem Van rompuyem 
rozmawia Marcin Chruściel

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/european-union/events/article/president-macron-s-initiative-for-europe-a-sovereign-united-democratic-europe


łeczną. Chodzi więc o to, jak uczynić
postęp na tych trzech odcinkach. I to jest
sednem obecnej dyskusji. Nie wchodzimy
aktualnie w debatę o federalnej Europie
czy Stanach Zjednoczonych Europy. Nie
to jest celem. 

A jednak niektóre państwa członkow-
skie – szczególnie te z Europy Środ-
kowej – są niechętne przekazywaniu
dalszych kompetencji na poziom unij-
ny, po prostu w obawie przed utratą
suwerenności. 

Wiem, że Polska i Węgry mają bardziej
zniuansowane poglądy na temat migracji
i dalszej integracji europejskiej, że są bar-
dzo ostrożne, jeśli chodzi o przekazywanie
kolejnych kompetencji. Ale jeśli Polska
chce odgrywać ważną rolę w Europie –
do czego jestem przekonany, niezależnie
od obecnej dyskusji o praworządności –
nie może pozostawać poza strefą euro
w nieskończoność. Po Brexicie strefa ta
będzie grupą narodów reprezentujących
75 proc. całej UE. Narodów, które są zin-
tegrowane znacznie bardziej niż cała
reszta, ponieważ mają wspólną walutę.
Technicznie i politycznie, jest to o wiele
dalsza faza integracji. Skoro strefa euro
staje się przeważającą częścią i głównym
rdzeniem Unii – szczególnie jeśli chodzi
o kwestie gospodarcze i społeczne – jak
można odgrywać ważną rolę w UE, po-
zostając poza nią? Oczywiście zdaję sobie
sprawę, że nie nadszedł jeszcze w Polsce
właściwy moment na przyjęcie euro – nie
naciskam i nie ponaglam. Ale to jest kwes-
tia do refleksji dla całego narodu. Polska
ma powołanie do pełnienia ważnej roli
w UE. Ale wówczas trzeba ponieść wszyst-
kie konsekwencje takiego wyboru. Nie
można pozostawać poza strefą euro, a jed-
nocześnie chcieć w Unii ważnej roli.

Problem w tym, że proponowane re-
formy strefy euro – powołanie minis-
terstwa finansów i osobnego budżetu
dla Eurogrupy, finansowanego z po-
datków europejskich – oznaczałyby
de facto federalizację. A zatem to,
czego państwa Grupy Wyszehradzkiej –
szczególnie Polska i Węgry – najbar-
dziej się obawiają.

Wątpię, by reforma strefy euro poszła
ścieżką, którą zdefiniował prezydent Mac-
ron. Myślę, że jej podstawowym priory-
tetem jest dokończenie unii bankowej,
a nie europejski minister gospodarki i fi-
nansów, czy osobny budżet. Aby móc
kształtować proces reformy strefy euro,
trzeba jednak najpierw do niej wejść. To
wiąże się z dużym transferem narodowej
suwerenności. Dlatego najtrudniejszym
krokiem nie jest samo pogłębianie, ale
wejście do strefy euro. Jeśli Polska, Węgry,
Rumunia czy Bułgaria zdecydują się nie
wchodzić – w porządku. Ale później nie
mają prawa narzekać, że nie są w sercu
Europy.

Sądzi Pan, że pogłębianie integracji
wokół strefy euro będzie postępowało,
nawet jeśli niektóre państwa nie przyj-
mą wspólnej waluty?
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Oczywiście, ponieważ musimy pogłębiać
strefę euro. Mówię to jako ekonomista,
nie jako polityk. Jeśli chcesz zbudować
unię gospodarczą i walutową, potrzebujesz
również unii bankowej i fiskalnej. Esencją
każdej UGW jest to, że idzie w tym kie-
runku. Jeśli tego nie zrobimy, w przyszłości
strefa euro może się załamać. Właśnie
z tego powodu mieliśmy problemy w latach
2010-2012 – nie byliśmy wystarczająco
zintegrowani. Dlatego musimy iść dalej
ku ukończeniu unii gospodarczej i walu-
towej. Nie zatrzymamy się tylko dlatego,
że kraje nienależące do strefy euro po-
wiedzą: „To zmierza w kierunku federa-
lizacji”. Jeśli jest się częścią unii walutowej,
trzeba się bardziej integrować. 

To brzmi, jakby nie było innego wyjścia,
tylko pogłębiać unię gospodarczą i wa-
lutową. Ale czy obecnie istnieje po-
parcie społeczne dla takiego rozwią-
zania? Nie jestem przekonany, że oby-
watele państw członkowskich, nawet
w Europie Zachodniej, popierają ten
program.

To niewłaściwe spojrzenie na problem.
Podam Panu uderzający przykład Włoch.
W chwili, gdy rozmawiamy, dwie euros-
ceptyczne partie negocjują, aby utworzyć
nowy włoski rząd…

Ma Pan na myśli Ruch Pięciu Gwiazd
i Ligę Północną?

Tak, obie te partie zrezygnowały z postu-
latu wyprowadzenia Włoch z UE i strefy
euro. Ruch Pięciu Gwiazd przez długi
czas bronił pomysłu referendum doty-
czącego wyjścia ze strefy euro, aż dwa
lata temu odrzucił go kompletnie. W Au-
strii współrządzi eurosceptyczna i popu-
listyczna partia (Wolnościowa Partia Au-

strii), ale nie ma już dyskusji nad opusz-
czeniem UE i wyjściem ze strefy euro.
Nie powiem, że te ugrupowania przyklas-
kują inicjatywom prezydenta Macrona.
To zupełnie co innego. Ale nie ma już po-
parcia dla opuszczenia strefy euro. Nawet
w Grecji, w samym środku kryzysu, 70
proc. obywateli twierdziło, że chcą pozostać
jako kraj w unii walutowej. Podkreślił to
dzisiaj ówczesny premier Grecji, Jorgos
Papandreu (gość Europejskiego Kongresu
Gospodarczego w Katowicach – przyp.
red.). We Francji, pani Le Pen przyznała:
„Nie musimy opuszczać UE i strefy euro,
aby zrealizować nasz program”. Nie mó-
wię, że mamy do czynienia z powszechnym
euroentuzjazmem, ale że istnieje silne
poparcie społeczne dla członkostwa w UE.
Zauważalne w całej Europie, także tutaj
w Polsce. 

Eurosceptyczna retoryka jest więc
tylko narzędziem do zdobywania poli-
tycznego kapitału? A jak już partia eu-
rosceptyczna dojdzie do władzy, au-
tomatycznie staje się bardziej „europ-
ragmatyczna”?

Tutaj wchodzą w grę dwie rzeczy. Po
pierwsze, po Brexicie poparcie społeczne
dla członkostwa w UE i strefie euro wzrosło
we wszystkich stolicach, zwłaszcza w Eu-
ropie Zachodniej. Czemu? Ponieważ
w obecnym, niestabilnym świecie jest już
wystarczająco dużo problemów, którym
musimy sprostać. Ludzie już obecnie czują
się niepewnie i nie chcą podejmować ry-
zyka „exitu” – dodawać niepewność do
niepewności. Jest to związane przede
wszystkim ze strachem. Drugą rzeczą jest
to, o czym Pan powiedział – zasada rze-
czywistości. Ta zasada mówi, że żyjemy
w świecie takim, jaki jest. W przypadku
Włoch, opuszczenie strefy euro teraz by-
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łoby równoznaczne ze stwierdzeniem:
„chcemy recesji gospodarczej”. Ale nikt
rozsądny tego nie chce, ponieważ jest to
związane z ogromnym ryzykiem, nie tylko
dla gospodarki, ale również dla rynku
pracy i zatrudnienia. Kiedy politycy do-
chodzą do władzy, lub gdy znajdują się
u jej progu, uświadamiają sobie to. Tak
więc mamy zasadę przyjemności, a więc
retorykę – oraz zasadę rzeczywistości.

Nie uważa Pan, że trochę udziału mają
w tym instytucje europejskie? Weźmy
na przykład kryzys migracyjny – roz-
wiązania nie pojawiły się na czas, oka-
zały się mocno opóźnione. Może to
także jedna z przyczyn rosnącego eu-
rosceptycyzmu?

To jest powierzchowne myślenie, ponieważ
kryzysu migracyjnego 2015-2016 nie prze-
widział praktycznie nikt. Byłem już wów-
czas ponad pięć lat przewodniczącym
Rady Europejskiej i przez ten czas ani
jedno państwo członkowskie nie wystąpiło
o wzmocnienie granic zewnętrznych strefy
Schengen. Ani Polska czy Węgry – nawet
z premierem Orbánem! – ani Włochy czy
Grecja. Nikt. Tak więc ten kryzys nas
wszystkich wziął z zaskoczenia. Po drugie,
w czasie jego trwania to nie instytucje
europejskie podejmowały decyzje, ale
państwa członkowskie. To Rada Euro-
pejska – reprezentująca wszystkie państwa
– musiała wówczas podejmować decyzje.
W końcu wszyscy zgodzili się na umowę
między UE a Turcją i nielegalna migracja
tamtą drogą została zatrzymana. Nato-
miast uchodźców przyjęła już głównie
Europa Zachodnia, wy jako państwa Eu-
ropy Środkowej ich nie przyjęliście. 

Sądzi Pan, że było to istotne naruszenie
europejskiej solidarności?

Nie, to było nawet coś więcej, ponieważ
za tym stała legislacja, przyjęta przez
Radę Ministrów UE większością kwalifi-
kowaną, i zaakceptowana następnie w Par-
lamencie Europejskim. Tak więc to było
prawo, które należy respektować. W Eu-
ropie obowiązuje zasada przestrzegania
prawa na poziomie krajowym, ale również
na poziomie unijnym. Co więcej, o relokacji
zdecydowały nie instytucje unijne. For-
malnie tak; ale kto tak naprawdę stanowi
te instytucje, a w szczególności Radę Eu-
ropejską? Państwa członkowskie.

Nie chcę bronić decyzji rządów Europy
Środkowej, ale w tym wypadku stawką
było bezpieczeństwo wewnętrzne. Ist-
niejący problem z weryfikacją osób
ubiegających się o azyl, a stąd strach
przed potencjalnymi aktami terroru.

Sądzi Pan, że w Europie Zachodniej nie
było takiego strachu?

Z pewnością był. Ale społeczeństwa
Europy Zachodniej są znacznie bardziej
heterogeniczne, z dużą grupą imigran-
tów z przeszłości. W Polsce i innych
krajach wyszehradzkich mamy pod tym
względem bardzo jednolite społeczeń-
stwo. Przyjmujemy wielu imigrantów
z Ukrainy, ale oni są kulturowo podobni
do nas. Takie homogeniczne społeczeń-
stwa dużo bardziej boją się przybyszów. 
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To jest argument innego rodzaju. Co nie
zmienia faktu, że w Europie Zachodniej
ten strach również występuje. Zresztą nie
wszystkie państwa zaczęły przyjmować
uchodźców. Głównie były to Niemcy
i Szwecja, do pewnego stopnia również
kraje Beneluksu. Natomiast kwestia soli-
darności została postawiona przez Włochy
i Grecję, które sygnalizowały: „Jesteśmy
po stronie przyjmującej i nie pomagacie
nam wystarczająco”. Pojawiło się również
wezwanie do solidarności ze strony Nie-
miec, mówiące: „Przyjęliśmy milion
uchodźców i nikt nie jest gotów przejąć
części z nich”. Tak więc istniała potrzeba
solidarności, ale przede wszystkim istniało
prawodawstwo, które należy respektować
niezależnie od obaw ludzi czy czegokolwiek
innego.

Gdyby miał Pan dzisiaj jako przewod-
niczący Rady Europejskiej rekomen-

dować przyjęcie lub nieprzyjęcie Polski
do Unii Europejskiej, co by Pan zrobił? 

Na to pytanie Panu nie odpowiem. Dla-
czego nie? Ponieważ nauczyłem się od
jednego z moich mistrzów w polityce:
„Nigdy nie odpowiadaj na hipotetyczne
pytania”.

W takim razie zapytam inaczej. Aktywo-
wanie art. 7 TUE przeciwko Polsce było
Pana zdaniem uzasadnioną decyzją? 

