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Dwieście lat od narodzin Karola Marksa
i sto siedemdziesiąt po ukazaniu się „Ma-
nifestu komunistycznego”, widmo socja-
lizmu wciąż krąży nad Europą (i nie tylko).
Jednak jest to widmo po przejściach. 

Przewidywania Marksa nie ziściły
się. Kapitalizmu nie zastąpiło społeczeń-
stwo bezklasowe, w bezpaństwowej formie
urzeczywistniające marzenia ludzkości
o całkowitej wolności od ekonomicznego
przymusu, w której każdy będzie mógł
realizować się wedle własnych potrzeb.
Próby realizacji tych ideałów dziwnie częs-
to kończyły się państwowym totalitaryz-
mem, zadając kłam tezie Fryderyka En-
gelsa, jakoby miały oznaczać skok z kró-
lestwa konieczności do królestwa wolności. 

Praktyka słabsza od teorii

Ruch robotniczy także przeszedł sporą
ewolucję. W odpowiedzi na I wojnę świa-
tową i później rewolucję październikową
podzielił się na, w uproszczeniu, nurt so-
cjaldemokratyczny i komunistyczny. Dziś
oba przeżywają poważne problemy: ten

pierwszy po latach dryfowania w kierunku
centrum stał się cieniem samego siebie,
tracąc w wielu państwach pozycję jednej
z dwóch głównych sił politycznych. Ten
drugi wcale na tym nie korzysta; w wielu
miejscach (także tych, w których był
zawsze bardzo silny, jak np. we Włoszech)
już praktycznie nie istnieje. Politycznie
puste miejsce zajmują coraz częściej le-
wicowo-populistyczne odpowiedzi na kry-
zys finansowy i trudności w strefie euro,
jednak oprócz Grecji trudno wskazać kraj,
w którym dziś jeszcze nowsza lewica od-
grywałaby realnie istotną rolę.

W Polsce wygląda to (z punktu wi-
dzenia lewicy) jeszcze gorzej – Partia Ra-
zem wciąż nie potrafi się w swoim poparciu
wybić poza wielkomiejskie środowiska.
Zwyżkujące sondaże wskazują, że z poza-
parlamentarnego czyśćca wróci do wielkiej
polityki Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Jednak myliłby się ktoś, kto by myślał, że
to efekt wzmożonego popytu na lewico-
wość – czasowa koincydencja wzrostów
sondażowych tego ugrupowania z kolej-
nymi antykomunistycznymi wykwitami

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

Współcześni socjaliści muszą nie tylko tolerować, ale także zaakceptować
kapitalizm. Inaczej będą mieli do zaoferowania jedynie podszczypywanie
kolosa, uzupełnione peerelowskim sentymentem
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twórczości polityczno-symbolicznej obozu
władzy może wskazywać na to, że SLD
zyskuje jako jedyna siła odwołująca się
do byłych członków PZPR i ich dzieci,
peerelowskich nostalgików, dla których
priorytetem w polityce jest obrona życio-
rysów własnych i swoich rodziców. Ludzi,
którzy prędzej znaleźliby wspólny temat
z przedstawicielami Klubów „Gazety Pol-
skiej”, niż z Adrianem Zandbergiem.

A jednak, gdy spojrzymy na stronę
intelektualną, widzimy, że lewica cały
czas stara się wiele powiedzieć. Wystarczy
spojrzeć na tematy omawiane w światku
intelektualnym: nierówności, udział pań-
stwa w regulowaniu gospodarki, krytyka
finansyzacji – to tematy, które poruszają
debatę. Że to nieistotne, bo nie ma bez-
pośredniego wpływu na rzeczywistość?
Nic z tych rzeczy. Debaty intelektualne
tworzą podglebie dla współczesnego po-
strzegania świata i agendy przyszłości.
Nawet jeśli nie stanowią bezpośredniego
zaplecza dla ugrupowań stricte lewico-
wych, podpowiadają tematy także kon-
kurencji – często realizacja poszczególnych
postulatów może przyjść ze strony całko-
wicie niespodziewanej.

Pisząc o socjalistycznych intelektua-
listach, mam na myśli tych, którzy traktują
socjalizm poważnie; socjalizm rozumiany
jako system, w którym rządzi paradygmat
gospodarki opartej o społeczną własność
środków produkcji – tak jak w kapitalizmie
własność ta jest prywatna. To część starej
już tradycji intelektualnej. Jej bilans nie

jest jednoznaczny. Bez socjalistów nie by-
łoby państwa opiekuńczego czy regulacji
stosunków pracowniczych. Nawet jeśli
ich podwaliny lub kolejne reformy reali-
zowane były nie bezpośrednio przez so-
cjalistów, tylko przez liberalnych spad-
kobierców wigów (np. w Wielkiej Brytanii)
czy konserwatystów (w Niemczech), to
działo się to w dużej mierze pod naciskiem
lewicy. Debata o kwestiach gospodarczych
i społecznych – czy to o transformacji po
1989 roku, czy o nierównościach, wadach
sektora prywatnego, sytuacji na rynku
pracy itd. – byłaby także dziś znacznie
uboższa.

Kapitalizm nie umarł

A jednak jako heroldzi nowego porządku
socjaliści całościowo ponieśli klęskę. To
wszystko bowiem dzieje się w ramach
naprawiania tego, co rzekomo nienapra-
wialne – mianowicie kapitalizmu. System
ten bowiem powinien załamać się pod
własnym ciężarem już dawno temu – a ja-
koś nie chce. Wbrew temu, co twierdził
Marks, płace robotników nie spadały wraz
z rozwojem kapitalizmu, co zauważyli
zresztą już pierwsi rewizjoniści. Śledząc
kolejne proroctwa śmierci tego systemu
można uśmiechnąć się pod nosem. Nie
upadł on w swoim „monopolistycznym”
okresie. Nie upadł także po przejściu
w stadium menedżerskie, choć przewi-
dywali to także jego zwolennicy. I nie
upadł po tym, jak przeszedł w – zdaniem
niektórych – kapitalizm inwestorski. Jed-
nocześnie nie przyniósł pogorszenia się
poziomu życia, a wręcz przeciwnie: jego
polepszenie. Oczywiście przechodzi swoje
kryzysy, jednak wyróżnia się także nad-
zwyczajną zdolnością dostosowawczą.
W swoją istotę potrafi włączyć kolejne
elementy, być może na pierwszy rzut oka
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nieprzystające, i odpowiadać na wyzwania
szeroką paletą modeli – od amerykań-
skiego, przez niemiecki, po skandynawski.
Do wyboru, do koloru, wybieraj kliencie
na wolnym rynku kapitalizmów.

Antykapitalista będzie chwytał się
różnych argumentów. Wiele z nich będzie
pełnych nieznośnej emfazy, jak choćby
stwierdzenia Kacpra Pobłockiego, wska-
zującego na „nieprawe” pochodzenie ka-
pitalizmu, który jest, jego zdaniem, tylko
kolejną inkarnacją systemu niewolniczego.
Znamy ten argument z marksowskiego
materializmu historycznego – i trudno
zaprzeczyć, że na przestrzeni wieków
ludzie byli także towarem. Są zresztą do
tej pory, choć – w naszym kręgu cywili-
zacyjnym – nielegalnie. Jednak sprowa-
dzenie wolnego handlu do handlu ludźmi
byłoby równie grubym uproszczeniem,
co sprowadzenie socjalizmu do Gułagu. 

Inni będą zwracać uwagę na wady
kapitalizmu i udowadniać, że upadnie,
właściwie przebierając stare argumenty
w we współczesne szatki. Jeszcze inni
będą przeciwstawiać „kapitalistycznym”
Stanom Zjednoczonym np. „socjalistyczną”
Szwecję. Nic bardziej błędnego, gdyż ta
ostatnia (jak i wszystkie państwa skan-
dynawskie) to kraj kapitalistyczny, tyle
że z szeroką redystrybucją, wysoką pro-
gresją podatkową i systemem, w którym
związki zawodowe mają bardzo wiele do
powiedzenia. Szwecja to państwo zajmu-
jące 15 miejsce w Indeksie Wolności Gos-
podarczej Heritage Foundation, trzy po-
zycje nad USA (i trzydzieści nad Polską):
piękna laurka ze strony czołowego wol-
norynkowego think tanku. Jeśli „socjalizm”
to wysoki poziom ochrony praw własności
i łatwość prowadzenia działalności gos-
podarczej, to ja chcę w Polsce takiego
„socjalizmu” jak w Szwecji, czy Danii (po-
zycja 12) lub Norwegii (23).

W ostatecznym rozrachunku krytyka
kapitalizmu ze strony współczesnych so-
cjalistów jest jałowa. Nie dlatego, by nie
mieli racji w tym czy innym aspekcie, ale
przede wszystkim dlatego, że nie propo-
nują nic w zamian. Jeśli ktoś nie jest
w stanie powiedzieć o kapitalizmie dobrego
słowa, to powinien umieć też przedstawić
jakąś kontrpropozycję. Dzisiejsi socjaliści
nie mają odwagi Lenina, by przedstawić
własną wizję, która byłaby rzeczywiście
konkurencyjna wobec kapitalizmu. I nie
chodzi mi o propozycje, które pomogłyby
mu „przestać gryźć własny ogon”, tylko
takie, które wskazywałyby, co robić, gdy
już go sobie odgryzie. Bo nawet po wzmoc-
nieniu związków zawodowych i wprowa-
dzeniu dochodu gwarantowanego, na
który pieniądze będą pochodziły z ostrej
progresji i podatków majątkowych – to
jeśli będą one płacone przez akcjonariuszy
wielkich firm i indywidualnych przedsię-
biorców, będzie to można nazwać „spo-
łeczną gospodarką rynkową”, kapitaliz-
mem socjalnym, czy jakkolwiek inaczej –
ale nadal będzie to kapitalizm. Chyba, że
planem jest powolne przejmowanie za-
kładów przez rzeczone związki i uduszenie
przedsiębiorstw wysokimi podatkami.
Jednak dopóki ktoś nie powie tego wprost,
będzie to co najwyżej podszczypywanie
kapitalistycznego kolosa – z tygodnia na
tydzień coraz bardziej irytujące, bo przy-
pominające pomstowanie np. na chmurę
za to, że pada deszcz.

Gierek 2.0

Nie żeby mnie to szczególnie martwiło:
wolę, żeby socjaliści nie mieli całościowego
planu zniesienia kapitalizmu i zaprojek-
towania socjalizmu, który mogliby zrea-
lizować, niż go mieli – i zrealizowali. Ale
jest jeden wzór, który być może chcieliby
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realizować. Parafrazując, pewnym ideałem
mogłoby być stwierdzenie: socjalizm to
PRL plus demokratyzacja. Takie wnioski
można wyciągnąć ze swego rodzaju nos-
talgii za poprzednim systemem, jaką pre-
zentuje choćby Rafał Woś w książce „To
nie jest kraj dla pracowników”. 

Nie ma nic złego w rozważaniu na
temat plusów i minusów realnego socja-
lizmu. Wręcz przeciwnie – teraz właśnie
można to robić w sposób w miarę obiek-
tywny, bo i coraz mniej osób pamięta
tamte czasy. Jako że piszemy o gospodarce,
zostawmy na boku „przesłuchania, rewizje,
tłumy w ogniu i gazach” – i zastanówmy
się, czy rzeczywiście wystarczyłoby zde-
mokratyzować podejmowanie decyzji.

Gdy spojrzymy na wyniki makroe-
konomiczne, PRL prosperował nie naj-
gorzej do końcówki lat 60. Wtedy nastąpiło
pierwsze poważne tąpnięcie. Dekada Gier-
ka dzieli się z kolei na dwie połowy. Pierw-
sza z nich to okres prosperity, dużych in-
westycji, także otwarcia na świat (pro-
dukcja towarów na zagranicznych licen-
cjach – to wtedy pojawiła się u nas Coca-
Cola; 45 lat temu z taśmy zjechał pierwszy
„Maluch”). Działo się to jednak w dużej
mierze dzięki „zielunym pożyczkom”. Ko-
lejne pół dekady to było już znaczące spo-
wolnienie, a lata 80. to już kompletny
zjazd, zakończony spektakularną hiper-
inflacją.

Aby wskazać, jakie było źródło klęski
PRL, posłużę się niezbyt konsekwentną
logicznie argumentacją Marcina Piątkow-
skiego, który w książce „Europe’s Growth
Champion: Insights from the Economic
Rise of Poland”, skądinąd świetnej, pró-
buje uzasadnić, dlaczego jednym ze źródeł
sukcesu polskiej gospodarki po 1989 roku
był… realny socjalizm. Otóż – pisze Piąt-
kowski – tzw. komunizm przeorał przed-
wojenną, postfeudalną strukturę społeczną

i w jej miejsce wprowadził w wielu aspek-
tach instytucje włączające, które – w myśl
prac Darona Acemoğlu i Jamesa A. Ro-
binsona – są odpowiedzialne za dobrobyt.
To wtedy awansu społecznego dostąpiły
miliony mieszkańców wsi, miliony osób,
które przed wojną nie mogły nawet na to
liczyć, dostąpiły możliwości zdobycia nie
tylko umiejętności czytania, ale nawet
średniego lub wyższego wykształcenia.

Autorytarny system polityczny skutecznie
utrudniał wcześniejszym elitom obrony
status quo ante bellum. Dlaczego więc
było tak źle, skoro było tak dobrze? Od-
powiedź tkwi w tym, że „polska droga do
socjalizmu” nie była… wystarczająco so-
cjalistyczna i represyjna politycznie. Przez
to nie wykorzystała możliwości zdobycia –
poprzez kolektywizację – kapitału, który
mógłby zostać wykorzystany do jeszcze
większego skoku naprzód.

Tą argumentację można by uznać za
konsekwentną (choć dyskusyjną), gdyby
nie to, że w dalszej części swej książki za
jedną z przyczyn sukcesu po 1989 roku
Piątkowski wskazuje… relatywnie silne
zaczątki społeczeństwa obywatelskiego
i względnie duży udział sektora prywatnego
w gospodarce PRL. Jak to możliwe, że
„prywaciarze” byli wcześniej „be”, a teraz
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są „cacy” – tego autor nie wyjaśnia. Dużą
rolę w tej argumentacji odgrywa także
odniesienie do II RP, której instytucje
autor określa jako „wyzyskujące”. Pojawia
się jednak pytanie: na czym zasadniczo
polega różnica między ówczesnym etaty-
stycznym postfeudalizmem a powojennym
socjalizmem państwowym? W obrazie
PRL brakuje (podobnie zresztą jak u Wo-
sia) też milczących ofiar początku Polski
Ludowej: klasy średniej, tysięcy piekarzy,
młynarzy, aptekarzy, cukierników, szew-
ców, drobnych i średnich producentów
mebli czy ołówków, tych wszystkich „ka-
pitalistów”, barbarzyńsko wywłaszczonych
przez realizatorów „bitwy o handel”.
A przecież gdyby ich nie ruszać, nawet
przeprowadzając nacjonalizację wielkiego
przemysłu – co do czego istniał wśród
polskich ugrupowań, także demokratycz-
nych, daleko idący konsensus – baza do
odbudowy klasy średniej po 1989 roku
byłaby jeszcze szersza.

Względny sukces wczesnego PRL nie
wynikał z tego, że po wojnie „przyszedł
walec i wyrównał”, tylko z tego, że gdy
buduje się na zgliszczach, to zawsze moż-
liwy jest łatwiejszy start. Ostatecznie
realny socjalizm pokonały jego „wewnętrz-
ne sprzeczności”, obejmujące cały system –
od bankowego, w ramach którego pie-
niądze były de facto kuponami, za które
wymieniało się wydawane przez państwo
(lub za jego pośrednictwem) produkty
(nawet jeśli system kartkowy nie obej-
mował całego okresu 1945-1989), ceny
zaś były arbitralnie ustalane przez cen-
tralnego planistę i nie stanowiły dla pro-
ducentów i konsumentów żadnego syg-
nału. Najlepiej wyedukowani i demokra-
tycznie upodmiotowieni robotnicy czy też
obywatele nie mieliby jak kalkulować, nie
otrzymując sygnałów z rynku co do za-
potrzebowania na dane produkty czy usłu-

gi. Słusznie Piątkowski oraz lewicowcy
wskazują na sukces rozwiązań włączają-
cych, takich jak alfabetyzacja, jednak nic
nie przemawia za tym, że wymagała ona
wprowadzenia centralnego planowania
i dyskryminacji osób pochodzących
z warstw wyższych – a także likwidacji
mechanizmów rynkowych.

Pochwała nieudacznictwa

Jest w sympatyzowaniu z pewnymi roz-
wiązaniami obecnymi w PRL coś z reakcji
na nadmierną krytykę tego okresu, pod-
laną martyrologicznym sosem. Nie bez
znaczenia jest tu też zmęczenie propagandą
sukcesu III RP. Niestety, zamiast przejścia
do stanu zdroworozsądkowej równowagi,
mamy do czynienia z popadaniem w drugą
skrajność, podobnie zresztą jak w przy-
padku dość groźnej mody na odbieranie
jednostce poczucia odpowiedzialności za
własny los. O ile w pierwszych dwóch de-
kadach po transformacji w kulturze mie-
liśmy zakodowane liberalne hasło, że
każdy jest kowalem swojego losu (a komu
nie udaje się go ładnie wykuć, ten sam
sobie winien), o tyle dziś mamy do czy-
nienia z istną pochwałą nieudacznictwa.
Zwłaszcza w formie publicystyczno-aneg-
dotycznej: czy to w momentami dość za-
bawnych memach „Magazynu Porażka”,
w felietonach Szczepana Twardocha, czy
w wydaniu nieco bardziej pogłębionym –
u Piotra Wójcika, który na stronach „No-
wego Obywatela” pisze o tym, że wcale
uczciwą pracą ludzie się nie bogacą, a za
sukces odpowiada głównie szczęście.
W pewnej mierze mają oni oczywiście ra-
cję, podkreślając znaczenie kapitału kul-
turowego, społecznego i finansowego
w rozwoju młodego człowieka i budowie
podstaw jego aktywności zawodowej –
jednak i z tego kapitału trzeba umieć ko-
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rzystać. Narzekactwo do niczego kon-
struktywnego nie prowadzi, choć mogłoby:
przekute w bardziej pozytywny przekaz,
mogłoby służyć zdobyciu większej pokory
przez tych, którzy nie są do końca świa-
domi tego, że nie wypracowali wszystkiego
sami – i wypracowania pewnego etosu
solidarnego wyrównywania niedoborów
tegoż kapitału.

Do tego jednak potrzebna jest pewna
podstawowa zgoda ze światem – a tej
u lewicy nigdy nie było. Nie chodzi tu
o koniunkturalizm i pogodzenie się z za-
stanymi instytucjami: te jako ludzki wy-
twór mogą być lepsze i gorsze, można je
zmieniać. Chodzi o uznanie, że światem
rządzą pewne prawidła: mogą być one
niewykryte i warunkowe, ale jednak nie
ma ucieczki od nierówności, ponieważ
ludzie są ze swej natury różni i trzeba by
nieustająco i arbitralnie przeprowadzać
Wielkie Wyrównywanie (przy jękach wy-
równywanych i marnotrawstwie ich po-
tencjału), by utrzymywać społeczeństwo
w równości. Nie ma też ucieczki od „przy-
musu ekonomicznego”, gdyż zasoby na
świecie są ograniczone, a inwencja, jeśli

chodzi o wynajdywanie ewentualnych po-
trzeb – nie. Nawet w najbardziej „demo-
kratycznych” wspólnotach wytwarza się
hierarchia, a kult jednostki był we współ-
czesnym świecie najbardziej jaskrawy
w tych państwach, w których w teorii pa-
nowała kolektywistyczna i egalitarna ideo-
logia. To są wszystko zasady, które oczy-
wiście często irytują – ale, choć nie są
one żelaznymi prawami niczym prawa fi-
zyki, to jednak ograniczają nas w podob-
nym stopniu.

Zrozumieć świat

A jednak potrzebna jest sensowna lewica,
wskazująca na ograniczenia systemu ka-
pitalistycznego – jednak jednocześnie ak-
ceptująca jego istnienie. Sama tolerancja
dla kapitalizmu ze strony lewicy nie wy-
starczy. Tę pracę domową odrobiła już
lata temu zachodnia socjaldemokracja.
„Wolność konsumencka i wyboru miejsca
pracy to decydujące podstawy, a wolna
konkurencja i wolna przedsiębiorcza ini-
cjatywa to ważne elementy socjaldemo-
kratycznej polityki gospodarczej. Auto-
nomia związków zawodowych i praco-
dawców przy zawieraniu umów zbioro-
wych są istotną częścią wolnościowego
porządku. Totalitarna gospodarka naka-
zowa niszczy wolność. Dlatego Partia So-
cjaldemokratyczna popiera wolny rynek
zawsze tam, gdzie rzeczywiście istnieje
konkurencja. Jednak gdzie rynki są opa-
nowane przez jednostki czy grupy, ko-
nieczne są różnorakie środki, by zachować
wolność gospodarki. Tyle konkurencji,
ile możliwe, tyle planowania, ile koniecz-
ne!” – można przeczytać w „Programie
Godesberdzkim” Socjaldemokratycznej
Partii Niemiec z 1959 roku. Tym funda-
mentalnym dokumentem programowym
(obowiązującym aż do 1989 roku) SPD
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pożegnała się ostatecznie z ortodoksyjnym
marksizmem i – mimo że jeszcze w Re-
publice Weimarskiej bywała częścią rzą-
dów – dopiero wraz z tym krokiem stała
się równoprawnym konkurentem do rzą-
dzenia. Przez kolejne dziesięciolecia współ-
tworzyła oryginalnie chadecki projekt
społecznej gospodarki rynkowej.

Obecne nędzne wyniki wyborcze za-
chodniej socjaldemokracji (rekordowo ni-
skie poparcie SPD, niemal zanik partii
z tej rodziny politycznej we Francji, Wło-
szech czy Grecji, gdzie miejsce PASOK-u
zajęła radykalnie lewicowa Syriza) tylko

pozornie przyznaje rację tym, którzy twier-
dziliby, że to efekt pogodzenia się lewicy
z kapitalizmem. Także polska nowa lewica,
coraz bardziej antykapitalistyczna w swoim
rdzeniu, powinna się z nim pogodzić. Nie
robi tego albo nie sprawia takiego wrażenia
w swoich deklaracjach ideowych czy tek-
stach publicystycznych, skupiając się na
wyliczaniu, czego znowu „ma dość”. To
być może skuteczne politycznie, ale na
pewno nie świadczy o tym, że nowa lewica
umie dobrze zinterpretować świat. A jeśli
chce się go zmienić, trzeba go najpierw
zrozumieć.
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Ostatni majowy weekend. W Warszawie
pogoda zachęca do spędzania czasu poza
domem. Nad Wisłą można więc spotkać
tłumy osób pragnących zażyć nieco słońca.
Restauracyjne ogródki pękają w szwach.
Część osób wybiera coroczny festiwal piw
kraftowych, który odbywa się na stadionie
stołecznego klubu. Wszystko wygląda jak
w typowy, leniwy weekend. Jednak w sercu
Śródmieścia grupa kilkudziesięciu osób
spotyka się na pewnym corocznym kon-
gresie…

Suplement społeczny

Weekend Antykapitalizmu. To wydarzenie
jest organizowane od ponad dekady przez
niesformalizowaną grupę „Pracownicza
Demokracja”. Wśród panelistów można
spotkać między innymi działaczy Partii
Razem, Inicjatywy Polskiej, OPZZ, Stu-
denckiego Komitetu Antyfaszystowskiego,
Ruchu Sprawiedliwości Społecznej czy
Partii Zielonych. Osobom niezwiązanym
ze środowiskiem nazwy te najczęściej nic
nie mówią, lub też są kojarzone tylko

przez mgłę, jednak nie sposób nie za-
uważyć wzrostu aktywności tych ruchów
w ostatnim czasie. 

