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To, co jeszcze niedawno większość ko-
mentatorów lekceważyła lub negowała,
dziś jest już chyba oczywiste: Stany Zjed-
noczone i Chiny są w stanie nasilającego
się konfliktu, grożącego wywróceniem
światowego porządku do góry nogami
i frontalną konfrontacją stron. Dwa naj-
ważniejsze i najpilniejsze pytania brzmią:
czy można mu zapobiec, a jeśli nie, to jak
może on wyglądać?

Co może zapobiec eskalacji?

Co do pierwszego pytania, słychać trzy
główne argumenty za optymizmem, z cze-
go dwa powszechnie znane, a jeden –
nie. Są to: współzależności gospodarcze,
interesy polityczne, idea koncertu mo-
carstw w Azji. Przyjrzyjmy się im pokrótce. 

Argument o współzależności jest jas-
ny: gospodarki dwóch supermocarstw są
zbyt silnie powiązane, aby konfrontacja
się opłacała. Jest jednak o tyle chybiony,
że nie wytrzymuje elementarnej analizy
historycznej. Dzieje samej Europy do-
starczają licznych dowodów, że ten „bez-

piecznik” nie działa. Wojny angielsko-
francuskie, wewnątrzniemieckie czy nie-
miecko-włoskie powinny wystarczyć do
zachwiania wiarą w pokojową moc gos-
podarczych powiązań. Ta wiara pada osta-
tecznie w obliczu I wojny światowej,
w przededniu której współzależności mię-
dzy wrogimi blokami mocarstw były his-
torycznie rekordowe. A jednak doszło do
najkrwawszego starcia w ówczesnych dzie-
jach ludzkości. 

Nie znaczy to, że współzależności
gospodarcze nie bywają skuteczną zaporą
przed wojną lub nie miewają wpływu (nie-
kiedy łagodzącego) na jej kształt. W rzeczy
samej, tak moim zdaniem jest w przypadku
obecnej rywalizacji amerykańsko-chiń-
skiej, do czego wrócimy. Znaczy to tylko
i aż tyle, że nie można polegać na samych
tylko współzależnościach jako gwarancji
pokoju, a tym bardziej – spokoju. 

Drugi koronny argument przeciwko
eskalacji mówi mniej więcej tyle: dla
każdej ze stron ostry konflikt byłby wysoce
kosztowny i ryzykowny, podczas gdy na
współpracy zarówno Stany, jak i Chiny

Bartłomiej radziejeWski
Dyrektor „Nowej Konfederacji”

Rywalizacja USA-Chiny oscyluje między trzema opcjami: zimną wojną,
ograniczonym starciem konwencjonalnym, a pokojowym oddaniem przez
Stany Zjednoczone korony światowego lidera
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zyskują. Nie opłaca się więc brnąć w ry-
walizację, lepiej rozwiązać spory lub zna-
leźć kompromis.

To argument prawdziwy, ale niestety
tylko na dużym poziomie ogólności.
Przeczy mu polityka obu mocarstw w ostat-
nich latach. Mimo ewidentnych i ogrom-
nych zysków, jakie przynosi im obecny
ład światowy, Chiny są nienasycone: bu-
dują alternatywne, lądowe szlaki hand-
lowo-komunikacyjne (Nowy Jedwabny
Szlak, właśc. Inicjatywa Pasa i Szlaku),
wypychają USA z kluczowego Morza Po-
łudniowochińskiego, ograniczają wpływy
dolara, i – last but not least – otwarcie
dążą do prześcignięcia Ameryki. 

Dla Waszyngtonu z kolei już obecny
ekspansjonizm Chin jest nieakceptowalny,
czego niezbicie dowodzi zapoczątkowana
zimnowojennym przemówieniem wice-
prezydenta Mike’a Pence’a nowa polityka
obecnej administracji. Skoro dzisiejsza
pozycja Pekinu już zagraża amerykań-
skiemu przywództwu światowemu, a Pań-
stwo Środka rośnie w siłę znacznie szybciej
niż Stany, to jakie dodatkowe ustępstwa
byłyby do pomyślenia z punktu widzenia
USA? W istocie, żadne.

Z tego samego powodu „istniejącym
tylko teoretycznie” pozostanie raczej ar-
cyciekawy koncept koncertu mocarstw
w Azji, ogłoszony kilka lat temu przez
świetnego politologa i stratega z Australii,
prof. Hugha White’a (w książce „The
China Choice”, przybliżonej polskiemu
Czytelnikowi na łamach „Nowej Konfe-
deracji” przez Jacka Bartosiaka). W jego
ramach oba supermocarstwa, wraz z Ja-
ponią i Indiami, miałyby stworzyć w ob-
szarze Azji i Pacyfiku układ na podobień-
stwo Kongresu Wiedeńskiego, dzieląc się
wpływami i wyrzekając dążeń hegemo-
nicznych. Ponownie jednak, wzrost potęgi

Chin wydaje się zbyt szybki, ich ambicje
zbyt duże, determinacja Ameryki zbyt sil-
na, a znaczenie pozostałych mocarstw
zbyt małe, aby tego rodzaju przedsięwzięcie
miało szanse się ziścić. Nie bez powodu
zostało zresztą przez społeczność strate-
giczną praktycznie zignorowane jeszcze
wtedy, gdy sprawy nie zaszły tak daleko
jak teraz.

Mówiąc krótko, sytuacja jest taka:
zarówno Chińczycy, jak i Amerykanie
uważają, że obecny porządek świata daje
im za mało i chcą jego rewizji. W prze-
ciwnych, niemożliwych do pogodzenia
kierunkach. To nie tylko nie wróży długiej
przyszłości dzisiejszemu systemowi mię-
dzynarodowemu, ale niesie ryzyko gwał-
townej, niekontrolowanej eskalacji, z ka-
tastrofalnymi konsekwencjami dla świa-
towej gospodarki i groźbą atomowej za-
głady w tle. Eskalacji, jaka często towa-
rzyszy hegemonicznej rywalizacji mo-
carstw, niekoniecznie chcących wojny,
ale niepotrafiących jej uniknąć, wobec
pchającej je w tym kierunku, nieubłaganej
logiki sytuacji.
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Gra gra graczami

Teoretycy gier zwracają uwagę na to, że
nieraz to sama „gra gra graczami”. Ostatnio
słynny politolog z Harvardu prof. Graham
Allison przeanalizował 16 przypadków
z ostatnich 500 lat, w których rosnąca
potęga zagrażała dotychczasowemu he-
gemonowi, smutno konkludując, że 12
z nich zakończyło się wojną (zaliczając
przy tym amerykańsko-sowieckie zma-
gania z drugiej połowy XX w. do dziedziny
pokoju…). Tenże badacz w niedawnym
artykule w „Washington Post” przypomina
nam, że w chwili katalizującego erupcję
I wojny światowej zabójstwa arcyksięcia
Ferdynanda przywódcy tak Niemiec, jak
i Wielkiej Brytanii nie uznali go za wyda-
rzenie na tyle istotne, by skrócić wakacje.
Miesiąc później, 28 lipca 1914 roku zaczął
się konflikt, który kosztował życie blisko
20 milionów ludzi i na zawsze zmienił
kształt świata. Podobnie mało istotne
z pozoru zdarzenia detonowały wiele in-
nych wojen, w tym słynne starcia potęg
starożytności, klasyczne dla naszej kultury
i strategii, jak wojna peloponeska czy
I wojna punicka. Wielokrotnie już to przy-
słowiowy płatek śniegu wywoływał – fun-
damentalną dla historii – lawinę, a gra –
grała graczami.

Czy tak będzie i tym razem? To moż-
liwe, lecz niekonieczne. Na rzecz eskalacji
działają nie tylko wspomniane już, sprzecz-
ne ambicje supermocarstw i logika mo-
carstwowej rywalizacji. Sprzyja jej też
czas: im dłużej trwa obecny układ, tym
większa jest utrata przewag przez Stany
Zjednoczone. Dość chyba wspomnieć, że
stosunkowo niski (6-7 proc.) w stosunku
do wcześniejszych lat wzrost gospodarczy
Chin jest wciąż znacznie wyższy – w 2017
roku ponadtrzykrotnie – od amerykań-

skiego. Pekin nie tylko znacznie szybciej
rozbudowuje infrastrukturę czy inwestuje
w badania i rozwój, ale też zbroi się,
w tym – rozwija marynarkę wojenną.
Wszystko w warunkach narastającego,
zasadniczego problemu Ameryki, jakim
jest typowe dla późnej mocarstwowości
„nadmierne rozciągnięcie imperialne”
(imperial overstretch). Gdy Stany cierpią
z powodu nadmiaru zobowiązań, rozpra-
szając swoje zasoby po całym świecie i no-
tując gigantyczne deficyty, Chiny, rosnąc
w siłę z miesiąca na miesiąc, mają komfort
koncentracji na kluczowych kierunkach.
Pod względem deficytu budżetowego zbli-
żyły się już wprawdzie do USA, ale ich
rezerwy w złocie i dewizach są ponad 25
razy większe od amerykańskich, przekra-
czając wartość 3 bilionów dolarów. Płynie
stąd wniosek tyleż prosty, co brutalny:
Stany muszą dążyć do jak najszybszego
przesilenia i złamania rywala, jeśli chcą
zachować globalny prymat. Stąd nowa
polityka powstrzymywania, którą obser-
wujemy od października 2018 r. Wobec –
póki co – braku oznak wyraźnej ustępli-
wości z chińskiej strony, ryzyko eskalacji
ewidentnie rośnie.

Zwiększa je także, w pewnym sensie,
przestrzeń. Z punktu widzenia Ameryki
tylko „morska” część rywalizacji obejmuje
gargantuiczny, niemal dziesięciokrotnie
większy od powierzchni największego
państwa świata, czyli Rosji, obszar Azji
i Pacyfiku. Dla odmiany, Chiny rywalizują
niejako „na własnym podwórku”, w bardzo
bliskiej zagranicy. Potrzebują „tylko” wy-
przeć USA z przybrzeżnego Morza Połu-
dniowochińskiego. To dałoby im – wobec
braku innych porównywalnych konku-
rentów na tej przestrzeni – kontrolę nad
największymi szlakami komunikacyjnymi
współczesnego świata, umożliwiając usta-
nowienie własnych terms of trade i czyniąc

5

THINKZINE, nr 1(103)/2019, 9 stycznia–5 lutego 2019 www.nowakonfederacja.pl

https://www.washingtonpost.com/amphtml/news/theworldpost/wp/2018/11/09/china/
https://www.belfercenter.org/thucydides-trap/resources/case-file-graphic


państwem w pełni pacyficznym, zdolnym
dokonywać projekcji siły i wpływów na
bezkresne wody Oceanu Spokojnego. To
byłaby rewolucja w globalnych stosunkach
polityczno-gospodarczych i zapewne po-
czątek nowego Pax Sinica.

Podkreślmy: kumulacja sprzecznych
interesów ma miejsce w sąsiedztwie Chin,
będącym zarazem dla USA obszarem tzw.
wysuniętej obecności, odległym o tysiące
mil morskich od ich wybrzeża. Koszty
utrzymania jednego okrętu są tam zatem
głęboko asymetryczne – na niekorzyść
Waszyngtonu. To sprawia, że, wbrew sze-
rokiemu mniemaniu, Chiny nie muszą
dorównywać Ameryce pod każdym wzglę-
dem, aby wygrać ten konflikt. Wystarczy,
że będą w stanie wyprzeć wpływy rywala
tuż zza miedzy. Póki co wystarczy im –
i to już wprawia Amerykanów we wście-
kłość – utrzymać tam wpływy swoje.

Wypada przynajmniej wspomnieć tu
o Nowym Jedwabnym Szlaku w jego lą-
dowej części. Poszczególne odcinki tego
przedsięwzięcia od lat w szybkim tempie
powstają w Azji: Południowo-Wschodniej,
Środkowej i Mniejszej, i zaczynają sięgać
Europy (w czerwcu zeszłego roku ruszył
pierwszy transport kolejowy tzw. Kory-
tarzem Środkowym ze Sławkowa na Śląsku
do chińskiego Urumczi). Jeśli Państwu

Środka uda się dokończyć lądowy Szlak
„w dobrym zdrowiu”, nawet ewentualna
totalna porażka na Zachodnim Pacyfiku
może przestać mieć decydujące znaczenie.
Powstaną bowiem nowe, tętniące życiem
drogi handlowe, praktycznie poza zasię-
giem oddziaływania Stanów. Trudno sobie
wyobrazić taki rozwój US Army, aby była
ona w stanie zakłócić „wrogi” handel pro-
wadzony w głębi olbrzymich lądów Eu-
razji.

Niebezpieczeństwa konfliktu

Zatem na rzecz eskalacji hegemonicznego
konfliktu grają: sprzeczne ambicje, logika
rywalizacji wielkich mocarstw, czas i –
do pewnego stopnia – przestrzeń. Co
działa przeciwko niej?

Po pierwsze, broń nuklearna. Jest
raczej poza dyskusją specjalistów, że w ra-
zie amerykańskiego uderzenia nuklear-
nego, Chiny stać na atak odwetowy na
terytorium USA. To generuje stawkę strat
na tyle wysoką, by o nią nie grać. Nawet
jeśli nie występuje tu znany z okresu zim-
nej wojny mechanizm Wzajemnego Gwa-
rantowanego Zniszczenia (mutually as-
sured destruction), możliwość szybkiej
śmierci dziesiątków milionów ludzi i obró-
cenia całych miast w nuklearne pustynie
jest przemożnym motywatorem, aby trzy-
mać nerwy na wodzy, a palce w bezpiecznej
odległości od niektórych przycisków.

Po drugie, wspomniane współzależ-
ności gospodarcze. Doprowadzenie sy-
tuacji do skrajności grozi głęboką zapaścią
nie tylko walczących stron, ale i całego
świata. Suma produkcji amerykańskiej
i chińskiej (PKB w cenach bieżących) to
ok. 38 proc. wytwórczości naszej planety.
RAND Corporation w raporcie wydanym
wspólnie z amerykańskim rządem osza-
cowała straty gospodarcze w wyniku jed-
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nego roku długiej i intensywnej wojny na
20-35 proc. PKB po stronie Chin i 5-10
proc. po stronie USA. To koszmar, którego
lepiej uniknąć, zwłaszcza leżąc po za-
chodniej stronie Pacyfiku. 

Po trzecie, także wspomniane interesy
polityczne mają do pewnego stopnia tu
deeskalującą moc. Państwo Środka nie
potrzebuje wojny, aby zdetronizować Ame-
rykę, wystarczy jej do tego czas. Może
w nią wejść, gdy zostanie zaatakowane
lub sprowokowane (także przez stronę
trzecią). Może w nią wejść przeciwko zbyt
głębokiemu naruszeniu swojego stanu
posiadania. Nie ma jednak żadnego inte-
resu w parciu do wojny i eskalacji.

Dla Stanów z kolei eskalacja konfliktu
jest z jednej strony konieczna, z drugiej -
wysoce ryzykowna. Każda porażka będzie
traktowana jako sygnał, że dominujący
do niedawna w niekwestionowany sposób
król jest nagi, powodując rekalkulacje in-
teresów wśród państw sojuszniczych i tych
wahających się. Każda porażka występu-
jącego z pozycji wielkiej przewagi impe-
rium będzie powodować dalszą erozję
i tak szybko erodującej potęgi USA. To
silne przeciwwskazanie do ryzykownych
ofensyw.

Po czwarte, rachunek sił konwencjo-
nalnych. Amerykanie nie dysponują woj-
skami lądowymi zdolnymi choćby czasowo
opanować terytorium Chin. Ewentualna
wojna będzie więc najpewniej starciem
morsko-powietrznym, toczącym się też
w kosmosie, cyberprzestrzeni i oczywiście
pod wodą. Chińczycy niepostrzeżenie
uzyskali nad rywalami przewagę liczebną,
gdy idzie o arsenał okrętów, i błyskawicznie
kontynuują tak wodowanie kolejnych jed-
nostek, jak i ich modernizację. Mają też
największe na świecie floty rybacką i hand-
lową, które w razie wojny mogą zostać
częściowo zmilitaryzowane. Za Atlanty-

kiem mnożą się alarmistyczne głosy o nie-
gotowości US Navy nie tylko do wojny,
ale i pokojowych demonstracji siły, prze-
cież koniecznych do utrzymania wpływów
i lojalności bardzo oddalonych od ame-
rykańskiego wybrzeża sojuszników. Mowa
o sygnałach już po ogłoszeniu przez pre-
zydenta Donalda Trumpa ambitnego
i trudnego politycznie oraz finansowo
programu rozbudowy i modernizacji floty.
Wśród specjalistów z USA panuje raczej
zgoda co do przewagi ogniowej i zdolności
ostatecznego wygrania wojny na dzień
dzisiejszy. Łączy się z nią jednak równa
niepewność co do jutra, jak i co do zdol-
ności osiągnięcia szybkiego i miażdżącego
zwycięstwa.

Tymczasem taki właśnie nokaut
w pierwszych rundach jest, jak sądzę,
niezbędny, by ograniczona wojna kon-
wencjonalna miała z punktu widzenia
Ameryki sens. Każdy inny scenariusz do-
prowadzi do konsolidacji chińskiego na-
rodu wokół znienawidzonego po drugiej
stronie Pacyfiku Xi Jinpinga (czy jego
następcy), uruchamiając nieprzebrane re-
zerwy mobilizacyjne dla „wojny ojczyź-
nianej”. Dając czas na odbudowę gospo-
darczą i skierowanie energii w głąb Eurazji.
Gotując Ameryce strategiczny koszmar
długiej, wyniszczającej wojny z najlicz-
niejszym narodem świata. Z arcyniepo-
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kojącym pytaniem z tyłu głowy: „co dalej,
nawet jeśli wygramy?”.

Po piąte, przeciwko eskalacji prze-
mawiają najważniejsi aktorzy całej reszty
świata. Kraje Azji Południowo-Wschodniej
sprawiają wrażenie przerażonych per-
spektywą opowiadania się w tym sporze.
Jeśli wybierają, to raczej z poczucia ko-
nieczności niż korzyści – świetnie im
przecież idzie w dotychczasowym, dwu-
biegunowym układzie. Co najmniej nie-
chętna jest „unijna” Europa, korzystająca
na relacjach z obydwoma wielkimi part-
nerami. Podobnie kraje Ameryki Łaciń-
skiej. Wszyscy ci gracze będą działają
i będą działać tonująco na ten konflikt,
mając przed oczami wielkie ryzyka jego
eskalacji.

Wreszcie, ważnym czynnikiem prze-
ciwko tej ostatniej jest nastawienie ame-
rykańskiego i międzynarodowego biznesu.
Słuchając Petera Navarro otwarcie mó-
wiącego o Xi Jinpingu nasyłającym „glo-
balistycznych miliarderów”, by zmiękczyli
prezydenta Trumpa, i przekonującego
przedsiębiorców, by bardziej myśleli o dłu-
go- niż krótkofalowych stratach, można
poczuć jak silny opór stawia eskalacji
tego konfliktu prywatny kapitał. Czy to
nie on zadecydował o dziwnej „pauzie
strategicznej” zarządzonej w Buenos Aires,

dającej Chinom więcej bezcennego czasu
w zamian za mało istotne, jak się zdaje,
ustępstwa? 