Tak, ponieważ była to decyzja oparta na
Traktatach. Możliwość uruchomienia art.
7 jest w nich przewidziana tak samo, jak
możliwość opuszczenia Unii. Nigdy nie
sądziliśmy, że ktoś opuści UE. Nie przy-
puszczaliśmy też, że art. 7 zostanie wpro-
wadzony w życie. Miejmy nadzieję, że
Brexit ostatecznie się nie wydarzy, a art.
7 nie pojawi się na stole Rady Europejskiej. 
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W tekście „Wunderkind i wojenna kata-
strofa” Rafał Matyja, oddawszy hołd in-
teligencji, oczytaniu i – co ma mniejsze
znaczenie dla przedmiotu niniejszego
tekstu – osobistemu bohaterstwu Adolfa
Bocheńskiego, odkłada jego pisma (a wraz
z nimi dorobek całej szkoły myślenia po-
litycznego, do której „Wunderkind” na-
leżał) na półkę z – owszem – klasyką, ale
należącą nieodwołalnie do przeszłości.
Co więcej, zdaniem Matyi Bocheński (jako
pisarz polityczny) poniósł porażkę, a źró-
deł tej porażki autor upatruje, za Stani-
sławem Mackiewiczem, w przedwczesnym
dojrzewaniu intelektualnym, które uwię-
ziło ten nieprzeciętny umysł w świecie
ukształtowanym przez młodzieńcze lek-
tury. Dojrzewaniem Bocheńskiego tutaj
zajmować się nie będziemy, jako że wieści
o jego porażce są zdecydowanie przed-
wczesne, a prowadzącą ku podobnym
wnioskom tezę można (ba! – trzeba) za-
kwestionować. 

Nieprzezwyciężalna
anachroniczność?

Jaka to teza? Matyja przekonuje o „nie-
przezwyciężalnej” anachroniczności analiz
Bocheńskiego, wynikającej z rzekomej za-
sadniczej zmiany systemu stosunków mię-
dzynarodowych, jaka miała nastąpić
w okresie wojen światowych. „Świat XIX-
wiecznej dyplomacji”, z jej „wyrafinowa-
nymi kalkulacjami”, odszedł do przeszłości
(Matyja nie wyjaśnia, czy i czym został
zastąpiony), Bocheński nie potrafił zaś
przezwyciężyć ograniczeń narzucanych
przez własną historyczną erudycję. Nie
poszedł za zmieniającym się światem. Za-
brakło mu wyobraźni, by przewidzieć nie-
przewidywalne. Nie wziął (nie mógł wziąć)
pod uwagę szaleństw nazizmu i komu-
nizmu. Jego koncepcje polityczne prze-
grały. Przed upływem dwóch lat od pub-
likacji jego najważniejszej książki, „Między
Niemcami a Rosją”, „nie było już niepo-

Jan SadkiewiCz
Doktorant na Wydziale Historycznym UJ. 
Wicedyrektor krakowskiego wydawnictwa Universitas.
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dległej Rzeczypospolitej, a kontynent ogar-
nęła wojna. Porządek europejski – stwier-
dza Matyja – o jakim pisali Mackiewicz
i Bocheński, legł w gruzach”.

Z tym ostatnim zdaniem nie sposób
się nie zgodzić. Ale porządek europejski
„legł w gruzach” także za Napoleona, nie
był taki sam po Bismarcku, rozsypał się
w roku 1918 i w 1989. Pytanie brzmi: czy
do przeszłości odszedł także system poli-
tyki międzynarodowej, o jakim pisali Mac-
kiewicz i Bocheński, czy zdezaktualizowały
się reguły, na których publicyści wileń-
skiego „Słowa” i „Buntu Młodych”/”Poli-
tyki” budowali swoje koncepcje polityki
zagranicznej?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, wyj-
dźmy na moment z wąskiego kręgu bied-
nej, rodzimej, poniewieranej przy lada
okazji myśli realistycznej, i sięgnijmy do
dorobku tych, których zgodnie chyba
uznaje się za mistrzów tej dyscypliny –
Anglosasów. Gdy u nas wyklinana jest
jako „pseudorealizm”, „rewizjonizm” itp.,
u nich cieszy się większą estymą zarówno
jako teoria, jak i praktyka.

Nie przeceniajmy ideologii

Jednym z wyróżników realistycznych teorii
polityki międzynarodowej (Kennetha Wal-
tza czy Johna Mearsheimera) jest prze-
konanie, że zachowanie państw determi-
nowane jest przede wszystkim przez ich
otoczenie (strukturę systemu międzyna-
rodowego), a nie przez wewnętrzny ustrój
czy strukturę społeczną. W związku z tym
realiści (używam tego pojęcia w rozumieniu
zwolenników tezy, że teorie realistyczne
trafniej niż inne wyjaśniają zachowania
państw na arenie międzynarodowej) nie
dzielą państw na „dobre” i „złe”, ponieważ
każde z nich działa zgodnie z tą samą
logiką, wynikającą ze stosunków sił, nie-

zależnie od poziomu kulturalnego oby-
wateli i tego, ilu z nich siedzi w więzieniach,
ani tego, czy sadza ich tam miły liberalnym
piórom demokrata, czy wstrętny dyktator.
Jakkolwiek więc nieprzyjemnie by to nie
zabrzmiało, zwolennicy realizmu politycz-
nego „szaleństw nazizmu i komunizmu”
nie uznają za cezurę domagającą się no-
wego paradygmatu analiz politycznych. 

Podobnie jest ze zdarzającymi się co
jakiś czas załamaniami ładu międzyna-
rodowego. Mearsheimer, przykładając
swą teorię realizmu ofensywnego do his-
torii politycznej ostatnich dwóch stuleci,
nie przeprowadza żadnego jakościowego
rozróżnienia między epokami przed i po
wojnach napoleońskich czy światowych.
Wręcz przeciwnie, wartości swej teorii
upatruje w tym, że dobrze (na tyle dobrze,
na ile to możliwe w naukach politycznych)
wyjaśnia ona zachowania mocarstw (a co
za tym idzie: przyczyny wojen) zarówno
w XIX, jak i w XX wieku. Reguły polityki
międzynarodowej i strategie, jakie wobec
nich przyjmują państwa, pozostają bowiem
niezmienne.
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W ten sam sposób na relacje mię-
dzynarodowe patrzył Bocheński, prze-
strzegając już w 1937 roku, by nie prze-
ceniać wpływu haseł ideologicznych gło-
szonych przez totalitaryzmy na konsek-
wencję w realizacji ich interesów pań-
stwowych. Kluczowa dla rozumowania
polskiego publicysty była tzw. zasada re-
latywizmu politycznego (nazwana nawet
przez Mackiewicza „lex Bocheński”), tj.
twierdzenie, że „potęga państwa jest od-
wrotnie proporcjonalna do siły państw
i narodów, z którymi ma ono sprawy
sporne”. Uzupełniona o pewne zastrze-
żenia (m.in. tezę, że w interesie państwa
może być wzmocnienie jednego z anta-
gonistów, o ile pozwala to na ugodzenie
innego, groźniejszego przeciwnika), reguła
ta jest bezcennym drogowskazem po
meandrach międzynarodowej polityki.
Pozwala na logicznie spójną interpretację
przebiegu wielu rozgrywek historycznych
i pozostaje płodna do dzisiaj. Mearshei-
merowska krytyka aktualnej polityki USA
wobec Rosji (naturalnego sojusznika prze-
ciw właściwemu przeciwnikowi – Chi-
nom), na przykład, oparta jest na bardzo
podobnych, jeśli nie wręcz identycznych
założeniach. 

Skoro już przy tym jesteśmy, to
wspomnijmy też o ofierze rozgrywek Wa-
szyngtonu i Moskwy – Ukrainie. Bocheński
i jego ideowi przyjaciele 70-80 lat temu
opisali właściwości sojuszu odległego mo-
carstwa zachodniego z niemocarstwowym
państwem środkowoeuropejskim. Odległe
mocarstwo może potrzebować mniejszego
państwa jako dywersanta wobec grani-
czących z regionem mocarstwowych ry-
wali, ale utrzymania takiego sojusznika
na dłuższą metę nie zaliczy do swoich
pierwszorzędnych interesów, i poświęci
go za ustępstwa na innych polach, szcze-
gólnie, że dla mocarstwa bliskiego (Nie-

miec czy Rosji) sytuacja w regionie jest
daleko istotniejszym elementem racji sta-
nu. Mearsheimer z kolei w swej analizie
kryzysu ukraińskiego zwraca uwagę na
konsekwencję Rosji w realizacji jej inte-
resów, nieodpowiedzialność Zachodu
(względnie perfidię – w zależności od
tego, czy zakładamy, że przywódcy „wol-
nego świata” zdają sobie sprawę z kon-
sekwencji swoich działań), wreszcie dez-
orientację narodu ukraińskiego, który na-
iwnie uwierzył, że UE i USA wymuszą na
Rosji włączenie ich państwa do struktur
europejskich i północnoatlantyckich. Tak
się nie stanie – przekonuje Mearsheimer –
ponieważ Ukraina jest dla Moskwy nie-
porównanie ważniejsza niż dla Zachodu,
dlatego Rosja będzie gotowa na znacznie
większe poświęcenia dla postawienia w tej
sprawie na swoim, albo uczynienia z Ukrai-
ny ziemi niczyjej.

Człowiek dziewiętnastowieczny

Zważywszy powyższe bez zdziwienia od-
krywamy, że przeciwnicy Mearsheimera,
gdy chcą go zdezawuować, nazywają go
„19th century man”.

Tropów łączących „Wunderkinda” ze
współczesnym amerykańskim profesorem
jest więcej. Obaj wytykają błędy polityczne,
polegające na nietrafnej definicji interesu
narodowego lub chybionej strategii jego
realizacji, ale nie znajdziemy u nich cienia
pretensji do mocarstw za to, że postępują
one zgodnie ze swoją racją stanu, nawet
jeżeli wiąże się to z „krzywdą” innych
uczestników gry, nawet jeżeli realizacja
interesu politycznego odbywa się – jak
pisał von Clausewitz – „innymi środkami”.
Postrzeganie postawy agresywnej w rela-
cjach międzynarodowych jest bodaj naj-
jaskrawszą analogią między myślą poli-
tyczną jednego i drugiego.
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Realizm ofensywny bierze swoją na-
zwę z przekonania, że struktura systemu
międzynarodowego sprzyja dążeniu do
poprawiania swojej pozycji kosztem rywali.
Pochwała wojny agresywnej – młody Bo-
cheński stawiał sprawę nieco ostrzej –
była przedmiotem debiutanckiej książki
omawianego autora (Tendencje samo-
bójcze narodu polskiego, napisane w 1925
roku wraz z bratem Aleksandrem); prze-
trwała ona ewolucję poglądów z przełomu
dekad, by stać się zasadniczym elementem
koncepcji sojuszu z Niemcami przeciw
Rosji sowieckiej w latach 30. Podsumo-
wując: osłabianie sąsiadów – wszelkimi
środkami, do wojny włącznie – jest dla
„ludzi dziewiętnastowiecznych” tak samo
„normalną” metodą prowadzenia polityki,
jak i wzmacnianie sił własnych. „Ludzie
XXI wieku” – powiada Mearsheimer –
„tego nie rozumieją; cenę, niestety, płacą
państwa słabe, wtrącone w tryby rozgry-
wek między mocarstwami”.

Schemat antagonizmów

Większą uwagę chciałbym jednak zwrócić
na samą metodę myślenia. Mearsheimer
tworzy pewien uniwersalny model zacho-
wania państw, który następnie poddaje,
zgodnie z postulatem Hansa Morgenthaua,
testowi logicznemu i empirycznemu, tj.
odpowiada na pytania: 
– Czy wnioski logicznie wynikają z przy-
jętych założeń? 
– Czy teoria pozwala na uporządkowanie
i nadanie sensu wydarzeniom historycz-
nym, które bez niej pozostają niepowią-
zane i niezrozumiałe? 

Temu samemu testowi poddaje się
model opisany przez Bocheńskiego. 

Chodzi o – wspomniany zdawkowo
przez Matyję – tzw. schemat antagoniz-
mów. Bocheński zauważył, że w ramach

niemal każdego antagonizmu wyróżnić
można stronę, która pragnie porozumie-
nia, oraz drugą, która porozumienie od-
rzuca. Trwałość antagonizmu jest bezpo-
średnio uzależniona od siły tej strony,
która nastawiona jest bardziej nieustę-
pliwie; im silniejsza jest pozycja strony
nastawionej ugodowo, tym większe praw-
dopodobieństwo zażegnania konfliktu. 

W tym miejscu trzeba dodać, że Bo-
cheński, za Mackiewiczem, Studnickim
i Dmowskim, uważał za regułę (kolejne
„prawo” polityki) zależność koniunktury
politycznej dla Polski od natężenia anta-
gonizmu niemiecko-rosyjskiego. Teore-
tycznie więc – wracamy do schematu an-
tagonizmów – Polska, pragnąc przedłużyć
antagonizm niemiecko-rosyjski, powinna
dążyć do zbliżenia z silniejszym, bardziej
agresywnym z obu potężnych sąsiadów,
ponieważ ten słabszy zawsze będzie bar-
dziej skłonny do przehandlowania Polski
w zamian za przyjaźń silniejszego (nota
bene wniosek ten stanowi wyjątek od
innej przyjętej w stosunkach międzyna-
rodowych zasady, że jeśli się ma dwóch
przeciwników wzajemnie również skłó-
conych, należy raczej popierać słabszego
przeciw silniejszemu). Sojusz z silniejszym
sprzyjać będzie całkowitemu rozbiciu słab-
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szego (ale wciąż przecież znacznie silniej-
szego od Polski) sąsiada, a przynajmniej
zabezpieczać będzie przed jego apetytem;
wystąpienie przeciw silniejszemu osłabi
jego stanowisko, wyrównując tym samym
siły obu sąsiadów i zachęcając ich do
przypieczętowania tej równowagi rozbio-
rem Polski. 