Przeciętnemu człowiekowi, spytane-
mu na ulicy, lewica ciągle kojarzy się
przede wszystkim z SLD. Od czasu upadku
komunizmu i likwidacji Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej, to politycy zwią-
zani z Sojuszem Lewicy Demokratycznej
byli najczęściej wymieniani jako „suple-
ment społeczny” w polskim życiu poli-
tycznym. Warto pamiętać, że w latach
90. SLD nie był – jak teraz – partią poli-
tyczną, tylko koalicją ugrupowań. Do by-
łych PZPR-owskich działaczy dołączyły
takie środowiska jak Polska Partia Socja-
listyczna, OPZZ czy Związek Socjalistycznej
Młodzieży Polskiej. Wtedy, ze względu
na mnogość idei reprezentowanych przez
Sojusz, takie ugrupowanie reprezentowało
prawie całe spektrum poglądów lewico-
wych. Jednak pomimo tego pluralizmu
byli to dalej głównie spadkobiercy Polski
Ludowej. 

Polskie społeczeństwo, rozczarowane
obozem postsolidarnościowym, w 1993

Piotr CeLińSki
Współpracownik „Nowej Konfederacji”

Tak jak lewica nie mogła skupiać się na nostalgii za PRL-em i na obrazie
wojownika walczącego o lepszy byt dla pracujących mas, tak prawica nie
może skupiać się na micie Okrągłego Stołu i walki z układem

Prawico, robisz to gorzej niż nowa lewica



roku wybiera właśnie SLD. W 1995 roku
rozczarowanie transformacją ustrojową
sprawia, że dochodzi do sytuacji, której
jeszcze 6 lat wcześniej nikt się nie spo-
dziewa – zarówno prezydent jak i premier
wywodzą się z Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej… Lata mijają, Sojusz Lewicy
Demokratycznej z koalicji staje się partią
polityczną. W nowe tysiąclecie wchodzi
na wielkiej fali. Kolejny raz w historii
wolnej Polski zarówno prezydent jak i rząd
reprezentują dokładnie ten sam obóz po-
lityczny. SLD wprowadza Polskę do Unii
Europejskiej, co staje się (obok wejścia
do NATO) ostatecznym symbolem ze-
rwania ze spuścizną PRL-u i wejściem
Rzeczypospolitej do grona państw za-
chodnich. Traktat akcesyjny w Atenach
podpisuje były członek Biura Politycznego
KC PZPR. 

A jednak lewica staje się coraz bardziej
farbowana. Wielu liberałów gospodarczych
wskazuje dziś, że rząd Leszka Millera
wprowadził najbardziej wolnorynkowe
reformy od czasów transformacji ustro-
jowej. Kolejny rząd, profesora Marka
Belki, również uważany jest za rząd libe-
ralny, nieodpowiadający prawdziwemu
lewicowymi elektoratowi. 

Nie tylko postkomuniści

Równolegle na świecie zachodzą zmiany.
W nowoczesnej gospodarce jest coraz
mniej miejsca na wielkie fabryki, zatrud-
niające tysiące pracowników, a związki
zawodowe tracą na znaczeniu. Powoli za-
czyna brakować antagonizmu, który leżał
u podstaw rozwoju lewicy aż do XX wieku
– walki robotników z kapitalistami, dzia-
łania na rzecz godnych warunków pracy
i egalitarnego społeczeństwa. Lewica przez
lata wyewoluowała z ruchu robotniczego,
tej wymarzonej „awangardy proletariatu”,

do roli rzecznika osób wypchniętych poza
nawias zamożnego społeczeństwa przez
system finansowy czy też kryzys ekono-
miczny – często ludzi młodych, dobrze
wykształconych. Symbolami stały się hisz-
pański Podemos, grecka Syriza, czy Bernie
Sanders w Stanach Zjednoczonych. Jednak
w Polsce z biegiem lat lewica traciła na
znaczeniu. Partia, która w wyborach roku
2001 uzyskała 41 proc. poparcia, 15 lat
później nie przekroczyła ośmioprocento-
wego progu wyborczego. 

SLD nigdy nie zostało rzecznikiem
wykluczonych. Złożyło się na to wiele
czynników. Brak wielkiego kryzysu eko-
nomicznego w Polsce sprawił, że nie doszło
do kumulacji wielkiego społecznego nie-
zadowolenia, spowodowanego znacznym
pogorszeniem się sytuacji materialnej
społeczeństwa. Dodatkowo, znaczna część
osób potencjalnie zainteresowanych lewicą
to osoby starsze, do których obyczajowe
postulaty zwyczajnie nie przemawiają.
Na początku XXI wieku brakowało mło-
dych ludzi, skrzywdzonych przez neoli-
beralny system – a właśnie to oni byli
motorem napędowym nowej lewicy na
Zachodzie. SLD, targane kolejnymi zmia-
nami kadrowymi, podkopane przez głośne
afery, usunęło się powoli ze sceny poli-
tycznej, tworząc miejsce dla nowej lewicy,
która w najbliższej dekadzie najprawdo-
podobniej stanie się znaczącą siłą poli-
tyczną. 

11

THINKZINE, nr 7(97)/2018, 4–31 lipca 2018 www.nowakonfederacja.pl

wśród młodych ugrupowań

lewicy niewątpliwie

najbardziej rozpoznawalna

jest Partia razem



Lewica coraz bardziej słyszalna

Dlatego bardzo możliwe, że właśnie na
takich kongresach zasiadają przyszli liderzy
lewicy, do tej pory rzadko słyszani poza
wąskimi środowiskami uniwersyteckimi,
skupionymi wokół lewicujących wydzia-
łów. Takie grupy, przez wiele lat uznawane
za nieszkodliwy koloryt, coś na kształt
anarchistów czy nacjonalistów, teraz zna-
lazły tematy, w których mogą się wypo-
wiedzieć, i zdobyć przy tym poparcie. 

Te tematy należą teraz często do naj-
głośniejszych w debacie publicznej. Afera
reprywatyzacyjna, protest niepełnospraw-
nych, obrona praworządności czy czarny
protest: w każdym z tych tematów prze-
brzmiewa słyszalny głos lewicy. I tak le-
wicowe ruchy miejskie najgłośniej obok
Patryka Jakiego komentują aferę repry-
watyzacyjną. Podczas demonstracji
w obronie Trybunału Konstytucyjnego
podnoszone były głosy na temat łamania
przez władzę artykułów, gwarantujących
uprawnienia socjalne, takie jak np. prawo
do mieszkania. Koronnym przykładem
był jednak czarny protest. Tysiące kobiet,
które nigdy nie identyfikowały się z mocno
lewicującymi poglądami, wyszły na ulice
w sprzeciwie wobec partii rządzącej, przyj-
mując w stu procentach narrację narzu-
coną przez przedstawicielki tej właśnie
nowej lewicy. 

Dosyp LGBT do U2.0

Wśród młodych ugrupowań lewicy nie-
wątpliwie najbardziej rozpoznawalna jest
Partia Razem. Powstała jeszcze w 2015
roku, założona przez grupę zapaleńców.
Gdy przyglądałem się jej organizacji, nie
wierzyłem w sukces. Widziałem tam tylko
tych samych ludzi co zawsze – paru ka-
wiorowych intelektualistów, którzy w wol-

nym czasie pomiędzy zajęciami na uczelni
a siedzeniem w modnych klubokawiar-
niach organizują rewolucję. Pomimo wy-
jątkowo ładnej otoczki graficznej (pozwolę
sobie na małą dygresję: autorowi logotypu
Partii Razem należy oddać duży szacunek,
to prawdopodobnie jedno z najładniej-
szych logo partii politycznych w Polsce),
wyglądało to jak każda inna lewicowa ini-
cjatywa skazana z góry na porażkę. Jednak
czas sfalsyfikował tę tezę. Partię Razem
tworzą charyzmatyczni frontmani pokroju
Adriana Zandberga (pomimo że sami
uparcie twierdzą, że u nich w ruchu liderów
nie ma), wierni i ideowi członkowie oraz
często znający się na swojej pracy PR-
owcy. Zaowocowało to m.in. bardzo głoś-
nymi akcjami, takimi jak np. wyświetlanie
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
na ścianie Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów. Samej partii udało się połączyć
hasła, które trafiają do szerokiego audy-
torium, takie jak wzmocnienie państwa
opiekuńczego czy aktywna polityka miesz-
kaniowa, z hasłami nowej lewicy, takimi
jak walka o prawa osób LGBT. I o ile
teraz często w Polsce takie hasła wzbudzają
śmiech, to warto spojrzeć na wiele krajów
zachodnich, gdzie po latach głoszenie te
slogany weszły do politycznego main-
streamu. 

Drugim podmiotem, na który zde-
cydowanie warto zwrócić uwagę, jest Ini-
cjatywa Polska. Stowarzyszenie, które fir-
muje Barbara Nowacka, ma za zadanie
integrację środowiska nowoczesnej lewicy.
Jeżeli istnieje osoba, która posiada w Polsce
jakikolwiek mandat do sieciowania lewi-
cowców, to jest to właśnie ona – pozostali
lewicowi liderzy nie są nawet w połowie
tak rozpoznawalni. Poza tym Nowacka
z racji pochodzenia rodzinnego i wcześ-
niejszej aktywności posiada już pewne
doświadczenie polityczne, czego nie można
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powiedzieć np. o ludziach współtworzących
Partię Razem. Do ruchu przyłącza się
wiele osób młodych, które w przyszłości
będą współtworzyć lewicowe kadry. 

A pozostałe organizacje? Pomimo że
prawie nikt nie słyszał o Pracowniczej
Demokracji, Dziewuchach Dziewuchom
czy Studenckim Komitecie Antyfaszys-
towskim, to w mediach głównego nurtu
przewinęło się wiele akcji współorgani-
zowanych przez ludzi związanych z tymi
środowiskami, chociażby niedawny strajk
okupacyjny na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Przy okazji takich akcji ukierunko-
wanych na konkretny cel – np. jak w tym
przypadku protest przeciwko Ustawie 2.0
– prezentowane są inne poglądy środo-
wiska, poprzez wywieszanie tęczowych
flag czy różnorakich transparentów. Tę
właśnie umiejętność lewica opanowała
do perfekcji – przy okazji akcji, które wy-
dają się neutralne i powszechnie akcep-
towalne, jak np. pikieta solidaryzująca
się ze studentem pobitym na Uniwersy-
tecie Warszawskim, przemycane są po-
stulaty dużo radykalniejsze – jak afirmacja
środowisk LGBT czy postulaty rugowania
z uniwersytetów środowisk narodowych.
To może sprawić, że za kilkanaście lat
postulaty dzisiaj uznawane za skrajne nie
będą nikogo szokować. 

Prawico – ucz się od lewicy

Pomimo wszystkich powyższych super-
latywów, nowa lewica to ciągle margines.
Sama Partia Razem rzadko kiedy uzyskuje
w sondażach więcej niż 4-5 proc. (choć
w ostatnim badaniu Pollster dla „Super
Expressu” próg wyborczy przekraczało
zarówno SLD jak i Partia Razem), co sta-
wia ich grupę wyborców w jednym rzędzie
ze zwolennikami Partii Wolność i Janusza
Korwin-Mikkego. Jednak poziom orga-

nizacji, w połączeniu ze światowymi tren-
dami i dominacją prawicy na scenie poli-
tycznej, pozwala sądzić, że nowa lewica
urośnie w siłę. Tak samo jak młodzi ludzie
byli zmęczeni Platformą Obywatelską po
8 latach rządzenia, tak za 8 lat mogą być
zmęczeni wybieraniem pomiędzy partią
centrum a prawą stroną. Wtedy przyjdzie
im w sukurs nowoczesna lewica, która
nie ma już w sobie nic z wizerunku starych
emerytów, nostalgicznie spędzających
weekend majowy na pochodach pod po-
mnikami przyjaźni polsko-radzieckiej.
I to wbrew pozorom nie dlatego, że po-
mniki te zostały zlikwidowane. Lewica
zaczęła się zmieniać, a pełne efekty tego
poznamy za mniej więcej dekadę. 

Z tej analizy można natomiast wysnuć
wnioski dla każdej innej frakcji politycznej.
Jeżeli szeroko rozumiana prawica chce
się utrzymać na powierzchni, nie może
odrzucać pewnego poziomu ideowości.
Potrzebuje jednak zmian – odrzucenia
starej przaśności i przyjęcia nowocześ-
niejszego spojrzenia na otaczający nas
świat. Tak jak lewica nie mogła skupiać
się na nostalgii za PRL-em i obrazie wo-
jownika walczącego o lepszy byt dla pra-
cujących mas, tak prawica nie może sku-
piać się na micie Okrągłego Stołu i walki
z wszędobylskim układem. Właśnie takie
„przaśności” pokroju przesadzonej mar-
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tyrologii lub dopatrywania się wszędzie
spisków i układów sprawiają, że nowe
pokolenie może nie być zainteresowane
ideami konserwatywnymi czy narodowy-
mi. Zbyt często brakuje u prawicowych
polityków i intelektualistów wypowiedzi
na tematy trudne, ale społecznie istotne,
takie jak ekologia, polityka miejska i in-
frastrukturalna, rozwój kultury czy kwestie
związane z bezpieczeństwem żywności.
Zaniedbanie tych tematów sprawia, że
zaczynają się one kojarzyć tylko i wyłącznie
z lewicą. Osoby, dla których taka proble-
matyka jest ważna, mogą nie uważać idei
prawicowej za atrakcyjną.

Bez postulowanych zmian, prawicę
czeka los SLD – dużego, tonącego statku,

na którym ciągle trwa zabawa i złudna
nadzieja, że płynie dalej. Oczywiście, partia
posiadająca tak wielki majątek i tak wielu
działaczy nie zniknie z dnia na dzień.
Możliwe, że w kolejnych wyborach na fali
sprzeciwu wobec Prawa i Sprawiedliwości
znów pojawi się w parlamencie. Jednak
bez dużych zmian i budowy nowego elek-
toratu podzieli los Titanica. Prawica bez
dużych zmian również może przegrać.
A na pewno dla człowieka, który wyznaje
konserwatywny światopogląd, dużo gorsze
są wartości głoszone przez nową lewicę,
niż te, które przez lata prezentowało SLD,
pomimo, że najpewniej człowiek ten zwal-
czał je przez całe życie.
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Przewidywania Marksa nie ziściły się.
Kapitalizmu nie zastąpiło społeczeń-
stwo bezklasowe, w bezpaństwowej
formie. Kapitalizm nie upadł, a co wię-
cej, stworzył wiele modeli – od amery-
kańskiego przez niemiecki do skan-
dynawskiego…

…a to i tak tylko na Zachodzie, bo można
dodać różne jego autorytarne warianty
wschodnie, np. chiński czy singapurski.

Jednak gdy dziś czyta się wypowiedzi
przedstawicieli nowej lewicy, to cały
czas postuluje ona „koniec kapitaliz-
mu”. Faktycznie to Wasz ideał?

Kapitalizm okazał się – spośród znanych
dotychczas modeli gospodarowania – naj-
bardziej elastycznym, a przede wszystkim
zdolnym do kooptacji różnych ruchów
sprzeciwu i głosów krytyki. Dywagacje
o tym, czy i jak go obalić, mają dziś raczej

akademicki charakter, zwłaszcza w kraju
półperyferyjnym, takim jak Polska. Co
nie zmienia faktu, że system ten zawiera
w sobie sprzeczności – między innymi
Marks dobrze je diagnozował. Nie do-
strzegł jednak, że te same sprzeczności
są jego motorem napędowym. Kiedy się
je zniesie zupełnie, wychodzi nam np.
realny socjalizm, na dłuższą metę nie-
efektywny.

Czy to znaczy, że projekt „końca kapi-
talizmu” okazał się fiaskiem?

To znaczy, że z jego sprzecznościami
i ograniczeniami trzeba się mierzyć w każ-
dej epoce na nowo, zamiast szukać jed-
nego, centralnego konfliktu w stylu: praca
kontra kapitał, a za nim wielkiego Pod-
miotu Historii w rodzaju proletariatu, lu-
dów skolonizowanych czy studentów,
który to podmiot przerzuci nas do Króle-
stwa Wolności.

MiChał SutowSki
Politolog, absolwent MISH UW, 
członek zespołu Krytyki Politycznej oraz Instytutu Studiów
Zaawansowanych, komentator polityczny.

Ze sprzecznościami i ograniczeniami kapitalizmu trzeba się mierzyć w każ-
dej epoce na nowo, zamiast szukać jednego, centralnego konfliktu
w stylu: praca kontra kapitał, a za nim wielkiego Podmiotu Historii

PiS nie zastąpi lewicy

Z Michałem Sutowskim 
rozmawia Jarema Piekutowski
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Jakie zatem sprzeczności czy ograni-
czenia kluczowe są dziś? 

Wyczerpują się trzy podstawowe zasoby,
z których kapitalizm czerpie siłę od kil-
kudziesięciu lat. Pierwszy to „zasób dłu-
gu” – model kredytowanego wzrostu ode-
rwanego od realnej produkcji doszedł do
ściany w roku 2008. Drugi to zasoby pla-
nety, środowiska, z którego czerpiemy
surowce do życia. I trzeci zasób, o którym
mniej się mówi, to różne formy zazwyczaj
nieopłacanej pracy niezbędnej do tego,
by system trwał: wychowywania dzieci
czy opieki nad osobami starszymi i zależ-
nymi. 

To wszystko przestaje działać: kończy
się węgiel, woda i czyste powietrze do
oddychania, pęka bańka kredytowa, a pra-
cy reprodukcyjnej nie można już dłużej
wykonywać wg wzorca Opowieści pod-
ręcznej w wersji soft.

A więc jednak obalić kapitalizm? Czy
go modyfikować?

„Ruch jest wszystkim, cel jest niczym”,
mawiał socjaldemokrata Bernstein. To
znaczy: mamy pewien horyzont wartości
i one nie zmieniają się od 250 lat. To
wolność, równość i solidarność, polski
odpowiednik francuskiego „braterstwa”.
A tu i teraz załatwiamy kolejne sprawy:
wyzysk, nierówności klasowe, płciowe czy
rasowe, alienację władzy, dyskrymina-
cję… Zaprojektować doskonałego świata
całościowo się nie da, warto jednak wy-
znaczać kierunek zmian – a czy z tego
wyjdzie „kapitalizm z ludzką twarzą”, czy
jakiś inny „izm”, to się przekonamy.

A te zmiany nowa lewica chce rozwią-
zywać na poziomie globalnym czy lo-
kalnym?

To pytanie o to, kto jest podmiotem poli-
tycznym. Zbyt łatwo odpowiadamy na to
alternatywą: rząd światowy czy państwo
narodowe. To fałszywa dychotomia, bo
już dziś rządzi się światem na wielu po-
ziomach: globalnym, jak w przypadku
WTO, kontynentalnym, czego przykładem
jest UE; oczywiście narodowym, ale też
lokalnym czy miejskim. Podział kompe-
tencji powinien zależeć od funkcjonalności:

sprawy ekologii czy rynków finansowych
to sprawa globalna, regulacje handlowe
byłyby pewnie optymalne na poziomie
bloków gospodarczych, podobnie podatki
dochodowe czy – z pewnymi zastrzeże-
niami – sprawy socjalne. Prawa człowieka
to kwestia wspólnoty wartości, a więc
w naszym przypadku także Unii Euro-
pejskiej. Edukacja i kultura, pewnie też
ochrona zdrowia – to sprawy narodowe
i lokalne… Nie, europejskie superpaństwo
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nie jest panaceum na wszystkie problemy;
nie, państwo narodowe nie obroni nas
przed wyzwaniami globalnymi…

Jednak już na poziomie europejskim
są duże trudności z tymi ponadnaro-
dowymi regulacjami…

Tego nie da się zrobić jednym traktatem,
to jasne. Tak jak państwa narodowe two-
rzyły się dziesiątki lat, tak i proces two-
rzenia regulacji ponadnarodowych będzie
trwał dziesiątki lat, podobnie jak negocjacje
kompetencji między państwami a mias-
tami na przykład. Nie uważam też, że
państwa narodowe szybko znikną, choć
jedne (np. Belgia) mają słabszą tożsamość
i spójność, a inne (np. Polska) – silniejszą. 

Wrócę do programu nowej lewicy. Czy
zgodzisz się więc, że jest Wam bliski
jednak kapitalizm, ale w wydaniu skan-
dynawskim, z szeroką redystrybucją
i wysoką progresją podatkową?

System skandynawski uważam za jeden
z najlepszych, jakie wypracowano w his-
torii ludzkości – z efektywną gospodarką
i wciąż hojnym zabezpieczeniem społecz-
nym, choć nie bez wielkich wyzwań, wśród
których wskazałbym rozpad więzi, hipo-
kryzję ekologiczną oraz integrację społe-
czeństwa bardziej przecież różnorodnego
niż w czasach Abby i „Scen z życia mał-
żeńskiego”.

Oczywiście nie da się tak po prostu
wyeksportować modelu skandynawskiego
do Polski. Choć wcale nie dlatego, że „oni
są bogaci, więc mają co dzielić”; Szwecja
czy Norwegia zaczęły budować państwo
opiekuńcze w latach 30., kiedy były dużo
mniej zamożne. Redystrybucja wzmacniała
gospodarkę rozkręcając popyt wewnętrzny
i zwiększając spójność społeczną.

U nas dziś to samo robi PiS, choćby
przez „500 plus”. To może PiS zreali-
zuje ideały lewicy i zbuduje nową
Szwecję?

Niestety nie będzie tak prosto, także dla-
tego, że minęły „złote lata” 60. i 70.,
a więc czasy reżimu handlowego z Bretton
Woods, kiedy warunki rozwoju dla państw
słabszych były dużo lepsze niż obecnie.
Świetnie opisał to Dani Rodrik w Para-
doksie globalizacji – ówczesny system
brał pod uwagę fakt, że model hiperglo-
balizacji, w którym „zwycięzca bierze
wszystko” na dłuższą metę grozi wybu-
chem. Od lat 70. elity globalne nie mają
tej świadomości, a jedną z istotnych przy-
czyn jest upadek Związku Radzieckiego.

Dlaczego?

Kiedy skończyła się propozycja alterna-
tywna dla świata kapitalistycznego, skoń-
czyła się też motywacja jego elit, by dzielić
się bogactwem z szerszymi warstwami
społecznymi. Są oczywiście też inne po-
wody – na przykład wyczerpanie modelu
energetycznego opartego na nieograni-
czonym zużyciu paliw kopalnych.

Skoro sytuacja się zmieniła, to jaki
jest pozytywny program nowej lewicy
dla Polski?