Konkluzja? Wojna totalna jest mało
prawdopodobna, choć wykluczyć jej –
prawem spirali eskalacyjnej – nie można.
Oscylujemy zasadniczo między trzema
opcjami: zimną wojną, ograniczonym
starciem konwencjonalnym, a pokojowym
oddaniem przez USA korony światowego
lidera. W błyskotliwym artykule „Another
Long Peace?” („Kolejny długi pokój?”,
jak również w wywiadzie udzielonym „No-
wej Konfederacji”) znakomity geostrateg
z Norwegii, prof. Øystein Tunsjø, podkreśla
względną stabilność dwubiegunowych
układów rywalizacyjnych, a o takim prze-
cież mówimy. Z drugiej strony, wskazuje,
że w porównaniu do amerykańsko-so-
wieckiej zimnej wojny, obecny konflikt
ma mniejsze szanse dać światu długi
pokój i większe szanse przerodzić się
w ograniczoną, konwencjonalną wojnę. 

Zanim – a być może także po tym –
jak do niej dojdzie, jest jeszcze do wyko-
rzystania całe spektrum innych środków,
takich jak presja dyplomatyczna, wojna
handlowa, walutowa, finansowa czy cy-
berfinansowa. To już jednak – tak jak
i opis możliwych trajektorii tego konflik-
tu – osobna historia. 
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Jarema Piekutowski: Eskalacja kon-
fliktu amerykańsko-chińskiego obudziła
na nowo lęk przed III wojną światową.
Jednak w artykule „Another Long Pea-
ce?„ twierdzi pan, że ryzyko takiej
wojny jest obecnie niewielkie, i że naj-
bardziej prawdopodobna jest wojna
morska o niewielkim zasięgu, w Azji
Wschodniej. Dlaczego tylko taka o nie-
wielkim zasięgu?

Øystein tunsjø: Eskalacji konfliktu za-
pobiega bariera wodna. Niezależnie od
tego, czy walka będzie rozgrywać się
w Cieśninie Tajwańskiej, czy na Morzu
Południowochińskim, najbardziej praw-
dopodobne będzie prowadzenie działań
wojennych o ograniczonym zasięgu na
morzu. Będą one oczywiście obejmować
także ataki na chiński ląd i na bazy USA
w regionie. Ale nie dojdzie do inwazji na
Chiny kontynentalne. Jeśli Xi Jinping za

pięć-dziesięć lat zdecyduje się zaatakować
Tajwan, podejmie ryzyko amerykańskiej
interwencji, i w takiej sytuacji prawdo-
podobnie przegra.

Więc może w takiej sytuacji wojna
światowa byłaby szansą dla Chin?

Chiny nie mają powodu, by podejmować
decyzję o rozpoczęciu światowej wojny
atomowej, bo nikt nie najeżdża ich tery-
torium. Gdyby to Japonia najechała na
Chiny, jak w latach 30. ubiegłego wieku,
Xi Jinping zapewne rozważyłby użycie
broni jądrowej. Ale straty na morzu nie
są dla Chińczyków wystarczającym po-
wodem, by ryzykować atomowy holokaust
i całkowite zniszczenie własnego kraju –
tylko dlatego, że nie udało się ponownie
przyłączyć Tajwanu lub podbić jakiejś
sztucznej wyspy na Morzu Południowo-
chińskim.

ØysteiN tuNsjØ
profesor Norweskiego Instytutu Studiów Obronnych. 
Autor wielu publikacji dotyczących relacji amerykańsko-chińskich
i geopolityki. 

Na świecie zapanował nowy ład dwubiegunowy, wyznaczony przez rywa-
lizację USA i Chin. Ryzyko światowej wojny atomowej jest niewielkie, ale
prawdopodobna jest wojna morska o ograniczonym zasięgu

Nowy wspaniały świat dwubiegunowy

z prof. Øysteinem tunsjø 
rozmawia jarema Piekutowski

https://nationalinterest.org/feature/another-long-peace-33726
https://nationalinterest.org/feature/another-long-peace-33726


Jednak w latach 50-tych XX wieku do
wojny atomowej było blisko.

Sytuacja jest zupełnie inna niż wtedy
w Europie. W latach 50. trudno było sobie
wyobrazić, by wojska radzieckie strzelały
do sił amerykańskich w Berlinie Zachod-
nim i by nie przerodziło się to w wielką
wojnę. Taka była doktryna Wzajemnego
Gwarantowanego Zniszczenia: Ameryka-
nie ostrzegali, że atak spotka się z maso-
wym odwetem. 

Dziś nie wiemy, co zrobiliby Amery-
kanie, jeśli Chińczycy najechaliby Tajwan.
Geografia daje możliwość prowadzenia
na morzu wojny, która nie doprowadzi
do inwazji na Chiny kontynentalne, czy
do ataku na kontynent amerykański. Obie
strony wiedzą, że to nie jest konieczne.
Taka wojna o ograniczonym zasięgu może
rozpocząć się niedługo, może nie w ciągu
roku, ale za dziesięć czy dwadzieścia lat.

Czy Stany Zjednoczone mogą tak długo
czekać?

Uważam, że Chińczycy potrzebują więcej
czasu, a Stany Zjednoczone są nadal
pewne swojej przewagi na morzu. Jednak
może się to zdarzyć wcześniej, jeśli pojawią
się problemy przy wyborach prezydenckich
na Tajwanie w 2020 r. (zagrożenie nie-

podległości), lub – na przykład – będą
miały miejsce incydenty na morzu. Jednak
najbardziej prawdopodobny jest wybuch
konfliktu w następnej dekadzie lub jeszcze
później.

Od czego zależy eskalacja konfliktu
między USA a Chinami? Jakie są punk-
ty odniesienia i punkty, w których nie
będzie odwrotu?

Eskalację mogą spowodować zdarzenia
podobne np. do incydentu nad wyspą
Hainan, czy incydentu z udziałem USS
Cowpens itp. Kluczowym obszarem jest
tu Tajwan. Najważniejszym „punktem
bez powrotu” będzie jednak moment,
który przyjdzie prawdopodobnie za 10-
20 lat, kiedy to regionalna równowaga
sił będzie coraz bardziej sprzyjać Chinom.
Stany Zjednoczone będą musiały zdecy-
dować, czy zatrzymać Chiny, zanim będzie
za późno. Fakt, że rywalizacja toczy się
na morzu, a nie na lądzie, umożliwia Sta-
nom zniszczenie chińskiej marynarki wo-
jennej i utrzymanie przewagi.

Co mogłoby przerwać tę spiralę eska-
lacji?

Eskalacja zatrzyma się, jeśli Chińczycy
na dłuższy czas będą mogli wstrzymać
kontrolę USA nad Wschodnią Azją, lub
jeśli będą w stanie wyrwać się poza pierw-
szy łańcuch wysp i wypchnąć Stany z re-
gionu.

Rozważmy hipotetyczny scenariusz,
w którym Rosja dołącza do Chin i pró-
buje w ten sposób odzyskać potęgę
z czasów Związku Radzieckiego; Putin
jest uważany za potencjalnego sojusz-
nika Xi Jinpinga. Jak ocenia pan ryzyko
takiego scenariusza?
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Ten scenariusz jest bardzo niebezpieczny.
Jednak rzecz nie w tym, że Rosjanie po-
mogą Chińczykom w wojnie ze Stanami
Zjednoczonymi. Wiadomo, dużo mówi
o się o manewrach Wostok-2018, ale Rosja
i Chiny ćwiczą razem nie po to, aby wspól-
nie rozpocząć wojnę. Chińczycy nie pomogą
Rosji w wojnie z NATO w Europie, a Rosja
nie pomoże Chinom na Morzu Południo-
wochińskim przeciwko Amerykanom. 

Dlaczego więc jest to niebezpieczne?

Jeśli dojdzie do wojny między Chinami
a Stanami Zjednoczonymi o Tajwan, to
będzie to dla Rosji bardzo korzystne.
Stany Zjednoczone będą zajęte tym kon-
fliktem, co otworzy przed Rosją nowe
szanse w Europie. Jeżeli Stany przeniosą
dużą część swoich sił do Cieśniny Taj-
wańskiej, to będą miały duże trudności
ze wzmocnieniem Europy w tym samym
czasie. Co prawda Chińczycy w tym czasie
nie będą wspierać Rosjan w realizacji ich
ambicji w Europie Wschodniej (zwłaszcza
w krajach bałtyckich) czy na Morzu Czar-
nym, ale nowa szansa dla Rosji pozostanie
faktem. Podobnie, jeśli dojdzie do konfliktu
w Europie Wschodniej między NATO
a Rosją, jestem pewien, że Chiny wyko-
rzystają tę okazję do ataku na Tajwan.

A czy możliwy jest odwrotny scena-
riusz: rosyjski atak na Chiny, lub inna
forma wsparcia USA przez Rosję? Czy
nie o to w dłuższej perspektywie chodzi
Amerykanom (zwłaszcza, jeśli eskalacja
ma być tak powolna, jak pan mówi,
a więc do konfrontacji dojdzie, gdy
przewagi Chin będą jeszcze większe,
a USA – mniejsze)?

Rosja nie jest w stanie rzucić Chinom
wyzwania na granicy, gdyż na Rosyjskim

Dalekim Wschodzie nie ma wystarczającej
infrastruktury ani ludzi. Moskwa nie może
więc odgrywać takiej samej roli jak Pekin
na przełomie lat 60. i 70., gdy Ameryka
grała chińską kartą. Wówczas Chiny miały
siłę roboczą i infrastrukturę wystarczającą,
by naciskać na ZSRR wzdłuż granicy.
Rosja nie będzie miała takich możliwości
w nowym ładzie dwubiegunowym. Nie
chodzi tu tylko o równowagę militarną.
Co zrobiłaby Moskwa, gdyby na przykład
Chińczycy wysłali Rosji 800 tysięcy „mi-
grantów” przez granicę? 

Co więcej, Rosja nie jest zaintereso-
wana takim konfliktem z Chinami. Co
może na nim zyskać? Czy Stany Zjedno-
czone „oddadzą” Rosji Europę Wschodnią?
To będzie niemożliwe, jeśli państwa eu-
ropejskie wezmą na siebie większą odpo-
wiedzialność za swoją obronę i bezpie-
czeństwo.

Mówi pan, że w świecie znów zapano-
wał ład dwubiegunowy, którego bie-
gunami są USA i Chiny. Jak opisałby
pan ten ład w szerszym kontekście?

Eskalacja, którą obserwujemy, jest częścią
zmiany strukturalnej. Ameryka budzi się
i zauważa, że Chiny rzucają jej wyzwanie
jako równorzędny konkurent w dziedzinie
technologii, sztucznej inteligencji, czy ma-
rynarki wojennej. Przez dłuższy czas Ame-
rykanie nie byli tym mocno zaniepokojeni,
teraz jednak widzą, że znaleźli się w pun-
kcie, w którym Chiny są w stanie rzucić
im realne wyzwanie, zwłaszcza w Azji
Wschodniej. Jest to dla Amerykanów
o tyle trudne, że mają globalne obowiązki
i nie mogą skoncentrować wszystkich sił
w Azji Wschodniej – a Chińczycy właśnie
to robią. To, co widzimy teraz, to dopiero
początek. Sprawa Huawei, mowa Mike'a
Pence’a, przemówienie Johna Boltona –
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to wszystko wskazuje, że czasy polityki
zaangażowania się skończyły i trzeba po
prostu zacząć rywalizować.

Czy to nowa zimna wojna?

Najważniejsza różnica jest taka, że rywa-
lizacja rozgrywa się na morzu, a w czasie
zimnej wojny rozgrywała się w Europie,
na lądzie. Mamy też różnice w skali glo-
balnej, ponieważ – geopolitycznie rzecz
ujmując – nie ma takiej samej próżni
władzy, jaka utworzyła się po II wojnie
światowej i po utracie kolonii przez mo-
carstwa takie jak Francja i Wielka Brytania.
Tamta sytuacja stworzyła próżnię władzy,
którą musiały wypełnić nowe supermo-
carstwa. 

Kto w tym nowym ładzie dwubiegu-
nowym jest w bloku amerykańskim,
a kto w chińskim?

Ład dwubiegunowy oznacza jedynie, że
dwa supermocarstwa są znacznie potęż-
niejsze od pozostałych. O blokach można
było mówić w przypadku ładu dwubie-
gunowego w XX wieku, ale nie w przy-
padku dzisiejszego, który będzie miał
własne cechy charakterystyczne. Fakt, że
Chiny były w bloku ZSRR, a potem w obo-
zie amerykańskim, nie zmienił samej
istoty ładu dwubiegunowego.

Gdzie znajdujemy się po spotkaniu
Trumpa i Xi Jinpinga w Buenos Aires
1 grudnia 2018? Czy coś się zmieniło,
czy to rozejm?

Tak, spotkanie w Buenos Aires to rozejm,
ale problemy nie znikną, nawet jeśli na
rok czy dwa Stanom Zjednoczonym i Chi-
nom uda się porozumieć. I nie sądzę, że
te problemy powoduje Trump. Każdy

nowy prezydent USA – czy byłaby to Hil-
lary Clinton, czy John Biden – byłby za-
niepokojony tym, o czym Trump rozma-
wiał z Xi Jinpingiem, czyli sytuacją w ob-
szarach takich jak handel, inwestycje,
technologie czy prawa własności intelek-
tualnej. Trump, owszem, ma swoje metody
negocjacji, ale problemu wynikającego
z tego, że Chiny i USA stały się równo-
rzędnymi konkurentami, nie da się na
dłuższą metę rozwiązać za pomocą ża-
dnego porozumienia dyplomatycznego.

Mówił pan o współzależności gospo-
darczej. Czy z punktu widzenia tej
ogromnej współzależności gospodar-
czej USA i Chin, takie zaostrzenie środ-
ków przeciwko Chinom przez Waszyng-
ton jest racjonalne?

Nie uważam współzależności za kwestię
kluczową. Kiedy Stany Zjednoczone zna-
cząco przeważały nad Chinami, nie miało
dla nich znaczenia, czy Chiny są członkami
WTO, czy nie. Ale dziś, kiedy chińska
gospodarka rozwija się tak silnie i nadrabia
zaległości, najistotniejsze pytanie brzmi,
kto odnosi większe korzyści. 

Ponadto dochodzą podstawowe oba-
wy dotyczące bezpieczeństwa narodowego.
Nie wierzę, że współzależność gospodarcza
zapobiegnie na przykład ograniczonej
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wojnie na morzu. Co pomyśli prezydent
USA, jeśli, dajmy na to, za dziesięć lat
w środku nocy Rada Bezpieczeństwa Na-
rodowego powiadomi go, że Chińczycy
właśnie najechali Tajwan? Nie sądzę, żeby
zastanawiał się wtedy nad nadwyżką czy
równowagą handlową z Chinami, czy nad
amerykańskimi inwestycjami w Chinach.
Jedyne, co go będzie niepokoić, to sytuacja
geopolityczna: kontrola Chin nad Tajwa-
nem, a więc wypchnięcie USA z regionu.
A jeśli nie będzie chciał na to pozwolić,
to musi uniemożliwić Chinom kontrolę
nad szlakami morskimi i – ogólnie – nad
wodami otaczającymi Azję Wschodnią.

Skoro na świecie zapanował ład dwu-
biegunowy, to dla innych krajów nad-
szedł czas, aby stanąć po jednej ze
stron. Co zrobią pana zdaniem inne
kraje, przede wszystkim europejskie?

Póki co Europejczycy (tak, jak to zresztą
już czynili w przeszłości) próbują się ase-
kurować. Starają się nie dokonywać jed-
noznacznego wyboru i nie dają postawić
się pod ścianą. Ale nie dotyczy to tylko
Europy – przede wszystkim kraje Azji
Wschodniej stoją w obliczu tego problemu,
mając Chiny jako największego partnera
handlowego i zarazem USA jako sojusznika
lub gwaranta bezpieczeństwa. Przed tym
problemem stoi Kanada, która jest między
młotem a kowadłem w sporze dotyczącym
firmy Huawei. Myślę, że Amerykanie za-
czną wzywać coraz więcej krajów w Eu-
ropie do tego, by na przykład nie sprze-
dawały Chinom danych technologii lub
nie pozwalały im inwestować w dane
firmy czy branże.

Czy Amerykanie będą oczekiwać
wsparcia wojskowego ze strony Eu-
ropy? 

Amerykanie szukają przede wszystkim
wsparcia politycznego. Rozumieją, że kraje
takie jak Norwegia nie mogą wysłać swojej
floty na Morze Południowochińskie. Ale
Waszyngton chce politycznej decyzji –
na przykład jednoznacznej deklaracji, że
rząd norweski jest zaniepokojony naru-
szaniem prawa morskiego przez Chiny.
Póki co Stany nie naciskają mocno, ale
sądzę, że w nadchodzących latach stworzą
zespół A i zespół B. Te europejskie kraje,
które są posłuszne Ameryce, które wydają
2 proc. PKB na obronę, które chcą sprze-
ciwić się Rosji i Chinom – będą stanowiły
„zespół A”, zespół najbliższych sojuszników
Waszyngtonu. Pozostałe kraje będą w „ze-
spole B”, i jeśli zajdzie taka potrzeba,
Stany będą się z nimi konfrontować. 

Co na to Chińczycy?

Są oczywiście tego świadomi. Zaczęli już
od krajów Europy Południowej, takich
jak Grecja, Włochy, Portugalia, gdzie moc-
no inwestują i prowadzą lobbing. Starają
się zapewnić, by Unia Europejska nie wy-
dała wspólnego oświadczenia np. w spra-
wie decyzji haskich, dotyczących sporów
na Morzu Południowochińskim, czy
w kwestii praw człowieka. 

A co z Polską i Europą Wschodnią?

Chińczycy próbują zbliżyć się do Europy
Wschodniej, choćby do Węgier i Czech,
mają też silne więzi z krajami takimi jak
Francja i Wielka Brytania, i – oczywiście –
Niemcy. Europa ma więc duże trudności
z ustaleniem wspólnego stanowiska w tej
sprawie, i stąd kłopoty Europejczyków
z administracją amerykańską. Zwłaszcza
teraz, gdy tak frustruje ich Trump. Ale
kolejny prezydent USA będzie chciał od
nich tego samego. Może będzie przemawiał
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w innym stylu, ale zasadniczo przesłanie
będzie takie samo: albo jesteście z nami,
albo przeciwko nam.