Klucz do historii

I oto mamy w ręku klucz do zrozumienia
historii Polski ostatnich 300 lat, o ile
lepszy od mitów powstańczych i demo-
kratycznych (jakoby droga do niepodle-
głości wiodła przez permanentne powsta-
nia vel powrót do zapoznanych ideałów
wolności i równości) czy fatalizmu, ścią-
gającego z barków polityków polskich od-
powiedzialność za skutki takich czy innych
działań. 

W XVIII wieku to Rosja broniła in-
tegralności terytorialnej Rzeczypospolitej
przeciw zakusom pruskim. Dopiero polskie
odruchy przeciw hegemonii rosyjskiej
(konfederacja barska, polityka zagraniczna
Sejmu Wielkiego) pozwoliły Prusom prze-
forsować rozbiory, które – wbrew po-
wszechnemu u nas przekonaniu – były
porażką rosyjskiej polityki zagranicznej,
zmuszonej do podzielenia się swoim wa-
salem z mocarstwami germańskimi. 

W połowie XIX wieku cały czas stroną
silniejszą była Rosja, a stroną szukającą
porozumienia – Prusy, przede wszystkim
bismarckowskie. W tym kontekście do-
piero można w pełni zrozumieć fatalne
skutki polityczne powstania styczniowego,
które zacieśniło, rozpadający się już, sojusz
rosyjsko-pruski i oddaliło naturalne (wo-
bec rosnącej potęgi niemieckiej – kłania
się zasada relatywizmu) zbliżenie fran-
cusko-rosyjskie – czyli opóźniło o 30 lat
powstanie koniunktury międzynarodowej,

która doprowadziła do wybuchu pierwszej
wojny światowej, i – w efekcie – do od-
zyskania przez Polskę niepodległości. 

Jeszcze u progu XX wieku koncepcja
oparcia na Rosji (tj. koncepcja Dmow-
skiego) była uzasadniona, dopiero bowiem
sukcesy niemieckie na froncie wschodnim
w pierwszych latach wojny światowej
przyniosły zmianę stosunku sił i odwró-
cenie tendencji, poprzez obudzenie im-
perialistycznych planów Rzeszy na Wscho-
dzie, co po raz pierwszy w historii wskazało
Polsce miejsce u boku Niemiec. Klęska
1918 roku zahamowała realizację tych
planów, ale kiedy w latach 30. oba mo-
carstwa wracały do aktywnej polityki za-
granicznej, Bocheński nie miał wątpli-
wości, kto jest stroną agresywną i po
czyjej stronie powinna się opowiedzieć
Rzeczpospolita. 

Bocheński ciągle żywy

Nie podejmuję się tutaj przymierzać mo-
delu Bocheńskiego do realiów po 1945
czy po 1989 roku. Dość powiedzieć, że
w drugiej połowie lat 30. XX wieku było
to najtrafniejsze sformułowanie polskiej
racji stanu i nikt do tej pory rozumowania
Bocheńskiego podważyć nie potrafił. 

Warto jeszcze wspomnieć o kontek-
ście, bez którego – jak słusznie zauważa
Matyja – trudno zrozumieć istotę myśli
Bocheńskiego. Wskazałbym jednak inny
niż powszechne w latach 30. rojenia o Pol-
sce mocarstwowej. Za klasyczny przykład
„nieprzewidywalnego” w dyskusji o poli-
tyce zagranicznej II RP podaje się zazwy-
czaj pakt Ribbentrop-Mołotow. „Jeżeli
ktoś twierdzi, że to było do przewidzenia,
to wszyscy oszaleli. Przeciętny dyplomata,
lider amerykański, francuski czy polski,
nie przewidzieli paktu Ribbentrop-Mo-
łotow, bo uważano z aksjomatu, że to
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sprzeczności nie do pogodzenia” – mówił
parę lat temu Piotr Zaremba, by wymienić
tylko jeden głos z wielu. Otóż na kartach
„Między Niemcami a Rosją” pakt nie tylko
został przewidziany, ale precyzyjnie została
też wskazana jego bezpośrednia przyczy-
na – przystąpienie Polski do bloku anty-
niemieckiego, które osłabiło stronę agre-
sywną w antagonizmie niemiecko-sowiec-
kim. Oto kontekst, który pozwala praw-
dziwie docenić dorobek „Wunderkinda”. 

Można by mu oczywiście wytknąć
pewne błędy (któż ich nie popełnia) i fał-
szywe prognozy, nie mogą one jednak
przysłonić tego, co w jego myśli trwałe
i uniwersalne. Nie mieliśmy wielu piór,
które potrafiłyby tak trafnie rozpoznawać
mechanizmy polityki międzynarodowej.
Bocheński zasługuje na miejsce we współ-
czesnej refleksji nie jako portret na ścianie,
lecz intelektualnie żywy inspirator dyskusji,
tym bardziej, że jego sposób myślenia

nie jest u nas bynajmniej nadreprezento-
wany. A już szczególnie warto wracać do
niego w momencie, kiedy jego koncepcje
w pewnym stopniu się zmaterializowały
w postaci konfliktu ukraińsko-rosyjskiego.
Zamykając go w szafie z anachronizmami,
pozbawiamy się bezcennego instrumentu
rozumienia polityki.

Mearsheimer przylepianą mu ety-
kietkę przyjmuje za dobrą monetę, uznając
ją za synonim zwolennika realizmu poli-
tycznego. Tak – powiada – jestem „czło-
wiekiem XIX stulecia”, Władimir Putin
też jest „człowiekiem XIX stulecia”, przy-
wódcy chińscy są „ludźmi XIX stulecia” –
dlatego ich postawy i działania bywają
tak trudne do zrozumienia dla tych wszyst-
kich „ludzi XXI wieku”, którzy nie rozu-
mują w kategoriach stosunków sił.

Bocheński również był człowiekiem
XIX stulecia. I to właśnie czyni go aktua-
lnym. 
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W ostatnich latach o. Maciej Zięba opub-
likował trzy ważne książki, które powinny
być lekturą obowiązkową dla tych, którzy
interesują się skomplikowanymi relacjami
Kościoła i polityki w polskim i europej-
skim kontekście. Głos dominikanina jest
odosobniony dlatego, że wymyka się
wszechobecnym w ostatnich latach po-
laryzacjom – Zięba broni daleko idącego
dialogu chrześcijaństwa z polityczną no-
woczesnością. Jako kościelny centrysta
dystansuje się zarówno względem naj-
bardziej progresywnych tendencji w Ko-
ściele, jak i od katolickich „frankistów”,
którzy najchętniej widzieliby Polskę jako
państwo de facto wyznaniowe, skiero-
wane przeciw nowoczesności politycznej
i społecznej. 

Lekturę książek filozofa można osnuć
wokół pytania o relację katolicyzmu z li-
beralizmem, zarówno w jego znaczeniu
filozoficznym, jak i ekonomicznym. Relacja
ta to jeden z ważniejszych tematów jego
opus magnum – książki pt. „Papieska
ekonomia. Kościół, rynek, demokracja”.
Choć słowo „liberalizm” nie pojawia się

już w papieskich encyklikach jako synonim
wszelkiego zła, to niewątpliwie ta ideologia
polityczna jest często uważana za wrogą
chrześcijaństwu i katolicyzmowi. Nawet
tak głęboko zaangażowani w dialog z no-
woczesnością katoliccy intelektualiści jak
Emmanuel Mounier uważali liberalizm
za zagrożenie dla chrześcijaństwa większe
niż faszyzm.

Krytyka lewicujących papieży

Prehistorią opowieści snutej w „Papieskiej
ekonomii” jest niemal totalna wojna mię-
dzy porządkiem liberalno-demokratycz-
nym a Kościołem, symbolizowana chyba
najbardziej przez „Syllabus Errorum”
Piusa IX – opublikowany w roku 1864
spis błędów nowoczesności, w którym
znalazła się np. wolność słowa i liberalizm.
W tym kontekście ważna jest także wcześ-
niejsza encyklika „Mirari vos” Grzegorza
XVI z 1832 roku, która jest krytyką dzia-
łalności katolickich reformatorów z dzien-
nika „L’Avenir” szukających pogodzenia
katolicyzmu z polityczną nowoczesnością

MiChał Matlak
Doktor nauk politycznych i społecznych, absolwent Europejskiego
Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, 
stały współpracownik “Kultury Liberalnej”,

O. Zięba jest reprezentantem tej chrześcijańskiej szkoły politycznej, która
akceptuje demokrację liberalną przy jednoczesnym uznaniu, że nie może
ona istnieć bez oparcia w transcendencji

Czy katolik może być liberałem? 
trylogia ojca zięby



zgromadzonych m.in. wokół dominikanina
Lacordaire’a. 

Z kolei początkiem tej opowieści jest
długi i owocny pontyfikat Leona XIII (au-
tora ponad stu encyklik!), który ograniczył
pole konfliktu w walce z nowoczesnym
państwem i dał Kościołowi sygnał do roz-
poczęcia dialogu przynajmniej na niektó-
rych polach. Jego owocem jest trwający
już ponad stulecie rozwój katolickiej nauki
społecznej, za której początek uważa się
jego najważniejszą encyklikę – „Rerum
Novarum” (1891).

Leon XIII faktycznie odpowiedział
na wyzwania nowoczesności inaczej niż
wcześniejsi papieże, po części także dla-
tego, że skala wyzwań przed nim stojących
była szczególna – rewolucja przemysłowa
rozsadzała świat tradycyjnych wartości
w sposób bezprecedensowy. Sformułował
zasadę neutralności Kościoła wobec form
władzy politycznej pod warunkiem, że
odpowiadają one prawu naturalnemu.
W ten sposób Kościół de facto porzucił
sojusz z ancien regime’ami ówczesnej
Europy. Leon XIII wskazał na wagę struk-
tur pośrednich między jednostką a pań-
stwem – poczynając od rodziny, a kończąc
na związkach zawodowych, których za-
kładanie poparł. Choć nie popierał de-
mokracji chrześcijańskiej (chadecji) jako
projektu politycznego, doprowadził do
zadomowienia się słowa „demokracja”
w nauce społecznej Kościoła, co było nie
lada osiągnięciem.

Wartością „papieskiej ekonomii” jest
obecna w niej łagodna, acz zauważalna
krytyka niektórych ze stanowisk papieży
(zazwyczaj tych gospodarczo lewicujących)
i nieukrywanie poważnych różnic w po-
dejściu papieży do gospodarki i polityki.
Przykładem może być choćby krytyczne
stanowisko o. Zięby względem encykliki
Piusa XI wydanej w czterdziestolecie „Re-

rum Novarum” – „Quadragesimo anno”
(1931). Pius XI wyraźnie dystansuje się
od liberalizmu gospodarczego (który na-
zywa bożyszczem) i opowiada się za kor-
poracjonizmem, co miało silny związek
z nostalgią za wiekami średnimi. Odwo-
ływali się do tego, często manipulatorsko,
Mussolini, Salazar i Franco. Dla niemiec-
kich ordoliberałów korporacjonizm był
z kolei pomysłem na złagodzenie walki
klas, a nie zlikwidowanie konkurencji –
ale to już zupełnie inna historia.

„Quadragesimo anno” to jednak nie
tylko korporacjonizm. To także, co Zięba
odnotowuje z aprobatą, wprowadzenie
do katolickiej nauki społecznej zasady
pomocniczości – przekonania, że to, co
jednostka albo mniejsze komórki spo-
łeczne są w stanie zrobić same, nie po-
winno być robione przez państwo. Ideałem
w tej wizji jawiło się państwo zdecentra-
lizowane, bogate wielością społecznych
więzi – ta zasada trafiła z katolickiej nauki
społecznej do traktatów europejskich za
sprawą katolika Jacquesa Delorsa, choć
Unia Europejska ma wyraźny kłopot z jej
realizacją.
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Amerykanizacja katolicyzmu?