Opowiem o nim w kontekście trzech wy-
czerpujących się zasobów: kredytu, śro-
dowiska i nieopłacanej pracy opiekuńczej –
i trzech wielkich wyzwań politycznych.
Spójrzmy np. na rynek nieruchomości.
Nie było w Polsce bańki kredytów sub-
prime, ale mieliśmy frankowiczów, zaś
kwestię mieszkaniową rozwiązywaliśmy
przez lata wpuszczając państwowe pie-
niądze w rynek. Słowem – nie tyle „Miesz-
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kanie dla młodych”, ile „Kasa dla dewe-
loperów”. To ma dziś katastrofalne skutki
dla sytuacji polskich rodzin: bardzo obniża
ich mobilność, ale przede wszystkim stan-
dard życia. Alternatywą byłyby tu roz-
wiązania publiczne: dużo więcej mieszkań
komunalnych dla niezamożnych, mieszkań
na wynajem poza logiką komercyjną,
wsparcie państwa dla różnych form bu-
downictwa spółdzielczego, takich jak
TBS-y. Wzorcem dla całej Polski może
być dla nas Wiedeń, w którym 2/3 miesz-
kańców wynajmuje mieszkania dotowane
z miejskiej kasy lub wprost komunalne.
To kluczowe wyzwanie, którego żaden
rząd dotąd nie zrealizował, bo przecież
pisowskie „Mieszkanie plus” to kolejny
projekt pomocy deweloperom.

Druga kwestia to środowisko. Pro-
blemów, z którymi żadna ekipa nic dotąd
nie zrobiła, jest mnóstwo, od smogu przez
rabunkową gospodarkę leśną i wodną aż
po miks energetyczny. Propozycją poli-
tyczną „na już” byłby jednak priorytet dla
zaniedbanego dziś transportu publicznego.
Mamy świetne tradycje przemysłowe

w dziedzinie budowy taboru dla transportu
publicznego; potrafimy budować loko-
motywy, wagony kolejowe, tramwaje i au-
tobusy, A skoro tak, to premier Morawiecki
powinien przestać opowiadać bajki o sa-
mochodach elektrycznych – przewagi
komparatywne mamy gdzie indziej. Pub-
liczne wsparcie dla transportu zbiorowe-
go – miejskiego, ale też kolei zamiast sa-
mochodów – to nie tylko kwestia jakości
środowiska i emisji CO2, ale też np. do-
stępności transportowej miejsc i ludzi
odciętych dziś od świata; do tego dochodzi
tworzenie rynku dla rodzimego przemysłu
hi-tech. Mamy w ten sposób kilka pieczeni
na jednym ogniu, a polityka ekologiczna
wcale nie znaczy, że „żaby są ważniejsze
od ludzi”, bo korzyści odnosi i gospodarka,
i wykluczeni komunikacyjnie, i stojący
w korkach, i wreszcie wszyscy oddychający
obywatele.

I trzeci wymiar – to polityka opiekuńcza. 

Tak. Przy okazji protestu rodziców osób
niepełnosprawnych padły ważne pytania
o solidarność społeczeństwa z osobami
zależnymi. Praca opiekuńcza wykonywana
na ich rzecz to konkretny wysiłek, który
spada dziś – mocą konwencji kulturowej
i przymusu ekonomicznego – na rodziny.
Nie można załatwić sprawy w sposób sen-
tymentalny, mówiąc o powołaniu, o służ-
bie, o tym, że przecież „matki wszystko
dla dzieci poświęcą”. Ta praca – na tej
samej zasadzie, jak np. praca pielęgnia-
rek – jest radykalnie niedoceniona. Jej
dowartościowanie to zadanie państwa –
przez transfery pieniężne i podniesienie
płac w sektorze publicznym. I znowu:
chodzi o kilka kwestii naraz. O poprawę
warunków pracy sfeminizowanej, o za-
pewnienie godnych warunków życia coraz
liczniejszym ludziom starszym, wreszcie
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o uwzględnienie faktu, że tzw. produk-
tywne sektory gospodarki „jadą na gapę”,
zrzucając odpowiedzialność za reprodukcję
społeczną na rodziny. Analogicznie wy-
gląda to w przypadku edukacji – doin-
westowana, jak w Finlandii, pomaga bu-
dować kapitał ludzki i jednocześnie zmniej-
sza nierówności.

Więc jednak nie chcecie rewolucji?

Nie, ale chcemy zmiany cywilizacyjnej –
realizacja postulatów w tych trzech ob-
szarach sprawi, że będziemy żyli w innym
kraju. A czy to jeszcze będzie kapitalizm?
Pewno będzie, bo przecież nikt dziś po-
ważnie nie myśli o pełnym zniesieniu
własności prywatnej środków produkcji
czy gospodarce nakazowo-rozdzielczej.
Choć zmiany struktury własności w gos-
podarce bardzo by się nam przydały –
więcej firm średnich, ale przede wszystkim
własności spółdzielczej i komunalnej.

U nas tymczasem mamy albo wielkie
koncerny zagraniczne i polskie spółki
skarbu państwa, które nie są zbyt inno-
wacyjne (zwłaszcza z sektora paliwowe-
go) – albo jednoosobowe działalności
gospodarcze, których jest zdecydowanie
za dużo. One są często instrumentem
optymalizacji podatkowej, albo też formą
prekaryzacji pracownika – na przykład
wypychanie sprzątaczek na działalność
gospodarczą. To jest patologia, która po-
głębia nierówności, za to nie sprzyja in-
westycjom, o innowacjach nie mówiąc.

Ale jak państwo ma regulować struk-
turę przedsiębiorstw bez ingerencji
w prawo własności?

Już wspomniana zmiana polityki państwa
w obszarze transportu publicznego czy
usług opiekuńczych zmieniłaby strukturę

i warunki zatrudnienia w tych branżach
i wpłynęła na pozostałe. Warto też po-
myśleć o preferencjach podatkowych dla
przedsiębiorstw oferujących stabilne za-
trudnienie i sprzyjających związkom za-
wodowym, ale też, zrównoważonych ener-
getycznie. To wszystko sprzyjałoby też
ich konsolidacji.

W środowiskach lewicowych pojawia
się ostatnio pewna tendencja do „od-
brązowiania” PRL-u, na przykład Piotr
Ikonowicz podkreśla jego „osiągnięcia
cywilizacyjne”… Jaki jest stosunek
Waszego środowiska do PRL?

Nam bliżej raczej do środowiska „ko-
mandosów”, a potem KOR-u i lewicy
„Solidarności” niż PZPR. Sam PRL trzeba
jednak oceniać w sposób zniuansowany,
jako zbiór procesów, a nie czarną dziurę
sowieckiej okupacji. Choćby ze względu
na różne etapy jego rozwoju – od totali-
tarnego, z ideologicznym projektem bu-
dowy utopii komunistycznej, przez sier-
miężną „małą stabilizację” Gomułki,
w której względną autarkię osiągano kosz-
tem zduszenia płac aż po modernizację
i – mimo wiernopoddańczych gestów
wobec ZSRR – westernizację kraju na
kredyt za czasów Gierka. I choćby za
zmianę aspiracji Polaków na bardziej
mieszczańskie, za otwarcie na Zachód –
nie potrafię rzucić w tamtego sekretarza
kamieniem, mając oczywiście w pamięci
kryzys gospodarczy, zadłużenie i represje
drugiej połowy lat 70. Niemniej, bez
zmian społecznych tamtego okresu nie
byłoby ruchu „Solidarności” – może naj-
lepszej rzeczy, jaka się Polakom przyda-
rzyła w historii. Z kolei lata 80. oceniam
jednoznacznie negatywnie, bo wtedy „So-
lidarność” zgnieciono jako ruch społeczny,
który nigdy już się nie odrodził. 
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Ale jednak doszło w końcu do trans-
formacji ustrojowej. Czy ona się udała? 

Dobrze się stało, że nastąpiła pokojowa
transformacja, choć był to niewątpliwie
proces elitarny. Dzięki temu udało się
uniknąć rozlewu krwi i związanej z tym
traumy, ale za cenę braku szerszej party-
cypacji społecznej w okresie transformacji.
W innym wypadku mielibyśmy swoją ma-
sową rewolucję, ale za cenę dużo głębszej
polaryzacji – w końcu i godności, i swych
interesów broniłyby przecież 2 miliony
członków PZPR.

Środowisko, które nadawało ton pol-
skiej transformacji – czyli kontinuum
Unia Demokratyczna/KLD-Unia Wol-
ności-PO-Nowoczesna – jest dziś przez
PiS krytykowane za lewicowość,
a przez lewicę – za neoliberalizm. Przy-
łączacie się do tej krytyki?

Nie zgadzam się z tezą o ciągłości między
UD a PO. Platforma i Tusk powstali na
gruzach Unii Wolności. Tusk zrobił Ge-
remkowi frondę i wyszedł z partii. Nigdy
nie było też dobrej chemii między „Gazetą
Wyborczą”, czyli dawnym medialnym ma-
tecznikiem UD, a Platformą. To było mał-
żeństwo z rozsądku. Platforma od początku
była antyinteligencka i miała gdzieś tych
wszystkich starych etosowców. Z kolei
„GW” straciła (z różnych powodów, w tym
z powodu zmiany technologicznej), pozycję
gatekeepera debaty publicznej i nie miała
takie wpływu na rządy, jak to było w po-
czątku lat 90.

A teraz co do transformacji: mam za
sobą sporo lektur, ale też rozmów z twór-
cami transformacji, w tym z Jeffreyem
Sachsem i profesorem Jerzym Osiatyń-
skim, a więc ludźmi bardzo refleksyjnymi,
czego już np. o profesorze Balcerowiczu

powiedzieć nie można. I jestem przeko-
nany, że transformacja bardziej partycy-
pacyjna, z udziałem aktorów społecznych,
taka, dla której zapleczem byłaby „Soli-
darność” jako ruch społeczny, a nie tylko
związek zawodowy – byłaby mniej bolesna,
a kosztów społecznych, ale też utraconych
zasobów ekonomicznych byłoby mniej.

Tyle, że – jak mówi Karol Modze-
lewski – nie można było tego zrobić w ten
sposób, bo „Solidarność” w 1988-89 roku
była już tylko mitem. Przetrwała jako
symbol i kadrowe podziemie, ale nie jako
szeroki ruch społeczny. Jako taki została
całkowicie zgnieciona 13 grudnia 1981
roku. I dlatego możliwy był plan Balce-
rowicza – nieświadomie drogę do niego
otworzył Jaruzelski. Działano więc w wa-
runkach dość wyjątkowych.

PiS zaanektował dużą część postulatów
lewicy i je realizuje. Natomiast nowa
lewica reprezentowana przez Partię
Razem nie potrafi wybić się poza śro-
dowiska wielkomiejskie. Czy w Polsce
jest w ogóle miejsce dla lewicy?

O wizji dla lewicy w Polsce już mówiliśmy,
ale dopowiem jeszcze, że bliskie jest mi
to, co na ten temat pisze w „Nowym au-
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torytaryzmie” Maciej Gdula – pomysłem
na sojusz klas średnich z klasami ludowymi
są wysokiej jakości usługi publiczne, prze-
de wszystkim oświata i służba zdrowia,
a także wzmocnienie usług opiekuńczych.
Z tym wszystkich PiS w ogóle sobie nie
radzi, i sobie nie poradzi – bo nie da się
tego załatwić przepchniętą kolanem usta-
wą, tylko trzeba negocjować z wieloma
aktorami społecznymi. To samo dotyczy
transportu publicznego i mieszkalnictwa.
Kluczowa dla agendy lewicy będzie też
kwestia praw kobiet, którą trzeba opo-
wiedzieć z punktu widzenia problemów
życia codziennego – bo kwestie poruszane
przez feminizm w takim kraju jak Polska
kobiet z klasy ludowej dotykają jeszcze
bardziej niż tych z klas średnich. Dodajmy
jeszcze – à propos „aneksji postulatów” –
że PiS już wystrzelał się ze swoich działań
prosocjalnych, bo co więcej umie zaofe-
rować? Nawet „500 plus” jest już ograni-
czane, o niemal 340 tysięcy dzieci, a czym
więcej ograniczeń, tym większa liczba
wkurzonych, którym odebrano przywileje. 

A skąd brać pieniądze na te usługi
publiczne, transport, mieszkalnictwo?
Przecież kasa państwowa nie jest bez
dna. 

Podstawowy zarzut lewicy wobec PiS jest
taki, że PiS mnoży transfery socjalne,
a nie tworzy trwałych podstaw do ich fi-
nansowania. Mówi się, że wystarczy
uszczelnienie VAT, że „wystarczy nie
kraść”. Przepraszam bardzo, ale to g…
prawda. Z uszczelnienia VAT udało się
uzyskać parę mld na pakiecie paliwowym.
Natomiast nie został rozwiązany podsta-
wowy problem tego, że duzi przedsiębiorcy
podatków nie płacą, zaś ludzie niezamożni
są nieproporcjonalnie obciążeni. Mamy
żałośnie niską progresję podatkową i kwotę
wolną jednocześnie, to samo dotyczy po-
datków od cennych nieruchomości czy
innych form kapitału, nazbyt uprzywile-
jowanego względem pracy. Zestawiając
kunktatorstwo PiS w tych sprawach z po-
mysłami specjalnych stref ekonomicznych,
czy z kolejną reformą kapitałową systemu
emerytalnego, mogę więc powiedzieć, że
nie podzielam zdania Rafała Wosia, jakoby
PiS był w sprawach gospodarczych no-
woczesny – ich myślenie to głębokie lata
90. I dlatego lewica jest tak potrzebna –
nie tylko po to, by program socjalny uzu-
pełnić agendą wolnościową i równościową,
ale też by zapewnić państwu opiekuńcze-
mu finansowanie, a usługom publicznym –
wysoki standard.
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Lewica w wielu krajach Europy znajduje
się w odwrocie bądź jest osłabiona.
Co jest główną przyczyną tej słabości? 

Istnieje wiele przyczyn takiego stanu
rzeczy – historycznych, strukturalnych,
gospodarczych, kulturowych itp. Można
by o tym mówić godzinami. Natomiast
jedną z przyczyn tej słabości jest moim
zdaniem to, że współczesna lewica po-
rzuciła postulaty tzw. dołów społeczeństwa
i zorientowała się na część klasy średniej,
czy też elektorat, który w cudzysłowie
określiłbym nowoczesnym, dynamicznym
i wielkomiejskim. Te głosy na lewicy,
które mówią o postawieniu przede wszyst-
kim na klasę ludową są obecnie na Za-
chodzie w mniejszości. Korzystają z tego
w bardzo przewidywalny i prosty sposób,
bo mają to podane na tacy, te formacje,
które określa się mianem prawicowych
populizmów. Korzystają one z tego, że
lewica przestała umieć się kontaktować

z częścią mas ludowych, przestała je brać
pod uwagę. Jeśli popatrzymy na falę
triumfów prawicy „antysystemowej” – tej
niegłównonurtowej prawicy w Europie –
to bardzo dobrze widać przepływ elekto-
ratu ludowego, robotniczego, od dawnej
lewicy do tych środowisk.

Lewica w Polsce również przestała się
kontaktować ze swoim tradycyjnym
elektoratem?

Lewica w Polsce rzadko odwołuje się do
klasy ludowej, czyli najsłabszych ekono-
micznie grup ludności. Częściowo dzieje
się tak dlatego, że polska lewica bezkry-
tycznie kopiuje zachodnie trendy. Nie
bierze natomiast pod uwagę, że polskie
społeczeństwo nie jest społeczeństwem
zachodnim. Komuniści wsadzili Polskę
do kulturowej zamrażarki i sprawili, że
wiele czynników kulturowych, które na
Zachodzie swobodnie się toczyły – dzięki

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

Historyczna misja lewicy jeszcze się nie wyczerpała. Wyzwania cywiliza-
cyjne XXI wieku będą szansą, żeby nastąpił powrót myślenia nie tyle tra-
dycyjnie socjalistycznego, ile wspólnotowo-prospołecznego
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popkulturze, swobodzie politycznej i wol-
nym mediom – w Polsce w ogóle nie za-
istniały lub były niszowe. W efekcie jest
tu dużo bardziej tradycyjne społeczeństwo
niż w krajach Zachodu. Jest też znacznie
uboższe niż tamtejsze – u nas troska
o elementarny byt to jeden z kluczowych
czynników życia jednostek czy rodzin,
więc z konieczności na dalszy plan schodzą
pozostałe kwestie. 

To znaczy, że dopóki konserwatywny
światopoglądowo PiS będzie uwzględ-
niał w swoim programie postulaty so-
cjalne i skutecznie je realizował, dopóty
lewica nie będzie nad Wisłą liczącą
się siłą polityczną?

W dużej mierze tak będzie. Dopóki prawica
będzie socjalna, dopóty będzie silna. Za-
równo w Polsce, jak i w innych krajach,
będzie odbierała lewicy część jej oręża
czy atutów. Pod warunkiem jednak, że
rządy prawicowe będą realizowały politykę
namacalnie korzystną dla ludzi uboższych,
a nie tylko głosiły postulaty socjalne.
Oznacza to w demokracji poparcie więk-
szości lub przynajmniej liczącej się części

społeczeństwa. Natomiast przykład Polski
jest o tyle ciekawy, że – po pierwsze –
PiS rzeczywiście realizuje te postulaty.
To nie jest już tylko gadanie, jak było
w przypadku pierwszego rządu PiS w la-
tach 2005–2007. Pod tym względem jest
on fenomenem nie tylko na prawicy, ale
fenomenem polskiej polityki po przełomie
ustrojowym. Jest w zasadzie pierwszym
ugrupowaniem po 1989 roku, które rzą-
dząc, realizuje postulaty korzystne dla
niższych warstw społeczeństwa.

Być może nowa lewica byłaby w stanie
zrobić to lepiej? 

Oczywiście z punktu widzenia lewicy PiS
realizuje je za wolno, w zbyt ograniczonym
zakresie. Natomiast robi coś, co jest prze-
łomem kopernikańskim w polskiej prak-
tyce politycznej. „Robi socjal” po raz
pierwszy w dziejach III RP, a jednocześnie
jest bliski dołom społecznym w sferze
obyczajowo-kulturowej. Nie chcę tutaj
twierdzić, że polska klasa ludowa jest
żywcem wyjęta z wizji Marka Jurka doty-
czących obyczajowości. Bo trudno powie-
dzieć, że chłopaki z blokowisk, którzy
noszą koszulki z Wyklętymi są na przykład
za tym, żeby represjonować za palenie
marihuany. Oni z pewnością nie są tra-
dycjonalistami akurat w tym względzie.
Natomiast ludzie ubożsi, ludzie mieszka-
jący na prowincji, mają poglądy dużo bar-
dziej konserwatywne niż środowiska wiel-
komiejskie. To nie jest doktrynalna pra-
wicowość, ale na pewno istnieje dystans
wobec części postulatów „nowoczesnych”
czy wobec ich wielkomiejskiej formy,
a przynajmniej nietraktowanie ich jako
priorytetowych. Jednocześnie fenomenem
jest w Polsce to, że postulaty socjalne –
dotyczące pomocy społecznej czy inge-
rencji państwa w gospodarkę – są naj-
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częściej popierane właśnie przez wyborców
konserwatywnych. Gdy czyta się raporty
z badań społecznych dotyczących postaw,
świetnie widać, że w Polsce są dwie za-
sadnicze grupy. Pierwsza ma liberalne
poglądy gospodarcze i jednocześnie libe-
ralne kulturowo. Druga – poglądy socjalne
gospodarczo, ale jednocześnie dość kon-
serwatywne czy po prostu centrowe kul-
turowo. Te dwie grupy obejmują 90 proc.
wyborców. To oczywiście ma różne niu-
anse. Na przykład sporo wyborców z klasy
ludowej popiera liberalizację prawa an-
tyaborcyjnego, ale to nie jest część cało-
ściowego pakietu liberalizmu obyczajo-
wego, lecz życiowy pragmatyzm i powią-
zanie kwestii przerywania ciąży z finan-
sowo-socjalnym wymiarem posiadania
dzieci: dochodami, zasobami mieszka-
niowymi, rynkiem pracy itp. 

Kto jest zatem w pozostałych 10 pro-
centach?

To są wyborcy Partii Razem i wyborcy
Korwina, mniej więcej.

Rozumiem, że pół na pół?

W przybliżeniu. Wiadomo oczywiście, że
część tych ludzi w ogóle nie chodzi na
wybory, a część zagłosuje pod wpływem
impulsu. Natomiast polskie nisze poli-
tyczne są tymi niszami nie dlatego, że
jest ich zbyt mało w mediach lub mają
zbyt mało środków, ale ponieważ tak
wskazywały badania postaw polityczno-
społecznych Polaków i Polek. One mówiły
do tej pory, że w Polsce nie ma wcale
wielkiego poparcia dla prawicy, która by-
łaby konserwatywna kulturowo, ale libe-
ralna gospodarczo. Dlatego Korwin nie
będzie miał więcej niż te kilka procent
poparcia, dopóki się to społeczeństwo nie

zmieni. Ani nikt, kto będzie głosił program
typu „niskie podatki” plus „kobiety po-
winny siedzieć w kuchni”. Niewielkie po-
parcie będzie miała również lewica, która
będzie socjalna gospodarczo, a jedno-
cześnie bardzo liberalna obyczajowo.

W kontekście sięgania przez prawicę
do rozwiązań socjalnych, jak ocenia
Pan propozycję pytania referendalnego
prezydenta Dudy o wpisanie do kon-
stytucji praw nabytych, typu „500 plus”?

Z punktu widzenia lewicy, jeśli możemy
wpisać prawa socjalne do konstytucji
i w ten sposób ochronić je przed zmianą
przy każdych wyborach, oczywiście jest
to korzystne. Moja ocena nie jest tutaj
ciekawa. Ciekawe jest natomiast to, że
chce tego dokonać prawicowy prezydent.
Że to on występuje z takim postulatem,
licząc zapewne, że zyska poparcie. To po-
kazuje, że z jednej strony prawica musi
sięgać po hasła socjalne, żeby przekonać
do siebie większość elektoratu, ale jed-
nocześnie ta sama prawica staje się za-
kładnikiem tego elektoratu. Musi podbijać
piłeczkę w kwestiach socjalnych po to,
żeby elektorat nie odpłynął. Bo jeśli pre-
zydent Duda, który przed objęciem urzędu
nie był przecież wcale jakimś socjalnym
bojownikiem na prawicy, chce dzisiaj wpi-
sania tego typu kwestii do konstytucji
i poddaje to opiniowaniu w referendum,
to pokazuje, że ten mechanizm działa
w obie strony. To jest ciekawe nie tyle
w bieżącej sytuacji, co w perspektywie
długofalowej. 

Jakie to może mieć skutki w perspek-
tywie długofalowej?

Prawdopodobnie będzie to coraz bardziej
skutkowało zwrotem prawicy ku klasie
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ludowej, ku postulatom socjalnym. Ten
sojusz nie będzie miał doraźnego charak-
teru wyborczego, lecz będzie sojuszem
długotrwałym. I to wydaje mi się ciekawym
zjawiskiem ideowo-politycznym, które
bym akcentował. 

Wyobraża Pan sobie w takim razie
współpracę lewicy ukierunkowanej na
klasę ludową z prawicą wrażliwą na
kwestie socjalne? Taka współpraca
jest w Polsce w ogóle możliwa? 

Moim zdaniem, w najbliższej perspektywie
nie jest możliwa. Bo to jest tak, jak w tej
piosence, że „do tanga trzeba dwojga”.
W Polsce tak naprawdę nie ma nikogo
do tego tanga. Na polską specyfikę składa
się nie tylko zapaść lewicy jako takiej, ale
też inny niż na Zachodzie charakter pra-
wicy. Prawice zachodnie nie są już tak
bardzo zideologizowane. Złagodziły swoje
stanowisko na przykład w kwestiach oby-
czajowo-seksualnych. Natomiast polska
prawica w wykonaniu PiS jest wciąż pra-
wicą hardcore’ową, jeśli chodzi o kwestie
kulturowo-obyczajowe. To jest bardzo
ważna część tożsamości tej prawicy, jej
publicznych deklaracji, etosu jej polityków
i polityczek itd. Stąd bardzo trudno sobie
wyobrazić, że jakakolwiek lewica w Polsce
dogaduje się z prawicą reprezentowaną
przez PiS tylko na gruncie spraw ekono-
micznych, i vice versa. W Polsce obie
strony są zakładnikami swojej bardzo
silnej tożsamości pozasocjalnej i poza-
gospodarczej.