Bartłomiej Radziejewski w swoim ar-
tykule stwierdza, że mamy do czynienia
z wojną cywilizacji, i że Amerykanie
będą domagać się od Europy, by zde-
cydowanie opowiedziała się za USA.
Czy Europa powinna to zrobić, czy
może jeszcze prowadzić politykę wie-
lowektorową?

Myślę, że nadal istnieje pole manewru.
Jeszcze nie doszliśmy do momentu, w któ-
rym musimy się ostatecznie opowiedzieć.
Jednak ten moment przyjdzie w ciągu
dwóch, trzech dekad. W przypadku Nor-
wegii nie ma wątpliwości: racjonalne bę-
dzie tylko stanięcie po stronie Ameryka-
nów. Ale w przypadku innych krajów eu-
ropejskich, na przykład takich jak Włochy
czy Francja, to już nie jest tak oczywiste.

To może spowodować podziały w Eu-
ropie.

Tak, to będzie trudne nie tylko dla UE,
ale także dla NATO. 

Skoro mówimy o NATO: czy zgadza
się pan, że w czasach prezydentury
Trumpa rozpada się wspólnota trans-
atlantycka, wspólnota wartości i bez-
pieczeństwa pomiędzy USA i UE?

Owszem, ale nie wartości są tu najważ-
niejsze. Oczywiście Europa Zachodnia
i USA podzielają pewne wartości, inne
niż te, którymi kierują się Rosja czy Chiny.
Jednocześnie jednak w grę wchodzą pod-
stawowe interesy. Mogę więc w pełni zro-
zumieć amerykańskich kolegów, którzy
pytają: „Dlaczego Ameryka ma płacić za

bezpieczeństwo Europy?”, „Dlaczego Stany
mają nieść tak duży ciężar?”. Do tych po-
wtarzanych od dawna argumentów do-
chodzi fakt, że dla Niemiec Chiny są naj-
ważniejszym partnerem handlowym. Ame-
rykanie więc nie tylko płacą za bezpie-
czeństwo Europy, ale muszą też zaakcep-
tować fakt, że Niemcy i Chiny prowadzą
handel i pomagają sobie nawzajem. A to
z kolei pomaga Chinom w rywalizacji
z USA. 

Europejczycy muszą wziąć na siebie
większą odpowiedzialność za obronę i bez-
pieczeństwo – oczywiście nadal mając
Stany Zjednoczone za sojusznika – a jed-
nocześnie zastanowić się nad tym, jak
bliskie mogą mieć stosunki z Chinami.
Nie oznacza to, że muszą porzucić te
więzi, ale muszą być bardzo ostrożni,
dużo bardziej selektywni i dużo bardziej
wyczuleni na rywalizację i obawy Stanów
Zjednoczonych.

Czy konfrontacja między USA a Chi-
nami jest nieunikniona? Czy istnieje
sposób, aby uniknąć wpadnięcia w pu-
łapkę Tukidydesa?
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Zgadzam się z wnioskami Grahama Alli-
sona, Johna Mearsheimera i innych, którzy
ostrzegają przed tym konfliktem, ale do-
chodzę do tych wniosków w inny sposób.
Graham Allison przygląda się szesnastu
przypadkom wielkich zmagań o domina-
cję. Jego argumenty bazują jednak na
analizie systemów wielobiegunowych.
W artykule „Another Long Peace?” przed-
stawiam spojrzenie z perspektywy dwu-
biegunowej. 

Jeśli Chiny będą nadal rozwijać ma-
rynarkę wojenną, to może dojść do starcia
wojskowego między nimi a USA. Amery-
kanie mogą chcieć zniszczyć chińską flotę,
zanim stanie się ona zbyt silna. Na pewno
jednak dokonają kompleksowej oceny.
Przede wszystkim zadadzą sobie pytanie
o możliwą eskalację. Czy tą eskalacją
może być inwazja Chin na Japonię czy
na Koreę Południową? Nie – z powodu
bariery wodnej. Czy tą eskalacją może
być atak jądrowy na Stany Zjednoczone?
Prawdopodobnie nie. W XXI wieku wojny
atomowej nikt nie przeżyje, a – jak już
mówiłem – Chińczycy nie będą ryzykować
zbiorowego samobójstwa ze względu na
zniszczony lotniskowiec. Po dokonaniu
takiej oceny, Amerykanie faktycznie mogą
przypuścić atak prewencyjny pod jakim-
kolwiek pretekstem, i w końcu doprowa-
dzić do zniszczenia chińskiej floty.

Natomiast ten scenariusz nie jest
nieunikniony.

Jaka jest więc alternatywa?

Alternatywą dla Amerykanów jest zasad-
niczo zgodzić się, że Chiny są najpotęż-
niejszym państwem Azji Wschodniej –
i wycofać się. Mniej więcej tak jak zrobili
Brytyjczycy z Amerykanami na półkuli
zachodniej. Nie wtedy, gdy wprowadzali
doktrynę Monroe’a, ale mniej więcej około

roku 1902-1904, gdy Amerykanie zakupili
prawa do budowy Kanału Panamskiego
i przejęli kontrolę nad Morzem Karaib-
skim. Brytyjczycy wycofali się, ponieważ
mieli na głowie Niemcy. Amerykanie nie
mają dziś na głowie nikogo poza Chinami. 

Oczywiście, w Europie istnieje pro-
blem Rosji. Ale kraje europejskie – Nie-
mcy, Francja, Polska, Wielka Brytania –
mogą radzić sobie z Rosją same, przy
wsparciu amerykańskim niewymagającym
przeniesienia tu znaczących sił USA. Wa-
szyngton może więc skoncentrować się
na powstrzymywaniu Chin i na poten-
cjalnej wojnie z Chinami. Jest to jednak
sytuacja odmienna od tej z początku XX
wieku. Teraz mamy ład dwubiegunowy,
a nie wielobiegunowy, więc USA nie będą
musiały koncentrować się na innym rów-
norzędnym rywalu. Ryzyko wojny o ogra-
niczonym zasięgu jest więc faktycznie
dość wysokie, bo uważam, że Amerykanie
nie cofną się.

Czy Chiny mogą stać się w przyszłości
pojedynczym biegunem, hipermocar-
stwem dominującym nad światem, ja-
kim były Stany Zjednoczone?

Jeśli Chiny – powiedzmy, w 2050 roku –
staną się jednym, dominującym mocar-
stwem, to według teorii realizmu geo-
strukturalnego ten nowy ład będzie mniej
stabilny niż ten poprzedni, ze Stanami
Zjednoczonymi jako hipermocarstwem. 

Dlaczego? 

Ponieważ Chiny graniczą z Rosją, Indiami,
znajdują się w pobliżu Japonii itp., a Stany
znajdują się na zachodniej półkuli między
dwoma oceanami, i graniczą z Kanadą
i Meksykiem. Gdy Stany Zjednoczone
były hipermocarstwem, sytuacja nie była
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tak niebezpieczna, jak w przypadku, gdy
byłyby nim Chiny, położone w centrum
Eurazji, w której leży wiele potężnych
państw.

W swojej ostatniej książce, „The Return
of Bipolarity in World Politics: China,
the United States and Geostructural
Realism”, pisząc o nowym ładzie dwu-
biegunowym, rozwija pan teorię rea-
lizmu geostrukturalnego. Czy może
pan wyjaśnić naszym czytelnikom,
jakie są jej główne idee i jaka jest jej
przewaga nad teoriami poprzedników?

Bazuję przede wszystkim na teorii realizmu
strukturalnego Kennetha Waltza, która
opiera się na dwóch podstawowych czyn-
nikach: na anarchiczności ładu między-
narodowego (wg Waltza wewnątrzpań-
stwowy ład polityczny opiera się na zasa-
dzie hierarchii, natomiast ład międzyna-
rodowy jest anarchiczny – przyp. JP) i na
tzw. dystrybucji właściwości jednostek,
czyli na rozkładzie potęgi w systemie mię-
dzynarodowym: chodzi o to, które kraje
są najpotężniejsze. Kiedy weźmie się pod
uwagę te dwa czynniki, można ocenić,
czy ład światowy ma charakter dwubie-
gunowy, czy wielobiegunowy. Ład dwu-
biegunowy – sposób, w jaki jedno super-
mocarstwo równoważy drugie – różni się
od tego, jak równoważą się wielkie potęgi
w ładzie wielobiegunowym. W tym ostat-
nim mocarstwa opierają się na sojuszach,
na staraniach zewnętrznych (na dążeniu
do wzmocnienia własnego sojuszu lub
osłabienia innego – przyp. JP) – co nie
występuje w ładzie dwubiegunowym. 

Waltz uważa co do zasady, że ład
dwubiegunowy jest bardziej stabilny niż
wielobiegunowy. Generalnie zgadzam się
z tym, jednak problem polega na tym, że
teoria Waltza nigdy nie porównywała

dwóch porządków dwubiegunowych. Rea-
lizm strukturalny nie może więc odpo-
wiedzieć na proste pytanie: czy nowy ład
dwubiegunowy w XXI wieku będzie bar-
dziej, czy mniej stabilny niż ład dwubie-
gunowy z XX wieku. W mojej książce
przyglądam się nowej dwubiegunowości
i stwierdzam, że dziś inaczej kształtuje
się stabilność ładu, a sposoby równowa-
żenia sił i prowadzenia wojen zastępczych
są inne niż w XX wieku. Są to podstawowe
kwestie, których teoria Kennetha Waltza
nie może wyjaśnić, ale są one możliwe do
wyjaśnienia poprzez dodanie jednej zmien-
nej – właśnie geopolityki. Dlatego na-
zwałem swoją teorię realizmem geostruk-
turalnym. 

Co zmienia ta dodatkowa zmienna?

Bardzo dużo. Geografia jest niezwykle
ważna, a my praktycznie o niej nie myśli-
my. Chiny są tak duże jak cały kontynent
europejski, ale w Europie są różne pań-
stwa. Dotychczasowa polityka równowa-
żenia bazowała na doświadczeniach wojen
między Francją a Niemcami, Rosją itd.
Azja natomiast jest dużo większym kon-
tynentem niż Europa i występują w niej
stabilizujące czynniki geograficzne, takie
jak Himalaje między Indiami a Chinami,
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czy pustynie – na przykład pustynia Gobi.
Wieczna zmarzlina i tundra utrudniają
Rosji projekcję siły. Dżungla w Azji Połu-
dniowo-Wschodniej i bariera wodna mię-
dzy Chinami a Japonią sprawiają, że bar-
dzo trudno jest rozpocząć wielką wojnę.
Pacyfik jest znacznie większy niż Atlantyk,
a Stany Zjednoczone nie mogą mieć przy-
czółka takiego, jaki miały w przeszłości
w Europie. W szczytowym okresie zimnej
wojny w Europie było czterysta tysięcy
żołnierzy amerykańskich. W Azji Wschod-
niej Ameryka nie ma gdzie umieścić takiej
liczby wojsk. Tak więc zrównoważenie
lub powstrzymanie Chin bardzo różni się
od równoważenia czy powstrzymywania
Związku Radzieckiego. Uważam, że wszyst-
ko to można wytłumaczyć geopolityką. 

Moje ostatnie pytanie dotyczy geopo-
lityki. Ostatnie miesiące przyniosły
w Polsce ogromną falę krytyki podej-
ścia geopolitycznego. W najłagodniej-
szej wersji twierdzono, że geopolityka
przecenia geografię, ale pojawiły się
nawet głosy, że jest ona promowana
przez rosyjskich agentów wpływu, i że
jej rolą jest usprawiedliwienie ekspan-
sywnych działań mocarstw. Czy tego
rodzaju krytyka pojawia się również
w pana kraju? Co odpowiedziałby pan
krytykom?

Taka krytyka pojawia się też u nas. Często
wskazuje się tu na powiązania geopolityki

z innymi tradycjami - np. Rudolfa Kjelléna
i Karla Haushofera (koncepcja Leben-
sraum). Owszem, zauważam takie po-
wiązania np. u Nicholasa Spykmana i Al-
freda T. Mahana. Natomiast geopolityka
może być wykorzystywana na wiele spo-
sobów. Ja staram się używać jej w sposób
najprostszy. Moim studentom w Norwe-
skim Instytucie Studiów Obronnych mó-
wię: „Po prostu popatrzcie na mapę, na
to, co jest naprawdę ważne na mapie Azji
Wschodniej”. Widzimy choćby, że żaden
z amerykańskich sojuszników nie graniczy
z Chinami. To bardzo ważny aspekt, który
pozwala zrozumieć rywalizację między
Waszyngtonem a Pekinem i dostrzec, dla-
czego różni się ona od rywalizacji między
USA a Związkiem Radzieckim, która od-
bywała się na stałym lądzie. Bariera wodna
między kontynentem a Tajwanem – to
znów geopolityka. Jeśli Chińczycy podbiją
Tajwan, zerwą pierwszy łańcuch wysp,
a to utrudni obecność wojskową USA
w regionie. Podobnie jest w Europie. Geo-
grafia dowodzi, że Bałtyk jest bardzo trud-
ny do obrony ze względu na warunki geo-
graficzne, gdyż jest bardzo blisko głównego
obszaru Rosji. Ale to nie jest przecież ar-
gument na rzecz tego, że Rosja ma prawo
do swojej poprzedniej strefy wpływów
w Europie Wschodniej! Geopolityka nieraz
jest błędnie rozumiana. Staram się ją wy-
korzystać w sposób analityczny, a nie po
to, by uzasadnić jakąkolwiek ekspansję
czy podbój. 
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Niespokojny rok 2018 wniósł na scenę
globalną kluczową kwestię – pojedynek
między dwoma najsilniejszymi organiz-
mami gospodarczymi, a chyba i podmio-
tami na globie: dotychczasowym hege-
monem, USA, i szybko doganiającym go
pretendentem do tronu, czyli odbudowu-
jącymi swój dawny cywilizacyjny splendor
i mocarstwowy status Chinami. Doszło
nawet do wojny handlowej, a amerykański
wiceprezydent Mike Pence w głośnym
wystąpieniu w Instytucie Hudson otwarcie
i w twardych słowach zarysował scenariusz
powrotu do zimnej wojny w wykonaniu
obu spierających się coraz bardziej, choć
jeszcze nie do końca zwaśnionych stron. 

Ostatecznie, na ważnym dwustron-
nym spotkaniu w Buenos Aires doszło do
90-dniowego rozejmu. Po nim raz jeszcze
posadzono naprzeciw siebie, już wcześniej
mocno zajęte, zespoły negocjacyjne. Czy
dojdą do porozumienia? Są co do tego
poważne wątpliwości, bowiem zderzenie
interesów jest zasadnicze i strukturalne,
niesie ze sobą widmo poważnej korekty
dotychczasowego układu sił (zapomnijmy

o ładzie, bo tego od dawna już nie ma),
a nie tylko kolejnego starcia handlowego
czy wojny celnej.

Jak zawsze w tego typu przypadkach
w przeważającej mierze, jeśli nie całko-
wicie, jesteśmy skazani na zachodni i ame-
rykański przekaz tego, co się dzieje. A jak
postrzegają to starcie Chińczycy? Jakie
wyciągają wnioski? Czy mają jakąś stra-
tegię?

Pieszczenie ego Trumpa

Donald Trump nie był pieszczochem Pe-
kinu i kandydatem przez chińskie władze
mile widzianym. Nie tylko dlatego, że
w trakcie kampanii wyborczej używał
ostrej antychińskiej retoryki i kreował
wizerunek Chin jako groźnego rywala
i konkurenta, jeśli nie wroga. Przede
wszystkim dlatego, że jako polityk był
postacią nieznaną, kartą świeżą i trudną
do rozegrania. Nie taką, jak dobrze już
rozpoznana pani Hillary Clinton, od dawna
na świeczniku i w decyzyjnych elitach,
w tym jako sekretarz stanu, która nieraz

BogdaN góralCzyk
Polski politolog, sinolog, dyplomata, publicysta

Chińczycy spodziewają się nowej ery „konperacji”, czyli mieszanki kon-
kurencji i kooperacji z USA. Czy nie jest to jednak chciejstwo i pobożne
życzenia w sytuacji, gdy obie strony skazane są raczej na konflikt?

między „konperacją” a starciem tytanów
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z Chińczykami rozmawiała. Jeśli nawet
to ona pierwsza wprowadziła w paździer-
niku 2011 r. w głośnym artykule na łamach
magazynu „Foreign Policy” słynne „prze-
osiowanie” (pivot) i przeniesienie uwagi
Waszyngtonu z Atlantyku na Pacyfik,
które w Pekinie nawet rzecznik tamtej-
szego MSZ natychmiast porównał do
„doktryny powstrzymywania”, tym razem
Chin, to jednak była partnerem znanym
i przewidywalnym.

Inaczej biznesmen Donald Trump,
bez większego czy nawet żadnego do-
świadczenia politycznego, który w chiń-
skim systemie merytokratycznym, gdzie
trzeba nieźle się natrudzić i żmudnie piąć
po szczeblach politycznej kariery, nie
miałby szans – jak to otwarcie w chińskich
elitach mówiono – być nawet szefem po-
wiatu, nie mówiąc o prowincji. Z nim
było trudniej, a zarazem mniej przewidy-
walnie. Dlatego też, jak można sądzić,
jeszcze przed tym, jak Trump wygrał i stał
się prezydentem, zrobiono mu staranny
portret psychologiczny. A wynikało zeń
przede wszystkim to, że ma niezmiernie
rozbuchane ego, jest więc próżny. Za to
zdaje się być mocno przywiązany do córki
Ivanki. Ta natomiast – o dziwo – wspólnie
z mężem, Jaredem Kushnerem, podobnie
jak ona biznesmenem, a więc osobą zo-
rientowaną na zysk, uczy dzieci – co zna-
czące i znamienne – chińskiego.

W efekcie, zaledwie w trzy miesiące
po inauguracji prezydentury Trumpa, ob-
chodząc wszelkie reguły protokołu dy-
plomatycznego, bo Departament Stanu
był w głębokiej rozsypce po zmianie ad-
ministracji, doszło do pierwszego szczytu
amerykańsko-chińskiego w prywatnej re-
zydencji prezydenta Mar-a-Lago na Flo-
rydzie. W końcowej fazie Pekin włączył
wpływowego i doświadczonego, wykształ-
conego w USA ambasadora Cui Tiankaia.

Ale osobą, która faktycznie do tego szczytu
doprowadziła, był nie kto inny, jak zięć
prezydenta, Jared Kushner, mimo mło-
dego wieku (ur. 1981) traktowany przez
chińskie władze w Pekinie jako „stary
przyjaciel”, też bez większego dyploma-
tycznego doświadczenia. Oczywiście nie
robił tego za darmo. Albowiem tuż po
szczycie ogłoszono, iż Chińczycy „odsprze-
dali” mu, za sumę objętą tajemnicą trans-
akcji, jedno z posiadanych już przez siebie
osiedli mieszkaniowych w Waszyngtonie.
Z prasowych przecieków wynikało jed-
noznacznie, że Kushner raczej na tym nie
stracił… 

Jak stwierdził jeden z bardziej zna-
nych chińskich specjalistów zajmujących
się problematyką międzynarodową, w tym
stosunkami z USA, prof. Shi Yinhong
z Uniwersytetu Renmin w Pekinie, „to
stara chińska tradycja, by korzystać ze
«starych przyjaciół»„. Natomiast ceniony
„The New Yorker” i jego długoletni ko-
respondent w Pekinie Evan Osnos, dali
pogłębioną analizę wyjaśniającą, czemu
to niedoświadczony w dyplomacji Kushner
stał się „chińską kartą przetargową”
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(trump card) w stosunkach z Chinami.
Co więcej – taką, która prowadzi rozmowy
z Chińczykami w cztery oczy, bez świad-
ków, a przecież jest jednym z głównych
doradców zasiadających w Białym Domu.