Najważniejszą (i najdłuższą) częścią książki
Macieja Zięby jest jednak jego refleksja
nad encykliką „Centesimus annus”,
 wydaną (zgodnie z tytułem) w stulecie
„Rerum novarum”. Zięba pokazuje, że
Jan Paweł II idzie najdalej w swej próbie
dialogu z gospodarczym (ale także poli-
tycznym) liberalizmem. Widać wyraźnie
radość papieża z wydarzeń roku 1989
i jego daleko posuniętą afirmację dla wol-
nego rynku i liberalnej demokracji. To
nie przypadek: Jan Paweł II zaprosił do
pracy nad encykliką amerykańskich ka-
tolików – Richarda Neuhausa, George’a
Weigela i Michaela Novaka – pozytywnie
nastawionych do wolnego rynku i demo-
kracji. Ten jednoznacznie przychylny sto-
sunek ma jednak tradycyjne ograniczenia:
Jan Paweł II przypomina o tym, że włas-
ność nie jest wartością absolutną i zauważa
łatwość popadania społeczeństw kapita-
listycznych w konsumpcjonizm, na co re-
ceptą ma być kultywowanie cnót (w ro-
zumieniu arystotelesowsko-tomistycznym)
w liberalnych społeczeństwach, by chronić
je przed relatywizmem.

Działalność o. Zięby jest zresztą w du-
żej mierze wynikiem jego kontaktów z pa-
pieżem Janem Pawłem II. Trudno się
więc dziwić, że to jemu poświęca naj-
większą część swojej książki. Zięba, in-
spirowany poszukiwaniami Jana Pawła,
był zresztą współautorem czegoś, co z nie-
małą dozą publicystycznej przesady można
by nazwać planem „amerykanizacji” pol-
skiego katolicyzmu (używam tego pojęcia
opisowo, a nie wartościująco). Jan Paweł
II był świadomy, że model Kościoła, który
wytworzył się w czasie PRL-u (głównie
za sprawą kardynała Wyszyńskiego), musi
ulec zmianie w nowej rzeczywistości po
roku 1989. Inspiracją dla tego przeobra-

żenia miały być Stany Zjednoczone i śro-
dowiska amerykańskich intelektualistów
katolickich zgromadzonych m.in. wokół
kwartalnika „First Things”. To plan, któ-
rego skutki okazały się mocno ograniczone
w kontekście całego polskiego Kościoła –
duża część polskich duchownych i epi-
skopatu przyjęła zmiany po roku 1989
z dużą nieufnością. Za długotrwały i po-
ważny skutek współpracy Zięby i „Ame-
rykanów” uważać można Instytut Tertio
Millennio – jedną z pierwszych nowo-
czesnych struktur polskiego Kościoła, gro-
madzących młodych ludzi wokół katolickiej
nauki społecznej ze szczególnym uwzględ-
nieniem nauk Jana Pawła II. Tu skutki
są poważne i długotrwałe – dziś wiele
postaci związanych z ITM pełni różne
role w mediach, polityce, organizacjach
pozarządowych, biznesie – zresztą z bardzo
różnych stron sceny politycznej. 

Czy Europejczyk może (nie) być
chrześcijaninem?

Drugi wielki temat o. Macieja Zięby to
Europa. To jej poświęcił książkę „Nie-
pewne, nieznane, niebezpieczne. Rozwa-
żania o Europie”, a także „Kłopot za kło-
potem. Katolik w dryfującej Europie”.
W pierwszej z nich opisuje grę trzech
wielkich intelektualnych prądów w historii
europejskiej – średniowiecznej cywilizacji
christianitas (symbolizowanej u Zięby
przez Alkuina, doradcę Karola Wielkiego),
nowożytnej religii oświeceniowego postępu
(symbolizowanej przez Izaaka Newtona)
oraz powojennej koncepcji budowania
społeczeństwa otwartego (liberalnej w swej
naturze), które miało odrzucać to, co
w chrześcijaństwie i ideologiach oświe-
ceniowych totalitarne (tu symbolem jest
Karl Popper). Nietrudno więc zgadnąć,
że to w syntezie cywilizacji chrześcijańskiej
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i koncepcji społeczeństwa otwartego widzi
o. Zięba największą szansę na odrodzenie
Europy. Filozof przypomina, że początki
Europy jako wspólnoty kulturowej są bez-
sprzecznie chrześcijańskie – choć ogromne
znaczenie dla tej wspólnoty miało dzie-
dzictwo antyczne, a nowoczesna Europa
definiowała się niejednokrotnie anty-
chrześcijańsko, to jest to fakt raczej rzadko
podważany. Dlatego wielkim zaskoczeniem
była niechęć europejskich elit do ujęcia
chrześcijaństwa w preambule Traktatu
Konstytucyjnego, który – choć upadł
w przegranych referendach we Francji
i Holandii – został w większości zawarty
w obowiązującym traktacie lizbońskim.
Za podobnie znaczący o. Zięba uznaje
brak zgody Parlamentu Europejskiego na
powołanie Rocco Buttiglionego na komi-
sarza UE.

Niektórzy mogliby wskazać, że o. Zię-
ba nie docenia pozytywnej pracy, która
została wykonana na polu relacji instytucji
europejskich i kościołów (szczególnie Ko-
ścioła Katolickiego). Jej przykładem jest
art. 17 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, który nakłada na instytucje
europejskie obowiązek dialogu z organi-
zacjami religijnymi – jego prawie dzie-

sięcioletnie funkcjonowanie pokazuje, że
to Kościół Katolicki jest głównym aktorem
tego dialogu. Umieszczenie tego artykułu
nie byłoby zresztą możliwe, gdyby nie
inicjatywa Jacquesa Delorsa „Soul for
Europe”, która rozpoczęła cykl kontaktów
z Kościołami. Celem tych działań było
rozszerzenie poparcia dla integracji eu-
ropejskiej i wzmocnienie jej oparcia w kul-
turowym dziedzictwie Europy. Choć te
inicjatywy odniosły jedynie połowiczny
sukces, to przeczą one według mnie prze-
konaniu dominikanina o antyreligijnym
charakterze dzisiejszej Europy.

To prowadzi do istotnego pytania
o to, czy „Bruksela” jest faktycznie laicka
i w dużej mierze antychrześcijańska, jak
ją ocenia o. Zięba, czy też może raczej
agnostyczna ze swoim kultem światopog-
lądowej neutralności. Przeciw tezie o eu-
ropejskiej chrystofobii (termin prof. Jo-
sepha H.H. Weilera) świadczyć mógłby
na przykład fakt, że od czasu wyboru pa-
pieża Franciszka także w Brukseli mamy
do czynienia z pewnego rodzaju francisz-
komanią – do papieża pielgrzymowali
znany z dobrego odczytywania społecznych
nastrojów przewodniczący Rady Euro-
pejskiej, Donald Tusk, przewodniczący
Komisji Europejskiej Jean-Claude Jun-
cker, a także lewicowy przewodniczący
Parlamentu Europejskiego Martin Schulz.
I to wszystko mimo tego, że Franciszek
mocno współczesną Europę krytykuje,
nazywając ją – jak często przypomina au-
tor „Kłopotu…” – „bezpłodną babcią”.
Choć nie dałoby się obronić tezy o po-
ważnej próbie odnowienia chrześcijańskich
korzeni Europy (franciszkomania euro-
pejskich biurokratów jest oczywiście dość
powierzchowna), to raczej nieprawdą jest
twierdzenie, że Unia chce nas ich pozbawić.
Za słabnięcie owych korzeni odpowiadają
raczej sami Europejczycy, coraz mniej
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zainteresowani chrześcijaństwem, a nie
instytucje europejskie.

Istnieje nić porozumienia

O. Zięba jest reprezentantem tej chrze-
ścijańskiej szkoły politycznej, która ak-
ceptuje demokrację liberalną przy jed-
noczesnym uznaniu, że nie może ona ist-
nieć bez oparcia w transcendencji. Być
może najtrafniejszym cytatem tej szkoły
jest słynna maksyma Ernsta-Wolfganga
Böckenfördego, który pisał, że świeckie
państwo ze swą naczelną zasadą wolności
potrzebuje do swego istnienia normatyw-
nych przesłanek, których samo sobie nie
może zagwarantować. W tej logice kato-
licyzm nie jest wrogiem liberalnej demo-
kracji, ale wręcz przeciwnie – jej głównym
sojusznikiem i obrońcą. Dominikanin
często odwołuje się do dwóch rzeczywis-
tości historycznych: początków państwa
amerykańskiego i jego tradycji politycznej,
osadzonej w koncepcji cnót, oraz nie-
mieckiego ordoliberalizmu, który łączył
afirmację wolnego rynku z naciskiem na
wsparcie dla struktur pośrednich między
państwem a jednostką, ze szczególnym
uwzględnieniem rodziny (temu drugiemu
Zięba poświęcił znakomity esej pt. „Czy
możliwy jest cud antropologiczny?” w „Kło-
pocie za kłopotem”). Autor niejednokrotnie
pokazuje też, że klasycy liberalizmu – jak
John Locke, Adam Smith czy John Stuart
Mill – nie odrzucali transcendencji, a włas-
ność prywatna, jakkolwiek fundamentalna
dla zabezpieczenia wolności osobistej,
była dla nich wartością relatywną.

Nie można jednak zbyt pochopnie
mówić o pełnej kompatybilności libera-
lizmu i katolicyzmu – tu największym
problemem wydaje się być, jak pokazuje
np. Marcin Król w znakomitej, trochę za-
pomnianej, książce „Liberalizm strachu

czy liberalizm odwagi?” kwestia stosunku
liberalizmu do prawdy. Kościół jest prze-
konany, że jest jej depozytariuszem,
a współczesna doktryna liberalna zazwy-
czaj nie uznaje pretensji do posiadania
prawdy, ani absolutyzowania jej. 

Tym niemniej istnieje pewna nić po-
rozumienia. Kościół wg filozofa idącego
tropem Jana Pawła II nie może uznawać
się za właściciela prawdy. Tutaj docho-
dzimy do jednego z największych osiągnięć
o. Zięby – uwypuklenia różnicy między
wiarą chrześcijańską a ideologią. O ile
Kościół jest przekonany o absolutnym
charakterze prawdy, to wie także, że prze-
rasta ona tak jego instytucję, jak i czło-
wieka. Dlatego prawda musi mieć cha-
rakter antyideologiczny – musi być po-
dejrzliwa wobec wszelkich doktryn, które
proponują całościowe wyjaśnienie rze-
czywistości. „Absolutna pewność – po-
siadana przez Kościół – niemożności zbu-
dowania Królestwa Bożego tu, na ziemi,
która płynie z prawdy o grzechu pierwo-
rodnym, implikuje antymodelowy cha-
rakter katolickiej nauki społecznej” („Pa-
pieska ekonomia”, str. 156).

Nie ma zbyt wielu podstaw dla tezy,
że liberalizm zrodził się wyłącznie z chrze-
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ścijaństwa, za sprawą jego nacisku na
znaczenie jednostki i wolność jej sumienia.
Wiele tendencji liberalnych miało w sobie
silne antychrześcijańskie ostrze i poza-
chrześcijańskie źródła (jak np. grecką fi-
lozofię sofistów i Oświecenie, częściowo
wymierzone w chrześcijaństwo). Nie zmie-
nia to jednak faktu, że zarówno religia
chrześcijańska, jak i liberalna filozofia
polityczna miejscami mogą być dla siebie
bardzo pożyteczne. Chrześcijaństwo, szcze-
gólnie katolicyzm, akceptując liberalny
sposób myślenia, trudniej popada w ideo-
logię czy totalitaryzm, natomiast libera-
lizm, odnajdując znaczenie chrześcijań-
stwa, trudniej staje się cynicznym relaty-
wizmem. 

Za pomoc w napisaniu tekstu dzię-
kuję ojcu Rafałowi Wawrzyńczykowi OP.

Maciej Zięba, „Papieska ekonomia. Ko-
ściół, rynek, demokracja”, Wydawnic-

two ZNAK, Kraków 2016 (to uzupełnio-
na wersja jego książki „Papieże i kapita-

lizm”, ZNAK 1998).

Maciej Zięba, „Kłopot za kłopotem. Ka-
tolik w dryfującej Europie”, Wydawnic-

two W Drodze, Poznań 2015.

Maciej Zięba, „Niepewne, nieznane, nie-
bezpieczne. Rozważania o Europie”,
Wydawnictwo PIW, Warszawa 2011.
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W dziedzinie polityki wiele się zmienia
z upływem lat. Nic dziwnego: świat się
przeobraża. Ale jedna zmiana jest szcze-
gólna: porzucenie czy zupełne niezrozu-
mienie haseł ochrony środowiska natu-
ralnego przez kręgi prawicowe. Ekologia,
wbrew dzisiejszym wyobrażeniom, była
kiedyś bliższa konserwatystom niż lewicy. 

Konserwatyzm i konserwacja

Anthony Giddens pisał: „Nie ma oczy-
wistych powiązań między (…) ekologią
a myśleniem lewicowym. Wczesne formy
(…) ochrony przyrody łączyły się szcze-
gólnie z krytyką modernizacji pochodzącą
ze starego konserwatyzmu. (…) «Zachowanie
przyrody» (…) wyraźnie łączy się z kon-
serwatyzmem jako obroną dziedzictwa
przeszłości”. 