Dowodził Pan ostatnio na łamach „No-
wej Konfederacji”, jak prawica ekologię
porzuciła. Ostatnie działania rządu PiS,
takie jak walka ze smogiem czy poża-
rami wysypisk, pokazują pewną zmianę
podejścia w kwestii ochrony środo-

wiska. Prawica „uczy się” od lewicy
również na tym polu?

Bardzo kiepsko oceniam politykę ekolo-
giczną PiS, ale też to, czy on się faktycznie
uczy w tej kwestii. Mam wrażenie, że PiS
bardzo niewiele z tego rozumie. Dopiero
co wczoraj czytałem, że posłowie tej partii
chcą znowu zliberalizować prawo doty-
czące wycinki drzew przydrożnych. Czyli
znowu miliony drzew będą mogły iść pod
topór pod byle pretekstem. To raczej kiep-
sko świadczy, że PiS się uczy. Ale myślę,

że ekologia w ogóle nie jest aż tak ważna
dla elektoratu polskiego w tym momencie.
To nie będzie jakiś czynnik ogólnie roz-
strzygający. Myślę, że wyzwaniem dla le-
wicy jest raczej to, że PiS jest prawicą,
która dużo nauczyła się w kwestiach so-
cjalnych – po tym swoim pierwszym, nie-
zbyt udanym rządzie. Sprytnie dostrzegła
to, co wyłania się z badań postaw. Że lu-
dzie, którzy są w Polsce dość zachowawczy
kulturowo, mają jednocześnie poglądy
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prospołeczne. Natomiast obecna polska
lewica zupełnie nie widzi tej drugiej strony.
Tego, że ludzie, którzy są liberalni i no-
wocześni kulturowo, jednocześnie są li-
beralni gospodarczo. A nie prospołeczni. 

Rozmija się z rzeczywistością?

Po części tak. Dlatego w Polsce na lewicy
mógł odnieść sukces Palikot, który anty-
klerykalizm i postępowość obyczajową
połączył z liberalizmem gospodarczym.
I właśnie to dało mu ten bardzo dobry
start. Natomiast obawiam się, że w Polsce
nie ma zapotrzebowania społecznego na
lewicę, która będzie zarówno konsek-
wentna w kwestiach socjalnych, jak i w taki
„prymusowski” sposób nowoczesna kul-
turowo na wzór Zachodu. Uważam, że to
jest elektorat kilkuprocentowy, nic więcej,
chyba że nastąpi jakiś poważniejszy
„krach” w polskiej polityce i stare elity
się skompromitują, a wtedy „nowe twarze”
dostaną turbodoładowania. Zatem to bę-
dzie długi marsz. A jeśli się skróci, to
tylko przez zmiany wizerunkowo-progra-
mowe tej lewicy; one w strukturze spo-
łecznej nie nastąpią tak szybko. Stąd
lewica nie będzie miała za bardzo do kogo
docierać. Będzie miała postulaty w swoim
mniemaniu słuszne, dobrze przemyślane,
takie, które są wzorowane na postulatach
partii lewicowych na Zachodzie. Natomiast
nie będzie potrafiła odpowiedzieć na
realne odczucia i zapotrzebowanie spo-
łeczne. To samo dotyczy też prawicy. Gdy-
by PiS z jakichś względów zaczął być bar-

dziej liberalny gospodarczo, to uważam,
że on również straci sporą część poparcia,
jakim obecnie dysponuje.

Wybiegając myślami w przyszłość, widzi
Pan jeszcze szansę na powrót lewicy,
która odrzuca kapitalizm jako taki?

Na pewno ta historyczna misja lewicy
jeszcze się nie wyczerpała. Być może nie
ma sensu nazywać jej socjalizmem w takim
tradycyjnym rozumieniu, czyli dążenia
do uspołecznienia ogółu środków pro-
dukcji (bo tego chciał socjalizm, wbrew
korwinowskiemu etykietowaniu socjaliz-
mem każdej ingerencji państwa w gos-
podarkę czy życie społeczne). Problemy
i wyzwania cywilizacyjne XXI wieku będą
szansą, żeby nastąpił powrót gospodarki
czy myślenia nie tyle tradycyjnie socja-
listycznego, ile wspólnotowo-prospołecz-
nego. Kryzys klimatyczny, skutkujący
m.in. migracjami milionów ludzi, rozmaite
problemy z podstawowymi surowcami,
nowe technologie i powstawanie mas „lu-
dzi zbędnych” – to będą kwestie nie do
rozwiązania na podstawie sumy jedno-
stkowych, indywidualnych wyborów ryn-
kowych. Sądzę, że jedynym wyjściem z tej
sytuacji będzie forma powrotu do uno-
wocześnionego modelu lewicowego.
W każdym razie nie rozwiąże ich wolny
rynek ani prawicowo-ksenofobiczny izo-
lacjonizm. Oczywiście lewica musi jeszcze
do siebie i swoich pomysłów przekonać
wyborców, a to oznacza, że sama również
musi się zmienić.
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Po długim okresie posuchy, wybuchła
w ostatnich latach w Polsce wręcz moda
na republikanizm. Określa się tak już nie
tylko szereg środowisk intelektualnych,
pojawili się też (głównie w obozie PiS)
mieniący się w ten sposób politycy. Ważnej
przestrogi udziela prof. Rafał Matyja
wszystkim tym, którzy w dzisiejszej Polsce
sympatyzują z ideami republikańskimi.
W książce „Wyjście awaryjne” charakte-
ryzuje on ten sposób myślenia jako ode-
rwany od rzeczywistości. „Republikanizm
jest przepełniony nostalgią za państwem,
które już nie wróci, za modelem, który
w Polsce nigdy się nie zakorzenił i jest
sprzeczny z realiami współczesnego pań-
stwa”. Mówiąc o tych ostatnich, ma Matyja
na myśli wszechogarniający klientelizm,
którego omówieniu poświęca wiele uwagi.
„Opisany układ społeczny III Rzeczypo-
spolitej stanowi bowiem realną barierę
obywatelskiej aktywizacji i budowy spraw-
nego, wyposażonego we własny rozum,
państwa. Skoro dostęp do cennego dobra,
jakim są państwowe posady, wymaga re-
zygnacji z postawy obywatelskiej, to jest
niemal pewne, że ten wzór zdominuje

życie publiczne. Wzór klientelizmu spra-
wia, że kluczowym wyznacznikiem pozycji
w strukturze władzy jest wystarczająco
silny patron, a nie czyjeś umiejętności
lub postawa”. 

Nieistniejące elity, nieistniejące
społeczeństwo

To prowadzi Matyję do wniosku, że w dzi-
siejszej Polsce „postawy «republikaniz-
mu», rozumianego jako próba definio-
wania lub przebudowy państwa w duchu
wspólnotowym, nawiązującym często do
idei z okresu I Rzeczypospolitej, mają
charakter co najwyżej intelektualnej nos-
talgii lub gry symbolami”. A „republika
jest raczej senną projekcją tych, którzy
budują sensy w sferze publicznej wbrew
własnemu codziennemu doświadczeniu.
Nie mamy we współczesnej Polsce ram
do uprawiania polityki na sposób repub-
likański – ani społecznych, ani instytu-
cjonalnych. Nie ma ich zresztą wiele
innych republik de nomine”.

Chwilę później rozprawia się Matyja
z idee fixe własnego środowiska doby

BartłoMieJ raDZieJewSki
Dyrektor „Nowej Konfederacji”

Stajemy dziś przed wyzwaniem szybszej lub wolniejszej erozji wolności
politycznej. Republikanizm może pomóc ją powstrzymać

nowy, lepszy republikanizm? 
Polemika z rafałem Matyją



ustrojowego przełomu i pierwszego okresu
transformacji: z konserwatywnym elita-
ryzmem. To umieszcza krytykę republi-
kanizmu w interesującej ramie życzliwej
przestrogi przed tworzeniem idei obli-
czonym na nieistniejące elity i nieistniejące
społeczeństwo. Jest to zarazem krytyka
na tyle gruntowna i daleko (moim zdaniem
zbyt daleko) idąca, że zasługująca na po-
lemiczne potraktowanie.

Słusznie zauważył ostatnio Stefan
Sękowski, że na antynomię: republika-
nizm-klientelizm nie warto patrzeć zero-
jedynkowo. To rzecz warta głębszego za-
stanowienia. Losy przedrozbiorowej Polski
jako republiki – podobnie jak wszystkich
chyba republik – były ściśle związane
z powodzeniem ówczesnej klasy średniej,
czyli średniej szlachty. Jej rozkwit zbiegł
się z ukonstytuowaniem ustroju miesza-
nego, jej upadek oznaczał przejście do
oligarchii. Wielka klęska średniej szlachty
podczas rokoszu Zebrzydowskiego, a na-
stępnie podkopanie materialnych podstaw
jej siły przez rujnujące wojny XVII w.
i wielokrotny spadek cen zboża odebrały
licznym ziemianom polityczną moc i nie-
zależność, tworząc zastępy gołoty – szlach-
ty bez ziemi, która szybko znalazła się na
łasce magnatów. To wtedy zaczęła się, do
dziś niepokonana, plaga klientelizmu
w Polsce.

Jak rozmontować klientelizm?

Republikanizm wszystkich chyba krajów
i epok to raczej ideologia bogacących się
niż biedniejących, rosnących, nie zaś ma-
lejących oczekiwań. Polacy w ostatnich
trzydziestu latach dość szybko powiększają
majątki, a ich aspiracje zwyżkują. Klien-
telizm pozostaje jedną z głównych reguł
życia publicznego, ale z każdym rokiem
coraz mniej pasuje do całej reszty Polaków,

do ich wyobrażeń o tym jak powinno być,
do doświadczeń z zagranicy, wreszcie do
ich statusu materialnego. Można myśleć
o likwidacji klientelizmu jednym rewo-
lucyjnym ruchem światłego rządu, ale też
o jego stopniowym rozmontowywaniu.
Także poprzez docenianie i wspieranie
indywidualnych i zbiorowych decyzji ko-
lejnych Polaków, dojrzewających do tego,
by przestać być upokarzanymi przez szefów
i patronów. 

Ta druga ścieżka wydaje się być bar-
dziej realistyczna, a przy okazji zgodniejsza
z konserwatywnym myśleniem o zmie-
nianiu świata (ewolucja lepsza od rewo-
lucji). Warunki sprzyjają umiarkowanemu
optymizmowi. Po pierwsze, w przeciw-
ieństwie do wielu innych krajów zachod-
nich, w Polsce klasa średnia wzmacnia
się, a nie słabnie. Po drugie, z roku na
rok coraz bardziej razi kontrast między
sektorem publicznym, będącym „skanse-
nem relacji” w krótszej perspektywie dzie-
dziczonych po PRL-u, a w dłuższej wpi-
sującej się w kontinuum zapoczątkowane
w dobie upadku Pierwszej Rzeczypospo-
litej – a resztą kraju. Nic nie jest przesą-
dzone, ale można oczekiwać prób wymu-
szenia wyższych standardów przez tę część
Polaków, którzy czują się coraz bardziej
sfrustrowani klientelizmem w polityce,
i w pozostałych obszarach sektora pub-
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licznego: mówimy tu przecież także o re-
lacjach w szpitalach, szkołach, urzędach.

Tak więc zarówno klientelizm, jak
i jego przeciwieństwo: republikanizm, są
stopniowalne. Nie ma tu w dzisiejszej
Polsce wyboru albo-albo, jest kwestia
ulepszania sposobów i konsolidacji zaso-
bów pozwalających skuteczniej i szybciej
rozmontowywać system podczepień i doj-
ść. Jak zawsze wskazany jest tu realizm,
pamiętający o odwiecznym ideale „arys-
tokracji cnót i zasług”. Republikanizm
daje – wbrew twierdzeniom Rafała Matyi –
dobry punkt wyjścia do takich poszukiwań. 

Złudzenie „końca historii”

Nie może to być oczywiście republikanizm
naiwny (à la Kukiz’15) ani pozorny (Fun-
dacja Republikańska, Stowarzyszenie „Re-
publikanie”). Pierwszy w konfrontacji
z realiami prowadzi do śmieszności lub
cynizmu. Drugi jest bez znaczenia, skoro
szczytem jego przywiązania do wartości
republikańskich okazuje się katońska
mina podczas głosowania za dewastacją
Sądu Najwyższego. Oba te stanowiska
Matyja (wprost lub nie wprost) krytykuje.
I słusznie. Jednak odradzające się w Polsce
myślenie republikańskie nie daje się już
sprowadzić do żadnego z nich.

Są i inne przesłanki na korzyść takiej
postawy i sposobu myślenia, niemożliwe
do uchwycenia w optyce „republikańskiej
nostalgii”. Pierwszą spośród najważniej-
szych jest najpoważniejszy od między-
wojnia kryzys demokracji liberalnej. Wciąż
spora liczba intelektualistów, żyjących
jeszcze właściwym dla poprzedniej epoki
złudzeniem „końca historii”, nie może
przesłonić faktu, że „najlepszy z możliwych
ustrojów” cofa się w skali globalnej pod
naporem problemów wewnętrznych i kon-
kurencji ze strony despotycznego kapita-

lizmu w stylu dalekowschodnim. Alter-
natywą w warunkach zachodnich nie jest –
i w najbliższej przyszłości raczej nie bę-
dzie – światła monarchia ze snów nie-
których konserwatystów czy nawet me-
rytokratyczna autokracja à la współczesne
Chiny. Realną alternatywą jest hiperde-
mokracja: demagogiczny, korupcjogenny,
antyelitarystyczny populizm. 

Pamiętając o wewnętrznych sprzecz-
nościach i fundamentalnych słabościach
liberalizmu i demokracji liberalnej, stajemy
dziś przed wyzwaniem szybszej lub wol-
niejszej erozji wolności politycznej w ogóle.
Nie ma prostego powrotu do tego co było,
z czego można by się cieszyć, gdyby nie
to, że widać na horyzoncie zagrożenie
wylania dziecka z kąpielą. Wobec tego
wolnościowcy wszelkiej maści powinni
zwierać szeregi, szukając sposobów na
przełamanie słabości liberalizmu, które
co najmniej współodpowiadają za obecną
falę odwrotu od demokracji liberalnej.
Przełamanie zachowujące z liberalizmu
to, co najlepsze, znajdujące sposób na
oparcie rządów prawa i ochrony wolności
na zdrowszych podstawach. Sięgający
również do przednowoczesnych inspira-
cji – takimi są te z okresu Pierwszej Rze-
czypospolitej czy starożytnego Rzymu –
republikanizm wydaje się tu bardzo obie-
cujący. Także z tego powodu, że żyjemy –
to już chyba jasne – w epoce zamętu. Pa-
dają aksjomaty z różnych dziedzin, utarte
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przekonania ustępują miejsca swoim prze-
ciwieństwom, zgnuśniałe salony bywają
rozpędzane na cztery wiatry, z nowymi
bywa bardzo różnie – nierzadko okazują
się jeszcze gorsze. Obserwujemy tekto-
niczne drgania globalnego ładu politycz-
nego i gospodarczego, nowe niepokoje
społeczne. Potrzeba nowych idei, a przy-
najmniej świeżych kombinacji najlepszych
spośród starych.

Tu – ponownie – republikanizm wy-
gląda na sposób myślenia, dający nadzieję
na dobry miks przeszłości i przyszłości.
Być może rację mają ci jego krytycy, którzy
wytykają mu zbyt małą wyrazistość i zbyt
duży poziom ogólności. Jednak w czasach
zamętu lepiej głosić sądy niewystarczająco
konkretne, niż udawać, że zna się roz-
wiązania problemów, którym nie dają
rady najtęższe głowy. Republikanizm daje
niebagatelne punkty oparcia: prymat
dobra wspólnego, państwo prawa, rządy
wolności (rozważane na poważnie mają
poważniejsze konsekwencje niż wielu
przypuszcza), zostawiając dużo przestrzeni
na rozmowę o szczegółach. 

Odtrutka na prawicową tromtadrację

Ważny dla ostatniej książki Matyi kontekst
rządów PiS dostarcza tu zresztą ciekawych
inspiracji. Do niedawna nikomu nie przy-
chodziło na przykład do głowy, że z krytyki
sądownictwa w III RP można wyciągnąć
wniosek, że trzecią władzę należy zwy-
czajnie podporządkować rządzącej więk-
szości. Teraz już wiemy, że to możliwe,
a przy okazji wszyscy, którzy na poważnie
nazywają się „republikanami” zyskali na
wyrazistości w bieżących sporach. 

W ogóle PiS swoim sprowadzaniem
wielu słusznych haseł do absurdu lub
ewidentnego przeciwieństwa dostarcza
prawdziwym republikanom ciekawego
wyzwania i kontrapunktu. Jego postępo-
wanie nie tylko wobec sądów, ale także
samorządu czy obsady stanowisk pub-
licznych zwiększa – mocą kontrastu –
nośność idei merytokratycznych czy de-
centralizacyjnych. Typowa dla polskiej
prawicy, ale dziś jednak rekordowa skala
patriotyczno-religijnej tromtadracji może
też skłaniać do przewartościowania hie-
rarchii priorytetów politycznych. Grote-
skowa pustka tych frazesów to niemal
jawna zachęta do rozwijania idei etyki
służby publicznej – w kontraście do osten-
tacyjnej pobożności i etyki seksualnej. 

Największy paradoks słusznych, ale
przesadnych przestróg Rafała Matyi przed
„republikańską nostalgią” polega na tym,
że… sam autor kończy książkę republi-
kańskimi konkluzjami. Redefinicja narodu
politycznego (w silnie akcentowanym kon-
traście z narodem etnicznym), mocny na-
cisk na samorządność i lokalność, oby-
watelska samoorganizacja elit w „think
tank Polska” – wszystko to propozycje
par excellence republikańskie. Uznając
zasadność niektórych uwag krytycznych,
można dojść więc do wniosku, że nawet
na gruncie myśli politycznej Matyi od re-
publikanizmu nie ma prostej ucieczki. 

Jak główny bohater „Ferdydurke”
Gombrowicza odkrył po ciężkich zmaga-
niach, że od „formy” można uciec tylko
w inną „formę”, tak autor „Konserwatyzmu
po komunizmie” ucieka od republikanizmu
w inny republikanizm. I dobrze - o ile bę-
dzie on lepszy od poprzedniego. 
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W numerze 3/2017 „Kronosa” piszą
Państwo o Tadeuszu Kościuszce jako
o ojcu polskiego republikanizmu. Co
to znaczy?

Kościuszko zajmuje dzisiaj w polskiej kul-
turze miejsce bardzo szczególne. W wieku
XIX i XX był otoczony powszechnym kul-
tem. Mit Kościuszki – ponieważ Kościusz-
ko szybko stał się mitem – przybiera
w XIX wieku różne kształty, co świetnie
pokazał profesor Skrzypek w otwierającym
ten numer wyborze tekstów o Naczelniku.
Romantycy widzieli w nim Rycerza Chrys-
tusowego, przywódcę chrześcijańskiego
Ludu. Po roku 1918 czcili go nie tylko lu-
dowcy, ale także piłsudczycy i narodowi
demokraci. Feliks Koneczny napisał o nim
bardzo ciekawą książkę, w której pokazuje
Kościuszkę jako wzorzec osobowy dla no-
woczesnego Polaka. 

Kościuszkę otaczali wreszcie kultem
komuniści, był on patronem I dywizji
LWP, walczącej pod Lenino. 

I nagle – po roku 1989 – Kościuszko
znika. Staje się dla wszystkich niewygodny.
Wszystkim jest nie na rękę. Jest niewy-
godny dla lewicy, ponieważ był narodo-
wym rewolucjonistą, jest niewygodny dla
prawicy, ponieważ był oświeceniowym
antyklerykałem, a Insurekcja Kościusz-
kowska wydaje się tutejszą, lokalną wersją
rewolucji francuskiej. 

Czyli Kościuszko stracił swą pozycję
bohatera?

To jest tylko złudzenie, bo z drugiej stro-
ny – jeżeli spojrzymy na otaczającą nas
rzeczywistość – zobaczymy, że polskie
życie polityczne wciąż zaludniają postacie
i figury, które pojawiły się w trakcie In-
surekcji Kościuszkowskiej, pochodzące
z kościuszkowskiego imaginarium. Proszę
zwrócić uwagę: o Jarosławie Kaczyńskim
mówi się „naczelnik”. Tak mówiono też
o Piłsudskim, który był reinkarnacją (są-
dzę, że całkowicie świadomą) tamtego

wawrZynieC ryMkiewiCZ
Redaktor naczelny kwartalnika „Kronos”, 
adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego,
przewodniczący rady Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego

Kościuszko był czczony w XIX wieku jako ojciec założyciel narodu pol-
skiego. Do Insurekcji narodem w Polsce była tylko szlachta. Od Insurekcji
Polakami są wszyscy, którzy chcą być Polakami

tadeusz kościuszko byłby z nas
niezadowolony 

Z wawrzyńcem rymkiewiczem 
rozmawia Jarema Piekutowski



mitu: Królestwo Polskie upada i wtedy
pojawia się charyzmatyczny przywódca,
obdarzony charyzmatami władzy, który
ma zastąpić Polakom króla.

Ale postacią z imaginarium kościusz-
kowskiego jest także – a przynajmniej
kiedyś był – Lech Wałęsa! Do tego ima-
ginarium należy bowiem również postać
ludowego bohatera, szewca Kilińskiego
albo Bartosza Głowackiego. Ta postać kil-
kakrotnie się potem w polskiej historii
powtarzała – wspomnijmy choćby o Win-
centym Witosie – i miała nawet, jak każdy
głęboki archetyp, swoje negatywne odbicie,
swoją ciemną stronę, którą najpełniej
ucieleśnia Jakub Szela. Ciemnym odbiciem
Wałęsy, anty-Wałęsą był w latach osiem-
dziesiątych Albin Siwak. Innym awatarem
tego archetypu był niewątpliwie Andrzej
Lepper. 

Kościuszko był czczony w XIX wieku
jako ojciec założyciel narodu polskiego.
Taki jest sens tamtego – powszechnego –
kultu, którym był otoczony. Do Insurekcji
narodem w Polsce była tylko szlachta.
Od Insurekcji Polakami są wszyscy, którzy
chcą być Polakami. Sensem Insurekcji
było rozszerzenie polskości i objęcie nią
albo przyjęcie do niej włościan i Żydów.
To jest – jak sądzę – sytuacja trwała. Pol-
ska – czy chcemy tego, czy nie – jest
Polską kościuszkowską.