Psychologiczna gra trwała nadal.
Ustalone w Mar-a-Lago zmniejszenie
ogromnego amerykańskiego deficytu
handlowego w stosunkach z ChRL (375
mld dol. w roku 2017, ok. 400 mld w roku
następnym) nie stało się faktem, mimo
postawienia na czele zespołu negocjacyj-
nego wicepremiera Liu He, legitymującego
się dyplomem Harvardu, a zarazem osoby
bliskiej wszechmocnemu Xi Jinpingowi,
co chiński prezydent przyznaje otwarcie. 

W tej sytuacji postanowiono raz jesz-
cze zagrać na próżności Trumpa. Po pół
roku po pierwszym spotkaniu, w począt-
kach listopada przyjęto państwa Trumpów
w Pekinie z „wizytą oficjalną plus”. Nie
ma takiej w protokole dyplomatycznym,
co należy rozumieć, że chodziło o wizytę
iście „cesarską”, co nawet amerykański
gość docenił, otwarcie chwaląc gospodarzy
i dziękując za nią.

Widmo zimnej wojny

A jednak strategia dopieszczania wielkiego
i powszechnie znanego ego Donalda Trum-
pa najwyraźniej nie powiodła się. Ame-
rykański prezydent okazał się jednak prze-
de wszystkim biznesmenem, czyli tym,
który liczy. A takiemu nie mogło się po-
dobać ani ogromne amerykańskie ujemne
saldo w handlu, ani szacowane przez
Trumpa w jednym z tweetów porówny-
walne z nim sumy, które Amerykanie
tracą w postaci kradzionych czy przemy-
canych do Chin praw autorskich.

W efekcie, ku zaskoczeniu i ogrom-
nemu rozczarowaniu strony chińskiej,
mimo wcześniejszych – wydawałoby się –

udanych uwertur, w początkach marca
2018 r. prezydent Trump ogłosił wpro-
wadzenie amerykańskich ceł na towary
stalowe i aluminium, a operację tę po-
wtórzył na znacznie większą skalę w po-
czątkach września. Na horyzoncie wyłoniła
się prawdziwa wojna handlowa, bo objęte
amerykańskim programem towary na
sumę 200 mld dol. towary objęto dzie-
sięcioprocentowymi cłami, które od 1
stycznia 2019 r. miały wzrosnąć do 25
proc. (tym bardziej, że Chińczycy odpo-
wiedzieli kontrposunięciami na sumę 64
mld dol.). 

Gdy poprzednia strategia najwyraź-
niej się zawaliła, a wojna handlowa stała
się faktem, zaskoczone władze w Pekinie
wcale nie przyjęły tak ujednoliconej reakcji,
jakiej by się po nich należało spodziewać.
Owszem, dwoje występujących wymiennie
rzeczników MSZ oraz rzadziej rzecznik
tamtejszego MON, występujący w roli
tuby propagandowej władz, od początku
przyjęli i stosowali ostrą antyamerykańską
retorykę. Natomiast związany z resortami
siłowymi dziennik „Global Times”, znany
z „jastrzębich” poglądów, w częstych ar-
tykułach reakcyjnych, a więc, zgodnie
z chińską tradycją, w programowych dy-
rektywach dla czytelników i zamawiających
instytucji, porównywał nawet rozpalający
się konflikt z Amerykanami do „nowej
wojny wietnamskiej”.

Obok tej bardzo rozwiniętej i dość
długo traktowanej jako główny nurt wo-
jowniczej retoryki dość szybko wyłoniła
się jednak argumentacja druga. Zarówno
premier Li Keqiang, jak i – rzadziej –
główny negocjator Liu He niczym mantrę
powtarzali słowa: „w tej wojnie nie będzie
wygranych”. A w ślad za tym szło otwarte
przesłanie: Chiny nie chcą żadnej wojny.

Zaskakujący był natomiast fakt, że
w ogóle nie wypowiadał się na ten temat

20

THINKZINE, nr 1(103)/2019, 9 stycznia–5 lutego 2019 www.nowakonfederacja.pl

https://www.newyorker.com/magazine/2018/01/29/jared-kushner-is-chinas-trump-card
https://www.newyorker.com/magazine/2018/01/29/jared-kushner-is-chinas-trump-card


główny – i wszechmocny teraz – chiński
przywódca Xi Jinping, który, jak się szacuje,
piastuje już około 20 ważnych funkcji
i urzędów w państwie. Aż wreszcie w po-
czątkach listopada doszło do rozmowy te-
lefonicznej obu prezydentów – i od tamtej
pory aż do chwili pisania tych słów do-
tychczasowa ostra, a czasem bezpardonowa
kampania krytyki i stawiania Amerykanom
zarzutów w chińskich mediach została
wyciszona. Miast tego zaczęto wyrażać
nadzieję, że spotkanie Xi-Trump w Buenos
Aires przyniesie przełom i nie pozwoli na
dalszą eskalację napięć i wrogości. 

Dokładnie w ten sam sposób przyjęto
w Chinach wyniki tych rozmów i uzgod-
nienie mające na celu dalsze negocjacje.
Czuć oczekiwanie i nadzieje, że dojdzie
do obniżenia napięć, a być może nawet
przełomu. Co jednak, jeśli zakładanego
przełomu – jak można się niestety spo-
dziewać – nie będzie? 

Nowy świat z Chinami w roli
rozgrywającego

Przynajmniej jedno wydaje się być pewne
w tym świecie pełnym niepewności oraz
nieprzewidywalności, uosabianej przez
samego Donalda Trumpa. Chińczycy raczej
nieodwołalnie odeszli od poprzedniej, for-
sowanej przez Deng Xiaopinga strategii
budowania potęgi po cichu. Są już i raczej
pozostaną asertywni i pewni siebie. Nawet
ich najbardziej znany na arenie między-
narodowej ekspert od zagadnień strate-
gicznych prof. Yan Xuetong na łamach
prestiżowego magazynu „Foreign Affairs”
prognozuje nieodwołalną zmianę porządku
międzynarodowego i pisze jednoznacznie:
„post-zimnowojenne interregnum
w postaci amerykańskiej hegemonii skoń-
czyło się, wróci dwubiegunowość z Chi-
nami w roli młodszego partnera”.

To teza nowa i w ChRL jednak sporna,
bowiem wielu tamtejszych ekspertów na-
wet nie ukrywa, że najbardziej obawia
się właśnie powrotu do dwubiegunowości
i idącej w ślad za nią zimnej wojny, o której
tak głośno po wystąpieniach wiceprezy-
denta Mike Pence’a. Spektakularne aresz-
towanie córki założyciela firmy Huawei,
Meng Wanzhou, stałe zarzuty o kradzież
własności intelektualnej czy ataki w cy-
berprzestrzeni, jak też już otwarta wojna
celna i handlowa sprawiają, że rosną
wśród Chińczyków obawy o dalsze losy
ambitnych planów modernizacyjnych i re-
formatorskich na scenie wewnętrznej. 

Chińscy eksperci jak nikt inny zdają
sobie bowiem doskonale sprawę z tego,
ile jest wyzwań i poważnych problemów,
związanych czy to z nadmierną dominacją
wielkich przedsiębiorstw państwowych,
czy z poważnym długiem wewnętrznym,
rozpętanym przez ciągle nienasycone in-
westycyjnie władze lokalne, czy z wyzwa-
niami technologicznymi i innowacyjnymi,
jak też wszechobecnymi problemami eko-
logicznymi i wieloma innymi. Chiny nie
posprzątały jeszcze do końca domostwa,
a tyle nowych problemów wyłoniło się
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poza ich zagrodą. Nie ma wyjścia, trzeba
ustąpić sporo, by chronić swój program
reform i mocno zaawansowane prace do-
mowe, w tym konieczność przejścia naj-
trudniejszego progu z możliwych – od
ilości ku jakości. Albowiem bez pokonania
go ambitne cele, mówiące o „renesansie
chińskiego narodu”, a więc tym samym
o powrocie do mocarstwowości, można
będzie między bajki włożyć. 

Dlatego zdaniem wielu chińskich eks-
pertów – raczej słusznie – Chiny powinny
teraz zająć się sobą, a chcąc nie chcąc,
muszą zająć się Amerykanami, ich żąda-
niami i postulatami. Tyle tylko, że Ame-
rykanie już wiedzą, o co Chinom chodzi.
Czy patrząc biernie pozwolą, by rywal im
dalej kwitł i bez przeszkód się rozwijał? 

Ostatnio chińscy ideologowie wyci-
szyli się, bo taki jest nakaz chwili. Warto
jednak zwrócić uwagę na słowa honoro-

wego przewodniczącego chińskiej Aka-
demii Sztuki Wojskowej Zhou Bo z końca
października minionego roku, w których
zarzucił Amerykanom „pychę kroczącą
przed upadkiem”, a zarazem „ignorancję,
będącą ojcem arogancji”. Takie głosy zda-
rzają się w Chinach całkiem nierzadko,
i za chwilę znów mogą powrócić. 

Jak to wróży na przyszłość? Chińczycy
spodziewają się nowej ery „konperacji”,
czyli mieszanki konkurencji i kooperacji.
Czy nie jest to jednak chciejstwo i pobożne
życzenia w sytuacji, gdy obie strony ska-
zane są raczej na konflikt? A jeśli konflikt,
to jaki, do czego sprowadzony? Na takie
pytania odpowiedzi może udzielić jedynie
czas. A nam pozostaje uważnie się przy-
glądać, co wyniknie z tego starcia tytanów.
Albowiem to, że mamy już z takim do
czynienia, mijający rok 2018 udowodnił
bez żadnych wątpliwości. 
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Czy Chiny dadzą radę? To najważniejsze
pytanie tej dekady, zadawane na koryta-
rzach ministerstw, pałaców królewskich
i prezydenckich wszystkich liczących się
państw globu. Rozwój Państwa Środka
jest bez wątpienia imponujący: nieustanny
wzrost gospodarczy, w tym przez blisko
35 lat w tempie niemal 10 proc. rocznie,
stopniowo wywindował kraj będący sym-
bolem nędzy i upadku na pozycję najwięk-
szego eksportera, największej gospodarki
świata wg parytetu siły nabywczej, naj-
większego państwa handlującego, a od
roku 2017 r. – najpotężniejszego mocarstwa
na planecie wg polskich badań potęgo-
metrycznych zespołu prof. Mirosława Sułka. 

Od czasu objęcia przywództwa przez
piątą generację liderów, uosabianą przez
charyzmatyczną postać przewodniczącego
Xi Jinpinga, Chiny niewątpliwie obrosły
w piórka. Wzywając do realizacji „chiń-
skiego snu”, Xi wyzwolił wiele społecznej
energii, ale jednocześnie doprowadził do
zerwania z tradycją tonowania nastrojów
i pokory Deng Xiaopinga. W swym prze-
mówieniu podczas XIX Zjazdu Komunis-
tycznej Partii Chin w 2017 r., Xi, rysując

plan objęcia przez Chiny dominującej po-
zycji w świecie, 26 razy określił Chiny
pojęciem mocarstwo. Obecny przewod-
niczący ChRL pragnie stanąć w szeregu
wielkich przywódców: tak jak Mao dał
Chinom niepodległość (zhan qi lai), a Deng
rozwój gospodarczy (fu qi lai), tak Xi chce
im na powrót dać potęgę (qiang qi lai). 

Jednak czy dotychczasowe osiągnięcia
i ambicje wystarczą, by zająć pozycję USA
i stać się hegemonem definiującym sposób
funkcjonowania systemu światowego?
Mimo zapierającego dech w piersiach do-
świadczenia wzrostu, odpowiedź na to
pytanie wcale nie jest jednoznaczna, ba,
wciąż uzasadniony jest pewien sceptycyzm.
Droga na szczyt nie jest usłana różami,
a przeszkody, które czekają na pretendenta
do hegemonii ułożyć można w szereg pu-
łapek. 

Czym tak naprawdę są pułapki?

Dyskusja o przyszłości systemu świato-
wego z perspektywy pułapek czyhających
na Chiny już się w Polsce rozpoczęła.
W szczególności rozgorzała ona w odnie-

mateusz łakomy
Przewodniczący Komisji Spraw Narodowościowych
i Demograficznych Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

Wzrost Chin u jednych wywołuje strach, u innych nadzieję na zmianę sta-
tus quo. Jednak zdolność Państwa Środka do zastąpienia USA w roli wio-
dącego globalnego mocarstwa jest mocno wątpliwa

Pięć pułapek na drodze do hegemonii Chin



sieniu do jednej z nich – pułapki Tukidy-
desa, i duża w tym rola „Nowej Konfede-
racji”, która użycza swych łamów dla zwo-
lenników różnych stanowisk. Michał Lu-
bina neguje istnienie tej pułapki, wytykając
konceptowi determinizm, neguje też jej
związek z Tukidydesem, wskazując na
błędne odczytanie treści „Wojny pelopo-
neskiej”.

Tymczasem dla istnienia pułapki nie
jest wymagana deterministyczna koniecz-
ność wpadnięcia w nią. Wystarczy istnienie
opisanego mechanizmu i wykazana moż-
liwość zaistnienia sytuacji zgodnej z opi-
sem. Dla zrozumienia tej prawidłowości
wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie,
czy skoro niektórym myszom udaje się
wywinąć z potrzasku i uciec z pozosta-
wionym serem, to znaczy, że ten potrzask
nie został zastawiony? Zupełnie inną
kwestią jest też to, że twierdzenia opisujące
mechanizm pułapki Tukidydesa – wzrost
pretendenta i lęk hegemona – są czymś
innym niż rzeczywiste przyczyny konfliktu
między Spartą i Atenami. To jest poważny
argument w dyskusji naukowej, natomiast
w rozumieniu potocznym pułapka Tuki-
dydesa jest i tak jedynie opisem napięcia
między relatywnie słabnącym hegemonem
a rosnącym pretendentem, które może
prowadzić do wojny, bez względu na to,
która strona ją zainicjuje. 

Takie napięcie niewątpliwie istnieje.
Być może Allison, dążąc do popularyzacji
swojego konceptu, uległ magii chwytliwej
nazwy, dorabiając do niej koncept w opar-
ciu o wybiórcze odczytanie oryginalnego
tekstu. Poza fachowcami mało kto słyszał
np. o teorii zmiany siły, która opisuje
inny mechanizm wybuchu wojny między
hegemonem a pretendentem, a tymczasem
Tukidydes trafił pod strzechy. Ten poziom
nieścisłości jest zresztą stosunkowo nie-
winny wobec innych marketingowych

określeń popularnych koncepcji polito-
logicznych, stosowanych wcześniej przez
– co ciekawe, wyłącznie amerykańskich
– badaczy. Chodzi tu na przykład o okre-
ślenie „wojna cywilizacji” Huntingtona,
wieszczące nieuchronny konflikt między
cywilizacjami Zachodu i islamu, podczas
gdy przemoc w zdecydowanie największym
stopniu jest stosowana przez muzułmanów
wobec innych muzułmanów, czy o koncept
„końca historii” Fukuyamy, dziś – można
już powiedzieć – całkowicie skompromi-
towany. Aż ciśnie się na usta pytanie, czy
podobny nie jest koncept „mocarstwa nad
Wisłą” George’a Friedmana, sugerujący,
że dzięki kurateli amerykańskiej Polska
osiągnie status mocarstwa, jednak roz-
ważanie takiej możliwości byłoby tematem
na osobny tekst. 

Reasumując, politologiczna „pułapka
Tukidydesa”, o ile często w precyzyjnej
dyskusji naukowej wykazuje swoje sła-
bości, o tyle dla zrozumienia sytuacji
przez odbiorcę popularnego i decydentów
nie wywodzących się z akademii posiada
pewne walory. Dla lepszego zrozumienia
perspektyw Państwa Środka zbierzmy za-
tem jeszcze inne, czyhające nań pułapki.
Próbę syntezy pułapek podjął już Yan-
zhong Huang na łamach bloga Council
of Foreign Relations w październiku 2017.
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Analityk wskazał na cztery pułapki, do-
głębna analiza sytuacji azjatyckiego mo-
carstwa kazałaby jednak uzupełnić zesta-
wienie o jeszcze jedną. Zatem czego jeszcze
Chiny powinny się wystrzegać?

Sidła zewnętrzne i wewnętrzne

Drugą istotną pułapką jest pułapka Kin-
dlebergera. Pojęcie to stworzył Joseph
Nye, kolega Grahama Allisona z Uniwer-
sytetu Harvarda, a w Polsce popularyzuje
je m.in. dr Leszek Sykulski. Charles Kin-
dleberger dostrzegł przyczyny chaosu lat
30. XX w. w wycofaniu się Wielkiej Bry-
tanii z roli dostawcy dóbr publicznych –
w tym przypadku bezpieczeństwa – i nie-
powodzeniu USA w roli jej zastępcy. Skut-
kiem braku stabilizatora był wybuch II
wojny światowej, która wciągnęła oba
mocarstwa. Dostrzec można pewne ana-
logie do aktualnej sytuacji, w której USA
miałyby zmniejszać swoje zaangażowanie,
a Chiny – powstrzymywać się od zwięk-
szania swojego zaangażowania w stabili-
zację systemu, wytwarzając próżnię. O ile
rzeczywiście Chiny powstrzymują się od
zawierania sojuszy wojskowych, o tyle są
drugim największym dawcą funduszy na
misje pokojowe ONZ i istotnym dawcą
personelu, oraz tworzą zręby własnego
systemu z Azjatyckim Bankiem Inwestycji
Infrastrukturalnych na czele. Jednocześnie
Stany Zjednoczone za prezydentury Trum-
pa odwróciły trend zmniejszania zaanga-
żowania, z nową asertywnością konfron-
tując się z Rosją w Europie Środkowo-
Wschodniej oraz intensyfikując obecność
wojskową na Pacyfiku. Te działania przy-
najmniej w najbliższym czasie czynią ry-
zyko wpadnięcia w pułapkę Kindlebergera
mniej oczywistym. 