Ochrona środowiska jest zbieżna z kil-
koma postawami konserwatywnymi.
Pierwsza to niechęć wobec gwałtownych
zmian i ich skutków. Hans Jonas stworzył
„zasadę ostrożności”, która stała się fun-
damentem polityki ekologicznej: jeśli nie

jesteśmy pewni, czy jakieś rozwiązanie
przyniesie poprawę sytuacji lub nie do-
prowadzi do jej pogorszenia, powinniśmy
je odrzucić lub wprowadzać w życie ostroż-
nie. Wypisz-wymaluj: sedno doktryny
konserwatywnej. 

Druga zbieżność to postrzeganie
świata jako ciągłości. Przyroda ewoluuje
przez wieki, podobnie jak ludzka kultura,
zbiorowości i ich tradycje. Przychodzą
z przeszłości i sięgają w przyszłość. Ko-
lejna wspólna cecha to sceptyczna
postawa wobec postępu. Konserwatyzm
jest ostrożny wobec wiary, że wszystko
nieustannie i bez końca zmienia się na
lepsze. Zwraca uwagę na straty, skutki
uboczne i komplikacje. Tak samo rzecz
widzi wielu ekologów: postęp technolo-
giczny czy gospodarczy niesie nie tylko
korzyści, ale także zniszczenia siedlisk
lub pogorszenie stanu całej natury. Zmia-
na nie zawsze jest na lepsze. Czwarta
wspólna płaszczyzna to sceptycyzm wobec
materializmu i nadmiernego racjonaliz-
mu. Przyroda, krajobraz i natura są, po-
dobnie jak tradycja i etos, czymś więcej

reMiGiUSz okraSka
Socjolog, współzałożyciel, a następnie redaktor naczelny 
pism „Obywatel” i „Nowy Obywatel”. 
Twórca koncepcji i redaktor portalu www.lewicowo.pl

Dziś na prawicy trudno o taki stosunek wobec kultury i przyrody, jaki sto
lat temu rzadko występował na lewicy. Tymczasem ochrona środowiska
jest zbieżna z kilkoma postawami konserwatywnymi

Jak prawica ekologię porzuciła



niż zestawem atomów dających się poli-
czyć i wpisać w tabele. 

Oba kierunki uważają też, że należy
zachować i chronić pewne zjawiska z prze-
szłości. Stąd rezerwaty czy parki narodowe
oraz różne pomysły na ochronę dziedzict-
wa kulturowego. Czeski filozof i działacz
ekologiczny Erazim Kohák stwierdził:
„Organizacje ochroniarskie i powszechny
romantyczny zwrot ku przyrodzie mają
zdecydowanie konserwatywny odcień: to
protest tych, którzy kochają las przeciwko
«ludzkim hordom» wycieczkowiczów z ich
głośną muzyką i piwem. (…) Ruch ekolo-
giczny ma właśnie «konserwatywną część
składową», a konserwatywna prawica –
swe ochroniarskie skłonności”.

Najmocniej ekologia zespala się z pra-
wicą tam, gdzie chodzi o ochronę kon-
kretnych miejsc. W eseju „Miejsca utra-
cone” Czesław Miłosz pisał: „«Zakorze-
nienie» jest zapewne stałą potrzebą natury
ludzkiej. (…) Pewnie mieliby tu coś do
dodania naukowcy zajmujący się obycza-
jami zwierząt i ptaków, zwłaszcza ścisłą
terytorialnością każdego przedstawiciela
gatunku i obroną własnego terytorium”. 

Rdzeń terminu „ekologia” pochodzi
od gr. oikos – dom. Ekologia to w naj-
prostszym odruchu ochrona domu, ro-
zumianego jako pielęgnacja terytorium,
w którym osadzone jest ludzkie życie.
Francuski poeta i działacz ekologiczny
René Char wyraził to dosadnie: „Bijemy

się o ten krajobraz, gdyż dla nas wart jest
on więcej niż chleb. Nic go nam nie za-
stąpi”. Jego rodak, współpracownik de
Gaulle’a i propagator ochrony środowiska,
Philippe Saint-Marc, dodawał: „Okale-
czając krajobrazy, w których przyroda ze-
spalała się z kulturą, wykreśla on [czło-
wiek] swą przeszłość, kruszy i rozmywa
swą osobowość narodową, regionalną i lo-
kalną”. 

Prawica w akcji

Wszystkie te powody skłaniały częściej
prawicę niż lewicę do interesowania się
ochroną środowiska.

Republikański prezydent USA, Theo-
dore Roosevelt, przez lata wspierał m.in.
tworzenie parków narodowych i rezer-
watów przyrody. W 1915 r. w tekście
„Ochrona dzikiej przyrody” pisał: „Oświe-
ceni mężczyźni i kobiety zaczęli podej-
mować skuteczne działania mające za-
trzymać bezsensowne niszczenie tego, co
raz zniszczone nigdy nie będzie mogło
być odtworzone. (…) Ludzie zaczęli do-
ceniać potrzebę zachowania dzikiej przy-
rody, nie tylko dlatego, że jest użyteczna,
ale także dlatego, iż jest piękna”. 

W Niemczech do prekursorów eko-
logii należał Wilhelm Riehl, konserwa-
tywny historyk i myśliciel. W drugiej po-
łowie XIX w. apelował o ochronę przyrody
i krajobrazu, jako ważnych dla „organizmu
narodowego”. Jego poglądy inspirowały
m.in. konserwatywno-romantyczny ruch
młodzieżowy Wandervögel (Wędrowne
Ptaki), który propagował ochronę natury
i krajobrazu wobec „inwazji” cywilizacji
przemysłowej. Z kolei wybitny filozof Lud-
wig Klages dokonał syntezy konserwa-
tyzmu kulturowego z poglądami, które
o kilkadziesiąt lat wyprzedziły nurt „eko-
logii głębokiej”. W 1913 r. opublikował
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manifest „Mensch und Erde” (Człowiek
i ziemia), odrzucający ludzkie uzurpacje
do panowania nad naturą i uznający przy-
rodę za kluczowy element świata (bio-
centryzm). 

Poglądy ekologiczne były też popu-
larne w nurcie zwanym „konserwatywnym
rewolucjonizmem”. Najpełniej wyraziła
je „Perfekcja techniki” Friedricha Georga
Jüngera. W książce z 1939 r. czytamy:
„Na akty przemocy ziemia odpowiada nie
inaczej niż człowiek, którego życie nara-
żone jest na szwank. Gdy karczuję las dla
pól, wówczas plony tych pól będą mniejsze.
Gdy góry pozbawię lasu, wówczas spus-
toszy je erozja. Gdy odwodnię bagna, gdy
obmuruję i wyprostuję koryta rzek, wów-
czas gospodarka wodna popadnie w nieład.
Gdy zaorzę step, wówczas powstaną pu-
stynie. Gdy całkowicie wytrzebię dziką
przyrodę, oznaczać to będzie nie tylko
koniec wszelakiej zwierzyny i roślin, ucier-
pią także użytki pozyskane w ten sposób.
Wiadomo, że w naturze wszystko łączy
się ze sobą. (…) Zapominamy, że nie
należy samowolnie niszczyć tych więzi”.

W Wielkiej Brytanii podobne wątki
pojawiły się w prawicowym nurcie zwanym
dystrybucjonizmem. Jego czołowymi re-
prezentantami byli pisarze i publicyści
Gilbert K. Chesterton i Hilaire Belloc,
którzy w kontrze do kapitalizmu i socja-
lizmu promowali ustrój oparty na drobnej
własności i trosce o lokalne społeczności
niszczone przez masową produkcję, wielki
przemysł i eksploatację zasobów natu-
ralnych. Z tymi wizjami sympatyzował
słynny pisarz John Ronald Reuel Tolkien.
Jego poglądy można określić mianem
eko-konserwatyzmu: troska o tradycyjny
krajobraz, pochwała niewielkich osad rol-
niczych żyjących w symbiozie z naturą,
szacunek dla kulturowej ciągłości i niechęć
do gwałtownych przemian społecznych.

Jeden z biografów Tolkiena, Humphrey
Carpenter, tak pisał o autorze „Władcy
Pierścieni”: „Na widok nowej drogi prze-
cinającej kawałek pola wołał: «Oto znika
resztka angielskiej ziemi uprawnej».
W tym okresie życia utrzymywał, że nie
został już ani jeden nie zniszczony las czy
stok wzgórza”.

Polski wkład

Jednym z prekursorów ochrony przyrody
w naszym kraju był Jan Gwalbert Pawli-
kowski, członek władz Ligi Narodowej,
lider Stronnictwa Narodowo-Demokra-
tycznego w zaborze austriackim. Jako za-
palony taternik już pod koniec XIX w.
krytykował niszczenie gór. Dzięki niemu
udało się zablokować pomysły m.in. bu-
dowy wielkich schronisk pod Rysami i nad
Czarnym Stawem Gąsienicowym oraz bu-
dowę kolejki na Świnicę. Był pomysło-
dawcą utworzenia (w 1912 r.) Sekcji Ochro-
ny Tatr Towarzystwa Tatrzańskiego. Gło-
siła ona konieczność objęcia tych gór ob-
jęcia ochroną w postaci rezerwatu przy-
rody. Po odzyskaniu niepodległości Paw-
likowski postulował utworzenie Tatrzań-
skiego Parku Narodowego. Został wice-
prezesem Tymczasowej Komisji Ochrony
Przyrody, a później przez 10 lat Państwo-
wej Rady Ochrony Przyrody. Stworzyła
ona przepisy ujęte w 1934 r. w ustawie
o ochronie przyrody. Pawlikowski należał
do jej głównych autorów, a sam dokument
był uznawany za jeden z najlepszych
w skali świata. W 1928 r. współtworzył
Ligę Ochrony Przyrody – pierwszą w Pol-
sce organizację stricte ekologiczną. Był
też inicjatorem Międzynarodowego Biura
Ochrony Przyrody, które powstało
w 1930 r. w Brukseli. 

W roku 1913 opublikował rozprawę
„Kultura a natura”. Był to pierwszy w skali
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świata program ochrony przyrody ze
względów nie tyle utylitarnych, estetycz-
nych, patriotycznych, naukowych itp.,
lecz z uwagi na jej samoistną wartość,
a także z powodu wartości natury dla du-
chowego rozwoju człowieka. „Hasło po-
wrotu do przyrody, to nie hasło abdykacji
kultury – to hasło walki kultury prawdzi-
wej z pseudokulturą, to hasło walki o naj-
wyższe kulturalne dobra” – pisał polski
prawicowiec. Wybitni przyrodnicy, pro-
fesorowie Adam Wodiczko i Władysław
Szafer, określili go mianem „duchowego
ojca ruchu ochrony przyrody w Polsce”.

Nowa zielona fala

Nie tylko prawica i konserwatyści tworzyli
fundamenty refleksji ekologicznej. Jednak
wiara w postęp, uprzemysłowienie, urba-
nizację i ujarzmienie przyrody towarzyszyły
lewicy przez dekady i tylko bardziej re-
fleksyjni jej przedstawiciele podnosili po-
stulaty ochroniarskie. Prawicowcy – byli
w awangardzie trendu. 

Już w 1952 r. niemiecki polityk na-
rodowo-liberalny Hans Mühlenfeld opub-
likował manifest konserwatyzmu mierzą-
cego się z rzeczywistością powojenną.
Jedną z jego tez było „odtworzenie odpo-
wiadających naturze ludzkiej warunków
bytu, wbrew sprzecznej z nią sztuczności
panującego porządku życia, ujawniającymi
się w niej nadużyciami racjonalistycznego
postępu i szkodliwym skutkom cywilizacji
technicznej”. 

Rok 1973 przyniósł głośną książkę
„Małe jest piękne”, propagującą odwrót
od drastycznej ingerencji w przyrodę, po-
szanowanie zasobów naturalnych, odejście
od wielkiego przemysłu. Została nazwana
„biblią Zielonych”, rodzącego się ruchu
osób zatroskanych o środowisko. Jej autor,
ekonomista Ernst Friedrich Schumacher,

wywodził się z grona niemieckich ordoli-
berałów – konserwatywnej prawicy, scep-
tycznej wobec socjalizmu i etatyzmu, ale
i wolnorynkowego kapitalizmu zdomino-
wanego przez gigantyczne przedsiębior-
stwa i masową produkcję. Wyraźny rys
konserwatywny miały też głośne w połowie
lat 70. pionierskie książki Edwarda J.
Mishana, kwestionujące PKB jako sen-
sowny miernik i wskazujące na poważne
ekologiczne skutki wzrostu gospodarczego. 