Od Insurekcji dzielą nas jednak stule-
cia. To była zupełnie inna epoka…

I co więcej dzieli nas od niej 40 lat PRL-
u, który – wydawać by się mogło – do-
prowadził rewolucję francuską w Polsce
do ostateczności i zamknął w jakiś sposób
sprawę. Proszę zwrócić jednak uwagę na
osobliwą prawidłowość świata postko-
munistycznego. Co łączy Polskę z – na

przykład – Koreą Północną? W Korei do-
konał się powrót do dziwacznej struktury
o charakterze monarchicznym, rządy spra-
wuje tam dynastia Kimów. Po radykalnej
sowieckiej modernizacji wróciła tam zatem
jakaś archaiczna forma życia, ubrana jed-
nak w nowoczesne kostiumy i uzbrojona
w bombę atomową. Coś podobnego wy-
darzyło się także w Rosji, gdzie panuje
putinowski neocaryzm i na Rusi-Ukrainie,
gdzie władzę – zupełnie jak za czasów
I Rzeczypospolitej – sprawują lokalni oli-
garchowie. 

W Polsce natomiast spór polityczny
toczy się dzisiaj w kategoriach osiemnas-
towiecznych i dziewiętnastowiecznych:
jest konfliktem między elitami a ludem,
między metropolią a prowincją. Po bardzo
gwałtownej sowieckiej „modernizacji”
mamy nagle dzisiaj w Polsce powrót do
języka rewolucji ludowej: w jaki sposób
upodmiotowić prowincję, jak wprowadzić
w Polsce prawdziwą równość? Parafrazując
Marksa: widmo ludowej rewolucji krąży
po Polsce…

Mówi Pan o konflikcie między PO i jej
elitami a PiS i jego ludem?
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Spory partyjne są wtórne wobec głębszych
podziałów, sięgających samego życia. Pro-
szę zwrócić uwagę, jak zachowują się dzi-
siaj w Polsce aktorzy. Aktorzy pełnią w ży-
ciu społecznym bardzo ważną rolę: oni
z jednej strony pokazują publiczności
wzory zachowań, a z drugiej – od tej pub-
liczności te wzory czerpią, wyostrzając je
i nadając im wyraziste kształty. Otóż ak-
torzy w Polsce zachowują się dzisiaj, jak
jakaś karykatura przedwojennej arysto-
kracji. Znana aktorka niczym jakaś hrabini
manifestuje publicznie swoją pogardę dla
kibiców. Syn znanego aktora, skądinąd
też aktor, dziedzic talentu, młody jaśnie-
panicz, ogłasza publicznie, że wstydzi się
mówić po polsku. Paradoks polega na
tym, że są to w większości ludzie wycho-
wani w Polsce Ludowej, których Polska
Ludowa wykarmiła, wykształciła, którym
dała pracę i umożliwiła sukces. To dzięki
niej stali się „elitą”, która może teraz po-
gardzać „ludem”. Wszystko to jest dziwne,
przerażające, zabawne.

W jaki sposób Kościuszko może
być nam zatem przydatny? Czy uważa
Pan, że republikanie w Polsce powinni
odwoływać się do Kościuszki? 

Republikanie polscy muszą się odwoływać
do Kościuszki, ponieważ żadnego innego
republikanizmu tutaj nie mamy. To sło-
wo – republikanizm – w każdym kraju
znaczy coś innego. W Hiszpanii „republi-
kanie” to są komuniści. Polacy powinni
myśleć o sobie we własnym języku i we
własnym języku rozumieć swoją
własną historię. Myśląc o polskiej historii
w kategoriach historii francuskiej albo
angielskiej dochodzimy do jakichś bredni.
Mówi się na przykład, że Unia Polsko-Li-
tewska była jakąś formą kolonializmu, że
Ruś była polską kolonią. Problem polega

na tym, że żaden radża ani szejk nie został
królem Anglii, a syn kniazia Jaremy został
królem Polski. 

Wróćmy jednak do Kościuszki. Pro-
blem jest taki, że polskie elity – i dotyczy
to zarówno prawicy, jak i lewicy – wciąż
bardzo często (choć na szczęście są wyjątki)
myślą o Polsce w kategoria francuskich
albo angielskich. Konserwatyści często
uważają, że toczą walkę z rewolucją fran-
cuską i są taką samą prawicą, jak francuscy
monarchiści. Żołnierzy powojennego, an-
tykomunistycznego podziemia porównuje
się do powstańców z Wandei. Myśląc
w ten sposób konsekwentnie, trzeba jed-
nak odrzucić całą polską tradycję niepo-
dległościową. Ostatnim królem Polski –
o czym warto pamiętać – był Mikołaj II
Romanow. Współcześni polscy monar-
chiści są całkowicie wykorzenieni z polskiej
historii. To jest taka postsowiecka osob-
liwość: tradycjonalista wykorzeniony
z własnej historii, nie rozumiejący własnej
historii, obcy dziejom własnego narodu. 

Podobnym dziwactwem jest jednak
umysłowość postępowa, dla której istnieje
jakaś sprzeczność pomiędzy polskością
a nowoczesnością. Otóż – jeśli polskość
jest kościuszkowska, jeśli to Kościuszko
jest ojcem założycielem narodu polskiego –
to znaczy, że polskość esencjalnie jest
formą nowoczesną. Trudnością, dla nie-
których nie do przezwyciężenia, jest zro-
zumienie, że Polska ma swoją własną,
osobną i szczególną postać Oświecenia,
ucieleśnioną w Konstytucji 3 Maja, i że
Polacy – jako Polacy, w istocie swojej –
nie byli nigdy zapóźnieni, wsteczni, za-
cofani. Byli i są odrębni, osobni, samo-
swoi – ale nie zacofani. 

Mam takie poczucie, że utraciliśmy
w pewnym momencie własny język i włas-
ną samodzielność myślową. Być może
stało się to w roku ‘89, a być może wcześ-
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niej. Porzucenie Kościuszki, to dziwne
o nim zapomnienie, jest tego elementem. 

Czy jest możliwe zjednoczenie wszyst-
kich Polaków? Czy Kościuszko mógłby
jakoś Polaków pogodzić? 

Tak myślę. W Polsce dzisiejszej istnieje
jakaś potrzeba radykalnej przemiany, głę-
bokiej odnowy, która paradoksalnie łączy
wszystkich: narodowców i liberałów, wy-
borców PIS-u i Platformy. Jedni chcą do-
głębnej dekomunizacji (której ofiarą pada
też polskie Oświecenie), drudzy – rady-
kalnej europeizacji. Oba te radykalizmy
są skutkiem PRL-u, wynikają z zerwania
ciągłości, są oznaką zagubienia. Polacy
czegoś szukają, choć nie do końca wiedzą
czego. Chcą coś w sobie radykalnie zmie-
nić. Sądzę, że szukają samych siebie.

Na czym może polegać republikanizm
w polskim wydaniu? 

Tu musimy się cofnąć do I Rzeczypospo-
litej i odpowiedzieć sobie, jaka była natura
republikanizmu sarmackiego i w jaki spo-
sób ta natura została przekształcona –
przeformułowana – przez Insurekcję Ko-
ściuszkowską. Mówiąc najkrócej: filozofem
I Rzeczypospolitej był Arystoteles (choć
oczywiście w szkołach czytano wtedy Cy-

cerona, więc mówiąc dokładniej: był to
Arystoteles podany i wyłożony przez Cy-
cerona). To, w jaki sposób dawni Polacy
rozumieli wolność i doskonałość, czym
była dla nich wspólnota narodowa i pań-
stwo, prowadzi nas do Etyki nikomachej-
skiej i Polityki. Można spojrzeć na I Rzecz-
pospolitą jako na próbę odpowiedzi na
pytanie Arystotelesa: jak stworzyć państwo
doskonałe, łączące zalety monarchii, arys-
tokracji i rządów obywatelskich, państwo
idealne, zgodne z naturą i zapewniające
swoim obywatelom (czyli szlachcie) wolność. 

Ale to się nie udało?

Nie wiem, czy się nie udało. Sądzę, że
jednak jakoś się udało. Najważniejszym
dziedzictwem I Rzeczypospolitej jest utoż-
samienie polskości i wolności. Polak jest
wolnym człowiekiem. Nie można być Po-
lakiem i niewolnikiem. Taka jest sarmacka
definicja polskości. Ona jest oczywiście
ograniczona. Nazbyt elitarna. Dla nas dzi-
siaj – po Kościuszce – nie do przyjęcia,
ale mimo to zasadnicza i podstawowa. 

W XVI stuleciu zaczął jednak powoli
powstawać inny twór, obcy nam i wrogi –
a także wrogi Arystotelesowi – który znisz-
czył Rzeczpospolitą. Udało się stworzyć
państwo będące połączeniem koszar
i klasztoru. Na tym polega wielki wkład
Zakonu krzyżackiego do duchowości eu-
ropejskiej. Zakon krzyżacki, który był za-
konem rycerskim, przekształcił się w Prusy
będące protestanckim państwem wojsko-
wym, opartym na biurokracji i religii. Is-
totę tego zjawiska najpełniej wypowiedział
Hegel, najważniejszy filozof Prusaków.
Wolność w państwie pruskim polega na
przestrzeganiu prawa i wypełnianiu obo-
wiązków, a urzędnik państwowy – nowa
forma życia – jest na wpół żołnierzem,
a na wpół zakonnikiem.
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Tę formę życia, którą stworzyli Pru-
sacy, udało się następnie zaszczepić w Ros-
ji, połączyć z azjatycką despotią. To jest
dzieło przede wszystkim Piotra Wielkiego,
ale także jego następców, aż do Józefa
Stalina włącznie. Moskwa przestała być
dzikim państwem mongolskim, Złotą
Ordą. Przyjęła, zaadoptowała – i to czasem
w sposób prawdziwie przerażający – za-
chodnie sposoby sprawowania władzy
i nowoczesne formy dyscypliny społecznej.
Polska przegrała konfrontację z dwoma
„społeczeństwami dyscyplinarnymi”, żeby
użyć formuły Foucaulta.

Rozbiory mają zatem głęboki sens
filozoficzny. Warto w tym kontekście
wspomnieć Nietzschego, najważniejszego
niemieckiego krytyka Hegla. Otóż Nie-
tzsche, jak Pan wie, uważał się za Polaka.
To jest czasem przedstawiane jako jakieś
jego dziwactwo albo umysłowa fanaberia.
Tymczasem deklarację Nietzschego, że
jest polskim szlachcicem par excellence,
trzeba traktować poważnie. Nietzsche
w dawnych Polakach, tych „Irokezach
Europy”, widział ostatnich Greków, ostatni
przyczółek starożytnej wolności w nowo-
czesnej Europie, którą gardził i której
nienawidził.

W jaki sposób wiąże się to z naszą
współczesnością? 

Moralność Arystotelesa, wyłożona w Etyce
nikomachejskiej, nie opiera się na prawie,
lecz ma charakter sytuacyjny. Najważ-
niejsza jest decyzja jednostki, która w danej
sytuacji – a każda sytuacja jest zawsze
w jakiś sposób wyjątkowa – musi dokonać
wyboru. Człowiek, mówi Arystoteles, chce
wybierać dobrze. Żadne prawa, przepisy
i procedury, nie mogą jednak z góry okre-
ślić, co ma wybierać. Człowiek nawet
przeciętnie inteligentny łatwo znajdzie

sytuacje, w których trzeba złamać tak
podstawowe reguły, jak „nie kłam”, „nie
kradnij”, „nie zabijaj”. Reguły moralne
są dla dzieci. Tłumacząc dzieciom zasady
moralności podajemy im łatwe do zapa-
miętania formuły. Człowiek dorosły –
znajdujący się w rzeczywistej sytuacji wy-
boru – musi jednak opierać się własnym
rozeznaniu moralnym. Dlatego tak trudno
jest żyć dobrze. Wciąż popełniamy błędy.

Tymczasem współczesne społeczeń-
stwa europejskie są w coraz większym
stopniu poddane prawom i procedurom.
Te prawa i procedury opisują i regulują
różne szczegółowe dziedziny życia: co
można jeść, jakich leków wolno używać,
co robić ze śmieciami. Unia Europejska
jest nowym wcieleniem krzyżackiego i pru-
skiego ducha. Za wiarą w procedury stoi
przekonanie, że rzeczywistość społeczna
może mieć charakter mechaniczny i że
powinniśmy ograniczyć decyzje jednostki –
dla jej własnego skądinąd dobra i bez-
pieczeństwa. Współcześni Prusacy uwa-
żają się za „przyjaciół Ludzkości”, są hu-
manistami. 

To jest jednak całkowicie sprzeczne
z charakterem narodowym Polaków, z na-
szą – ukształtowaną najpierw przez
I Rzeczpospolitą, a następnie przez zabory
i opór przeciwko zaborcom – naturą.
Z naszą złotą wolnością, z naszym liberum
veto i z naszą narodową anarchią. Wszyst-
ko to nie jest i nigdy nie było żadną pato-
logią. A raczej – to może być patologią tyl-
ko w oczach Prusaka, który chciałby pod-
dać całą rzeczywistość kontroli i dyscy-
plinie i w ten sposób (Prusak jest protes-
tantem) naprawić zniszczoną przez grzech
pierworodny naturę… 

Dla Polaków procedury i przepisy
mogą być w najlepszym razie złem ko-
niecznym. Dla Prusaków są one natomiast
źródłem szczęścia i rozkoszy. Rzeczywis-
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tość zostaje wreszcie uporządkowana,
uregulowana, okiełznana i zdyscyplinowana. 

To, co pan mówi o Polsce, wydaje się
zbliżone do ideału liberalnego.

Tak, to jest prawdziwy liberalizm. Uwa-
żam, że dusza polska jest z natury swej
liberalna, wolnościowa, anarchiczna. Ży-
jemy dziś jednak w pojęciowym zamęcie:
„liberałami” nazywają siebie technokraci.

W ten sposób dochodzimy do zasadniczego
problemu współczesności, który będzie
narastał i który jest największym zagro-
żeniem dla nas – Polaków – ale też dla
całej ludzkości, dla człowieczeństwa. Przy-
mierze ołtarza i tronu zostało zastąpione
przez sojusz biurokracji i technokracji.
Można połączyć procedury biurokratyczne
z kontrolą techniczną. Nie wiem, czy Pan
słyszał o nowym pomyśle: kierowca wjeż-
dżając na autostradę ma oddawać pro-
wadzenie pojazdu (którego nie będzie już
można nazwać „samochodem” ani „au-
tem”) zewnętrznej kontroli, nadzorowi
samej autostrady, która będzie nim kie-
rować. Nie wiem, czy ten pomysł zostanie
zrealizowany. Jednak samo jego pojawie-
nie się pokazuje dobrze, dokąd zmierzamy. 

Czyli republika w polskim wydaniu to
przede wszystkim wspólnota wolnych
jednostek, bez kontroli państwa?

Polska wolność przez lata PRL-u mani-
festowała się przede wszystkim negatyw-
nie, anarchicznie, bo tak zachowywali się
Polacy w konfrontacji z państwem totali-
tarnym. Tego ducha anarchii, który jest
elementem polskiego liberalizmu, warto
pielęgnować – choć dzisiaj mamy już włas-
ne państwo, do pewno stopnia niepodległe
i powinniśmy mądrze nim kierować. 

W państwie liberalnym rodzi się nam
jednak problem z wolnością. Miejsce
zniewalającego państwa i procedur
szybko może zająć wielki kapitał.

Tak – dlatego celem istnienia państwa
powinno być zabezpieczenie wolności jed-
nostki. Tylko po to istnieje państwo, żeby
jednostka była wolna. Państwo polskie
istnieje po to, żeby zabezpieczać polską
wolność. 

A jakie konkretne rozwiązania prawne
czy konstytucyjne pan widzi?

Ten ogólny postulat powinien rozpadać
się na mnogość rozwiązań szczegółowych.
Państwo polskie powinno bronić drobnych
posiadaczy przeciwko wielkiemu kapita-
łowi. Stawać po stronie sklepikarzy prze-
ciwko supermarketom. Ułatwiać naby-
wanie ziemi przez obywateli, zmniejszać
podatki od posiadania nieruchomości. 

Weźmy taki problem praktyczny: kto
jest wolny – pracownik korporacji, który
jest całkowicie zależny od swojego szefa,
czy posiadacz drobnej własności, którego
nikt nie może wyrzucić z pracy? Jest taka
dawna polska formuła, niezmiennie ak-
tualna: „szlachcic na zagrodzie równy wo-
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jewodzie”. To jest esencja polskiej myśli
równościowej. 

Dlaczego uważa pan jednak, że to
właśnie Kościuszko ma być patronem
tak rozumianego republikanizmu? 

Mówiąc o Kościuszce, myślę o pewnej
idei, która – uważam – jest żywa i wciąż
przenika nasze życie. Kościuszko w za-
sadniczy sposób różni się od Robespierre’a
i Lenina. Insurekcja jako forma lokalna
ma swój kształt własny i jest znacznie
bliższa rewolucji amerykańskiej i jej idea-
łom, niż rewolucji francuskiej. 

Proszę zwrócić uwagę na takie zda-
rzenie. To jest chyba najdziwniejszy mo-
ment w życiorysie Kościuszki, który wiele
nam o nim mówi. Kościuszko był więźniem
cara Pawła w twierdzy Pietropawłowskiej
i został z niej w roku 1796 zwolniony po
tym, jak złożył carowi przysięgę, że nigdy
nie wróci do Polski i że nie będzie walczył
z Rosjanami. 

I Kościuszko – co zawsze wszystkich
dziwiło – tej przysięgi się trzymał. Cara
Pawła uduszono. Mały kapral z Korsyki
został cesarzem Francuzów. Francuzi wkro-
czyli do Polski. A Kościuszko wciąż trzymał
się przysięgi – ponieważ słowa honoru,
raz danego, nie wolno złamać, nawet jeśli
się je daje śmiertelnemu wrogowi. 

Co to znaczy? Otóż – on był rycerzem.
Zachowywał dawny kodeks rycerski. I tak
właśnie trzeba rozumieć (i tak skądinąd
zawsze rozumiano) ostateczny cel Insu-
rekcji. Jej celem było uszlachcenie chło-
pów. Polscy chłopi wybierając polskość
stają się polską szlachtą. To jest radykalnie
przeformułowana sarmacka definicja pol-
skości: tylko człowiek wolny jest Polakiem.
Polak nie może być niewolnikiem. Można
zatem dawne formy życia przekształcić

w sposób radykalny, a ich głęboki sens
może pozostać nienaruszony. 

I uważa pan, że takie przekształcenie
jest możliwe?

Uważam, że dowodzi tego Insurekcja Ko-
ściuszkowska i cała późniejsza historia
Polski. W Insurekcji zawarty jest pewien
moment (nazwijmy go tak) nihilistyczny,
albo – dokładniej – nihilistyczny punkt
odniesienia. Wróćmy do pytania, dlaczego
nie można być w Polsce tradycjonalistą?

Powodem są rozbiory. Trzy monar-
chie – Austria, Prusy i Rosja –
zniszczyły Królestwo Polskie. Prusacy
przetopili polskie insygnia koronacyjne
na sztabki złota. W ten sposób – dla nas
Polaków – monarchiczny porządek wypadł
ze swoich posad. Sam siebie podważył
i zakwestionował. Jeśli bowiem można
zniszczyć Królestwo Polskie i stopić polską
koronę, to może nie ma żadnych zasad?
Może wszystko jest chwiejne? Tu się otwie-
ra jakaś otchłań i nie mam żadnych wąt-
pliwości, że nasi przodkowie w nią zajrzeli. 

W historii Polski jest takie wydarze-
nie, o którym Polacy zapomnieli i którego
się najwyraźniej boją. Polak zabił cara.
Ten wielki czyn Ignacego Hryniewieckiego
był odpowiedzią na rozbiory i na wszystkie
rosyjskie zbrodnie. Kryminaliści z rodziny
Romanowów, po tym co nam zrobili, za-
sługiwali tylko na śmierć. Ale współcześni
Polacy o Hryniewieckim zapomnieli. Jest
w Warszawie rondo i pomnik de Gaulle’a,
który tym się zasłużył, że lubił Polaków,
za co Polacy są mu niesłychanie wdzięczni,
a Hryniewiecki nie ma pomnika. Tym-
czasem bez tej postaci, ciemnej, rozpacz-
liwej, nie możemy zrozumieć nas samych
i własnej historii, naszej własnej we-
wnętrznej grozy. 
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Wróćmy do Kościuszki. I spójrzmy
na niego od tej strony. Insurekcja jest
odpowiedzią na rozbiory. Świat wypada
ze swoich posad. Rozpada się jego dawny
porządek. I w obliczu tego rozpadu Polacy
dokonują przemiany radykalnej. 

Powiedział pan, że od czasu Insurekcji
Kościuszkowskiej Polakiem jest każdy,
kto chce być Polakiem? 

Tak. W ten sposób dochodzimy do za-
sadniczego punktu. Insurekcja, tak ją ro-
zumiem, jest radykalizacją dawnej polskiej
wolności. W I Rzeczypospolitej wolny był
tylko szlachcic i była to wolność dana
z natury i przez naturę, wolność z przy-
rodzenia, zagwarantowana przez urodze-
nie. Natomiast od czasów Insurekcji wol-
ność w Polsce nie jest dana z natury, lecz
stała się czymś, co zostało nam zadane
i co jest przedmiotem naszego wyboru.
Taki jest sens całej naszej tradycji insu-
rekcyjnej, który jest absolutnie zasadniczy
i o którym stale trzeba pamiętać. 

Wolność staje się decyzją. Proszę
zwrócić uwagę na kolistą figurę, która tu
się zarysowuje: wybierając wolność, wy-
bieramy decydowanie o sobie. Filozofia
nowoczesna opisuje to jako akt samosta-
nowienia podmiotu. Podmiot sam się
w sobie ustanawia i konstytuuje. Taki
jest właśnie metafizyczny sens bitwy pod
Racławicami i tej pięknej postaci, jaką
był Bartosz Głowacki. Wybór wolności
nie jest decyzją arbitralną, pozbawioną
jakichkolwiek kryteriów. Ten wybór staje

wobec kryterium ostatecznego, jakim jest
śmierć. Wolny jest ten, kto gotów jest
poświęcić życie dla Ojczyzny.

Nie wszyscy jednak uważają, że pol-
skość należy wybierać.

Tak – i na tym właśnie polega największe
niebezpieczeństwo. I taki jest też pewnie
najgłębszy sens naszego zapomnienia
o Kościuszce. Wydaje się nam, że polskość
jest czymś całkowicie naturalnym, przy-
rodzonym, z góry nam danym, a może
nawet narzuconym. Takie myślenie nie
bierze pod uwagę najważniejszej lekcji
naszej historii. Rzeczpospolita upadła.
Rzeczywistość jest formą chwiejną. Ta
podstawowa lekcja ma swój ciąg dalszy
w XX wieku i we wszystkich tych strasz-
liwych katastrofach, które wtedy nastąpiły. 

Rozumiem, że potrzebna jest nam re-
wolucja?

Może – dla ścisłości – powiedzmy: Insu-
rekcja. Ja w ogóle uważam, że Insurekcja
jest formą polską, że polskość jest Insu-
rekcją permanentną. Musimy nieustannie
na nowo wymyślać samych siebie i własne
formy życia, ale tak, żeby samych siebie
jednocześnie w tej przemianie nie stracić,
nie zgubić. Domagam się zatem Insurekcji,
choć – jak Pan rozumie – powinna to być
przede wszystkim Insurekcja duchowa.
Potrzebna jest nam duchowa niepodle-
głość. My jednak jesteśmy dziwnie słabi.
Kościuszko byłby z nas niezadowolony.
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Przejęcie władzy przez Prawo i Sprawied-
liwość spowodowało karuzelę kadrową
w spółkach skarbu państwa. Nowe władze
spółek zaczęły na wyścigi przechwalać się
poprawą wyników finansowych, nie zawsze
mając ku temu podstawy. W rzeczywistości
wyniki poszczególnych spółek są mocno
niejednoznaczne. Przykładowo PKN Orlen
SA w 2016 roku przy niższych o ok.
10 proc. przychodach odnotował wzrost
zysku o ok. 80 proc.; w 2017 roku, przy
przychodach wyższych o jedną piątą, zysk
netto rośnie o 25 proc., by już za I kwartał
2018 roku przy większych o 2 proc. przy-
chodach zaliczyć w porównaniu do I kwar-
tału 2017 roku spadek zysku netto o po-
łowę. Z kolei Grupa Azoty, która w 2016
roku odnotowała spadek zysku netto o po-
nad połowę (54 proc.) przy niższych
o 11 proc. przychodach, już w kolejnym
roku osiągnęła wzrost zysku netto
o 54 proc. przy siedmioprocentowym
wzroście przychodów, by w I kwartale
2018 roku odnotować… siedmioprocen-
towy spadek przychodów i niższy o jedną

czwartą zysk netto w porównaniu do ana-
logicznego okresu roku ubiegłego.