Pułapki Tukidydesa i Kindlebergera
odnoszą się do sytuacji międzynarodowej

rywali, i jeśli któraś z nich zaistnieje, to
obaj mogą w nią wpaść. Kolejne trzy do-
tyczą już bezpośrednio sytuacji wewnętrz-
nej państw. Pierwszą z serii jest pułapka
Tacyta, nazwana od imienia wybitnego
rzymskiego historyka, filozofa i senatora
z przełomu I i II w. n.e., opisującego de-
generację rzymskiej polityki, spowodo-
waną korupcją i niekompetencją. Co bu-
dzić może zdziwienie, to fakt, że to okre-
ślenie zostało sformułowane w… Chinach.
Pułapka Tacyta jest swego rodzaju pun-
ktem przełomu, po przekroczeniu którego
rząd lub jego przywódcy, poprzez korupcję,
nieuczciwość, brak przejrzystości itd.,
bezpowrotnie tracą wiarygodność w oczach
obywateli, do tego stopnia, że ludzie nie
uwierzą nawet wtedy, kiedy faktycznie
mówią prawdę lub robią rzeczy właściwe
– wszystko jest uważane za kłamstwo lub
czyn zły. Pojęciem Pułapki Tacyta wprost
posługuje się Xi Jinping w swych wystą-
pieniach, mających na celu zaszczepić
Chińską Partię Komunistyczną przed utra-
tą legitymizacji, dba też o jej uniknięcie,
realizując kolejne kampanie antykorup-
cyjne, mobilizując do transparentności
i bliskiego kontaktu aktywu partyjnego
ze zwykłymi Chińczykami. Ryzyko zaist-
nienia pułapki Tacyta jest realne w pań-
stwie o rozpowszechnionej korupcji, w któ-
rej awans ekonomiczny i społeczny zależy
od znajomości w strukturach partyjnych.
Nie należy też wątpić, że w przypadku
eskalacji napięcia USA wykorzystają na-
darzające się okazje do zwiększenia roz-
dźwięku między rządem Chin a społe-
czeństwem. Pierwszą próbkę dał już wice-
prezydent Mike Pence w swej słynnej już
mowie w Hudson Institute z 4 paździer-
nika 2018 r., ostro potępiając rosnącą
kontrolę rządu nad społeczeństwem przez
wprowadzenie „systemu kredytu społecz-
nego” czy regulację internetu („Wielki Fi-
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rewall Chiński”), oraz akcentując prze-
winienia rządu chińskiego wobec m.in.
tybetańskich buddystów, chrześcijan, czy
muzułmańskich Ujgurów, a implicite dając
do zrozumienia, że grupy niezadowolonych
mogą liczyć na poparcie rządu USA. 

Droga pod górkę

Dużo już napisano o czwartej pułapce,
pułapce średniego dochodu. Jest to pojęcie
ukute przez ekonomistów Banku Świato-
wego. Na ryzyko utknięcia pomiędzy gos-
podarką niskiego dochodu, opartą o tra-
dycyjne branże, a innowacyjną gospodarką
wysokiego dochodu, opartą o branże pod-
legające nieustannym zmianom techno-
logicznym, Chińczycy odpowiadają chiń-
skim modelem rozwoju, łączącym, wg
słów byłego głównego ekonomisty Banku
Światowego Justina Yifu Lina, umiejętne
połączenie „niewidzialnej ręki” rynku
i „widzialnej ręki” rządu. Podczas XIX
Zjazdu Partii, Xi obiecał zachowanie śred-
niej stopy wzrostu PKB w latach 2020-
2035 w wysokości co najmniej 5 proc.
i przekroczenie 20 tys. dolarów PKB per
capita, przy obecnej wartości wynoszącej
8,8 tys. Narzędziem do osiągnięcia tego
celu i jednocześnie solą w oku Ameryka-
nów jest wielki program zakupów nowo-
czesnych technologii przemysłowych w ra-
mach polityki „Wytworzone w Chinach
2025”, mających uczynić chińską pro-
dukcję technologicznym liderem. 

Lista pułapek byłaby niekompletna
bez jednej, której zaistnienie nie jest może
zauważalne w sposób oczywisty w jakimś
konkretnym punkcie czasowym, ale staje
się ewidentne, gdy spojrzeć w perspektywie
dekad. Rzecz jest w pułapce niskiej dziet-
ności. Pojęcie stworzone w 2006 r. przez
troje demografów: Lutza, Skirbekka i Tes-
tę, obrazuje mechanizm spirali, sprzyja-

jącej ciągłemu, z pokolenia na pokolenie,
zmniejszaniu się liczby dzieci. Wg nau-
kowców liczba dzieci spada sukcesywnie
z trzech powodów: zmniejszania się z po-
kolenia na pokolenie liczby rodziców,
zmniejszania się liczebności rodzin, które
przyszli rodzice obserwują we wcześniej-
szych pokoleniach, co wpływa na ich wy-
obrażenia dotyczące „normalnej” wielkości
rodziny, oraz rozchodzenia się dwóch
czynników: aspiracji dochodowych, co do
których zakłada się, że z pokolenia na
pokolenie rosną, oraz oczekiwanego do-
chodu do dyspozycji, który spada m.in.

z powodu rosnącej liczby osób starszych
będących na utrzymaniu. W takiej sytuacji
jest racjonalne, by uszczknąć więcej dla
siebie, oszczędzając na wydatkach na dzie-
ci. Pułapka niskiej dzietności jest jedyną,
co do której uzasadnione jest stwierdzenie,
że Chiny już w nią wpadły. Po okresie
obowiązywania restrykcji, związanych
z polityką jednego dziecka, rząd w Pekinie
co prawda znosi kolejne bariery, ale już
od dawna to nie mechanizm polityki jed-
nego dziecka odpowiada za niską dziet-
ność, więc działania rządu nie przynoszą
rezultatów. Dość powiedzieć, że mimo
reformy w 2013 roku, umożliwiającej
wielu parom posiadanie drugiego dziecka,
wstępne wyniki spisu powszechnego z roku
2015 wskazują, że dzietność w Chinach
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wyniosła 1,047, a w miastach – 0,91 (sic!)
– co, jeśli się potwierdzi, wysunęłoby
Państwo Środka na niechlubną pozycję
państwa o najniższej dzietności na świecie. 

Rząd w Pekinie niewątpliwie cierpi
obecnie na chroniczny ból głowy, bo gdzie
nie stąpnie, tam pułapka. Wpaść można
też od razu w kilka na raz. Dla przykładu,
tworzenie własnego systemu wymiany to-
warowej zmniejsza ryzyko chaosu wła-
ściwego dla pułapki Kindlebergera, ale
zwiększa wpływy chińskie kosztem Ame-

rykanów, wyostrzając ryzyko wpadnięcia
w pułapkę Tukidydesa. Wpadnięcie w pu-
łapkę średniego dochodu niemal z pew-
nością zachwieje wiarą w rządzących,
zwiększając ryzyko wpadnięcia w pułapkę
Tacyta. To, że na drodze do realizacji
„chińskiego snu” czeka Pekin droga pod
górkę, wiadomo było od początku. Okazuje
się jednak, że będzie to dodatkowo praw-
dziwy slalom między różnymi pułapkami.
Czy to nie przerośnie możliwości Państwa
Środka? Czas pokaże. 
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Izraelscy ekonomiści, Ayala Arad i Ariel
Rubinstein, przeprowadzili w Izraelu,
USA i Niemczech interesujący ekspery-
ment. Studentów kilku uczelni w tych
państwach poproszono, by wyobrazili so-
bie, że mają możliwość odłożenia do
8 proc. swoich zarobków na specjalnym
koncie o korzystnym oprocentowaniu,
przy zastrzeżeniu, że będą mogli te pie-
niądze wykorzystać dopiero po 10 latach.
W zależności od wariantu mieli odpowie-
dzieć, czy zdecydowaliby się dobrowolnie
wziąć udział w takim programie (mogąc
jednocześnie samodzielnie decydować
o wysokości składki), lub też czy zdecy-
dowaliby się zrezygnować z udziału w pro-
gramie, gdyby państwo objęło nim wszyst-
kich, ale dało jednocześnie możliwość
wyjścia z niego (opcja opt-out). Wyniki
przedstawione w artykule „The People’s
Perspective on Libertarian-Paternalistic
Policies”, opublikowanym w „Journal of
Law and Economics” w maju 2018 roku
wykazały, że w Izraelu i USA duża część
(choć mniejszość – odpowiednio 28 proc.
i 42 proc.) badanych negatywnie odnosiła

się do tego typu interwencji państwa. Od-
setek studentów z Niemiec, którzy udzielili
podobnej odpowiedzi, był jeszcze większy,
bo wynosił aż 53 proc. Co więcej, odsetek
uczestników, którzy zdecydowali się do-
browolnie wziąć udział w programie, był
co najmniej o kilka punktów procentowych
wyższy (w Niemczech aż o 19-32 proc.),
niż odsetek uczestników, którzy zdecy-
dowali się w nim pozostać w wariancie
zakładającym możliwość opt-outu. Ozna-
cza to, że dobrowolna wersja zapisania
do dodatkowego programu oszczędzania
była bardziej skuteczna.

To badanie jest o tyle ciekawe z pol-
skiego punktu widzenia, że bardzo trafnie
opisuje schemat Pracowniczych Planów
Kapitałowych, ustawa o których weszła
w życie 1 stycznia 2019 r. W tym programie
pracodawcy będą zobowiązani do zawie-
rania z instytucjami finansowymi umów
o zarządzanie PPK – każdy pracownik
będzie do PPK zapisany z automatu, ale
będzie mógł się wypisać (kolejni przed-
siębiorcy będą włączani do programu od
lipca 2019 do 1 stycznia 2021, w zależności

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

Także polskie władze sięgają po osiągnięcia ekonomii behawioralnej –
choćby tworząc Pracownicze Plany Kapitałowe. Nie jest to zbyt wolno-
ściowe podejście, a – jak pokazują badania – może być nawet mniej sku-
teczne, niż zakładają jego twórcy

szturchnięcie do zniewolenia

https://m.tau.ac.il/~aradayal/LP.pdf


od wielkości firmy). Co cztery lata będzie
do programu jednak ponownie automa-
tycznie zapisywany, w związku z czym –
o ile nie zmieni zdania – będzie musiał
wypisywać się ponownie. Do PPK będzie
przekazywane 3,5-8 proc. jego wynagro-
dzenia. Mimo, że pieniądze będą „nasze”,
to jeśli będziemy chcieli wyciągnąć je
wcześniej niż przed ukończeniem 60 lat
życia – stracimy na tym finansowo.

Oczywiście to badanie ma swoje ogra-
niczenia. Można założyć, że studenci mogą
czuć się bardziej zindywidualizowani od
przeciętnego Smitha, Müllera czy Cohena
i niechętni wobec przymusu, czy też –
jako ludzie młodzi – mniej zainteresowani
oszczędzaniem. Ponadto badanie tworzy
środowisko, w którym dostęp do wiedzy
na temat możliwości skorzystania z takiego
programu (lub też istnienia programu,
z którego możemy zrezygnować) jest stu-
procentowy. Rzeczywistość jest jednak
inna: dziś niewielu zatrudnionych wie
o możliwości uczestnictwa w III filarze.
Także „reforma” systemu emerytalnego
przeprowadzona za rządów PO-PSL za-
kładała zakaz reklamowania się OFE

w czasie, gdy podejmowali decyzję, czy
w nich pozostać, co ograniczało obywa-
telom dostęp do wiedzy nt. możliwości
pozostania w OFE (niezależnie od tego,
jakiej jakości byłaby wiedza przekazywana
w reklamach). Ponadto badani przez Arad
i Rubinsteina rezygnowali z udziału w pro-
gramie, jedynie klikając myszką – w real-
nym życiu wyrażenie woli może wymagać
np. udania się do urzędu. Rządzący mogą
także rzucać biurokratyczne kłody pod
nogi, co zresztą działo się w przypadku
polskiej „reformy”. Mimo tych różnic
w praktyce opcja opt-out zaowocowała
tym, że po „reformie OFE” przeprowa-
dzonej przez PO-PSL 2,5 mln osób po-
zostało w Funduszach (15,4 proc.). Przy-
pomnijmy, że ZUS zakładał, iż takich
osób może być około miliona.

Ile osób zrezygnuje?

Obecnie rząd jest bardziej ostrożny i sza-
cuje, że spośród 11,5 mln. osób, do których
skierowany jest program, zrezygnować
z niego może 25 proc. Ale rządzący muszą
brać pod uwagę to, że domniemane uczest-
nictwo w programie może mieć skutki
gorsze od zamierzonych (choć z pewnością
z punktu widzenia wyznaczonego przez
nich celu lepsze niż dotychczasowe roz-
wiązania). Przyczyną tego może być, jak
sugerują Arad i Rubinstein, reakcja na
manipulację. „Wielu ludzi jest gotowych
poświęcić efektywność, by uniknąć mniej
pożądanej metody, i dlatego interwencje
informacyjne mogą być społecznie bardziej
pożądane w przypadkach, w których straty
na efektywności są niewielkie” – piszą.
Krótko mówiąc – zamiast zakładać, że
ktoś w głębi ducha mógłby chcieć sko-
rzystać z danej opcji, tylko z lenistwa tego
nie robi, lepiej poinformować go o moż-
liwości, jaką ma przed sobą.
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Artykuł Arad i Rubinsteina – choć
ostrożny w swym przekazie – może studzić
„pozytywną szajbę” na punkcie behawio-
ralnych szturchnięć (ang. nudging), jaka
zapanowała w ostatnich latach na świecie.
Pierwsza z instytucji zajmujących się tą
tematyką, The Behavioral Insights Team,
powstała w 2010 roku, powołana przez
brytyjski rząd, i funkcjonuje do dziś. Jej
amerykański odpowiednik – The Social
and Behavioral Sciences Team – nie miał
tyle szczęścia: powołany przez admini-
strację Baracka Obamy w 2015 roku został
rozwiązany krótko po objęciu urzędu pre-
zydenta przez Donalda Trumpa. Jednak
podobne instytucje powstały na całym
świecie – od Niemiec przez Singapur po
Australię. Zresztą – jak pokazuje polski
przykład – nie potrzeba specjalnej agencji,
by wprowadzać politykę zgodną z założe-
niami libertariańskiego paternalizmu,
który jest ideą stojącą za „szturchnięciami”:
jak twierdzą Cass A. Sunstein, Lucia A.
Reisch i Julius Rauber, różnego rodzaju
formy nudgingu wykorzystywane są w po-
nad 150 krajach świata.

Szturchaj do dobrego

Czym jest libertariański paternalizm? Po-
mysłodawcami tego oksymoronu byli nob-
lista z ekonomii Richard Thaler i Cass R.
Sunstein, którzy zresztą od opisania go
zaczynają swoją książkę „Nudge. Impro-
ving Decisions About Health, Wealth,
and Happiness” (w Polsce wyszła jako
„Impuls. Jak podejmować decyzje doty-
czące zdrowia, dobrobytu i szczęścia”; cy-
taty w dalszej części artykułu są moimi
tłumaczeniami angielskiej wersji książki –
przyp. aut.). Proponują, by w przeciw-
ieństwie do tradycyjnych metod nakła-
niania (lub zmuszania) ludzi do dokony-
wania wyborów preferowanych przez rzą-

dzących, kierować ich w stronę wyboru
„właściwego”, jednak pozostawiając im
swobodę. Lubisz jeść tłuste lub słodkie
potrawy? Nie zakażemy ci tego, ale w sto-
łówkach, które prowadzimy, będą umiesz-
czone poza twoim widokiem lub na dole
w menu. Nie jesteś specjalnie przekona-
ny – z jakiegokolwiek powodu – by stać
się dawcą organów po śmierci? Zawsze
możesz zastrzec, że się nie zgadzasz, ale
wstępnie uznamy, że chcesz zostać dawcą. 

Po co to wszystko? Istnieją pewne
wartości, które uważamy za obiektywnie
lepsze, np. to, by ludzie oszczędzali prąd
czy prowadzili zdrowy tryb życia. Niestety
ludzie nie są „ekonami”, nasza racjonal-
ność jest ograniczona. W myśleniu po-
sługujemy się dwoma systemami – jeden
z nich jest bardziej intuicyjny i automa-
tyczny, drugi bardziej refleksyjny i racjo-
nalny. Ten pierwszy może być przydatny
zwłaszcza w sytuacjach, w których decyzję
trzeba podejmować szybko – jednak nie-
rzadko posługujemy się nim (niekoniecznie
świadomie) także wtedy, gdy powinniśmy
użyć tego drugiego. Wtedy stosujemy
uproszczone reguły wnioskowania – czyli
heurystyki – które mogą prowadzić do
błędów poznawczych. Dlatego ludziom
należy pomóc podjąć odpowiednie wybory:
zarówno z punktu widzenia dobrobytu
społecznego, jak i ich własnego dobra,
bo – jak twierdzą zwolennicy „szturch-
nięć” – pomagają one także w podjęciu
decyzji, które byłyby bliższe intencji osoby
ją podejmującej. Co libertariańskiego jest
w takim paternalizmie? Pozostawiamy
ludziom swobodę i jeśli mimo naszych
usilnych prób nie chcą pójść wskazanym
przez nas tropem – to nie będziemy ich
do niczego zmuszać.

Tego typu rozwiązania bywają bar-
dziej efektywne, niż tradycyjne metody
kija (obowiązków i kar) czy – przede
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wszystkim – marchewki (np. zachęt
w postaci ulg podatkowych). Jak wskazują
Thaler, Sunstein i inni w artykule „Should
Governments Invest More In Nudging?”,
opublikowanym w 2017 roku w „Psycho-
logical Science”, okazuje się, że szturch-
nięcia wymagają mniejszego kosztu, by
skłonić jedną osobę np. do dodatkowego
oszczędzania na emeryturę, szczepień
(tam, gdzie są dobrowolne), czy oszczęd-
ności energii niż kampanie informacyjne,
a zwłaszcza ulgi podatkowe. Wyniki do-
tychczasowych rozwiązań pokazują, że
szturchnięcia rzeczywiście działają (choćby
w przypadku systemu automatycznego
zapisywania do pracowniczych programów
emerytalnych w Wielkiej Brytanii, na
czym wzorują się twórcy PPK).

Można powiedzieć, że w ten sposób
twórcy ekonomii behawioralnej rozwiązali
stary jak świat dylemat: wolność czy bez-
pieczeństwo (dobrobyt, zdrowie etc.). Czy
tak się rzeczywiście stało, sprawdźmy,
sięgając – późno, ale zawsze – po definicję
szturchnięcia. Otóż jest to, jak piszą Thaler
i Sunstein w swojej książce, „każda forma
architektury wyboru, która zmienia ludzkie
zachowanie w przewidywalny sposób, ani
nie zakazując żadnej z opcji, ani nie zmie-
niając znacząco ich bodźców ekonomicz-
nych. Interwencja będąca szturchnięciem

musi być łatwa i tania do uniknięcia”.
W innych miejscach Thaler dodaje, że
szturchnięcie, by móc być za takowe uzna-
ne, musi, być przejrzyste. Nie bez powodu
noblista wpisuje do swoich książek de-
dykację: „szturchaj do dobrego”.