Niemcy znane są jako kolebka ruchu
Zielonych. Jego fundamentem stały się
wieloletnie wysiłki Herberta Gruhla. Zwią-
zany od lat 50. z prawicową CDU, od
1969 r. był posłem tej partii i jako pierwszy
z parlamentarzystów zainteresował się
dewastacją środowiska. W 1975 r. opub-
likował książkę „Ein Planet wird geplün-
dert” (Splądrowana planeta) – sprzedała
się w dwustu tysiącach egzemplarzy i wy-
wołała debatę na temat ekologii. Gruhl
nie znalazł jednak zrozumienia w partii,
powiązanej z właścicielami wielkiego prze-
mysłu. W 1978 r. wystąpił z niej i powołał
Grüne Aktion Zukunft (Zielona Akcja
Przyszłość). Dwa lata później wziął udział
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w zjeździe założycielskim Zielonych, ale
lewica już interesowała się tą tematyką
i zmarginalizowała środowiska eko-kon-
serwatywne. Gruhl aż do śmierci w 1993 r.
pozostał wpływowym myślicielem ekolo-
gicznym. 

W przypadku USA kojarzymy ekolo-
gię z pokłosiem nowolewicowego buntu
„pokolenia ‘68”. Jednak jednym z liderów
ruchu obrońców przyrody jest Dave Fo-
reman – w młodości działacz ugrupowań
konserwatywnych i asystent prawicowego
senatora Barry’ego Goldwatera. Zasłynął
jak działacz radykalnej grupy Earth First!,
która dokonywała sabotażu inwestycji na
obszarach cennych przyrodniczo oraz gło-
siła prymat interesów przyrody nad do-
brobytem ludzkości. Dziś Foreman po-
stuluje „ponowne zdziczenie”, czyli od-
danie przyrodzie części terenów zajętych
przez człowieka. Łączy ekologię z „orga-
nicznym konserwatyzmem” amerykańskiej
prowincji. 

Tu zaszła zmiana

Konserwatyści i ludzie prawicy wciąż po-
dejmują tematykę ekologiczną. Wiele uwa-
gi poświęca jej wpływowy filozof i ko-
mentator, John Gray. Kiedyś popierał
neoliberalizm Thatcher, dziś jest krytyczny
wobec wolnego rynku oraz silnie akcentuje
znaczenie ochrony środowiska. W mani-
feście „Program dla zielonych konserwa-
tystów” pisał: „Troska o nienaruszalność
środowiska, w którym wspólnie żyjemy
– zarówno ludzkiego, jak i naturalnego –
jest daleka od tego, by być z natury umiejs-
cowiona na lewicy (…). Wiele spośród
głównych idei tradycyjnego konserwatyz-
mu jest w naturalny sposób zgodnych

z dążeniami Zielonych”. W ostatnich wy-
borach burmistrza Londynu kandydatem
torysów był Zac Goldsmith – wieloletni
działacz na rzecz środowiska, wydawca
pisma „The Ecologist”. Na „zieloną ścieżkę”
wstąpił także znany konserwatywny filozof,
Roger Scruton. Propaguje ochronę śro-
dowiska w skali lokalnej, działania na
rzecz ocalenia tradycyjnego krajobrazu
i wiejskich społeczności: „Motywację tę
(…) nazywam ojkofilią, umiłowaniem
i współodczuwaniem domu (i jego oto-
czenia). (…) Problem ochrony środowiska
postrzegam jako wyrastający z utraty rów-
nowagi, do której dochodzi, gdy ludzie
przestają pojmować swoje otoczenie jako
dom”.

Dziś ekologia jest jednak niewątpliwie
bliższa lewicy niż prawicy. Co jakiś czas
w środowiskach konserwatywnych przy-
pomina się o dawnym rodowodzie nurtu
i narzeka, że „lewacy” tę ideę „ukradli”
prawicy. Trudno to traktować poważnie.
Lewica dostrzegła skutki uboczne postępu,
kruchość świata natury, bezpardonową
eksploatację surowców. Zrozumiała, że
prawdziwy postęp obejmuje nie tylko roz-
wój materialny, ale także niewymierną
jakość życia i zachowanie dobrej kondycji
środowiska. W tym samym czasie prawica
zachłysnęła się neoliberalizmem i obiet-
nicami niekończącego się wzrostu, zaczęła
wyrażać interesy globalnego biznesu,
a konserwatywne wartości ograniczyła do
wojny kulturowej na gruncie obyczajo-
wo-seksualnym. Dziś to na prawicy trudno
o taki stosunek wobec kultury i przyrody,
jaki sto lat temu rzadko występował na
lewicy. Prawica ekologię porzuciła, ale
nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ponownie
po nią sięgnęła. 
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Niewiele ważkich zagadnień z historii
światowej jest dla polskich czytelników
równie mało znanych i mało zrozumiałych,
jak kwestia kupna Alaski przez USA w 1867
roku. Warto zwrócić uwagę, że kwestia
kupowania terytoriów przez USA dotyczy
także innych obszarów (np. Luizjany).
Można mieć poważne wątpliwości, czy
więcej niż kilka procent czytelników wie
o innych takich transakcjach, dokonywa-
nych w XIX wieku przez amerykańskie
władze. 

Jednak to nie kwestia polityki ame-
rykańskiej, lecz rosyjskiej jest tematem
rozważań Marka Budzisza, autora książki
„Koniec rosyjskiej Ameryki. Rozważania
o przyczynach sprzedaży Alaski”. Pozycja
jest bowiem próbą odpowiedzi na pytanie:
dlaczego władze imperium rosyjskiego
zdecydowały się na sprzedaż wielkiego,
arcyważnego terytorium zamorskiego?
Waga publikacji jest dla nas tym większa,
że w polskiej literaturze naukowej temat
ten w gruncie rzeczy nie zaistniał. Nic za-
tem dziwnego, że powszechna opinia może
z jednej strony opierać się na przekona-

niach o diabolicznych spiskach, a z drugiej
strony trzymać się ludowej mądrości, że
„głupie Ruskie zawsze dadzą się wykiwać”.
Dziwić jedynie może fakt, że opracowanie
poświęcone sprzedaży Alaski powstało
w Polsce tak późno. 

Dlaczego Rosja wycofała się
z Ameryki?

Odkrycie i kolonizacja północno-wschod-
nich wybrzeży Ameryki były prostą kon-
sekwencją podboju Syberii. Warto przy
okazji zauważyć, że w czasach wszech-
obecnej dyskusji o polityce historycznej
w powszechnej opinii istnieje przekonanie
o jakby naturalnej formie zajmowania
azjatyckich krajów przez Rosję. Można
powiedzieć, że zapomnienie o fakcie, że
jest ona ogromnym kolonialnym impe-
rium, które powiększyło swe terytoria
drogą krwawych podbojów i eksterminacji
miejscowej ludności, jest wielkim tryum-
fem rosyjskiej polityki pamięci. 

Jednak pomimo pierwotnych, a obec-
nie zupełnie zapomnianych sukcesów

JUliUSz GałkowSki
Historyk i krytyk sztuki, teolog, filozof, publicysta, bloger,
współpracuje z portalami Teologia Polityczna, christianitas.org,
rebelya.pl, historykon.pl

Sprzedaż Alaski była konsekwencją podjęcia przez Rosję strategicznej
decyzji o rezygnacji z hegemonii (o ile nie monopolu) na obszarze północ-
nego Pacyfiku

alaska a sprawa polska



w kolonizacji wschodniego wybrzeża Ame-
ryki, granicą wpływów Petersburga stał
się Pacyfik. Autor wskazuje, że choć była
to decyzja wymuszona okolicznościami,
to jednak o tyle dobrowolna, że niepo-
przedzona konfliktem, czy to dyploma-
tycznym, czy to zbrojnym. Co więcej, Ma-
rek Budzisz w swym „Końcu rosyjskiej
Ameryki” pisze, że była ona w pełni świa-
doma. I chociaż autor nie wydaje jedno-
znacznych sądów, to wydaje się, ze uważa
ją za słuszną i racjonalną – a w każdym
razie w żadnym z fragmentów książki nie
poddaje jej krytyce. 

Jaka zatem była – zdaniem Budzi-
sza – przyczyna wycofania się Rosji z Ame-
ryki Północnej? Sprzedaż Alaski była kon-
sekwencją podjęcia strategicznej decyzji
o rezygnacji z hegemonii (o ile nie mono-
polu) na obszarze północnego Pacyfiku.
W osiemnastym, oraz do połowy dzie-
więtnastego stulecia, była to koncepcja
poważnie brana pod uwagę w Rosji, a co
więcej, była ona zupełnie naturalna i wy-
nikała z rozpędzonej machiny podboju
Azji oraz wybrzeży Oceanu Spokojnego.
Ekspansja, która doprowadziła Rosję na
Kamczatkę, Aleuty oraz na Alaskę przy-
nosiła tak poważne korzyści finansowe

i polityczne, że z całą pewnością rezygnacja
z niej musiała być jedną z trudniejszych
decyzji w historii rosyjskich dyplomacji.
Dlatego też wywód autora tłumaczący,
dlaczego podjęto właśnie taką decyzję,
stanowi jej najistotniejszą część. 

Zasadniczo należy zwrócić uwagę na
trzy przyczyny, które wymusiły na impe-
ratorskim rządzie ten zwrot w polityce
międzynarodowej. Pierwszą była zmian
układu sił na obszarze Pacyfiku. Amery-
kanie w pierwszej połowie XIX stulecia
rozpoczęli intensywny podbój kontynentu,
wypierając Hiszpanów, Meksykanów oraz
oczywiście Indian. Kontynuacja ekspansji
wymuszała na Waszyngtonie podjęcie de-
cyzji o wyborze geostrategicznych sojuszy.
Stanowiło to okazję dla Rosji, ponieważ
zarówno cesarstwo, jak i Unia miały wspól-
nego wroga, którym było Imperium Bry-
tyjskie. Po zakończeniu wojen napoleoń-
skich było ono zawsze nastawione na za-
pobieganie powstania hegemonii konty-
nentalnej, dlatego do przełomu XIX i XX
wieku głównym przeciwnikiem Brytyj-
czyków była Rosja, konkurująca z Albio-
nem także w Azji Środkowej. Również
republika północnoamerykańska zagrażała
interesom brytyjskim na zachodniej pół-
kuli. W tej sytuacji łatwo było o sojusz
obu wrogów Zjednoczonego Królestwa. 

Dochody, jakie przynosił imperium
rosyjskiemu handel złowionymi skórami,
były niebagatelne i nie należy się dziwić,
że poważnie zastanawiano się nad dalszą
ekspansją. Tym bardziej, że było po-
wszechnie wiadome, że nie jest to jedyne
źródło bogactwa. Imperium nie tylko roz-
ważało dalszą kolonizację północnego Pa-
cyfiku, ale nawet podjęło kroki w celu za-
jęcia Oregonu, Kalifornii oraz Archipelagu
Hawajskiego. Jednakże dosyć szybko zda-
no sobie sprawę, że w konsekwencji tej
polityki nie będzie można uniknąć kon-
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frontacji z USA. Przykładem owych po-
tencjalnych zatargów była sama Alaska.
Rząd w Petersburgu, nie bez przyczyny,
podejrzewał Amerykanów o dozbrajanie
autochtonów, wrogich wobec kolonistów. 

Warto na marginesie zauważyć, że
połowa XIX w. to także czas, kiedy Japonia
rozpoczęła proces odchodzenia od izolacji,
jednakże wpływy amerykańskie przeważały
nad rosyjskimi w Kraju Kwitnącej Wiśni.
W ciągu pół wieku doprowadziło to do
otwartego konfliktu pomiędzy dwoma ce-
sarstwami, gdy rozpoczęła się pomiędzy
nimi rywalizacja o panowanie nad wschod-
nim wybrzeżem Azji. Wpływy te Rosja
umocniła kosztem Chin – chodziło przede
wszystkim o ujście Amuru. 

Różne wizje rozwoju cesarstwa

W latach sześćdziesiątych wieku dzie-
więtnastego rosyjski rząd mógł zatem
uznać, że dostęp do wód Pacyfiku jest za-
pewniony i można pozwolić sobie na skró-
cenie linii frontu. Linii, której najpraw-
dopodobniej w dłuższym horyzoncie cza-
sowym nie dałoby się utrzymać. 

Druga przyczyna rezygnacji z Alaski
także była związana z polityką między-
narodową. Jak już wcześniej wspomnia-
łem, głównym przeciwnikiem Rosji w Azji
Środkowej, na Bliskim Wschodzie oraz
w Europie był Albion. Połowa XIX w.
była okresem najgorętszej fazy sporu.
Wojna krymska mogła skutkować elimi-
nacją wpływów rosyjskich w Lewancie
i na Bałkanach (i to miała na celu). Co
więcej, mogła także grozić utratą Polski.
W latach 60. i 70. napięcie było o wiele
mniejsze, niemniej wciąż istniała groźba
kolejnego wybuchu konfliktu zbrojnego
oraz katastrofy. Petersburg po prostu mu-
siał podjąć decyzję, z którego z frontów
zrezygnować. Wycofanie się z Pacyfiku

i podjęcie zwiększonego wysiłku na bał-
kańskim teatrze działań było decyzją oczy-
wistą w świetle żywotnych interesów ce-
sarstwa. 