Jeszcze inaczej sytuacja wygląda w in-
nej strategicznej firmie produkcyjnej tj.
KGHM Polska Miedź SA. Grupa począwszy
od 2014 roku notuje spadek przychodów
ze sprzedaży z niewielkim, sześciopro-
centowym wahnięciem w górę w 2016
roku. W przypadku tej spółki, o której
więcej piszę w dalszej części artykułu, nie
analizuję zmian w zysku netto (z wyjątkiem
ostatniego kwartału), bo w latach 2015
i 2016 nastąpiły odpisy na trwałą utratę
wartości aktywów, i dlatego wygenerowane
straty za te lata nie wynikają z bieżącej
działalności operacyjnej. Zwraca jednak
uwagę fakt, że po jednorazowym wzroście
przychodów w 2017 roku, w I kwartale
br. następuje znowu ich spadek o 13 proc.,
co powoduje, że wygenerowany zysk netto
za ten okres jest o 38 proc. niższy od tego
samego okresu roku ubiegłego.

Jakkolwiek oceniać wyniki poszcze-
gólnych spółek, istnieje duża przestrzeń
do poprawy ich efektywności, co jest

krZySZtof PoraDZiSZ
Ekonomista i towaroznawca, 
autor kilku publikacji z zakresu Toyotaryzmu, 
obecnie w trakcie prac nad otwarciem przewodu doktorskiego
z dysertacji

Doświadczenia i obserwacje pracowników można świetnie wykorzystać
do poprawy efektywności firm. Także tych, które mają strategiczne zna-
czenie dla naszej gospodarki

Pracownik prawdę Ci powie



szczególnie ważne w przypadku spółek
strategicznych – bo to na ich barkach
spoczywa i spoczywać będzie realizacja
wielu projektów gospodarczych, społecz-
nych i biznesowych. 

Wyeliminowanie patologii nie
wystarczy

Wiele spółek Skarbu Państwa jest noto-
wanych na giełdzie, co wymusza na nich
konieczność bieżącego publikowania ra-
portów finansowych i innych informacji
gospodarczych. Jednym z podstawowych
elementów sprawozdania finansowego
jest bilans, rachunek zysków i strat oraz
sprawozdanie z przepływu środków pie-
niężnych. Prezentowane w tradycyjnych
sprawozdaniach finansowych dane infor-
mują nas o strukturze majątku, źródłach
jego finansowania, realizowanych przy-
chodach ze sprzedaży, kosztach działal-
ności, realizowanych zyskach oraz o stanie
środków pieniężnych, a także o tym, z ja-
kiej działalności generowane są środki
pieniężne. Sprawozdania te nie dają na-
tomiast odpowiedzi na pytanie, w jakim
stopniu w spółce jest wykorzystywany
majątek czy kapitał ludzki. De facto często
spółki te borykają się z pogorszeniem wy-
ników ekonomiczno-finansowych szcze-
gólnie w sytuacji pojawienia się zagrożeń
makroekonomicznych, mających zasadniczy
wpływ na poziom realizowanej sprzedaży. 

W przypadku wielu, także strategicz-
nych dla polskiej gospodarki, spółek Skar-
bu Państwa, poprawę wyników ekono-
miczno-finansowych udało się osiągnąć
głównie poprzez wyeliminowanie patologii,
polegających na drenowaniu finansowym
tych podmiotów i ograniczaniu kosztów
pośrednich. Dzięki obecnie prowadzonej
polityce w tym zakresie, działalność nie-
korzystna dla tych podmiotów została

zminimalizowana. W myśl zasady „pańskie
oko konia tuczy”, udało się doprowadzić
do powstrzymania prywatyzacji takich
podmiotów jak Grupa Azoty SA czy PKP
Cargo SA. W mojej opinii dotychczasowe
działania warto wspomóc wdrożeniem
strategii wykorzystującej nowoczesne na-
rzędzia zarządzania, pozwalające na szer-
szą niż tradycyjna ocenę sytuacji danego
podmiotu. Pomocne może być tu maksy-
malne wykorzystanie i ciągłe kształcenie
wszystkich pracowników danej organizacji
oraz budowania otwartego i sprawnego
systemu komunikacji. 

Kaizen – dobra zmiana

Wykorzystywanie obserwacji pracowników
procesu produkcyjnego w celu tworzenia
nowych rozwiązań w przemyśle nie jest
niczym nowym. 105 lat temu, w Highland
Park, Henry Ford uruchomił pierwszą na
świecie linię produkcyjną, co spowodowało
skrócenie czasu produkcji forda modelu
T z 12 godzin do 93 minut, a inny z inży-
nierów, Taiichi Ōno, na ich bazie stworzył
zasady zarządzania zwane Systemem Pro-
dukcyjnym Toyoty.

W przypadku Henry’ego Forda fakt
korzystania z obserwacji pracowników
znajduje również odzwierciedlenie w jego
powiedzonkach, np.: „Pomysły nadchodzą
do nas z wszystkich stron. Polscy robotnicy
ze wszystkich cudzoziemców zdają się
być najsprytniejsi w tym względzie. Polak,
nie umiejący mówić po angielsku, pokazał,
że osadzenie narzędzia w jego maszynie
pod innym kątem może podwyższyć trwa-
łość narzędzia, które zużywało się po czte-
rech czy pięciu cięciach. Miał słuszność
i mnóstwo pieniędzy oszczędziło się na
ostrzeniu”, czy: „Ambicją pracodawcy,
jako przywódcy, powinno być płacenie
lepszych wynagrodzeń, niż w którymkol-
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wiek podobnym przedsiębiorstwie, a am-
bicją robotnika powinno być umożliwienie
tego”, albo: „Myślenie to najcięższa praca
z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu
ją podejmuje”. Zarządzając ludźmi, mo-
tywował ich do ciągłego doskonalenia
i poprawy wydajności, czego potwierdze-
niem jest np. ten cytat: „Jeśli człowiek
ma zamiar do końca życia pozostać pra-
cownikiem fizycznym, to powinien równo
z wybiciem godziny szesnastej zapominać
o swojej pracy. Natomiast jeśli zamierza
piąć się wzwyż, wówczas wybicie godziny
szesnastej powinno być dlań sygnałem
do myślenia”. Tak zmotywowany jeden
ze współpracowników Forda, William
„Pa” Klann, w trakcie wizyty w rzeźni
wpadł na pomysł zastosowania przy pro-
dukcji samochodów taśmy montażowej,
do czego inspiracją były wiszące na hakach
rozczłonkowane tusze, które przesuwały
się automatycznie pomiędzy stanowiskami
rzeźników. Prace nad stworzeniem własnej
linii montażowej trwały wprawdzie siedem
lat, ale zakończyły się sukcesem. Po uru-
chomieniu produkcji, w 1914 roku pra-
cujący przy taśmie robotnik mógł kupić
wytwarzany przez siebie samochód za
4-miesięczną pensję.

Drugi z inżynierów, Taiichi Ōno, za-
trudniony po II wojnie światowej w fab-
rykach Toyoty, dostał od jej kierownictwa
zadanie poprawy poziomu wydajności do
poziomu uzyskiwanego w fabrykach Forda.
Pracę rozpoczął od przeprowadzenia ob-
serwacji pracowników w dwóch fabrykach
Toyoty. Po tej analizie stwierdził, że pracują
oni w tych samych warunkach i takim
samym wymiarze godzin, natomiast głów-
nym źródłem niższej produkcji jest ich
niższa wydajność pracy oraz wszechobecne
marnotrawstwo. W związku z tym posta-
nowił ustalić przyczyny tego ostatniego.
Rozmyślania i kolejne obserwacje pozwo-

liły stwierdzić, że przyczyny tkwią w sześciu
podstawowych czynnikach, tj.: nadpro-
dukcji, czasie oczekiwania, problemach
transportowych, mało wydajnym prze-
twarzaniu, poziomie zapasów oraz w wa-
dach wytwarzanych wyrobów. 

Taiichi Ōno doskonale znał filozofię
Henry’ego Forda, ale nie z wszystkimi jej
elementami się zgadzał. Przyczyn takiego
stanu rzeczy można z pewnością upatrywać
w charakterystycznej filozofii japońskiej,
różniącej się od zachodniego stylu zarzą-
dzania. Dlatego też, w przeciwieństwie
do Forda, który potrzeby doskonalenia
organizacji oczekiwał tylko od pracowni-
ków z aspiracjami kierowniczymi, T. Ōno
stworzył filozofię zarządzania, w której
mimo istniejących i stosowanych norm,
naturalne dla pracowników jest zgłaszanie
rozwiązań mających na celu ich uspraw-
nienie. W filozofii tej przełożeni w pełni
akceptują prawo pracowników do zgła-
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szania pomysłów, i każdy z nich jest pod-
dawany kolegialnej analizie. Na bazie tych
doświadczeń Ōno stworzył 14 głównych
zasad Systemu Produkcyjnego Toyoty,
w których obok opierania decyzji na da-
lekosiężnej koncepcji kosztem krótkoter-
minowych wyników finansowych oraz
przerywania procesów natychmiast po
wykryciu problemu, znalazła się koncepcja
ciągłego doskonalenia organizacji, w którą
to zaangażowani są wszyscy pracownicy
niezależnie od szczebla – Kaizen (jap. kai
– zmiana, zen – dobrze). Wprowadzone
zasady pozwoliły znacząco poprawić me-
tody wytwarzania i ograniczyć koszty
związane z nadprodukcją i utrzymywaniem
zbędnych zapasów. Zmiany te spowodo-
wały znaczącą poprawę efektywności i bez-
pieczeństwa pracy (wzrost o kilkadziesiąt
procent).

Jak zadawać pytania?

Punktem wyjścia do przeprowadzenia
głębszej analizy w polskich warunkach
może być wykorzystanie pytań ankieto-
wych zawartych w metodach SERVQUAL
i BOST. 

Pierwsza z nich, opracowana przez
A. Parasuramana, V. A. Zeithamla i L. Ber-
ry’ego w latach 1983–1985, jest adreso-
wana głównie do przedsiębiorstw usłu-
gowych. Służy do weryfikowania oceny
jakości, traktując ją jako różnicę pomiędzy
oczekiwaniami klientów a ich faktycznymi
odczuciami. Mówi o potrzebie ciągłego
doskonalenia jakości w organizacji.

W metodzie tej na podstawie spe-
cjalnego kwestionariusza zawierającego
w sumie 22 stwierdzenia punktowo w skali
od 1 do 7 usługobiorcy oceniają stopień
wypełnienia przez organizacje pięciu głów-
nych parametrów, jakimi są: niezawod-
ność, odpowiedzialność, zaufanie, empatia

i zapewnienie dostępu do sprzętu, mate-
riałów i personelu. 

W drugiej, opracowanej przez Sta-
nisława Borkowskiego, określa się relacje,
jakie zachodzą pomiędzy zasobami ma-
terialnymi i zasobami ludzkimi oraz w ob-
rębie zasobów ludzkich. Metoda może
być zastosowana zarówno w przedsię-
biorstwach usługowych jak i produkcyj-
nych. Respondenci dokonują tu uszere-
gowania ważności 44 czynników. Ważna

jest również możliwość indywidualnego
zajęcia stanowiska przez każdego pra-
cownika oraz to, że zapewniona jest ano-
nimowość. Zebrane wśród pracowników
wyniki pozwalają na sprecyzowanie wstęp-
nych wniosków na temat tych obszarów
zarządzania spółką, które kwalifikują się
do zmiany zarówno w zakresie procesu
produkcyjnego, procedur BHP, jak i de-
legowania uprawnień. W dalszej perspek-
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tywie pozwalają na poprawę efektywności
wykorzystania kapitału ludzkiego w przed-
siębiorstwie.

To działa!

Te metody nie są tylko teoretycznymi
konstruktami, ale sprawdzają się także
w praktyce. Dla przykładu, zastosowanie
się do wniosków i wytycznych z metody
BOST w pewnym średnim przedsiębior-
stwie produkcyjnym działającym w branży
komponentów dla energetyki o rocznych
przychodach 30 mln zł pozwoliło w ciągu
2 lat uzyskać redukcję kosztów produkcji
o 17 proc., zwiększyć wydajność produkcji
o 65 proc., uzyskać redukcję odpadów
z 30 do 10 proc. oraz redukcję kosztów
logistyki o około 20 proc. Z uwagi na
ochronę danych wrażliwych, nie jest moż-
liwe podanie nazwy tej firmy.

Możliwość poprawy efektywności ist-
nieje również w dużych strategicznych
polskich przedsiębiorstwach. Chciałbym
to ukazać na przykładzie spółki KGHM
Polska Miedź SA. Efektywność wykorzys-
tania przez nią kapitału ludzkiego jest
bardzo niska. Według Dariusza Malinow-
skiego (publicysty wnp.pl), spółka ta pla-
suje się ok. 50 miejsca wśród największych
firm górniczych świata. Stosunek kapita-
lizacji (w miliardach USD) do zatrudnienia
(w tys. osób) wynosi w niej zaledwie 0,15,
podczas gdy np. w BHP BILLITON wynosi
on 1,73. Oczywiście ta ostatnia firma wy-

dobywa uran i tym także można tłumaczyć
tę różnicę, jednak pojawia się pytanie,
dlaczego w przypadku Glencore, które
wydobywa także miedź, ten współczynnik
wynosi 0,32, zaś w Southern Copper aż 3,44.

Już niewielkie przyrosty w zakresie
zwiększenia efektywności pracowników
z podstawowej działalności (wydobywczej
i przetwórczej), z których generowane
jest 80 proc. przychodów i zysków, po-
zwolą na uzyskanie dodatkowych przy-
chodów umożliwiających np. pokrycie
kosztów podatku od kopalin, wynoszącego
przy obecnych cenach miedzi ok. 1,7 mld
zł rocznie. Wprowadzona polityka po-
zwoliłaby również na wyeliminowanie
przez spółkę strat i wypadkowości spo-
wodowanej zaniedbaniami pracownika.
O potrzebach zweryfikowania polityki
BHP najlepiej świadczy awaria pieca za-
wiesinowego w spółce, w trakcie której
zginęli pracownicy. Z informacji, które
zostały upublicznione w tym zakresie,
jasno wynika, że awarii tej można było
uniknąć, ale chęć realizacji krótkotermi-
nowych korzyści przeważyła nad długo-
falowymi zyskami i bezpieczeństwem pra-
cowników. Jeżeli do nowego modelu za-
rządzania dołoży się otwartość na nowe
i już realizowane w KGHM Polska Miedź
SA projekty innowacyjne (np. BioMOre),
które pozwolą na ograniczenie kosztów
wydobycia miedzi i innych pierwiastków,
to spółka ma szansę znacznie poprawić
swoją dotychczasową pozycję w rankingach. 
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Wzmocnienie roli parlamentów narodo-
wych w Unii Europejskiej jest jednym ze
sztandarowych postulatów obecnego obo-
zu władzy w Polsce w odniesieniu do
zmiany w strukturze politycznej Unii Eu-
ropejskiej, przy czym jest jedynym po-
stulatem o charakterze pozytywnym. Po-
zostałe dwa mają charakter negatywny
(dotyczą tego, żeby czegoś nie robić): za-
chować strukturalną jedność Unii i nie
dopuścić do zmarginalizowania państw
i gospodarek z Europy Środkowo-Wschod-
niej przez najsilniejszych graczy „starej”
Unii z Europy Zachodniej. Te trzy postulaty
znalazły się z inicjatywy Polski we wspól-
nym oświadczeniu przed rocznicowym
szczytem UE w Rzymie i zostały – łącznie
z kwestią wzmocnienia roli parlamentów
narodowych – uwzględnione w Deklaracji
Rzymskiej.

Problem polega na tym, że postulaty
negatywne (żeby było tak, jak było) mają
jasno określoną treść i krytyka pod adre-
sem obecnego obozu władzy nie polega
na wytykaniu im, że je formułują, ale na
tym, że polskie zabiegi o ich realizację
z różnych powodów przynoszą rezultaty

mniej niż mizerne. Jeśli natomiast chodzi
o wzmocnienie roli parlamentów naro-
dowych, to trudno dociec, co autor ma
naprawdę na myśli, a jeżeli coś myśli, to
czy myśli na poważnie. 

Można wskazać na dwa elementy
podnoszone przez PiS w odniesieniu do
roli parlamentów narodowych. Jeden to
postulat wprowadzenia pokazywanej przez
nie „czerwonej kartki”, czyli ich upraw-
nienia do zablokowania propozycji legi-
slacyjnych Komisji Europejskiej, z którym
od czasu do czasu na różnych konferen-
cjach występują parlamentarzyści PiS.
W obecnym stanie traktatowym odpo-
wiednia liczba parlamentów narodowych
dysponuje tzw. „żółtą kartką”, po której
pokazaniu Komisja musi przemyśleć swoje
propozycje i odpowiedzieć parlamentom,
czy je podtrzymuje, czy z nich rezygnuje.
W jedynych dotąd trzech przypadkach
Komisja swoje stanowisko podtrzymała.

Czcze polemiki

Dla wprowadzenia procedury „czerwonej
kartki” uchyliło się na chwilę okno moż-

LuDwik Dorn
Były marszałek Sejmu, wicepremier, wiceprezes PiS

Wzmocnienie roli parlamentów narodowych w strukturze politycznej Unii
może być odpowiedzią na realny problem polityczny

Jak konstruktywnie wzmocnić parlamenty



liwości, po czym się trwale zatrzasnęło.
Z postulatem tym wystąpił w 2015 roku
rząd Zjednoczonego Królestwa. Został on
z licznymi zmianami zaakceptowany
w konkluzjach Rady Europejskiej z lutego
2016 roku. Ponieważ jednak Zjednoczone
Królestwo opuściło Unię, to jedyna pod-
stawa prawna (wspomniane konkluzje
Rady Europejskiej), do której można by
się odwołać, zniknęła, a wobec braku
większego poparcia idea „czerwonej kartki”
podnoszona jest i łączona z wzmocnieniem
roli parlamentów narodowych właściwie
tylko przez parlamentarzystów i europar-
lamentarzystów PiS (oraz niekiedy za-
chodnioeuropejskie partie antyunijne),
budząc uprzejme lekceważenie.

Po drugie, postulat wzmocnienia roli
parlamentów narodowych w Unii pod-
noszony jest przez eksponentów obecnego
obozu władzy jako narzędzie symbolicz-
no-politycznej kontestacji obecnego i spo-
dziewanego kształtu integracji europej-

skiej. Domniemanemu „federalizmowi”
i brukselskiemu „superpaństwu” prze-
ciwstawiana jest „Europa Ojczyzn” lub –
w ostatniej wersji – „Europa solidarnych
narodów”. Takie zabiegi prowadzą do
prestiżowych porażek. Np. na Konferencji
Przewodniczących Parlamentów (maj
2016) marszałek polskiego Sejmu przed-
stawił projekt wspólnej deklaracji sprze-
ciwiającej się federalizacji Unii i w ramach
debaty o przyszłości Europy zaproponował
„w miejsce postulatu «większej, pogłę-
bionej integracji» (…) rozważanie kon-
cepcji Europy solidarnych państw ukła-
dających swe stosunki w obrębie UE wedle
zasady: «wolni z wolnymi, równi z rów-
nymi»„. Konferencja fakt zgłoszenia de-
klaracji w konkluzjach prezydencji od-
notowała, ale odnotowała również brak
jakiegokolwiek poparcia dla niej, oraz
szerokie poparcie dla deklaracji przewod-
niczących parlamentów Francji, Włoch,
Niemiec i Luksemburga, która wzywała
do „większej europejskiej integracji”, i wo-
bec której polskie przedłożenie miało cha-
rakter polemiczno-blokujący.

Żelazny wilk „federalizmu”

Tego rodzaju demonstracje odbierane są
w Unii jak okrzyki zagrzewające do walki
z żelaznym wilkiem „federalizmu”. Rzecz
polega bowiem na tym, że wszyscy wiedzą,
że tzw. „federalizm” ma w Unii status
nieszkodliwego zombie, zajmującego się
działalnością hobbystyczną, którą podej-
muje dychawiczna „grupa Spinelli” oraz
parę rozgłośnych, choć bezsilnych think
tanków. 

O uwiądzie europejskiego federaliz-
mu, z którym obecnie walczy PiS przesą-
dziło parę czynników:
– uzasadnienia do wyroków Federalnego
Trybunału Konstytucyjnego Niemiec
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w sprawie konstytucyjności Traktatu z Ma-
astricht i Traktatu z Lizbony, które sfor-
mułowały wiążące dla niemieckiego rządu
i parlamentu „antyfederalistyczne” wa-
runki brzegowe;
– przegrane referenda we Francji i Ho-
landii w sprawie ratyfikacji „Konstytucji
dla Europy”, co doprowadziło do likwidacji
całego polityczno-symbolicznego sztafażu,
który mógłby sugerować, ze UE jest czymś
więcej niż związkiem państw;
– uznanie w Traktacie z Lizbony, że toż-
samość konstytucyjna i polityczna naro-
dów europejskich jest integralnym ele-
mentem ich tożsamości narodowej
(w Traktacie z Maastricht ten element
nie występował); 
– ogólnoeuropejski zwrot ku państwom
narodowym obejmujący zarówno szeroką
opinie publiczną, jak i elity (dokumentu-
jące to zjawisko raporty Chatham House
były już w NK omawiane).

Coraz słabszy europarlament

Powyższe nie oznacza, że nie mamy obec-
nie do czynienia z dobrą koniunktura dla
postulatu wzmocnienia w strukturze po-
litycznej Unii roli parlamentów narodo-
wych. Koniunktura jest wręcz znakomita,
a to, że rządzący Polską PiS nie potrafi
jej wykorzystać z racji swoich ograniczeń
mentalnych i ociężałości umysłowej, to
zupełnie inna sprawa.

Koniunkturę tworzą realne kłopoty
legitymizacyjne Unii Europejskiej. Kryzys
finansowo-gospodarczy z 2008 roku oraz
kryzys migracyjny lat 2014-2016 osłabiły
legitymacje efektywnościową Unii, co na-
łożyło się na deficyty legitymacji demo-
kratycznej, której najlepszym wskaźnikiem
jest frekwencja w wyborach do Parlamentu
Europejskiego. Od pierwszych bezpośred-
nich wyborów do PE w 1979 roku frek-

wencja wyborcza spadła o prawie 20 p.p.
(z 61,99 proc. do 42,61 proc.). I choć za
tak duży spadek „odpowiedzialne” jest
też rozszerzenie Unii, gdyż frekwencja
wyborcza wśród „nowicjuszy” z Europy
Środkowo-Wschodniej jest, z pewnymi
wyjątkami, dużo niższa niż w krajach
„starej” Unii, to nawet w państwach za-
łożycielskich Wspólnot Europejskich sta-
nowiących po dziś dzień motor integracji
europejskiej (Francja i Niemcy) frekwencja
wyborcza w wyborach do PE ma tendencję
zniżkową (Francja z 60,71 proc. do 42,43
proc.; Niemcy z 65,73 proc. do 48,10
proc.). 