Ciemna strona nudgingu

Już pojawiły się pojęcia takie, jak „ciemne
szturchnięcia” (dark nudges) czy używany
przez samego Thalera „muł” (sludges) –
oba opisują bazujące na badaniach beha-
wioralnych rozwiązania, które nie spełniają
warunków postawionych przez Sunsteina
i Thalera. Widoczne są one szczególnie
w sektorze rynkowym. Oto Uber stosuje
aplikację, która poprzez automatyczne
wskazywanie kierowcom coraz to nowych
klientów zachęca ich do pracy w nieskoń-
czoność. Thaler w artykule dla „New York
Times” przybliża chwyt jednej z gazet.
Pismo to za polityką rzekomego udzielania
czytelnikom próbnego dostępu za 1 funta
ukrywało praktyki, które nieuważnych
mogą wpędzić w koszty wyższe dziesiątki
razy – jego zdaniem nie spełniały one ża-
dnego z wymienionych pryncypiów. Po-
dobne przykłady – od chwytów bukma-
cherów po linie lotnicze – można mnożyć. 

Czy rządzący państwami nie mogliby
sięgać po takie praktyki także w niecnych
celach? Oczywiście, że mogliby. Ponadto
sama idea nudgingu budzi poważne etycz-
ne wątpliwości, mające swoje praktyczne
implikacje. Ludzie różnią się preferencjami
i opiniami na temat tego, co jest dla nich
dobre. Nie musimy w tym zakresie sięgać
po argumenty obrazujące wolność jako
prawo do wpędzenia się w raka płuc, al-
koholizm czy cukrzycę, by to zauważyć.
Trzymajmy się już przykładu PPK: ludzie
mogą mieć inne preferencje odnośnie wy-
korzystania swoich pieniędzy w danym
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momencie. Jednak nawet jeśli uznamy,
że decydując się na to, by nie odkładać
pieniędzy na starość, działają nierozważnie
i dla ich dobra należy to zmienić, to wcale
nie znaczy, że musi im odpowiadać pre-
ferowana przez nas strategia inwestycyjna.
Są ludzie, którzy zamiast odkładać pie-
niądze np. na PPK będą chcieli zainwes-
tować w coś na własny rachunek, np.
w nieruchomości. Reguły ustalone przez
ustawodawcę zakładają, że – w uprosz-
czeniu – duża część środków będzie prze-
znaczona na inwestycje na giełdzie, w tym
zwłaszcza w duże spółki skarbu państwa.
Nie musimy mieć pewności, że będą one
dobrze zarządzane i przyniosą odpowied-
nie zwroty. Oczywiście możliwość opt-
outu świadczy o wyższości szturchnięć
nad przymusową alokacją – ale dlaczego
z góry musimy zakładać właśnie taką opcję? 

Innym problemem jest to, że gdy
rządzącym zależy, będą jak najbardziej
ograniczali możliwość zejścia z wytyczonej
obywatelom ścieżki. To już się dzieje,
a przykładem są choćby właśnie PPK,
gdzie nie da się wyciągnąć swoich pie-
niędzy bez poniesienia strat. Ponadto
o pierwotnej decyzji nieuczestniczenia
w programie trzeba pamiętać, bo co kilka
lat możemy zostać do niego bez wyrażenia
zgody wciągnięci. Sytuacja, w której pro-
gram rządowy jest tym bardziej efektywny,
im bardziej jesteśmy leniwi, może powo-
dować, że politykom będzie się coraz bar-
dziej opłacało ograniczać naszą odpowie-
dzialność za podejmowane decyzje. A to
nie wróży dobrze swobodzie ich podej-
mowania.

Złoty tunel

Czy oznacza to, że z libertariańskiego pa-
ternalizmu należy całkowicie zrezygnować?
Niekoniecznie. Jego niewątpliwą przewagą

nad metodami „kija i marchewki” jest to,
że daje nam on możliwość ucieczki. Po-
nadto może być skuteczną i względnie
nieinwazyjną metodą przy nakłanianiu
ludzi do zaniechania działań, które po-
ciągają za sobą wysokie koszty zewnętrzne,
lub nakłanianiu ich do działań, które te
koszty niwelują – chodzi choćby o aspekty
dotyczące np. ochrony środowiska. Wil-
liam Hagman, David Andersson, Daniel
Västfjäll i Gustav Tinghög zaproponowali
w artykule „Public Views on Policies In-
volving Nudges” dla „The Review of Phi-
losophy and Psychology” podział na
szturchnięcia „prospołeczne” i „projed-
nostkowe”; te, o których piszę, można by
zaliczyć do tej pierwszej grupy. Skoro
wolność jednostki ma być ograniczona
wyłącznie wolnością drugiej jednostki,
nie widzę powodu, by państwo otaczało
taką odgórną opieką ludzi w zakresie np.
dodatkowego indywidualnego oszczędza-
nia czy stylu życia, którego skutki ponoszą
tylko oni sami.

Ale nawet jeśli się na to zdecyduje,
to są rozwiązania lepsze i gorsze. Im mniej
inwazyjne szturchnięcie, tym lepiej –
zresztą, jak pokazują badania, są one też
mocniej popierane przez ludzi. Dlatego
metoda, polegająca na automatycznym
objęciu kogoś programem i daniu mu do
wyboru opcji opt-out, należy do najbardziej
manipulacyjnych. Z drugiej strony Ralph
Hertwig i Till Grüne-Yanoff proponują,
by szturchnięcia zastąpić „doładowaniami”
(boosts). Te drugie różnią się od tych
pierwszych tym, że „starają się wzmacniać
ludzkie kompetencje poznawcze i moty-
wacyjne”, czego od szturchnięć nie można
oczekiwać. Różnice pokazują autorzy…
znowu na przykładzie nieszczęsnego do-
datkowego oszczędzania. „Doładowanie”
oznaczałoby nauczenie obywateli prostych
zasad dotyczących inwestowania, czy też
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próbę przekonania ich o konieczności od-
kładania poprzez uzmysłowienie ich związ-
ku z „przyszłym ja”, które będzie korzystało
w przyszłości z dzisiejszych naszych in-
westycji. Przedmiot „doładowania” mu-
siałby być jednak w pełni tego świadom
i sam dobrowolnie poddać się takiemu
uświadomieniu – podejrzewam też, że
takie metody byłyby bardziej kosztowne
i mniej efektywne; niemniej z pewnością
bardziej wolnościowe. Na marginesie war-
to zauważyć, że sami Sunstein i Thaler
w „Nudge” pozytywnie odnoszą się do
rozwiązań, które można by zaliczyć do
„boosts” (np. w zakresie informacji doty-
czącej transplantacji organów).

Nie miejmy jednak złudzeń, że uciek-
niemy od szturchnięć. Osiągnięcia eko-
nomii behawioralnej są po prostu zbyt
użyteczne dla firm i polityków, by z nich
zrezygnowali. Potrafią też wzmocnić sku-
teczność różnych polityk publicznych.
I są – wbrew idealistycznym założeniom
ich pomysłodawców – stosunkowo łatwe
do ukrycia. Jednak, jak słusznie piszą
Arad i Rubinstein, dobrobyt jednostki
nie zależy jedynie od materialnych skutków
działania, ale także od aspektów niema-
terialnych. Musimy pilnować, by przez
nadużywanie tego typu technik nie znaleźć
się w „architekturze wyboru”, przypomi-
nającej złoty, jednokierunkowy tunel. 
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Polska przyroda wydaje się od lat być
kulą u nogi rządzących. Na stanowisko
ministra środowiska powoływano już
różne osoby. Cześć z nich kompletnie nie
znała się na powierzonym sobie temacie.
Byli i tacy, jak minister Szyszko, z wy-
kształceniem przyrodniczym, którego wizja
zarządzania przyrodą była radykalna i czy-
niła przyrodę mu poddaną. 

Dobra nowelizacja

Od 9 stycznia nie jest on jednak już mi-
nistrem środowiska. Co w tym czasie wy-
darzyło się w ochronie przyrody? Za nie-
wątpliwy sukces należy uznać nowelizację
prawa łowieckiego. Rzeczywistość w końcu
zweryfikowała mit o tym, jakoby Polki
i Polacy powszechnie akceptowali obo-
wiązujący model łowiectwa. Zdecydowana
większość respondentów pytanych w ra-
mach badań opinii publicznej sprzeciwiała
się udziałowi dzieci w polowaniach. Wielu
przeciwników miał również trening psów
myśliwskich na żywych zwierzętach. Warto
pamiętać, że w tym modelu nie było po-
szanowania prywatnej własności, mani-

festującej się tym, że myśliwy zgodnie
z prawem mógł wchodzić na cudzą ziemię
i na niej wykonywać polowania, nie oglą-
dając się na sprzeciw właściciela. Prezes
Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Ka-
czyński, dał się poznać jako przyjaciel
zwierząt, podobnie jak część posłów i se-
natorów PiS, deklarujących się po stronie
braci mniejszych. To ich konsekwentnemu
stanowisku i wsparciu grupy złożonej
z posłów Platformy Obywatelskiej i No-
woczesnej w czasie prac nad nowelizacją
prawa łowieckiego zawdzięczamy poro-
zumienie ponad politycznymi podziałami,
które doprowadziło do przeforsowania
nowelizacji prawa łowieckiego. Ta zmiana
była blokowana przez polityków różnych
opcji, których poseł Paweł Suski roboczo
nazwał Polską Partią Myśliwych. W sej-
mowych kuluarach, jeszcze przed nowe-
lizacją prawa łowieckiego, była mowa
o tym, że jeszcze nikt z myśliwymi nie
wygrał w sejmie. I takie wrażenie miałem
na kolejnych posiedzeniach sejmowych
komisji, które rozpatrywały nowelizację
prawa łowieckiego. Panował na nich duch
byłego ministra Szyszki i jedynie posłowie

PaWeł Średziński
Dziennikarz, miłośnik przyrody, rzecznik Fundacji Dziedzictwo
Przyrodnicze i redaktor Magazynu Poświęconego Przyrodzie
natropie.tv

Niebawem minie rok, od kiedy ministrem środowiska nie jest już kontro-
wersyjny Jan Szyszko. Jednak na Wawelskiej wciąż obecny jest jego duch 

znowu w przyrodzie nam nie wyszło



parlamentarnej opozycji, za wyjątkiem
PSL i Kukiz’15, bronili poprawek strony
społecznej. Doszło do kuriozalnej wręcz
sytuacji, kiedy członkowie komisji z PiS
głosowali przeciwko poprawkom złożonym
przez PiS, uwzględniającym postulaty
strony społecznej. 

Na szczęście dla nowelizacji, udało
się przeforsować dobre zmiany prawa ło-
wieckiego na forum parlamentu. Legisla-
cyjny kompromis, który nie oznacza ani
końca łowiectwa, ani początku „panowania
wegan i buddystów”, stał się ciałem. Jed-
nak myśliwi postanowili nie składać broni
i do dziś planują odwrócenie symbolicz-
nych zmian w prawie łowieckim. Niestety
znów mogą liczyć na sojuszników w mi-
nisterstwie środowiska, które bez szerokich
konsultacji społecznych postanowiło roz-
patrzyć poprawki myśliwych przywracające
nie tylko udział dzieci w polowaniach,
ale jednocześnie wprowadzić polowania
z łukiem i to na terenach zurbanizowanych. 

Duch ministra Szyszki

Duch ministra Szyszki, który musiał odejść
ze stanowiska, po zmianie na stanowisku
premiera, jest wciąż żywy w gmachu mi-
nisterstwa. Nowy szef resortu minister
Henryk Kowalczyk, matematyk z wy-
kształcenia, był pozornym odświeżeniem
wizerunku ministerstwa, które pod rzą-
dami Szyszki przeżywało wizerunkowy
kryzys. Przyroda była czymś nowym dla
ministra. 

Kolejne zmiany nastąpiły na stano-
wisku wiceministra. Małgorzata Golińska,
wcześniej pracownica Lasów Państwo-
wych, stała się osobą od spraw kryzyso-
wych. To ona wypowiadała się w sprawie
kontrowersyjnej sprawy komercyjnego
odstrzału żubrów, czy Puszczy Białowie-
skiej. Trafiła przed kamery. I nie popełniała

już błędów Szyszki, co nie było aż tak
trudne. Wystarczyło wypowiadać się
w inny sposób niż poprzednik Kowalczyka,
któremu trzeba przyznać jedno – mówił
co myślał.

Jednak nominacja Golińskiej nie
uchroniła jej przełożonego przed kolejnymi
wpadkami. W jednym z wywiadów, tym
razem udzielonym „Gazecie Wyborczej”,
powiedział w komentarzu do niechlubnego
„lex Szyszko”, liberalizującego kwestie
wycinki drzew: „Sam wyciąłem drzewa
na swojej działce i mam piękną zieleń.
To jest proces – za kilkadziesiąt lat bę-
dziemy potrzebować drzew, więc zamiast
czekać, aż stare obumrze, lepiej dziś za-
sadzić nowe”. Z kolei na spotkaniu w Mła-
wie z jej mieszkańcami mówił, że żyjemy
w czasach nadmiernej wrażliwości
w ochronie zwierząt. Zapytany o odstrzał
zwierząt chronionych powiedział: „My
wprowadziliśmy taką zasadę. RDOS-ie
mają wręcz sugestię, żeby bardzo chętnie
wyrażać zgody na odstrzały zwierząt chro-
nionych gatunkowo: żubry, łosie, bob-
ry… Żubry też tam sporo szkód robią. Co
do wilków, to potrzeby nie są mocno zgła-
szane, ale myślę, że zajdzie taka potrzeba”. 

Nie można nie ulec wrażeniu, że no-
minacja Kowalczyka była nieudaną próbą
ugaszenia pożaru. Nie było już mowy
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o naprawieniu szkód wyrządzonych przez
walec polityki byłego ministra Szyszki.
Były natomiast próby odwrócenia uwagi
od rzeczywistych problemów. Okazało
się, że „nagle” płoną wysypiska odpadów
sprowadzanych do Polski, i resort, który
odpowiada również nadzór nad gospo-
darką odpadami wydawał się zdziwiony,
tym, że takie wysypiska są w Polsce. Pro-
blem pożarów w takich miejscach nie jest
nowy. Podobnie jak porzucanie odpadów
przez znikające po ich sprowadzeniu spół-
ki. Jednak w tym roku odpadowy problem
został nagłośniony medialnie. I to mediom
zawdzięczamy w dużej mierze to, że doszło
do potrzebnej nowelizacji ustawy o od-
padach. Skrócenie czasu składowania od-
padów z trzech lat do jednego roku, jak
i zaostrzenie nadzoru nad wysypiskami
ucywilizują obrót śmieciami, które trafiają
do nas również z Europy Zachodniej. 

Potem przyszła kolej na aferę zam-
kową w Stobnicy. Tym razem resort za-
sugerował, że ci, którzy bronią Puszczy
Białowieskiej, nie pojawili się w Puszczy
Noteckiej i nie interesowała ich stobnicka
inwestycja, bo inwestor miał im – rzekomo
- zapłacić. Okazało się jednak, że na zamek
zgodę wydali urzędnicy, a miejscowi sa-
morządowcy tak z PiS jak i z PO, nie
sprzeciwiali się budowie. Jednak nie tylko
na tym odcinku działo się źle. Nowy mi-
nister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanow-
ski, już na początku swojej resortowej
kariery zgodził się na stosowanie przez
rolników szkodliwych neonikotynoidów.
Nie konsultował tej decyzji z polskimi
pszczelarzami, którzy są grupą zagrożoną
chemikaliami stosowanymi w rolnictwie.
Okazuje się jednak, że pszczoła nie jest
taka ważna. A pszczelarze nie mają tak
dużej siły przebicia.

Nowy szef resortu nie jest również
zwolennikiem obrony praw zwierząt, o któ-

rych przestrzeganie zabiega sam prezes
PiS. Ardanowski należy bowiem do prze-
ciwników zakazu hodowli norek. Wynikać
to może z czystej wyborczej kalkulacji,
ale również i z osobistych przekonań. Ar-
danowski w wypowiedziach medialnych
powtarzał, że jest zwolennikiem utrzy-
mania takiej futerkowej produkcji. W ten
sposób projekt zmian w prawie, które
forsowali sejmowi przyjaciele zwierząt
z różnych ugrupowań, znów z wyłączeniem
PSL i Kukiz’15, może trafić na górę lodową,
a właściwie do sejmowej zamrażarki.

Stulecie niepodległości bez parków
narodowych

Rok 2018 to nie tylko czyny, ale i zanie-
dbania. W tym roku obchodziliśmy setną
rocznicę ogłoszenia niepodległości. Nie
było jednak w oficjalnym przekazie z rocz-
nicowych obchodów polskiej przyrody,
z której jako kraj powinniśmy być dumni.
I zrobić wszystko, aby ocalić najcenniejsze
fragmenty Polski, wciąż niechronionych
przez parki narodowe i rezerwaty. Tych
terenów wcale nie jest tak wiele – a szanse
są, bo przykładowo od lat jednym z sym-
patyków powołania Turnickiego Parku
Narodowego jest marszałek sejmu, Marek
Kuchciński z PiS. Z kolei inicjatorem dzia-
łań na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej
był prezydent Lech Kaczyński. W obu
miejscach jest wciąż odczuwalny impas.

W Puszczy Białowieskiej dopiero wy-
rok unijnego Trybunału Sprawiedliwości
z kwietnia 2018 rok potwierdził, że zwięk-
szona wycinka była niezgodna z prawem
Unii Europejskiej. „Polska nie zapewniła
skutecznego zakazu celowego zabijania,
niepokojenia, pogarszania stanu i nisz-
czenia terenów dla gatunków chronionych
przez unijne dyrektywy” – stwierdził od-
czytujący wyrok Trybunału sędzia Marek
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Safjan. Tym samym upadła cała argu-
mentacja, stworzona przez ministra Szysz-
ko na potrzeby uzasadnienia wycinki.
Nowy minister środowiska obiecało za-
stosować się do wyroku, ale w Puszczy
Białowieskiej wycinka zrobiła już swoje.
Na brak zainteresowania ze strony władz
trafiła również inicjatywa wybitnych nau-
kowców, postulujących poszerzenie Bia-
łowieskiego Parku Narodowego. Podobny
impas panuje w sprawie Turnickiego
Parku Narodowego. W tym roku ukazała
się zaktualizowana dokumentacja, która
potwierdza potrzebę utworzenia parku
narodowego. Zamiast zaangażowania się
resortu środowiska w tę sprawę, byliśmy
świadkami dalszego zniechęcania samo-
rządów do idei ochrony turnickich lasów,
czemu sprzyjała kampania wyborcza.