Trzecim powodem była polityka we-
wnętrzna. Decyzja o kontynuowaniu eks-
pansji na północnym Pacyfiku musiałaby
pociągnąć za sobą zmiany w polityce spo-
łecznej i gospodarczej. Intensywna in-
dustrializacja oraz szkolenie szerokich
grup „niebieskich kołnierzyków”, także
w wojsku, byłyby koniecznością w sytuacji
rozbudowy floty oraz armii zdolnej do
walk w terenie odległym od centrów Rosji.
Marek Budzisz poświęca temu zagadnieniu
bardzo dużą część swojej książki i widać
wyraźnie, że uznaje ten aspekt za bardzo
istotny, o ile nie wręcz za kluczowy dla
całego zagadnienia. Spór pomiędzy dwie-
ma wizjami rozwoju cesarstwa, czyli kon-
serwatywną i konserwatywno-liberalną
(na czysto liberalną miejsca po prostu
nie było) był związany także z wizją polityki
zagranicznej. Wygrana „reakcji” skutko-
wała wyborem (o ile naprawdę istniała
jakakolwiek alternatywa) opcji „europej-
sko-bliskowschodniej” w miejsce „dale-
kowschodniej”. Oczywiście, na użytek
krótkiego omówienia długiej książki, bar-
dzo upraszczam ten arcyciekawy epizod
w dziejach cesarstwa rosyjskiego. 

Dużo o sprzedaży, mało o zakupie

Nie były to oczywiście jedyne powody za-
warcia traktatu w roku 1867. Można oma-
wiać kryzys swoistych partnerstw pub-
liczno-prywatnych, jaki miał miejsce w po-
lityce kolonialnej całego globu. Przecież
nie tylko rosyjska kampania miała pro-
blemy z zarządzaniem koloniami, należy
pamiętać np. o tzw. buncie sipajów w In-
diach. Zresztą cała mozaika konfliktów
i gier interesów na terenie wszystkich
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kontynentów jest tak skomplikowana, że
próba jej ogarnięcia może naprawdę przy-
prawić o ból głowy. A wartością książki
Marka Budzisza jest próba ukazania owej
transakcji i procesu, który do niej dopro-
wadził, na bardzo szerokim tle geopoli-
tycznych rozgrywek. Próba bardzo trudna,
i jeżeli ktoś chciałby wyszukiwać w niej
luki i mankamenty, to w żadnym przy-
padku nie mógłby nimi obarczać autora.
Nie wynikają one z braku jego kompe-
tencji: po prostu trudno sobie wyobrazić,
jak gruba musiałaby być książka, opisująca
ten okres dostatecznie szczegółowo i wy-
czerpująco. 

Niemniej wydaje mi się, że przydałby
się w niej rozdział szerzej opisujący eks-
pansję amerykańską na kontynencie i ob-
szarze Pacyfiku. Doktryna Monroe'a zdo-
minowała całą politykę amerykańską aż
do II wojny światowej i jednak wydaje
się, że zasługuje na bardziej szczegółową
analizę w świetle sprzedaży Alaski. Brakuje
także w książce rozwinięcia zagadnienia
zakupu terenów przez rząd USA, a także
dalszego odsprzedawania ziemi osadni-
kom. Dla współczesnego czytelnika,
zwłaszcza Europejczyka, takie działania
są w swej istocie obce i niezrozumiałe.

Zatem ich wyjaśnienie powinno znaleźć
się w tej książce. 

Książka Marka Budzisza jest solidną
pracą naukową, prezentującą polskiemu
czytelnikowi mało znane wydarzenie
sprzed 150 lat. Jednakże jej wartością
jest także (a może przede wszystkim), że
tłumaczy zawiłości geopolityki owego
okresu. 

Gdzie ta Polska?

Nie można także zapominać, że te zawiłości
mogą nam wyjaśnić wiele aspektów współ-
czesnej nam polityki międzynarodowej.
Wycofanie się Rosji z Ameryki Północnej
oraz rezygnacja z prób osiągnięcia domi-
nacji na obszarze północnego Pacyfiku
tylko pozornie wygląda na porażkę. Traktat
waszyngtoński zaowocował trwającym do
tej pory pokojowym współistnieniem obu
potęg. Niejednemu czytelnikowi może
umknąć banalny fakt, że pomimo rywali-
zacji o dominację na świecie, i długich
okresów wrogości, nigdy nie doszło do
bezpośredniej konfrontacji zbrojnej po-
między oboma państwami. Przyczyną
owego współistnienia i współdziałania
nie są ani sympatie, ani antypatie, tylko
interesy, a te – jak powszechnie wiado-
mo – są wieczne i niezmienne. Rosja
i USA nie tylko mają dokładnie wytyczone
obszary interesów, ale także doskonale
opisanych potencjalnych przeciwników.
Takim wspólnym wrogiem jest każde pań-
stwo, która mogłoby potencjalnie naruszyć
kruchą równowagę sił pomiędzy oboma
kolosami. Czy to w Europie, czy to na
Bliskim Wschodzie, czy też na (najważ-
niejszym dla obu państw) obszarze Oceanu
Spokojnego. W przypadku pojawienia się
takiego ośrodka, obie potęgi, porzucając
dotychczasowe spory, rozpoczynają współ-
działanie. Zaś los imperium brytyjskiego
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(dekolonizacja była dziełem nie tylko So-
wietów, ale i Amerykanów) czy cesarstwa
Japonii wyraźnie wskazują, jak śmiercio-
nośny jest ten sojusz. 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę,
że i obecnie pojawia się kilku kandydatów
zdolnych do „wywrócenia stolika”. A po-
nieważ owi kandydaci będą niewątpliwie
chętni do wykorzystania słabości bądź to
jednego, bądź obu graczy – można spo-
kojnie przewidywać ponowny globalny
lub lokalny sojusz rosyjsko-amerykański.
Jestem głęboko przekonany, że „casus
Alaski” powinien być (i z całą pewnością
jest) przedmiotem analiz każdego kraju,
który chce odgrywać jakąkolwiek rolę
w międzynarodowych rozgrywkach poli-
tycznych. 

Tytuł niniejszego omówienia ma je-
dynie pozornie ironiczny charakter. Rola
Polski, jako kraju usytuowanego na tra-
dycyjnym szlaku rosyjskiego marszu na
zachód, jest absolutnie nie do przecenienia.
Nasza siła bądź słabość oraz polskie po-
czynania zawsze miały duży wpływ na
politykę rosyjską. Czasami można odnieść
wrażenie, że o wiele większy, niż jesteśmy
w stanie to sami pojąć (oczywiście należy
pamiętać o zachowaniu proporcji). A po-
przez wpływ na Rosję jesteśmy także

w stanie oddziaływać na politykę amery-
kańską. 

Na zakończenie warto skonstatować
jeszcze jeden fakt. Chociaż Rosjanie zre-
zygnowali z politycznej ekspansji i sprze-
dali Alaskę, to jednak nie mamy do czy-
nienia z prawdziwym końcem „rosyjskiej
Ameryki”. Rosjanie nie znikli z tego kon-
tynentu, pozostali na nim i powoli budo-
wali w ramach owej zdumiewającej ame-
rykańskiej mozaiki swoją unikatową kul-
turę. Co więcej należy pamiętać, że met-
ropolia zachowała kontakty z rosyjską
diasporą, przede wszystkim za pośred-
nictwem Cerkwi Prawosławnej. Warto
pamiętać, że traktat o sprzedaży Alaski
przewidywał pozostawienie całego majątku
Cerkwi bez uszczerbku. I do tej pory or-
todoksyjne parafie rozciągają się na za-
chodnim wybrzeżu od Alaski po Kalifornię.
Z całą pewnością warto byłoby opisać
dzieje tej mikrospołeczności – tym bar-
dziej, że polski czytelnik znajdzie w tej
opowieści miłe jego sercu, ojczyste wątki. 

Marek Budzisz, Koniec rosyjskiej
 Ameryki. Rozważania przyczynach

sprzedaży Alaski, Ośrodek Myśli
 Politycznej, Kraków 2017, s. 334 
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Szanowny Czytelniku! Czy korzystasz z do-
brodziejstw statystyki, nie wiedząc jed-
nocześnie, jak wyprowadzić wzory? Czy
bierzesz statyny na obniżenie poziomu
cholesterolu, bo tak zalecił ci lekarz? Czy
studiujesz gramatykę języka, zanim za-
czniesz nim mówić? Czy obce są ci dzieła
Frédérika Darda, Libaniosa z Antiochii,
Michaela Oakeshotta, Johna Graya albo
Josepha de Maistre’a? A może nie zda-
wałeś sobie dotąd sprawy z tego, że inte-
lektualista – jeśli nie ryzykuje własną
skórą – niczym nie różni się od pseudo-
intelektualisty? Jeśli na większość powy-
ższych pytań odpowiedziałeś twierdząco,
to jest wysoce prawdopodobne, że Nassim
Taleb zaliczyłby cię do grona IAMTI –
„Intelektualistów, A Mimo To Idiotów”.
„Skin In The Game”, najnowsza książka
Taleba, jest bowiem solidnym ciosem
w twarz współczesnej inteligencji.

Urodzony w Libanie autor „Skin in
the Game” jest ekonomistą, naukowcem
i praktykiem – był menedżerem funduszu
hedgingowego i traderem instrumentów
pochodnych. Jak sam z lubością podkreśla,

posiada tak zwane „f*** you money”, czyli
majątek, który pozwala mu być całkowicie
niezależnym. Dlatego nie boi się bardzo
ostrych ataków na wszystkich, którzy go
zirytują. W „Skin in the Game” dostaje
się: biurokratom, twórcom polityk pub-
licznych, konsultantom, wielkim korpo-
racjom powiązanym z państwem i pracu-
jącym w nich dyrektorom, redaktorom,
politykom, bankierom, dziennikarzom,
think-tankowym analitykom, naukowcom
(zwłaszcza tych, które badania opierają
się jedynie na obserwacjach) i ekspertom,
zwłaszcza z dziedziny nauk społecznych
(ze szczególnym uwzględnieniem ekono-
mii, socjologii i psychologii).

Nie ryzykujesz – nie masz racji

Co łączy te wszystkie profesje? Otóż –
według Taleba – to, co jest jednocześnie
głównym tematem książki: wszyscy wyżej
wymienieni, podejmując decyzje i wypo-
wiadając się publicznie, nie ryzykują włas-
ną skórą (tytuł książki: „Skin in the Game”
dosłownie oznacza „skórę w grze”, czyli

JareMa PiekUtowSki
Członek zespołu, główny ekspert ds. społecznych

Według Nassima Taleba biurokraci, politycy czy dziennikarze, wypowia-
dając się publicznie, nie ryzykują własną skórą. Niezawodną wiedzę
uzyska się tylko przyjmując pełne ryzyko niepowodzenia

eksperci czy idioci?



grę ryzykowną, o wysoką stawkę, grę,
w której gracz bierze na siebie pełną od-
powiedzialność za wyniki). Owszem,
w każdej z powyższych grup stworzono
pewne mechanizmy odpowiedzialności,
ale najczęściej nie płaci się w nich bezpo-
średnio za skutki doradztwa czy ekspertyz.
Skutki te w wielu przypadkach odczuwalne
są bowiem w dłuższym terminie, przez
wiele rozproszonych osób lub podmiotów,
a więc ryzyko transferowane jest na innych. 

Taleb podejmuje próbę odpowiedzi
na pytanie, dlaczego nie udało się prze-
widzieć kryzysu finansowego roku 2008.
Jak stwierdza, jedną z ważnych przyczyn
był właśnie dokonany przez rząd transfer
ryzyka, podejmowanego przez duże, fi-
nansowe instytucje, na społeczeństwo
płacące podatki. Kiedy nie ma ryzyka,
mamy do czynienia z asymetrią – osoba
decyzyjna zachowuje swoje ewentualne
zyski, a płacą inni: społeczeństwo, klienci,
partnerzy. W takiej sytuacji przegrywają
wszyscy: decyzje są podejmowane szybciej
(a więc w sposób mniej dokładny, mniej
zabezpieczony), większa jest tolerancja
dla bylejakości, wykorzystywane są mo-
dele, działające na papierze, ale nieko-
niecznie w praktyce. Niezawodnej wiedzy –
pisze Taleb – nie można uzyskać w inny
sposób, jak tylko przez wiele prób i błędów,
przyjmując pełne ryzyko niepowodzenia.
Do zmniejszenia ryzyka osoby podejmu-

jącej decyzję prowadzi biurokracja (pań-
stwowa lub korporacyjna), a więc roz-
wiązania bazujące na biurokracji będą
w konsekwencji najczęściej nieskuteczne. 