Rzuca się w oczy to, że w miarę po-
stępów integracji europejskiej demokra-
tyczna legitymacja dla Unii Europejskiej
i traktatowego celu jakim jest „ever closer
Union” wyrażana poprzez wybory bez-
pośrednie do PE wyraźnie słabnie. Na-
rzucająca się hipoteza, że spadek legity-
macji demokratycznej mierzonej frek-
wencją w wyborach bezpośrednich do PE
jest pochodną spadku legitymacji efek-
tywnościowej związanej z kryzysem strefy
euro, nie wytrzymuje konfrontacji z da-
nymi empirycznymi. W większości krajów
należących do strefy euro, w których wy-
bory nie są przymusowe z mocy prawa
(jak np. w Belgii), różnica między pierw-
szymi bezpośrednimi wyborami do PE
a ostatnimi wyborami przed kryzysem
(2004 rok) jest dużo większa niż między
wyborami w 2004 roku a wyborami
w 2014 roku. W całej Unii spadek frek-
wencji między 1979 rokiem a 2004 wynosił
16,52 p.p., a między 2004 a 2014 – 2,86
p.p.; w Niemczech – odpowiednio 22,73
p.p. i +5.1 (wystąpił więc wyraźny wzrost,
nie rekompensujący jednak wcześniejszego
spadku); we Francji pierwsza różnica wy-
nosi 17,95 p.p., a druga – 0,33 p.p. W kra-
jach Południa najbardziej dotkniętych
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kryzysem eurozony pewnym wyjątkiem
są Włochy, w których spadek frekwencji
między 2004 a 2014 jest większy niż mię-
dzy 1979 a 2004 – odpowiednio 14,5 p.p.
i 13,93 p.p. Jednakże inne kraje Południa
stosują się do „ogólnoeuropejskiego” wzor-
ca: Grecja – różnica między pierwszymi
wyborami bezpośrednimi do PE a wybo-
rami w 2004 roku – 18.22 p.p., a między
wyborami w 2004 a 2014 – 3.25 p.p.;
Hiszpania – odpowiednio 23.38 p.p. i 1,96
p.p.; Portugalia – 33,8 p.p. i 4,93 p.p. 

Zatem hipoteza, że tak znaczący spa-
dek frekwencji w wyborach do PE jest
konsekwencją spadku demokratycznej
partycypacji w państwach narodowych
(także mierzonej wskaźnikiem frekwencji
w wyborach do parlamentów narodowych)
nie znajduje pełnego potwierdzenia
w świetle danych empirycznych. Prawdą
jest, że w skali Unii frekwencja w wyborach
do parlamentów narodowych spadła z 77,7
proc. w 1990 do 68 proc. w 2014, czyli
o prawie 10 p.p. Jednakże spadek ten
miał o wiele mniejszą dynamikę: minus
10 p.p. w wyborach do parlamentów na-
rodowych w porównaniu do prawie minus
16 p.p. w wyborach do PE, a ponadto is-
totna jest różnica poziomów: PE w 2014
roku był legitymizowany przez mniejszość
uprawnionych do głosowania; w przy-
padku parlamentów narodowych średnia
dla Unii wciąż wynosi grubo ponad poło-
wę – 68 proc.

Przywołanie powyższych wskaźników
pozwala na sformułowanie twierdzenia,
że legitymizacja demokratyczna integracji
europejskiej (w tym Parlamentu Euro-
pejskiego) stanowi polityczny problem
sui generis, w ogóle niepowiązany lub
też bardzo luźno powiązany z legitymizacją
efektywnościową Unii lub osłabieniem
legitymizacji demokratycznej w państwach
narodowych.

Dlaczego legitymizacja „wycieka”?

Wzmocnienie roli parlamentów narodo-
wych w strukturze politycznej Unii może
być zatem odpowiedzią na realny problem
polityczny. Odpowiedź na pytania, na
czym miałoby polegać to wzmocnienie
i jak tego dokonać, wymaga precyzyjnego
określenia już nie samego deficytu legi-
tymizacyjnego, lecz luk w strukturze po-
lityczno-instytucjonalnej, które sprawiają,
że legitymizacja z UE „wycieka”. 

Parlamenty narodowe legitymizują
Unię na poziomie narodowym, gdyż to
one (ewentualnie razem z referendami)
decydowały o przystąpieniu do Unii i zmia-
nach traktatowych oraz legitymizują po-
litycznie Radę Europejską i Radę UE,
w której zasiadają członkowie powołanych
przez nie lub zatwierdzanych rządów.
W wymierzę całej Unii legitymizuje ją
Parlament Europejski wybierany w wy-
borach bezpośrednich. Sama Komisja Eu-
ropejska nie ma żadnego udziału w de-
mokratycznej legitymizacji Unii – jest
ona z racji trybu powoływania legitymi-
zowana poprzez Parlament Europejski
i Radę Europejską, która jest ciałem mię-
dzyrządowym. Natomiast na mocy traktatu
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z Lizbony najsilniejszy zasób legitymiza-
cyjny istniejący w Unii, czyli parlamenty
narodowe, został powiązany poprzez pro-
cedurę „żółtej” i ”pomarańczowej” kartki
właśnie z elementem legitymizacyjnie cał-
kowicie biernym – czyli Komisją, i to
w taki sposób, że parlamentom narodo-
wym została traktatowo wyznaczona rola
gderliwego i naprzykrzającego się petenta,
którego należy uprzejmie zbywać. 

Co więcej, traktat z Lizbony ustanowił
antagonistyczny typ relacji między par-
lamentami narodowymi a Komisją Eu-
ropejską, w której Komisja jest stroną
bezwzględnie silniejszą. Zważyć bowiem
należy, że (art.12): „Parlamenty narodowe
aktywnie przyczyniają się do prawidłowego
funkcjonowania Unii: (…) czuwając nad
poszanowaniem zasady pomocniczości
zgodnie z procedurami przewidzianymi
w Protokole w sprawie stosowania zasad
pomocniczości i proporcjonalności”. Ale

„czuwa” również Komisja, która (art. 17)
„wspiera ogólny interes Unii i podejmuje
w tym celu odpowiednie inicjatywy. Czuwa
ona nad stosowaniem Traktatów i środków
przyjmowanych przez instytucje na ich
podstawie”. Po Traktacie z Lizbony zasada
pomocniczości (oraz inne zasady: legal-
ności, proporcjonalności, powierzenia,
solidarności) jest nie tylko zasadą prawa
unijnego, ale też zasadą ustrojową Unii.
A zatem parlamenty narodowe, które
„czuwając nad poszanowaniem zasady
pomocniczości”, zgłaszają uzasadnione
zastrzeżenia wobec propozycji Komisji,
podważają tym samym jej kompetencje
do „czuwania nad stosowaniem Trakta-
tów”. Ponieważ zaś w ramach mechanizmu
wczesnego ostrzegania ostateczną instan-
cją jest Komisja, to uwzględniając za-
strzeżenia „czuwających” parlamentów
narodowych musiałaby przyznać, że sama
niedostatecznie „czuwała”, czyli źle wy-
pełniała swoje zasadnicze, wyznaczone
jej przez Traktaty zadania. Jest oczywiste,
że Komisja tego zrobić nie może, bo zdez-
awuowałaby samą siebie.

W ramach mechanizmów traktato-
wych nie ma możliwości wyjścia z tej po-
litycznej pułapki, która osłabia Unię i blo-
kuje zmiany procesu integracji europej-
skiej.

Czas na konstruktywne propozycje

Skoro tak, to można i należy sięgnąć do
politycznych rozwiązań pozatraktatowych.
Funkcjonują one w Unii i wiążą one par-
lamenty narodowe z Komisją Europejską
dzięki „Dialogowi Politycznemu”, zaini-
cjowanemu w 2006 roku przez przewod-
niczącego Komisji, José Manuela Barroso.
Rok po porażce Traktatu konstytucyjnego,
Komisja wystąpiła z polityczną inicjatywą,
której celem była polityzacja procesu de-
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cyzyjnego w Unii poprzez włączenie do
niego parlamentów narodowych i ogra-
niczenie luki między polityką europejską
a politykami krajowymi. Komisja zwróciła
się do parlamentów krajowych, by kiero-
wały do niej opinie, komentarze i zastrze-
żenia w kwestii jej inicjatyw prawodaw-
czych już na wczesnym etapie ich po-
wstawania (zielone i białe księgi) i zobo-
wiązała się do odpowiedzi na nie, jak
również do przesyłania bezpośrednio par-
lamentom wszystkich swoich dokumentów
związanych z propozycjami prawodaw-
czymi (późniejszy Traktat z Lizbony uczynił
z tego traktatowy obowiązek Komisji).
Inicjatywa Komisji oznaczała stworzenie
parlamentom możliwości bezpośredniego,
bez zapośredniczenia przez ich rządy,
uczestnictwa w unijnym procesie decy-
zyjnym, a rządy straciły monopol na re-
prezentację i obronę interesów narodo-
wych w procesie formułowania polityk
unijnych. Niewątpliwie inicjatywa ta do-
prowadziła do większego zaangażowania
parlamentów w sprawy formułowania po-
lityk unijnych i do lepszego poinformo-
wania parlamentów w tych kwestiach.
Pomiędzy 2006 a 2016 rokiem, parla-
menty w jej ramach skierowały do Komisji
ponad 4000 opinii. Z drugiej strony w li-
teraturze tematu nie sposób znaleźć do-
wodów na to, że ta imponująca aktywność
parlamentów wywarła na Komisję jaki-
kolwiek wpływ, ani też, że nie wywarła
żadnego wpływu. Jak ocenia to studium
służb Parlamentu Europejskiego: „Po po-
nad dziesięciu latach można sformułować
pozytywną ocenę inicjatywy Komisji;
szczególnie pozytywnie należy ocenić to,

że wciąż ona funkcjonuje”. Jest to pod-
sumowanie raczej skromne. 

Można jednak sobie wyobrazić stwo-
rzenie innego mechanizmu politycznego,
który połączyłby dwa zasoby legitymiza-
cyjne Unii – parlamenty narodowe i Par-
lament Europejski – dzięki porozumieniu
politycznemu, które umożliwiałoby od-
powiedniej liczbie parlamentów narodo-
wych zgłaszanie na wczesnym etapie prac
legislacyjnych zastrzeżeń do projektów
aktów legislacyjnych Komisji nie tylko
pod względem zasady pomocniczości, ale
też proporcjonalności, solidarności i po-
wierzenia. W przypadku zgłoszenia takich
zastrzeżeń w PE, musiałaby się odbyć na
ich temat debata. Parlamenty narodowe,
które byłyby w stanie porozumieć się co
do wskazania swego rzecznika, brałyby
w niej udział, a efektem byłaby rezolucja
PE, która do tych zastrzeżeń by się odno-
siła. Takie porozumienie polityczne nie
mogłoby być przez nikogo oktrojowane –
jak oktrojowany został „Dialog Polityczny”
między KE a parlamentami narodowymi –
lecz politycznie wynegocjowane między
parlamentem europejskim a parlamentami
krajowymi.

Gdyby z taka inicjatywą wystąpił pol-
ski parlament, musiałaby zostać ona po-
ważnie potraktowana, gdyż wyszłaby poza
uprawioną dotychczas przez pisowski
obóz władzy jałową kontestację.

Powyższy artykuł jest publicystycznym
streszczeniem opinii sporządzonej na za-
mówienie europosła Kazimierza M. Ujaz-
dowskiego, która zostanie opublikowana
w „NK”.
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Szczyt Trump-Kim bardzo skutecznie
przyciągnął uwagę całego świata i odwrócił
ją od Morza Południowochińskiego. Było
to wydarzenie wyjątkowe, jednak warto
zauważyć, że aktualnie na rozległych prze-
strzeniach Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego
także rozgrywają się doniosłe wydarzenia
z Chinami w roli głównej.

Pod koniec marca chińska marynarka
wojenna rozpoczęła zakrojone na szeroką
skalę ćwiczenia na Morzu Południowo-
chińskim, 26 marca odbyła się defilada
ponad 40 okrętów z udziałem lotniskowca
„Liaoning”. Kolejna miała miejsce 1 kwiet-
nia. Okazało się to jednak przymiarką do
prawdziwej demonstracji siły. Show na
olbrzymią skalę miał miejsce 12 kwietnia,
gdy przeglądu floty dokonał Xi Jinping.
Chińskie media donosiły o największym
tego typu wydarzeniu w Chinach od czasów
wypraw admirała Zheng He na początku
XV wieku. W paradzie uczestniczyło 10 ty-
sięcy marynarzy, 48 okrętów oraz 76 sa-
molotów i śmigłowców. Gwiazdą progra-
mu nie był jednak „Liaoning”. Xi nie za-
witał nawet na pokład okrętu i przyjmował

defiladę z pokładu niszczyciela „Changsha”
typu 052D. Uwaga mediów skupiła się
na po raz pierwszy prezentowanych pub-
licznie atomowych okrętach podwodnych:
strategicznych typu 094A i szturmowych
093B.

Manewry na spornych wodach

Defilady były pokazem na użytek propa-
gandy wewnętrznej i zewnętrznej. Chodziło
o ukazanie potęgi chińskiej marynarki
wojennej. Collin Koh z singapurskiej S. Ra-
jaratnam School of International Studies
zauważył przy tym, że parady w żaden
sposób nie przekładają się one na infor-
macje o rzeczywistej gotowości bojowej
chińskiej floty. Dużo istotniejsze były
prawdziwe manewry prowadzone w mię-
dzyczasie na spornych wodach, a następnie
w Cieśninie Tajwańskiej.

Wkrótce potem na wyspach Spratly
Chiny rozmieściły wyrzutnie pocisków
przeciwokrętowych YJ-12B i przeciwlot-
niczych średniego zasięgu HQ-9. Systemy
miały niedługo potem zniknąć, a następnie

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

Morze Południowochińskie jak w soczewce skupia rywalizację Chin nie
tylko z USA, ale także z innymi mocarstwami. Ostatnio ten gigantyczny
fresk stał się jeszcze bardziej dynamiczny i skomplikowany

w południowochińskim tyglu



znowu powrócić. Była to kolejna demon-
stracja o charakterze psychologicznym.
Chiny pokazały w ten sposobem zdolność
do szybkiego rozwijania strefy A2/AD,
a tym samym swoją przewagę w regionie
i zdolność do kontroli spornych obszarów.
Kolejnym punktem są obawy o rozmiesz-
czenie w pobliżu Morza Południowochiń-
skiego myśliwców J-20, które w maju po
raz pierwszy przeprowadziły loty nad
otwartym morzem.

Następnym zagraniem w wykonaniu
sił powietrznych było lądowanie na lot-
nisku na Mischief Reef w archipelagu
Spratly bombowców strategicznych H-6K.
Startując z baz na sztucznych wyspach
samoloty te są w stanie osiągnąć cieśninę
Malakka i patrole w jej rejonie zostały
już nieoficjalnie zapowiedziane. Trzeba
tutaj zaznaczyć, że zdolność chińskiego
lotnictwa do projekcji siły w tym strate-
gicznie ważnym regionie są mocno ogra-
niczone. H-6K jest maszyną o dużo słab-
szych osiągach niż B-52, a Malakka leży
na granicy ich zasięgu operacyjnego. Bez
wsparcia latających cystern, których Chiny
posiadają obecnie kilka-kilkanaście, pat-
role nad cieśniną będą bardzo krótkie.

Spór o ropę

W obecnej chwili największe zagrożenie
stwarza jednak sprzęt walki radioelek-
tronicznej rozmieszczony na sztucznych

wyspach. Niezidentyfikowane systemy są
regularnie wykorzystywane przeciw Wiet-
namowi, który zażądał ich wycofania
i wezwał Chiny do zaprzestania military-
zacji spornych obszarów. W odpowiedzi
chińskie ministerstwo obrony stwierdziło,
że ChRL posiada „bezdyskusyjną suwe-
renność nad wyspami i otaczającymi je
wodami”.

Pekin zaczął wywierać coraz większy
nacisk na Hanoi. Na początku roku Wiet-
nam został zmuszony do wstrzymania
projektu „Czerwony Cesarz”: eksploracji
złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w wiet-
namskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.
Projekt miały wspólnie prowadzić Petro-
vietnam i hiszpański koncern naftowy
Repsol. Według nieoficjalnych informacji
Pekin już w ubiegłym roku miał grozić
wojną, jeżeli projekt nie zostanie wstrzy-
many. Straty finansowe oceniane są na
200 milionów dolarów, w związku z czym
Hiszpanie domagają się rekompensaty.
Wobec utrudnionej eksploracji i eksploa-
tacji złóż Wietnam spróbował innego spo-
sobu, a okazję podsunęli sami Chińczycy.
Na początku maja Pekin ogłosił, że wbrew
wcześniejszym deklaracjom nie doinwes-
tuje Rosnieftu. We wrześniu 20117 ogło-
szono, że chińska grupa CEFC zainwestuje
w rosyjski koncern 9,1 mld USD. Miał to
być element szerszego partnerstwa ener-
getycznego między obydwoma krajami.
Ostatecznie jednak Rosnieft został uznany
za narzędzie polityki zagranicznej Kremla,
a wobec „rozbieżnych priorytetów poli-
tycznych” Chiny nie są zainteresowane
zacieśnianiem współpracy ekonomicznej.
W odpowiedzi Moskwa zdecydowała się
udzielić wsparcia Wietnamowi i Rosnieft
zaangażował się w eksplorację pola na-
ftowego Lan Do, leżącego już wewnątrz
tzw. linii 9 kresek, wyznaczającej chińskie
roszczenia na Morzu Południowochińskim.
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się również filipiny, i na nic

nie zdał się prochiński zwrot

prezydenta Duterte



Chiny oprotestowały wiercenia, ale póki
co nie widać z ich strony poważniejszych
działań w tej sprawie. Cała sytuacja może
stać się jeszcze ciekawsza w przyszłym
roku, gdy wiercenia z Petrovietnamem
podejmie amerykański ExxonMobil.

Kolejna chińska prowincja?

Obiektem silnej presji stały się również
Filipiny, i na nic nie zdał się prochiński
zwrot prezydenta Duterte. Jeszcze w lutym
w charakterystyczny dla siebie sposób
stwierdził, że Chiny mogą zrobić z Filipin
„kolejną prowincję”. Postawa filipińskiego
przywódcy spotyka się z nieprzychylnymi
reakcjami ze strony opozycji, a nawet we
własnym obozie, jednak dopiero działania
Pekinu zmusiły go do korekty kursu.

W maju chińska straż wybrzeża po-
nownie zaczęła blokować filipińskim ry-
bakom dostęp do Scarborough Shoal.
Była to część szerszej akcji przeganiania
rybaków z wód otaczających sporne ar-
chipelagi. Doszło również do konfiskat
połowów. Sytuacja dotyczy na dobrą spra-
wę wszystkich państw basenu Morza Po-
łudniowochińskiego, ale najbardziej po-
szkodowani są Filipińczycy. Wezwany
w celu złożenia wyjaśnień ambasador
Chin w Manili odpowiedział w stylu pre-
zydenta Duterte: konfiskaty połowów mia-
ły być wybrykiem „czarnych owiec z sze-
regów straży wybrzeża”, wobec których
zostaną wyciągnięte konsekwencje z „rzu-
ceniem rekinom na pożarcie” włącznie. 

Sama chińska straż wybrzeża odniosła
się jedynie do przeganiania rybaków.
Mieli oni pogwałcić prawa połowowe chiń-
skich rybaków. Wszelkie działania straży
wybrzeża miały być zgodne z prawem.

Niemniej prezydent Duterte wytyczył
czerwone linie po przekroczeniu których
Filipiny będą gotowe nawet iść na wojnę.

Pierwszą czerwoną linią jest rozpoczęcie
przez Chiny jakichkolwiek budów na Scar-
borough Shoal. Kolejna linia to próba
usunięcia wraku okrętu desantowego
„Sierra Madre” zakotwiczonego przy Se-
cond Thomas/Ayungin Shoal. Wreszcie
trzecią linię stanowi samodzielna eks-
ploatacja surowców na spornych wodach.

Warto w tym miejscu przypomnieć,
że według Duterte Xi Jinping miał mu
grozić w zeszłym roku wojną, jeżeli Filipiny
zdecydują się na eksplorację złóż ropy
naftowej. Nie powinno więc dziwić, że
w tym samym czasie, co Filipiny, swoją
czerwoną linię ogłosiły również Chiny.
Będzie nią złamanie paragrafu 5 Deklaracji
Kodeksu Postępowania Stron na Morzu
Południowochińskim, głoszącego, że nie-
zamieszkane obiekty powinny pozostać
niezamieszkane.

Nieproszeni goście

Póki co USA nadal nie wypracowały po-
ważniejszej strategii niż demonstracje
siły. W marcu w wietnamskim Da Nang
gościły lotniskowiec USS Carl „Vinson”
i krążownik USS „Mitscher”. Był to mocny
sygnał, w żaden jednak sposób nie zmienił
sytuacji w regionie. Samą wizytę można
by potraktować jako sprawdzanie granic
determinacji Chin. Kolejną taką próbą
był majowy rejs krążownika USS „Antie-
tam” i niszczyciela USS „Higgins” przez
Wyspy Paracelskie. W ramach operacji
swobody żeglugi (FONOP) amerykańskie
okręty przepłynęły w odległości mniejszej
niż 12 mil morskich od naturalnych
i sztucznych wysp zajmowanych przez
Chiny. Według wykładni Pekinu doszło
więc do naruszenia wód terytorialnych.
Dojść miało do incydentów między okrę-
tami, aczkolwiek obie strony milczą na
temat szczegółów. Pikanterii sprawie do-
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daje fakt, że operacja miała miejsce krótko
po odwołaniu przez USA zaproszenia Chin
na międzynarodowe ćwiczenia RIMPAC.

Działania Chin ściągają do Azji Płd.-
Wsch. coraz więcej „nieproszonych” gości.
Miesiąc przed incydentem z Amerykanami
na Morzu Południowochińskim miało doj-
ść do konfrontacji chińsko-australijskiej.
Fregaty HMAS „Anzac” i HMAS „Too-
woomba” oraz okręt zaopatrzeniowy
HMAS „Success” płynęły z zatoki Subic
na Filipinach do Ho Chi Minh w Wietna-
mie. Według anonimowych źródeł w au-
stralijskich siłach zbrojnych miało wówczas
dojść do „uprzejmej, acz zdecydowanej”
konfrontacji z chińskimi okrętami. Au-
stralijskie ministerstwo obrony odmówiło
komentarza, natomiast chińskie potwier-
dziło, że do spotkania faktycznie doszło
15 kwietnia. Odrzuciło natomiast informacje
o konfrontacji. Chińskie okręty miały za-
chowywać się w sposób „zgodny z prawem
i konwencjami międzynarodowymi”.

Takich konfrontacji może z czasem
być więcej, bowiem swoją obecność w re-
gionie chcą zaznaczyć także Francja i Wiel-
ka Brytania. Oba państwa przeprowadziły
już od początku roku kilka rejsów, które
można zakwalifikować jako FONOP, i za-
mierzają zintensyfikować takie operacje.
Francja ponadto przeprowadziła w czer-
wcu duże ćwiczenia na południowym Pa-
cyfiku, połączone z przelotem samolotów
bojowych nad Morzem Południowochiń-
skim.