Na przeszkodzie wciąż stoi wadliwe
prawo zmienione po 2000 roku, które
zablokowało możliwość tworzenia i po-
szerzenia parków narodowych. Wymagana
jest zgoda samorządów. A takiej zgody
nie ma. W ten sposób minister środowiska
może umyć ręce i powiedzieć: ale ja nic
nie mogę. Co więcej, ta bezczynność idzie
w parze z brakiem inicjatywy. Po co mi-
nistrowi problem i wymyślanie sposobów
na to, jak zachęcić lokalną społeczność
i samorządy do poparcia idei parku? Nikt
z resortu nie proponuje specjalnego wspar-

cia finansowego, które mogłoby pomóc
w wygraniu oponentów dla sprawy parku.
Nie ma zatem politycznej woli i zrozu-
mienia, a na to nakłada się jeszcze silna
presja ze strony Lasów Państwowych,
które nie chcą utracić kontroli nad tak
ważnymi miejscami jak Puszcza Biało-
wieska, dawne Państwo Arłamowskie
i otulina Bieszczadzkiego Parku Narodo-
wego. Pomimo że nadleśnictwa na tym
obszarze nie są rentowne i do tego, aby
mogły wycinać drzewa, dopłacają inne
Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych,
co już jest absurdem, nikt nie chce zająć
się reformą polskiego systemu ochrony
przyrody, a przynajmniej prawnym usank-
cjonowaniem nowego podziału funkcjo-
nalnego polskich lasów. 

Kiedy odchodzą wody

Nie umarł również pomysł udrażniania
i kaskadyzacji polskich rzek. Sztandaro-
wym przykładem jest Wisła, która od lat
żyje w zawieszeniu. Plany kolejnego stop-
nia wodnego, którego lokalizacje nie-
znacznie się zmieniają wciąż są żywe. Te
plany odradzają się, bez względu na poli-
tyczną opcję u steru władzy. Przyjmują
różną formę, ale w tym roku premier Ma-
teusz Morawiecki zapowiedział, że ruszą
przetargi związane z budową drugiego
stopnia na Wiśle w Siarzewie. Warto przy-
pomnieć, że jego budowa jest motywowana
zagrożeniem powodziowym, związanym
z zaporą we Włocławku. Jednak zamiast
rozwiązać problem włocławskiego stopnia,
powstanie kolejny, a potem będzie powód,
żeby budować następne przegrody. Jest
to pomysł rodem z PRL, którego nie udało
się zrealizować komunistom. Włocławek,
zamiast być nauczką, stanie się przyczyną
kolejnej ekologicznej katastrofy o nazwie
Siarzewo. 
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Przegradzanie rzek doprowadziło już
w czasach PRL do tego, że z Wisły zniknął
łosoś. Wiedzą o tym dobrze wędkarze,
którzy nie są zwolennikami regulacji i kas-
kadyzacji cieków wodnych. Jednak ich
opinia w tym przypadku nie jest taka is-
totna, a jako środowisko, pomimo że licz-
ne, nie są aż tak dobrze zorganizowani
i nie dysponują odpowiednim potencjałem
mobilizacyjnym. 

Dziś nikt z rzecznych planistów nie
wyjaśnia opinii publicznej, że regulacja
rzek zwiększa ryzyko powodziowe. Od
dekad w Polsce panuje przekonanie, że
rzekę można uwięzić i rozkazać jej płynąć
tak, jak chciałby tego człowiek. Jednak
kiedy nadchodzą ulewne deszcze albo
gwałtowna odwilż, nawet najwyższy wał
przeciwpowodziowy nie zabezpieczy daw-
nych terenów zalewowych przed powodzią.
Skutecznym sposobem jest natomiast od-
dawanie rzekom ich dawnych rozlewisk,
z których wyrugował je człowiek. Już daw-
no powinien w Polsce obowiązywać zakaz
budowy domów na terenach zalewowych.
Inną możliwością byłoby pozbawienie pra-
wa do pomocy materialnej państwa tych,
którzy świadomie osiedlają się na terenie
zagrożonym zalaniem. Niestety w tym za-
kresie nic się nie zmieniło. I wiele wskazuje
na to, że czeka nas kosztowne planowanie
i wdrażanie wizji ujarzmiania rzek. 

Jednym z jej elementów jest plan
budowy rzecznych autostrad. Stawianie
na transport rzeczny jest wizją nieodpo-
wiedzialną ekonomicznie. Szacowane kosz-
ty przywrócenia żeglowności polski rzek
wynoszą 70 miliardów złotych, a zdaniem
ekspertów są niedoszacowane. Bo w na-
szym kraju te szlaki wodne Odry i Wisły

trzeba byłoby zbudować od nowa. Reali-
zacja takich inwestycji jest bardzo droga.
Jak zauważa hydrolog dr Janusz Żela-
ziński, Francuzi wycofali się z planów
wielkiej regulacji Loary po tym, jak poddali
analizie koszty takiego działania. Poza
tym nie wystarcza jednorazowe działanie.
Co roku będą potrzebne kolejne miliardy
złotych, aby taką infrastrukturę hydro-
techniczną utrzymać. Nie wybroni pomysłu
udrażniania rzek dla żeglugi nawet argu-
ment mniejszej emisyjności z transportu
drogowego. Zakładany tonaż towarów,
które miałyby płynąć rzekami, wynosi po-
nad 30 milionów ton rocznie. A to zdaniem
ekspertów ograniczy emisję CO2, gene-
rowaną przez transport samochodowy,
o zaledwie 1% proc. Znacznie efektyw-
niejsze, również kosztowo, byłoby za-
troszczenie się o transport kolejowy. Dla-
czego milionów wydawanych na kolejne
wizje nie skierować na rzeczywistą i szybką
poprawę transportu kolejowego? Postulat
„TIR-y na tory” wciąż czeka na swoich
wykonawców. 

Przedwiośnie, a nawet zima

Podsumowując rok 2018, należy podkre-
ślić, że nowelizacja prawa łowieckiego nie
uczyniła wiosny. Była raczej przedwioś-
niem. Potrzebnym, ale zbyt incydental-
nym. Więcej było porażek i niewykorzys-
tanych szans, które sprawiły, że najwięk-
szym przegranym znów jest polska przy-
roda. Przegrywa również polska prawica,
która wydaje się nie rozumieć, że wśród
miłośników przyrody nie znajdzie wy-
łącznie „lewaków, wegan i buddystów”. 

38

THINKZINE, nr 1(103)/2019, 9 stycznia–5 lutego 2019 www.nowakonfederacja.pl



39

THINKZINE, nr 1(103)/2019, 9 stycznia–5 lutego 2019 www.nowakonfederacja.pl

W tym roku przypadają dwie okrągłe
rocznice związane ze Stepanem Banderą –
110. rocznica jego urodzin (1 stycznia)
i 60. – jego śmierci (15 października).
Dlatego od przeszło miesiąca obserwujemy
kolejną falę emocji wokół Bandery. 23
listopada 2018 r. szef rosyjskiego MSZ
Siergiej Ławrow podczas konferencji pra-
sowej po spotkaniu z ministrem spraw
zagranicznych Włoch stwierdził, że Ban-
dera został skazany przez Trybunał w No-
rymberdze. 5 grudnia grupa ukraińskich
deputowanych wystąpiła z ideą przywró-
cenia Banderze tytułu „bohatera Ukrainy”.
W dokumencie wyjaśniającym do tego
projektu pisano, że był on jednym z głów-
nych inicjatorów stworzenia UPA. Ko-
mentujący powyższą ideę kierownik ukra-
ińskiego IPN, Wołodymyr Wjatrowycz,
przyrównał Banderę do Józefa Piłsud-
skiego. 11 grudnia Lwowska Rada Obwo-
dowa ogłosiła rok 2019 w obwodzie rokiem
Stepana Bandery i OUN. W odpowiedzi
ambasador Izraela Joel Lion za pośred-
nictwem mediów społecznościowych
oświadczył, iż Bandera „bezpośrednio brał

udział w strasznych antysemickich zbrod-
niach”. Wszystkie te stwierdzenia i oceny
są albo przesadzone albo po prostu fał-
szywe. Ale po kolei.

Polityk klasy C 

Urodzony 1 stycznia 1909 roku w Uhry-
nowie Starym Bandera wcześnie zaczął
działać w różnych ukraińskich ruchach
kulturowych i politycznych, by w drugiej
połowie lat 20-tych XX wieku związać
się z ruchem nacjonalistycznym. W 1929
roku wstąpił do Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów i – w różnych jej posta-
ciach – był z nią związany do śmierci.
W niemal wszystkich szkicach biograficz-
nych Bandery centralne miejsce zajmują
trzy wydarzenia. Są to: pobyt w polskich
więzieniach (1934-1939), zamknięcie
w niemieckim areszcie, a następnie w obo-
zie koncentracyjnym (1941-1944) oraz
śmierć z ręki sowieckiego agenta Bohdana
Staszyńskiego (1959 r.). Przyznają Pań-
stwo, że to dość kiepskie CV jak na boha-
tera. A tak naprawdę, to dopiero początek.

marek WojNar
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Stepan Bandera ma dwie legendy: czarną i złotą. Pierwszą stworzyła
przede wszystkim sowiecka propaganda. Złota jest autorstwa nacjonalis-
tycznej emigracji ukraińskiej. Obie są mocno przesadzone

Bandera – nieudacznik, 
z którego zrobiono bohatera i ludobójcę

https://www.facebook.com/IsraelinUkraine/photos/a.149962261718224/1938361709544928/?type=3&theater
http://www.oblrada.lviv.ua/news.php?news/4120/group/19
https://www.radiosvoboda.org/a/29645278.html
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65070
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3419635


Lata spędzone przez Banderę w zamknię-
ciu wyznaczały na linii czasu pozostałe
okresy jego aktywności. Pierwszy z nich
to lata 1931-1934, kiedy to Bandera stał
na czele aparatu propagandowego OUN
w II Rzeczypospolitej, a następnie kierował
całą organizacją. Będąc liderem krajowej
OUN, Bandera nadał większego rozmachu
działaniom organizacji. Organizacja prze-
prowadziła całą serię kampanii propa-
gandowych, wymierzonych w polski sys-
tem edukacji czy monopole państwowe.

Przede wszystkim na niespotykaną wcześ-
niej skalę OUN sięgnął po terror indywi-
dualny. Zabójstwa pracownika sowieckiego
konsulatu Aleksieja Majłowa, dyrektora
ukraińskiego gimnazjum we Lwowie Iwa-
na Babija, a zwłaszcza ministra spraw
wewnętrznych Bronisława Pierackiego –
owszem – dodawały nacjonalistom po-
pularności. Ale ich obiektywny bilans był
dla organizacji tragiczny. Aresztowania
przeprowadzone przez policję w czerwcu
1934 r. objęły 800 członków OUN. Kie-
rownictwo krajowe zostało rozbite. Sam
Bandera tylko dzięki ugodzie między wła-
dzą a legalnymi partiami ukraińskimi
uniknął śmierci (wyrok zmieniono mu
na dożywocie). Udało mu się przedwcześ-
nie opuścić więzienie we wrześniu 1939 r.
Od razu rzucił się w wir wewnętrznej
walki w organizacji, która w 1940 r. do-
prowadziła do podziału OUN na dwie

zwalczające się frakcje: Bandery (OUN-B)
i Andrija Melnyka (OUN-M). Tylko do
czerwca 1941 r. w krwawym konflikcie
życie straciło 400 melnykowców i 200
banderowców. Aby tego było mało, w dru-
giej połowie 1941 r. OUN-B opuściła le-
wicująca grupa Iwana Mitryngi, który
również nie mógł znaleźć porozumienia
z Banderą. Nieraz za dokonanie lidera
OUN-B uznaje się ogłoszenie „aktu od-
nowienia Państwa Ukraińskiego”. Fak-
tycznie była to próba stworzenia większej
terytorialnie i bardziej znaczącej politycz-
nie wersji ustaszowskiej Chorwacji. Niech
podsumowaniem dokonań Bandery będzie
punkt 3 tegoż dokumentu: „Odnowione
Państwo Ukraińskie będzie ściśle współ-
pracować z narodowo-socjalistycznymi
Wielkimi Niemcami, które pod przywódz-
twem Adolfa Hitlera tworzą nowy ład
w Europie i na świecie”. Niemcy jednak
nie chcieli współpracy z Banderą i ten
trafił do więzienia, a następnie do obozu,
z którego wyszedł w 1944 r. Pobyt na
emigracji to kolejne konflikty w ruchu
nacjonalistycznym i wreszcie podział
w 1954 r. na Zagraniczne Formacje OUN
i OUN za Granicą. Realny dorobek Ban-
dery to trzy podziały w ruchu nacjonalis-
tycznym, kilkaset ofiar w jego szeregach,
więzienia, obóz, odrzucone zaloty do Adol-
fa Hitlera i śmierć z ręki sowieckiego
agenta.  

Nie poświęcenie, lecz fanatyzm

Wydarzeniem, dzięki któremu Bandera
stał się znany opinii publicznej w II Rze-
czypospolitej, stała się jego nieugięta
postawa, wykazywana podczas procesów,
które nastąpiły po zabójstwie Pierackiego:
procesu warszawskiego (1935-1936)
i lwowskiego (1936). Niezłomność pre-
zentowana przez Banderę jawiła się i wielu
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Nie neguję tego, że Bandera

kochał ukrainę (tak jak ją

sobie wyobrażał), ale była to

miłość napędzana przez

dogmatyzm i fanatyzm



osobom jawi się nadal jako dowód jego
bezgranicznej i bezinteresownej miłości
do ojczyzny. Taka ocena jest jednak pół-
prawdą. Jest ona niczym opiewanie pięk-
nej powłoki bez postawienia pytania o to,
co znajduje się wewnątrz. Nie neguję tego,
że Bandera kochał Ukrainę (tak jak ją
sobie wyobrażał), ale była to miłość na-
pędzana przez dogmatyzm i fanatyzm.
Jako kilkunastoletni chłopiec sam siebie
poddawał torturom, aby być gotowym na
torturyw polskim więzieniu. Na studiach
odmawiał podawania ręki osobom, które
uważał za niedostatecznie ideowe. Te
cechy charakteru zachował jako krajowy
prowidnyk OUN. W czerwcu 1933 r. w Ber-
linie odbyła się jedna z kilku konferencji,
na których doszło do spotkania między
zagranicznym kierownictwem OUN, a na-
cjonalistami przebywającymi w kraju.
Bandera wraz z innym z młodych nacjo-
nalistów, Iwanem Gabrusewyczem, za-
atakowali gwałtownie przywódcę OUN,
Jewhena Konowalca, za utrzymywanie
kontaktów (swoją drogą bardzo ograni-
czonych) z politykami legalnych partii
ukraińskich. Ale nic innego lepiej nie opi-
suje fanatyzmu, dogmatyzmu i rewolu-
cjonizmu Bandery, niż słowa, których
użył w mowie końcowej na procesie lwow-
skim: „OUN ceni wartość ludzkiego życia;
bardzo ceni, ale nasza idea w naszym ro-
zumieniu jest tak wielka, że nie jednostki,
nie setki, a miliony ofiar należy poświęcić,
aby ją jednak zrealizować”. 

Ideolog i ludobójca wyobrażony

Jednak przesadzona jest także jego czarna
legenda. Stepan Bandera bardzo często
uznawany jest za ideologa ukraińskiego
nacjonalizmu. Za tego, który stworzył
jego podstawy, a tym samym pośrednio
przyczynił się do ludobójstwa Polaków

na Wołyniu. Podobne opinie powtarzają
nie tylko media rosyjskie czy portale zwią-
zane ze środowiskami kresowymi. W opub-
likowanym w „Jak nas piszą cyrylicą?”
Macieja Pieczyńskiego wywiadzie profes-
jonalny ukraiński historyk Ihor Iljuszyn
stwierdził: „Bandera odpowiada za Wołyń
jak Marks za zbrodnie komunizmu”. Nic
bardziej mylnego. Owszem, w latach 1931-
1933 r. kierował aparatem propagando-
wym Krajowej Egzekutywy OUN i odpo-
wiadał za dystrybucję nielegalnych wydań.
Niemniej niemożliwe jest stwierdzenie,
czy publikował wówczas jakiekolwiek ar-
tykuły prasowe. Podziemne periodyki
OUN i jego junactwa takie jak „Biuletyn
Krajowej Egzekutywy OUN na Ziemiach
Zachodnioukraińskich”, „Junak” czy „Ju-
nactwo”, nie ujawniały z przyczyn kon-
spiracyjnych nazwisk autorów publiko-
wanych artykułów. Nie znamy też ani
jednej pracy teoretycznej ani nawet bro-
szury autorstwa Bandery. Brak wzmianek
o istnieniu takich prac we wspomnieniach
innych działaczy OUN. W latach siedem-
dziesiątych na emigracji wydany został
zbiór tekstów ideowych Bandery, „Per-
spektywy ukraińskiej rewolucji”, który jed-
nak zawiera artykuły napisane na emigracji.
Można zakładać, że gdyby Bandera rze-
czywiście pisał artykuły o charakterze ideo-
logicznym już w latach trzydziestych, to
zostałyby one później opublikowane (tak
się stało w przypadku tekstów jego bliskiego
współpracownika, Jarosława Stećki). 

Bardzo naciągana jest również kon-
cepcja o odpowiedzialności, którą Bandera
rzekomo ponosi za zbrodnię wołyńską.
Plany etnicznej czystki pojawiły się kon-
cepcji politycznej OUN w latach 1937-
1938 r. Mychajło Kołodziński w pracy
„Doktryna wojenna ukraińskich nacjo-
nalistów” pisał, że podczas powstania na-
cjonalistycznego nadarzy się „okazja wy-
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mieść dosłownie do ostatniej nogi polski
element z ziem zachodnioukraińskich”,
i w ten sposób zakończyć polskie pretensje
o polskim charakterze tych ziem. Jarosław
Stećko w dokumentach związanych z przy-
gotowaniem drugiego kongresu OUN wy-
mieniał środki, jakimi można postępować
z mniejszościami narodowymi. Były to:
asymilacja, deportacja oraz „środki fi-
zyczne”. Zróżnicowanie dwóch ostatnich
kategorii podpowiada nam, że już w 1937 r.
działacz ten rozważał czystkę etniczną.

Kiedy powstawały te koncepcje, Bandera
siedział w polskim więzieniu. Istnieje
tylko jedno źródło wskazujące na stosunek
lidera OUN-B do Polaków. Członkini tej
organizacji Daria Rebet wspominała
w 1989 r., że jej mąż Łew Rebet na kra-
kowskim kongresie OUN-B w kwietniu
1941 r. próbował odwodzić Banderę od
fanatycznego rewolucjonizmu w walce
z Polakami. Zawierzenie temu źródłu jest
kuszące, gdy weźmiemy pod uwagę naszą
pamięć. Ale jego wartość jest niepewna,
gdyż Rebet działała na emigracji we frakcji
OUN skonfliktowanej z Banderą. Biorąc
pod uwagę wyżej opisane osobowościowe
cechy Bandery można przypuszczać, że
do planu zbrodni na Polakach by się przy-
chylił (albo po prostu się przychylił). Ale
nie on ten plan wymyślił. Nie on również
go realizował. 