Krytykowanym profesjom Taleb prze-
ciwstawia na przykład żołnierzy, przed-
siębiorców (w przeciwieństwie do „chief
executive officers” w korporacjach, bio-
rących na siebie tylko małą część odpo-
wiedzialności), artystów, rzemieślników,
naukowców-eksperymentatorów, dzien-
nikarzy śledczych czy (co za niespodzian-
ka!) traderów funduszy hedgingowych.
Ci bowiem – podobnie jak hydraulicy,
księgowi czy taksówkarze – od razu płacą
za ewentualne błędy. Taleb nie jest jedynie
ekonomistą czy statystykiem – jest też fi-
lozofem-moralistą, stwierdzając, że przyj-
mowanie pełnej odpowiedzialności to nie
tylko kwestia skuteczności, ale także ho-
noru i moralności. Dlatego jako szczególną
grupę wyróżnia tych, którzy ryzykują nie
tylko własną skórą, ale też własną duszą,
którzy nadstawiają karku dla dobra innych
albo w imię wyższych wartości: rycerzy,
proroków, dziennikarzy śledczych ujaw-
niających skandale korupcyjne, czy wresz-
cie rewolucjonistów. Jednak przede
wszystkim śledzi konsekwencje ryzyko-
wania (lub nie) własną skórą w różnych
dziedzinach życia. Jego poszukiwania
mają praktyczne zastosowanie – pozwalają
na odróżnienie wiedzy rzetelnej, na której
można polegać, od bzdur (tu posługuje
się Taleb wdzięcznym sformułowaniem
bullshit detection); na odróżnienie racjo-
nalności pozornej od prawdziwej.

Nierzetelni akademicy

Głównym obiektem szyderstw i ataków
Taleba, jak już wspomniałem, są akade-
micy (najczęściej wymieniani to bodaj
Richard Thaler i Steven Pinker), dzien-
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nikarze i eksperci. Taleb zarzuca im, że
ze względu na brak odpowiedzialności
poruszają się w świecie konstruktów i mo-
deli, a nie realnego życia, jednak skutki
ich działań są boleśnie odczuwalne przez
innych. Jako przykład podaje „interwen-
cjonistów”, ekspertów i doradców Depar-
tamentu Stanu. Zdaniem autora wykreo-
wali oni i przeszkolili „umiarkowanych
buntowników” w świecie islamskim, którzy
następnie stworzyli al-Kaidę; przyczynili
się, wspierając „arabską wiosnę ludów”,
do pozornego upadku reżimów na Bliskim
i Środkowym Wschodzie, w państwach,
w których dziś panuje chaos i przemoc
(Taleb wskazuje tu Irak i Libię). 

Autor „Czarnego łabędzia” nie po-
przestaje jednak na prostym stwierdzeniu,
że przyczyną jest brak osobistej odpo-
wiedzialności. Trzy główne „mentalne de-
fekty” akademickich intelektualistów i eks-
pertów, jakie wskazuje, to: 1) myślenie
w kategoriach statycznych, a nie dyna-
micznych (np. uwzględnianie średnich
wartości wskaźników w danym momencie,
bez wzięcia pod uwagę potencjalnych
zmian w czasie); 2) myślenie na poziomie
niskich wymiarów (np. sprowadzanie kon-
fliktów między społeczeństwami do kon-
fliktów między państwami, a tych ostat-
nich – do sporów między liderami pań-
stw); 3) ocena sytuacji z punktu widzenia
pojedynczych działań, nie zaś z punktu
widzenia interakcji (podczas gdy nie jes-
teśmy w stanie zrozumieć działalności
rynku jako całości na podstawie zacho-
wania przeciętnego jego uczestnika, gdyż
rynek jest siecią skomplikowanych inte-
rakcji i jako taki jest czymś więcej niż
sumą jego części). Eksperci padają więc
ofiarą intelektualizmu, który zdaniem Ta-
leba „jest wierzeniem, że można oddzielić
działanie od jego wyników, że można od-
dzielić teorię od praktyki, oraz że zawsze

można naprawić złożony system poprzez
podejście hierarchiczne, tj. w sposób od-
górny i ceremonialny”. Ceremonialność
to jeden z wymiarów życia akademickiego,
oddalający je od praktyki; aby przetrwać
w akademickim świecie i osiągnąć tam
istotne rezultaty, trzeba uczestniczyć w róż-
nych ceremoniałach, z których najważ-
niejszym jest „wzajemna weryfikacja”
przez kolegów-naukowców. Dlatego Taleb
pisze: „Jeśli powiesz coś nonsensownego,
zostaniesz uznany za wariata. Ale jeśli
zgromadzisz grupę dwudziestu osób, które
stworzą akademię i będą mówić rzeczy
nonsensowne, ale zaakceptowane przez
kolektyw, to nagle okazuje się, że zachodzi
«wzajemna weryfikacja» – i możesz już
założyć wydział na uniwersytecie”. Szcze-
gólnie miażdżąco amerykański ekonomista
krytykuje wszelkiego rodzaju wydziały
gender czy colonial studies, które jednak –
jak prognozuje – w końcu upadną same,
gdyż już dziś nie wytrzymują konkurencji
z kursami zawodowymi (na przykład z kur-
sem smażenia frytek). Jednak póki co
trzymają się dobrze i tworzą skompliko-
wane, wsobne systemy recenzowania, we-
ryfikacji i referencji. 

Odróżnić racjonalność od bzdur

Ten sam problem występuje według autora
w mediach i think-tankach, co przyczynia
się do preferowania tych, którzy „robią
wrażenie”, a nie tych, których analizy
i prognozy są trafne – czyli wspomnianych
na początku IAMTI, z rozkoszą przyjmu-
jących nierzetelne diagnozy, jeśli tylko
odpowiadają one ich założeniom. Tu Taleb
opisuje, jak klasa naukowych „mandary-
nów” z ogromnym entuzjazmem zarea-
gowała na „Kapitał w XXI wieku” Thomasa
Piketty’ego, książkę – zdaniem twórcy
„Antykruchości” – stawiającą nierzetelną
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diagnozę, opartą na statycznym obrazie
i pozbawioną matematycznego rygoru.
Taleb wyrzuca Piketty’emu między innymi,
że ten stawia tezę o usztywnieniu nie-
równości, ignorując dynamikę „jednego
procenta” najbogatszych, nie zwracając
uwagi na to, że zestaw tych nazwisk zmie-
nia się w czasie. Jednak „cegła” Piketty’ego,
naładowana tabelkami i wykresami, spra-
wia wrażenie „naukowej”, i dlatego przyj-
mowana jest bezkrytycznie – ceremoniał,
prestiż, moda i kosmetyka są wszak dla
IAMTI ważniejsze od zawartości.

Jak więc odróżnić racjonalność od
bzdur, jak przybliżyć się do prawdziwej,
niemarkowanej racjonalności? Taleb
przedstawia kilka kryteriów. Przede
wszystkim, jego zdaniem, racjonalne jest
to, co ma siłę przetrwania. Jeśli tworząc
ideę lub model ryzykujemy przetrwa-
niem – naszym, naszych najbliższych,
naszej grupy, naszego państwa – i odnie-
siemy sukces, wtedy można uznać, że
idea taka jest racjonalna, a nasz model
myślowy jest rzetelny. Racjonalność my-
lona jest też często z jej pozorami, upa-

kowanymi w zestawie akademickich zasad
metodologicznych. Efektem tego jest upor-
czywe przypisywanie nieracjonalności re-
ligiom (w czym celują atakowani przez
autora „Skin in the Game” Sam Harris
czy Richard Dawkins). Taleb sam nie
zdradza się ze swoją wiarą w realne ist-
nienie Boga (lub z brakiem takiej wiary),
wskazuje jednak, że jeśli religia (a nawet
przesądy) pomagają przez wiele wieków
przetrwać grupom takim jak katolicy, to
nie może być uznana za irracjonalną. 

Siła oddziaływania religii jest tym
mocniejsza, że prawdziwa religia zawsze
oznacza ryzykowanie własną skórą (dla-
tego, twierdzi Taleb, w chrześcijaństwie
tak mocno akcentowane jest człowieczeń-
stwo Chrystusa: w grze było Jego życie
i prawdziwa śmierć). Jeśli na szali jest
życie lub śmierć, jesteśmy nieprzejednani,
a wtedy nie liczą się wartości przeciętne
i miary tendencji centralnej: mała grupa
może przeważyć większość (czego „uśred-
niający” eksperci też nie potrafią przewi-
dzieć). Nieprzejednana mniejszość – jeśli
osiągnie wielkość 3-4 proc. populacji –
ma możliwość dyktowania zasad moral-
nych większości, co autor ilustruje choćby
wszechobecnością produktów koszernych
i halal w krajach zachodnich, w których
Żydzi i muzułmanie stanowią niewielkie
mniejszości. Siła tkwi właśnie w owym
nieprzejednaniu (które doskonale pokazał
Sidney Lumet w osobie Davisa, bohatera
„Dwunastu gniewnych ludzi”). 

Nadmierna agresja

Nassim Taleb, pisząc już piątą książkę
z serii „Incerto” (do najsłynniejszych
należą „Czarny łabędź” i „Antykruchość”),
odżegnuje się od naukowego stylu, który
nazywa „kosmetyką”. „Skin in the Game”
nie jest więc akademickim wywodem, a –
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w większości – zbiorem esejów na różne
tematy, powiązanych jedynie tytułową te-
matyką symetrii (lub asymetrii) poten-
cjalnej straty i zysku. Co prawda w „do-
datku technicznym” przedstawia także
wzory matematyczne i twierdzenia leżące
u podstaw analiz, jednak czytelnik za-
zwyczaj obcuje ze strukturą eseistyczno-
felietonową, przetykaną gęsto dygresjami
i niezwykle napastliwymi wycieczkami
osobistymi, zwłaszcza w kierunku kryty-
ków. O Michiko Kakutani z „New York
Timesa”, która nazwała „Antykruchość”
książką denerwującą i pretensjonalną,
autor mówi, że dziennikarka zmyśla, a na
dodatek pisze po pijanemu. Czytanie
takich wstawek nie jest wcale przyjemne
i niewiele one wnoszą do treści, ale co
zrobić autorowi, który posiada f*** you
money?

Siła agresji i pewności siebie Taleba
jest porażająca, a jego twierdzenia są naj-
częściej nieźle uzasadnione. A jednak za-
lecam pewną ostrożność w przyjmowaniu
ich z dobrodziejstwem inwentarza. Główna
intuicja, wskazująca, że branie odpowie-
dzialności za skutki wypowiedzi przyczynia
się do ich rzetelności, jest z pewnością
przytomna, jednak autor niewystarczająco
ją uzasadnia. Wydaje się czasem wręcz,
że nie stosuje się do własnych reguł. Sy-
tuacja „ryzykowania własną skórą” jest
bowiem dużo bardziej złożona, składa się
na nią wiele zmiennych w czasie czynników
i interakcji. Można równie dobrze wyob-
razić sobie sytuacje, w których zbyt wielkie
praktyczne ryzyko złożone na ekspercie
przyczynia się do jego nierzetelności

i stronniczości, do formułowania tez, które
będą miały na celu nie tyle odzwiercied-
lenie rzeczywistości, co zachowanie bez-
piecznego status quo, za co – w konsek-
wencji – także zapłacą inni. Poza tym
praktycy także mają swoje interesy (wcale
nie mniejsze niż teoretycy) i potrafią nie
gorzej manipulować rzeczywistością.
Twierdzenie Taleba, że manipulacja taka
jest mniej szkodliwa niż bezkarność nie-
rzetelnego doradcy, wydaje się mocno
przesadzone. Krytyka świata akademic-
kiego jest w dużej mierze uzasadniona,
ale należy mieć na względzie fakt, że wy-
stępują takie sytuacje (a może i całe) dys-
cypliny, w których trudno o bezpośrednią
weryfikację w praktyce, i że te dwie stro-
ny – praktyczna i teoretyczna – nie mog-
łyby istnieć bez siebie, więc nie trzeba
ich przedstawiać jako wrogich sobie. Taleb
zapomina wreszcie o tym, że o ile ryzy-
kowanie własną skórą jest jednym z czyn-
ników rzetelności, to z pewnością nie jest
jedynym; sam etos i zasady moralne mogą
osiągnąć taki sam efekt.

Niezależnie od tego, książkę amery-
kańskiego ekonomisty powinni przeczytać
zwłaszcza ci, których autor tak atakuje –
bardziej satyrycznie (jak we wskazanej
we wstępie charakterystyce IAMTI) lub
poważniej (zwłaszcza gdy pojawiają się
tematy geopolityki i obronności). Zakła-
dam bowiem, że także teoretykom –
wbrew atakom Taleba – zależy na tym,
by ich twierdzenia były weryfikowane
w praktyce. A „Skin in the Game” jest
tu – mimo wszystkich uproszczeń – dobrą
szkołą.
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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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