Indonezyjska konkurencja

Bardziej zdecydowane kroki podjęły wresz-
cie Indie. Mimo poczucia zagrożenia chiń-
ską ekspansją w basenie Oceanu Indyj-
skiego i zbieżności interesów z państwami
Azji Południowo-Wschodniej, New Delhi
nie zdołało wypracować spójnej i kon-

sekwentnej polityki. Sytuacja wydaje się
zmieniać, ale nie wiadomo na ile indyj-
skiemu rządowi starczy determinacji. 

17 maja ogłoszono, że Indonezja zde-
cydowała się w zamian za inwestycje udo-
stępnić Indiom port Sabang położony na
wyspie o tej samej nazwie. Wyspa położona
jest u północnych wybrzeży Sumatry w po-
bliżu wejścia do strategicznej cieśniny
Malakka. Tamtejszy port ma głębokość
aż 40 m, co umożliwia zawijanie prak-
tycznie wszystkich jednostek marynarki
wojennej ze skrytym wejściem okrętów
podwodnych włącznie. Pomysł pojawił
się już w latach 2014-15, przez cały czas
do zawarcia umowy trwała jednak zacięta
dyskusja nad ekonomiczną opłacalnością
takiego przedsięwzięcia.

Póki co stroną bardziej zaangażowaną
we wspólne projekty wydaje się Indonezja.
Prezydent Joko Widodo w trakcie swojej
kampanii wyborczej wystąpił z ideą więk-
szego wykorzystania położenia geogra-
ficznego i przekształcenia kraju w „w glo-
balną oś morską i cywilizacyjny hub”, bę-
dące przeciwwagą dla Inicjatywy Pasa
i Szlaku. Koncepcja jest promowana an-
glojęzycznym hasłem „In The Ocean We
Triumph”. Jeszcze dalej idzie minister
koordynujący ds. morskich Luhut Pan-
djaitan. Na konferencji poświęconej in-
dyjsko-indonezyjskiej współpracy morskiej
otwarcie mówił o bezzasadności chińskich
roszczeń na Morzu Południowochińskim,
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obejmującym także indonezyjską wyłączną
strefę ekonomiczną. Był to pierwszy raz,
gdy przedstawiciel najwyższych władz In-
donezji postawił sprawę w sposób tak
zdecydowany. Minister Pandjaitan stwier-
dził również, że Indie i Indonezja są razem
na tyle duże, by nie musieć szukać oparcia
w jakimkolwiek mocarstwie, a relacje
między obydwoma państwami są istotne
dla równowagi sił w Azji.

Indie starają się także zacieśnić współ-
pracę z Wietnamem. Po szkoleniu wiet-
namskich pilotów myśliwskich, urucho-
mieniu stacji monitorującej chińskie sa-
telity i przekazaniu kutrów dla straży wy-
brzeża, kolejnym logicznym krokiem były
wspólne manewry morskie. Tym niemniej
zapowiedź minister obrony Nirmali Sit-
haraman, dotycząca uruchomienia pro-
dukcji indyjskiej broni w Wietnamie, jest
zaskoczeniem. Zdaniem minister, dwu-
stronna współpraca nie może ograniczać
się do zwykłych inwestycji biznesowych,
zakupów sprzętu, czy nawet transferu
technologii. Indyjskie fabryki uzbrojenia
w Wietnamie miałyby również produko-
wać na eksport. Wietnam odniósł się po-
zytywnie do tych zapowiedzi, uznając
współpracę militarną za kamień węgielny
szerszego partnerstwa strategicznego.

Ewentualny blok indyjsko-indone-
zyjski, czy nawet trójprzymierze z Wiet-
namem stworzyłoby istotną przeciwwagę
dla Chin. Cechą charakterystyczną indyj-
skiej polityki cały czas pozostaje chęć
w pełni samodzielnego prowadzenia gry,
nawet pomimo zbliżenia z Waszyngtonem.
Podobne tendencje daje się zauważyć
w Dżakarcie. Oznacza to również niepełny
sukces chińskiej ofensywy propagandowej,
czy raczej wojny psychologicznej. Pekin
lubi przedstawiać swoje zwycięstwo na
Morzu Południowochińskim – i w kon-

sekwencji w całej Azji Wschodniej – jako
nieuniknione. Jest to dalekie od prawdy.

Przebudzenie Rosji?

Chiny zyskały wprawdzie zdolność roz-
winięcia strefy A2/AD u swoich wybrzeży,
jednak w żaden sposób nie przekłada się
to na zwiększoną zdolność projekcji siły.
Nawet ewentualność redukcji amerykań-
skich wpływów na Półwyspie Koreańskim
nie wpływa w znaczący sposób na zmianę
sytuacji. „Pierwszy łańcuch wysp” nadal
pozostaje pod kontrolą USA, ich sojusz-
ników lub państw sprzyjających. Amery-
kanie i ich alianci także posiadają zdolność
tworzenia stref A2/AD i kładą na nią
coraz większy nacisk. Wyjście na otwarte
wody Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego w wa-
runkach konfliktu nadal pozostaje więc
nadal poza możliwościami chińskiej ma-
rynarki wojennej.

Kolejną kwestią pozostaje to, jak za-
chowa się Rosja. Moskwa i Pekin głoszą
wszem wobec swoją przyjaźń, jednak trwa
ona tak długo, jak daleko sięgają wspólne
interesy. Już w ubiegłym roku Rosja do-
prowadziła do wejścia Indii – jako prze-
ciwwagi dla Chin – do Szanghajskiej Or-
ganizacji Współpracy. Sprawa Rosnieftu
jasno pokazuje, że w Pekinie dostrzega
się coraz mniej zbieżnych interesów.
Z chińskiej perspektywy irytujące jest
chociażby strategiczne partnerstwo Rosji
z Wietnamem. Z kolei w Hanoi i innych
stolicach regionu bliskie związki Kremla
z Chinami zawsze były postrzegane ne-
gatywnie. Wobec skomplikowanej sytuacji
politycznej od lat mówi się, że Rosja prę-
dzej czy później będzie musiała opowie-
dzieć się jasno po którejś stronie. Rodzi
to szerokie pole manewru dla amerykań-
skiej dyplomacji.

54

THINKZINE, nr 7(97)/2018, 4–31 lipca 2018 www.nowakonfederacja.pl

https://nowakonfederacja.pl/bartosiak-zawsze-bedzie-w-waszyngtonie-przycisk-z-napisem-reset-w-stosunku-do-rosji/
https://nowakonfederacja.pl/bartosiak-zawsze-bedzie-w-waszyngtonie-przycisk-z-napisem-reset-w-stosunku-do-rosji/
https://nowakonfederacja.pl/chinska-flota-zielonych-wod/
https://nowakonfederacja.pl/chinska-flota-zielonych-wod/


55

THINKZINE, nr 7(97)/2018, 4–31 lipca 2018 www.nowakonfederacja.pl

Nie lubię pojęcia wojny hybrydowej. Nie
dlatego, że lekceważę zjawisko asymet-
rycznych konfliktów czy wojny informa-
cyjnej. Problem polega na tym, że w rze-
czywistości medialnej pojęcie wojny hyb-
rydowej coraz częściej przybiera kształt
pałki, którą można okładać politycznych
przeciwników, a zarazem alibi, z pomocą
którego można uchylić się od analizowania
problemów własnej społeczności. Dosko-
nale widać to w aktywności publicznej
ukraińskich polityków, a także w publi-
cystyce części proukraińskich polskich
środowisk opiniotwórczych. Pod koniec
2017 r. grupa deputowanych Rady Naj-
wyższej zaprotestowała przeciwko mo-
numentowi ofiar zbrodni wołyńskiej, który
ma zostać odsłonięty w Toruniu. Plany
ustanowienia tego pomnikowego boho-
mazu zostały potraktowane jako przejaw
rosyjskiej wojny hybrydowej. W tym sa-
mym kluczu dziennikarz „Gazety Wybor-
czej” Mirosław Czech interpretował „ukra-
ińskie” fragmenty ustawy o IPN. Z drugiej
strony, w ubiegłym roku na jednej kon-
ferencji naukowej dowiedziałem się od

pewnej osoby z tytułem doktora, że za
działalność nacjonalistycznej „Swobody”
odpowiada rosyjska agentura. Faktycznie
na infiltrację ukraińskich nacjonalistów
przez Rosję nie ma żadnych twardych
dowodów, choć istnieją dokumenty po-
świadczające bliskie kontakty między
„Swobodą” a Partią Regionów przed
2014 r. Upraszczając – to, co nie podoba
się Ukraińcom, jest przejawem rosyjskiej
wojny hybrydowej. To, co ich kompro-
mituje – również. Na takiej zasadzie rów-
nież wszelkie formy upamiętnienia zbrodni
wołyńskiej można potraktować (a jakże!)
jako przejaw rosyjskiej wojny hybrydowej,
a samą zbrodnię wołyńską jako wydarze-
nie, za które odpowiadają Sowieci (w wersji
zaktualizowanej – sowiecka wojna hyb-
rydowa).

I choć nie można zaprzeczyć, że nie-
które akcje na pograniczu polsko-ukra-
ińskim, takie jak niszczenie miejsc pamięci
po obydwu stronach granicy, są według
wszelkiego prawdopodobieństwa inspi-
rowane przez Kreml, a sporo środowisk
w Polsce i na Ukrainie pozostaje pod po-

Marek woJnar
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Pomimo tabloidyzacji pojęcia rosyjskiej wojny hybrydowej i regularnego
wykorzystywania go przez Ukraińców, problem jest poważny. Niestety,
wydane niedawno w Polsce książki na ten temat rozczarowują

wojna hybrydowa jako alibi
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średnim wpływem Rosji, to widzenie wszę-
dzie rosyjskich prowokacji jest przejawem
intelektualnego lenistwa. Zamiast stawiać
czoła realnym problemom, związanym
z miejscowymi nacjonalizmami, oraz wy-
zwaniom w sferze polityki pamięci, a tym
samym – likwidować pola nieporozumień,
na których gra „trzecia siła”, zaczynamy
poszukiwać trudno uchwytnego wroga.
A przeciwnik ten wcale nie da się łatwo
złapać. Interpretowanie wszelakich pol-
sko-ukraińskich nieporozumień w kon-
tekście rosyjskiej wojny hybrydowej niesie
z sobą jeszcze jeden problem. Najczęściej
zapominamy, że wojnę informacyjną pro-
wadzi nie tylko Rosja, lecz również (choć
na mniejszą skalę) Ukraina. 

Krytyka ocierająca się o szowinizm

Pomimo tabloidyzacji pojęcia rosyjskiej
wojny hybrydowej i regularnego wyko-
rzystywania tego pojęcia przez Ukraińców,
problem jest poważny. Dlatego zareago-
wałem radością na informacje o ukazaniu
się dwóch książek próbujących zmierzyć
się z zagadnieniem wojny hybrydowej.
Niestety, zarówno wydana przez krakow-
skie wydawnictwo „ARCANA” praca au-
torstwa Olgi i Sergiusza Wasiutów „Wojna
hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie”,
jak również opublikowana przez Uniwer-
sytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
praca zbiorowa pod niemal identycznym
tytułem („Wojna hybrydowa Rosji prze-
ciwko Ukrainie w latach 2014-2016”) roz-
czarowują. Choć trzeba przyznać, że w bar-
dzo różnym stopniu.

Krakowskie wydawnictwo „ARCANA”
ma w dorobku wiele wartościowych prac
dotyczących problematyki wschodniej.
Książki Andrzeja Nowaka, Jana Jacka
Bruskiego czy Henryka Głębockiego są
klasą same dla siebie. Niestety, nie można

tego samego powiedzieć o pracy małżeń-
stwa Wasiutów. W istocie mówi ona znacz-
nie mniej o rosyjskiej wojnie hybrydowej
niż o ukraińskim etnonacjonalizmie. Wa-
siutowie nie zdołali stworzyć przekonującej
analizy zjawiska rosyjskiej wojny hybry-
dowej. Wprawdzie dość dobrze opracowali
zagadnienia teoretyczne związane z tą
problematyką (fragmenty poświęcone oce-
nie zjawiska wojny hybrydowej przez ana-
lityków zachodnich i rosyjskich są zdecy-
dowanie najmocniejszymi punktami książ-
ki), to znacznie gorzej wygląda kwestia
opisu samego zjawiska rosyjskiej wojny

hybrydowej. Konstrukcja pracy jest pro-
blematyczna, nieraz w różnych rozdziałach
te same informacje są kilkukrotnie po-
wtarzane. Jeszcze gorzej wygląda meto-
dologia pracy ze źródłami. Bezkrytyczność
autorów wobec ukraińskich źródeł o cha-
rakterze propagandowym jest wręcz po-
rażająca. I choć na poszczególnych stro-
nach pracy można niekiedy znaleźć inte-
resujące informacje o rosyjskiej wojnie
hybrydowej, to jest ich znacznie mniej
niż otwartej, proukraińskiej propagandy. 

Liczne sformułowania Wasiutów,
używane na określenie Rosji i Rosjan,
ocierają się o niemający wiele wspólnego
z rzetelną krytyką szowinizm. Autorzy pi-
szą o „rozpitej i nieczytającej Rosji”, czy
też o imperium „opierającym się na ob-
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skurantyzmie, strachu i kłamstwie”. Z kolei
w społeczeństwie rosyjskim zdaniem Wa-
siutów: „kradzież i kłamstwo, alkoholizm
i niemoralność są integralną częścią kul-
tury i mentalności narodowej”. Autorzy
używają licznych niezbyt jasnych pojęć,
które świadczą o ich daleko posuniętym
etnonacjonalizmie i prymordializmie –
takich jak „pamięć genetyczna”, „genotyp”,

„naturalny obszar geopolityczny”, czy „zie-
mie etniczne”. Co gorsza, autorzy odwołują
się też do ukraińskich koncepcji rasowych.
Wasiutowie poważnie przyjmują teorię
o ugrofińskim pochodzeniu Rosjan, która
została stworzona przez Franciszka Du-
chińskiego, a rozpowszechniona była m.in.
przez Stepana Rudnyckiego, Wadyma
Szczerbakiwskiego i Jurija Łypę. Niekiedy
w odwołaniach do teorii rasowych autorzy
są przerażająco bezpośredni. Jak piszą
„badania antropologiczne Anatolija Bog-
danowa i Fedira Wowka przeprowadzone
na ludzkich czaszkach potwierdzają spe-

cyfikę oraz różnice między fińskimi i sło-
wiańskimi grupami etnicznymi”. 

Autorzy też popełniają liczne, po-
ważne błędy faktograficzne. Zdaniem Wa-
siutów, inicjatorem powstałej w latach
dwudziestych XX w. ideologii eurazjatyz-
mu był Lew Gumilow. Wydaje się to dość
problematyczne, bowiem ten znany teo-
retyk neoeurazjatyzmu w 1920 r. miał
osiem lat. Według autorów, Ukraiński
Instytut Pamięci Narodowej powstał
w 2014 r., podczas gdy faktycznie miało
to miejsce osiem lat wcześniej i wiązało
się z inicjatywą prezydenta Wiktora Jusz-
czenki. Twierdzenie Wasiutów, że znaj-
dujące się w Rosji na tzw. liście zagra-
nicznych agentów „Centrum Lewady” jest
wykorzystywane przez Kreml do kształ-
towania opinii społecznej, można pozos-
tawić bez komentarza. Pisanie powyższych
zdań jest dla mnie dość przykre, gdyż
szczerze cenię wydawcę książki Wasiutów.
Niestety tym razem „ARCANA” zaliczyły
wpadkę. 

Czekając na reportaż?

Również książka wydana przez UMCS
rozczarowuje, choć z zupełnie innej przy-
czyny. Ta praca zbiorowa składa się z sze-
ściu rozdziałów, spośród których tylko
jeden poświęcony jest samemu sednu ro-
syjskiej wojny hybrydowej na wschodzie
Ukrainy w latach 2013-2016 r. Pozostałe
fragmenty, w których autorzy omawiają
zagadnienia teoretyczne, międzynarodowe
reakcje na wojnę ukraińsko-rosyjską, czy
jej następstwa są ciekawe, ale nie dotykają
samej istoty problemu. Problemem książki
jest jej ogólny charakter – autorzy opisują
główne instrumenty, za pomocą których
Rosja prowadzi wojnę informacyjną, takie
jak telewizja „Russia Today”, agencja in-
formacyjna „RIA Nowosti” czy „Pierwyj
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Kanał”, ale już nie próbują podjąć bardziej
wyczerpującej analizy. Przykładowo – wy-
mieniają całą listę prorosyjskich organi-
zacji, działających na Ukrainie przed
2014 r., ale nie starają się w jakikolwiek
sposób zgłębić tego zagadnienia. I choć
praca nie zawiera podobnie wątpliwych
twierdzeń jak książka Wasiutów, to trudno
uznać, aby wyczerpywała problematykę
rosyjskiej wojny hybrydowej. 

Faktycznie najważniejsze jest nie to,
co się w obydwu książkach znajduje, lecz
to czego w nich nie ma. W żadnej z oma-
wianych książek nie znajdziemy wyczer-
pującej analizy tego w jaki sposób Rosja
wykorzystuje trolli i hakerów w wojnie
informacyjnej. Nie dowiemy się, jaką rolę
odgrywają w niej wyspecjalizowane fun-
dacje zajmujące się historią, takie jak
Fundacja Perspektywy Historycznej (ta
jest wymieniona przez Wasiutów), czy
zwłaszcza Fundacja Pamięć Historyczna,
kierowana przez Aleksandra Diukowa.
Próżno też szukać informacji, o tym w jaki
sposób uformowane zostało tzw. „pospolite
ruszenie Donbasu” i jak wygląda jego
struktura. Tym bardziej nie dowiemy się,
jaki typ ludzi stanął na czele oddziałów
separatystów, choć refleksja nad ich związ-
kami z rosyjską armią czy służbami spe-
cjalnymi mogłaby być fascynująca. Autorzy
żadnej z prac nie zdołali również stworzyć
przekonującej mapy powiązań Kremla
z europejską skrajną prawicą i lewicą.
Tym bardziej nie spróbowali przeanali-
zować w naukowy sposób medialnych do-
niesień wokół infiltracji przez Kreml śro-
dowisk ukraińskich nacjonalistów.

W rezultacie jedna książka kręci się
wokół ukraińskiej kontrpropagandy, a dru-
ga – często wokół ogólników i powszechnie
dostępnej wiedzy. Obie za to jawią się
jako ilustracja problemów współczesnej
nauki. W dobie masowego przepływu in-
formacji, naukowcy często dążą do zwięz-
łości, na skutek czego ich analizy bywają
powierzchowne i pozbawione siły szcze-
gółu. W przypadku nauk politycznych
problem jest podwójny, gdyż badacze
często pozbawieni są dostępu do źródeł
wewnętrznych. W rezultacie politolog
często ma znacznie mniejsze możliwości
dotarcia do wartościowych informacji niż
dziennikarz śledczy posiadający dobry
warsztat. Wydaje się, że temat rosyjskiej
wojny hybrydowej czeka na analizę podjętą
nie przez politologa, a właśnie przez dzien-
nikarza śledczego. Chciałbym kiedyś prze-
czytać polską książkę reporterską, po-
święconą temu zagadnieniu, będącą na
poziomie zbliżonym do znakomitych prac
Zbigniewa Parafianowicza i Michała Po-
tockiego o Ukrainach Wiktora Januko-
wycza i Petra Poroszenki. Taka książka
jest potrzebna, gdyż problem rosyjskiej
wojny hybrydowej – mimo tabloidyzacji
tego pojęcia – istnieje realnie. 

Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta, Wojna
hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie,
Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2017. 

Wojna hybrydowa Rosji przeciwko
Ukrainie w latach 2014–2016, 

red. Walenty Baluk, Mykoła Doroszko,
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017.
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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 wymaga rozstrzygania dylematów 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, a 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 Konfederację” – 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 stacji publicznych i prywatnych.

Ważnym elementem naszej działalności są także otwarte debaty, które or-
ganizujemy co najmniej raz w  miesiącu. 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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Stali Darczyńcy: Bartłomiej Kachniarz, Piotr Kubiak, Michał Macierzyński, Jerzy
Martini, „mieszkaniec Bytomia”, Jakub Stychno, Marcin Sławeta, Michał
Kocur, Remigiusz Iwuć, Piotr Ogiński, Damian Szczerbaty, Szymon Radziszewicz,
Krzysztof Szatan oraz Anonimowi Darczyńcy

Pozostali Darczyńcy: Jacek Bartosiak, Piotr Remiszewski, Piotr Woźny, Andrzej
Dobrowolski, Krzysztof Poradzisz, Marek Nowakowski, Karol Tatara oraz
Anonimowi Darczyńcy (Lista Darczyńców jest uaktualniana na początku każ-
dego miesiąca)

Zespół: Natalia Kołodyńska-Magdziarz (Sekretarz zespołu), Jarema Piekutowski,
Bartłomiej Radziejewski (Dyrektor), Stefan Sękowski (Zastępca dyrektora, kie-
rownik sekcji Publicystyki), Anna Szczerbata

Stali współpracownicy: Jacek Bartosiak, Paweł Behrendt, Łukasz Kobeszko,
Michał Lubina, Stanisław Maksymowicz, Rafał Matyja, Anna Mieszczanek,
Andrzej Mikosz, Adam Radzimski, Marek Wojnar, Karol Zdybel

Współpracownicy: Michał Beim, Piotr Celiński, Ludwik Dorn, Błażej Duber,
Stanisław Gasik, Tomasz Geodecki, Patryk Gorgol, Tomasz Grzegorz Grosse,
Elżbieta Hibner, Maria Libura, Damian Maziarz, Filip Memches, Tomasz Pichór,
Radosław Piekarz, Tomasz Pułról, Witold Repetowicz, Jan Rokita, Błażej Sajduk,
Krzysztof Sękowski, Witold Sokała, Wojciech Stanisławski, Zbigniew Stawrowski,
Barbara Szewczyk, Artur Wołek, Krzysztof Wołodźko

Grafika (okładki): Piotr Promiński

Korekta i redakcja stylistyczna: Jarema Piekutowski, Stefan Sękowski

Skład: Rafał Siwik

Wydawca: Fundacja Nowa Rzeczpospolita

Kontakt: redakcja@nowakonfederacja.pl

63

THINKZINE, nr 7(97)/2018, 4–31 lipca 2018 www.nowakonfederacja.pl


	Zmęczone widmo socjalizmu
	Stefan Sękowski	
	Prawico, robisz to gorzej niż nowa lewica
	Piotr Celiński	
	PiS nie zastąpi lewicyZ Michałem Sutowskim rozmawia Jarema Piekutowski
		
	Kto robi socjal, ten wygrywaZ Remigiuszem Okraską rozmawia Marcin Chruściel
		
	Nowy, lepszy republikanizm? Polemika z Rafałem Matyją
	Bartłomiej Radziejewski	
	Tadeusz Kościuszko byłby z nas niezadowolony Z Wawrzyńcem Rymkiewiczem rozmawia Jarema Piekutowski
		
	Pracownik prawdę Ci powie
	Krzysztof Poradzisz	
	Jak konstruktywnie wzmocnić parlamenty
	Ludwik Dorn	
	W południowochińskim tyglu
	Paweł Behrendt	
	Wojna hybrydowa jako alibi
	Marek Wojnar	