Symbol podziałów 

Bandera ma dwie legendy: czarną i złotą.
Pierwszą stworzyła przede wszystkim so-
wiecka propaganda. Dziś umacniana jest
ona wspólnymi siłami Rosji, Żydów i pol-
skich kresowian. Złotą legendę Bandery
stworzyła nacjonalistyczna emigracja ukra-
ińska, której ideowi spadkobiercy od
2014 r. próbują (z marnym skutkiem)
kreować nową ukraińską pamięć. Walczące
ze sobą legendy nie tylko przeceniają his-
toryczne znaczenie przywódcy OUN-B.
Przeceniają również znaczenie pamięci
o nim. Nie tak dawno w wywiadzie udzie-
lonym „Wprost” były prezydent Ukrainy
Wiktor Juszczenko nawoływał do Polaków,
byśmy zrozumieli fakt, że Bandera jest
ukraińskim bohaterem. To samo twier-
dzenie niczym mantrę powtarza prezes
ukraińskiego IPN, Wołodymyr Wjatro-
wycz. Jeżeli z kolei posłuchamy księdza
Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, wejdzie-
my na portal Kresy.pl, albo pooglądamy
rosyjską telewizję państwową to otrzy-
mamy… całkiem podobny obraz. Bandera
także okaże się ukraińskim bohaterem,
a Ukraina stanie się oazą „banderyzmu”.
Tylko tam gdzie jego zwolennicy krzyczeli
„chwała!”, jego przeciwnicy odpowiedzą –
„hańba!”. Jeżeli zaś sięgnąć do badań
opinii społecznej, to zobaczymy coś zu-
pełnie innego. Według ostatniego badania
stosunku Ukraińców do postaci histo-
rycznych przeprowadzonego przez pra-
cownię „Rejtinh”, pozytywnie do Bandery
odnosi się 36 proc. Ukraińców. W tym
samym badaniu lepsze wyniki otrzyma-
li… Piotr I (43 proc.) i Leonid Breżniew
(47 proc.). Jak pokazują niemal wszystkie
sondaże opinii społecznej, o wiele lepiej
aniżeli do Bandery Ukraińcy odnoszą się
do Armii Czerwonej (57 proc. pozytywnych

42

THINKZINE, nr 1(103)/2019, 9 stycznia–5 lutego 2019 www.nowakonfederacja.pl

„kult Bandery” ciągle skupia

się w trzech obwodach

galicyjskich (w mniejszym

stopniu także w dwóch

wołyńskich)

http://konieczna-salamatin.eu/pliki/Wydarzenia_Ludzie_Historia_2018.pdf
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/dinamika_otnosheniya_k_golodomoru_1932-33_gg_noyabr_2018.html
https://www.wprost.pl/tylko-u-nas/10169357/juszczenko-dla-wprost-o-niepodleglosc-ukrainy-bandera-walczyl-tymi-samymi-metodami-co-pilsudski-o-polske.html


wskazań w sondażu w ramach projektu
„Kultury historyczne w procesie przemian:
uzgadnianie pamięci, historii i tożsamości
we współczesnej Europie Środkowej
i Wschodniej”). Ba, w sondażu przepro-
wadzonym przez Kijowski Międzynaro-
dowy Instytut Socjologii i Centrum Le-
wady, 48 proc. Ukraińców zadeklarowało
pozytywny stosunek do… Rosji (zdaję
sobie sprawę z pewnej problematyczności
porównywania różnych sondaży). Należy
przyznać, że tendencje dla Bandery po
Majdanie są umiarkowanie korzystne. Ale
i tu liczba jego zwolenników rośnie wolno,
szybciej zwiększa się ilość niezdecydowa-
nych kosztem oponentów (można to tłu-
maczyć zjawiskiem poprawności patrio-
tycznej). Faktycznie jednak „kult Bandery”
ciągle skupia się w trzech obwodach gali-
cyjskich (w mniejszym stopniu także
w dwóch wołyńskich). Zarazem postać
przywódcy OUN-B jest cały czas silnie
kontestowana na południu i wschodzie
Ukrainy. Jeżeli coś powinno nas niepokoić,
to przykłady przekraczania przez kult
Bandery Zbrucza. Tu warto przypomnieć,
że w lipcu ubiegłego roku żytomierska
Rada Obwodowa ogłosiła 2019 r. rokiem
Bandery na terenie obwodu. 

The Failed Hero 

Gdy pisałem ten tekst, przypominał mi
się artykuł Wasyla Rasewycza dla portalu
Zaxid.net pt. „Historia nieudaczników
i rezunów”, poświęcony koliszczyźnie
i próbom jej wpisania we współczesną
ukraińską politykę pamięci. Bandera
z pewnością nie był rezunem, ale niewąt-
pliwie był postacią mierną. Problema-
tyczność opierania na nim ukraińskiej
polityki historycznej dostrzegali nawet
niektórzy ukraińscy nacjonaliści. Jewhen
Stachiw, działacz banderowskiej party-

zantki w Donbasie w 2008 r., przekonywał,
że „Szuchewyczowi należy stawiać po-
mniki, a nie Banderze”. Z punktu widzenia
ukraińskiego nacjonalisty Stachiw miał
rację. Szuchewycz był zbrodniarzem i ko-
laborantem, ale jako bezpośredni dowódca
walki zbrojnej UPA jest postacią większego
formatu niż Bandera. Zresztą nie tylko
on. Próbując sobie wyobrazić symbol
Ukrainy, zmierzającej do Europy, do głowy
przychodzi postać słynnego ukraińskiego
socjalisty i federalisty Mychajła Draho-
manowa. Postacią znacznego formatu,
mieszczącą się w tradycji nacjonalistycznej
jest dowódca Strzelców Siczowych, a na-
stępnie pierwszy lider OUN, pułkownik
Jewhen Konowalec. Szukając perspekty-
wicznego symbolu walki z Rosją, można
byłoby sięgnąć do wyprawy Piotra Kona-
szewicza-Sahajdacznego na Moskwę czy
zwycięstwa Iwana Wyhowskiego pod Ko-
notopem. Na symbol Ukrainy demokra-
tycznej, narodowo-konserwatywnej czy
antyrosyjskiej lider OUN-B zwyczajnie
się nie nadaje.

Jednak Bandera jawi się jako idealna
figura polityki pamięci w hipotetycznym
państwie zdominowanym przez oligarchów
i pokropionym nacjonalistycznym sosem.
Byłby to wymarzony failed hero dla failed
state. I proszę się nie łudzić, że honoro-
wanie Bandery jest nam do pewnego stop-
nia na rękę, gdyż (niby) posiada ono wy-
miar antyrosyjski. Władisław Surkow (Pu-
tin się takimi rzeczami nie zajmuje) z pew-
nością wolałby, aby Ukraińcy gremialnie
wrócili do rosyjskich mitów historycznych.
Jeżeli jednak to się nie uda, to wówczas
dla Rosji znacznie lepsza będzie Ukraina
wściekle nacjonalistyczna, aniżeli ta, która
tworzy europejską perspektywę w odwo-
łaniu do dziedzictwa Drahomanowa, czy
tradycji ukraińskiego parlamentaryzmu
w Austro-Węgrzech i II RP. 
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Gdybym miał określić jednym zdaniem
kadencję Parlamentu Europejskiego w la-
tach 2014–2019, określiłbym ją kadencją
wewnętrznych przemian. Był to bowiem
okres ważny dla tożsamości elit politycz-
nych UE, przede wszystkich elit konty-
nentalnych, które od wielu lat przyglądają
się Europie z punktu widzenia Brukseli
i procesu integracji europejskiej. Ich na-
stawienie wobec spraw wewnętrznych
Unii (postrzeganie praworządności, in-
terpretacja wartości unijnych zapisanych
w Traktatach, granica między tym co we-
wnątrzkrajowe, a tym, co unijne), spraw
zewnętrznych (agresywna i imperialna
polityka Putina, wojna na Ukrainie, nowy
prezydent USA o kontrowersyjnych po-
glądach na UE, działania Chin wobec
 Europy) zmieniało się w tej kadencji kil-
kukrotnie. Europosłowie we wszystkich
tych procesach uczestniczyli i byli często
wyrazicielami tych zmian. Nie pod wpły-
wem głębokiej autorefleksji, ale pod wpły-
wem dotkliwych zdarzeń na świecie
i w Europie. 

Eurosceptycyzm już nie jest
populizmem?

Najlepszym być może przykładem na to
jest zimny prysznic od Brytyjczyków. Nie-
wyobrażalne stało się możliwe: duży i bo-
gaty kraj europejski nie chce być dłużej
częścią UE, choć podpisał wcześniej Trak-
taty i przeprowadza procedurę wyjścia,
która jest nie do podważenia na gruncie
prawnym i politycznym. Nie da się dłużej
udawać, że wszystko w Unii jest super,
a krytyka obecnego stanu to tylko popu-
listyczne pomysły politycznych frustratów. 

Najbardziej wpływowi europosłowie
tej kadencji i „europoselskie masy” zmie-
niały więc zdanie i podejście w kilku waż-
nych sferach. Pierwszym tego przykładem
jest podejście do eurosceptycyzmu.
W sierpniu 2014 r. eurosceptycy wciąż
byli traktowani wyłącznie jak zło konieczne
i polityczni populiści. Wydaje mi się, że
u progu 2019 r. największe partie widzą
lepiej potrzebę wewnętrznej reformy.
W warstwie języka, używanego w debacie

Błażej duBer
Politolog na co dzień pracujący w Parlamencie Europejsk

Upływająca kadencja Parlamentu Europejskiego była czasem przemian
tożsamości europejskich elit. Zmieniło się ich podejście do euroscepty-
ków i migracji

kadencja wewnętrznych przemian



unijnej, zmiana ta nie zawsze jest wi-
doczna, w tej sferze nie ma w polityce
europejskiej miejsca na jednoznaczne
przyznanie się do winy. Tu zasada „za-
chowania twarzy” jest święta. Mówi się
więc nadal o właściwych decyzjach
i dobrych rozwiązaniach, ale w praktyce
przyjmuje się zmienioną wersję zdarzeń
lub decyzji.

Bez wątpienia do tej zmiany przy-
czynił się wynik referendum „wyjściowego”
w Wielkiej Brytanii. Niektórzy chcą na
ten przełomowy moment patrzeć jako na
wielki sukces eurosceptyków a la Nigel
Farage. Do pewnego stopnia należy to
uznać, ale moim zdaniem teoria, że od
lat wyśmiewani eurosceptycy z mniejszych
frakcji wreszcie pokazali europejskiemu
mainstreamowi, na czym polega ich siła,
i utarli im nosa, jest lekko przesadzona.
Bliżej mi do prostej prawdy, w myśl której
siłą przeciwników integracji europejskich
jest kryzys partii głównego nurtu i utrata
przez nie zasadniczych komponentów toż-
samości. W przypadku Farage’a decydu-
jący był kryzys torysów i ich sposób przy-
wództwa nad Wielką Brytanią. I to właśnie
dotarło do głów dużej części unijnych elit.
Nawoływanie do reformy dużych partii
może wynikać z troski o stan UE. Anty-
elitarna międzynarodówka w typie Do-
nalda Trumpa i Marine LePen będzie

znaczyć mniej, jeśli duże partie chadeckie,
socjalistyczne czy liberalne będą zdolne
do zmian wewnętrznych w duchu odpo-
wiedzialności za Unię Europejską na miarę
aktualnych wyzwań.

Okołomigracyjny zwrot przez rufę

Drugim przykładem wewnętrznej zmiany
jest zwrot w stronę realizmu polityki mi-
gracyjnej w Europejskiej Partii Ludowej
(EPL): od decyzji Rady UE z września
2015 r. o przymusowej relokacji uchodź-
ców pomiędzy wszystkie kraje członkow-
skie (rząd Ewy Kopacz poparł tę decyzję,
ale już nowy rząd PiS w pierwszych sło-
wach po wyborach oprotestował ją i za-
powiedział jej niewykonywanie) aż do
„wyczerpania się tej decyzji” i de facto
odejścia od niej w roku 2018. Europosło-
wie największych frakcji początkowo bar-
dzo popierali linię objętą przez Radę i Ko-
misję w 2015 roku, a posłanki Metsola
(EPL, Malta) i Kyenge (Postępowy Sojusz
Socjalistów i Demokratów, Włochy) w ko-
misji Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrz-
nych przygotowały obszerny raport nt.
„całościowego podejścia UE do proble-
matyki migracji”. Naturalnie ze strony
frakcji najbardziej eurosceptycznych pły-
nęły głównie głosy krytyczne, ale już wśród
Europejskich Konserwatystów i Refor-
matorów odpowiedzialną za ten dokument
była dość progresywna społecznie polityk
Helga Stevens z Belgii. Raport popierał
oczywiście decyzje o relokacji i przyjęto
go w stosunku 459 głosów za i 206 przeciw. 

Potem nastąpiło wiele politycznych
i emocjonalnych szantaży, opór państw
Grupy Wyszehradzkiej, trudne doświad-
czenia innych krajów, które zdecydowały
się podjąć próbę wykonania decyzji
z 2015 r. Wątpię, czy w drugiej połowie
2018 roku wielu europosłów w rozmowach
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prywatnych byłoby gotowych równie en-
tuzjastycznie co w 2015 roku bronić decyzji
pierwotnej. A przynajmniej ja ich nie
znajduję. I nie chodzi mi tutaj o wałkowany
nie tylko w polskiej, ale głównie niemiec-
kiej debacie publicznej spór o to, kto miał
rację i emocjonalne tezy o tym, kto i co
ściąga na Europę daną postawą. Chodzi
mi proces wewnętrznej przemiany. Duża
część elity, zorientowawszy się, że nie ma
racji powoli zaczęła odchodzić od pier-
wotnej decyzji. W EPL, gdzie ogromny
wpływ Angeli Merkel jako szefowej CDU
i kanclerz Niemiec początkowo wyznaczył
oficjalne stanowisko „otwartych drzwi”,
już kilka miesięcy później powołano grupę
roboczą pod przewodnictwem szefa partii
Josepha Daula. W ramach jej prac stwo-
rzono dokument, przyjęty na kongresie
Europejskiej Partii Ludowej w 2017 r.,
w którym zawarto wiele z postulatów…
Viktora Orbána (oprócz tego, że jest on
premierem Węgier, jest też szefem partii –
członka EPL). Wewnętrzną debatę w du-
żych partiach często pomija się w analizie
życia publicznego, a to ważna składowa
efektów końcowych. Co znamienne, na
tymże kongresie Donald Tusk wygłosił
przemówienie, gdzie argumentował, że
„między wizją Angeli a wizją Viktora” jest
możliwe porozumienie.

Innym przykładem – wyznacznikiem
różnej atmosfery pierwszej i drugiej połowy
kadencji – może być dyrektywa o dom-
niemaniu niewinności. Bardzo łagodny
w swojej wymowie raport, który kładł na-
cisk na silne prawa jednostki, na obronę
oskarżonych i ich dobrego imienia przed
wydaniem prawomocnego wyroku, został
przyjęty na sesji plenarnej w Strasburgu
w styczniu 2016 roku. Dwa miesiące póź-
niej zdarzyły się zamachy terrorystyczne
w Brukseli, które nazwałbym – oczywiście
z pewną rezerwą – momentem przeło-

mowym tej kadencji. Nie tylko dały one
naturalne poczucie wspólnoty wszystkim
pracującym w Brukseli politykom i urzęd-
nikom, ale także uzmysłowiły elicie unijnej
realne zagrożenie. Po atakach mniej było
propozycji w stylu „domniemania nie-
winności” a w zamian szybko odblokowano
przez miesiące czekającą na wyjście z im-
pasu dyrektywę antyterrorystyczną, po-
głębiającą integrację w dziedzinie bez-
pieczeństwa i systemów sprawiedliwości.
Moi rozmówcy z Rady UE również po-
twierdzają wyraźny zwrot w stronę rea-
lizmu w tej instytucji począwszy od wiosny
2016 r.

Kto zyskał osobiście w polityce
europejskiej?

Politycznymi zwycięzcami tej kadencji są
moim zdaniem Antonio Tajani i po części
Nigel Farage, a na pewno Michel Barnier.
Tajani został przewodniczącym PE po-
mimo braku poparcia socjalistów, drugiej
największej frakcji tej kadencji. W czasach
trudnych dla włoskiej polityki ma wysokie
notowania wewnątrz UE. A to prawdziwy
weteran polityki europejskiej i wie o niej
dużo. Dwukrotnie pełnił funkcję komisa-
rza, europosłem jest od 1994 r., z prze-
rwami właśnie na obecność w Komisji
Europejskiej. Reprezentuje więc klasyczny
mainstream europejski. Jeśli duże partie
europejskie mają dokonać jakiejś reformy
wewnętrznej, to duża w tym rola Tajaniego. 

Z kolei Farage tuż po Brexicie oddał
władzę nad partią UKIP, pozostając prze-
wodniczącym frakcji parlamentarnej „Eu-
ropa Wolności i Demokracji Bezpośred-
niej”. W Brukseli widywany jest coraz
rzadziej, a jego rola w Brexicie jest moim
zdaniem przeceniana, ale jednak trzeba
uznać, że osiągnął zasadniczy cel swojej
agendy i sprowadził torysów do rogu za-
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równo na podwórku krajowym, jak i eu-
ropejskim, sprawiając, że realizują oni
dużą część jego postulatów.

Z pewnością zwycięzcą osobistym
drugiej połowy kadencji jest też Michel
Barnier, który prowadząc negocjacje bre-
xitowe w imieniu Unii zbierał głównie
pochwały. Angela Merkel nazwała wyne-
gocjowaną przez niego umowę „dyplo-
matycznym dziełem sztuki” – oczywiście
jeśli spojrzymy na ten dokument z per-
spektywy UE-27. Jako współtwórca nowej
konstrukcji UE bez Wielkiej Brytanii, Bar-
nier miałby duże szanse na to by zostać
kolejnym szefem Komisji Europejskiej,
o czym mówi się dużo na brukselskich
korytarzach. 

Kto osobiście stracił?

Wśród osobistych porażek tych pięciu lat
wymieniłbym Martina Schulza i – gene-
ralnie – socjalistów. Schulz święcił triumfy
w pierwszej połowie kadencji, pretendując
do roli lidera progresywnej Europy w spo-
rze z „trudnymi” rządami, takimi jak wę-
gierski i polski, a potem do roli lidera
zmian w ogóle. Gdy chadecy uparli się,
że nie może być on po raz trzeci wybrany
na przewodniczącego PE, wrócił do Nie-
miec, gdzie po błyskotliwym zwycięstwie
w wyborach partyjnych (100 proc. głosów
za jego przywództwem) przegrał pojedynek
narodowy z CDU, a SPD zaliczyło naj-
słabszy wynik w historii. Grupa Socjalistów
i Demokratów w ogóle zdaje się przeżywać
kryzys, związany także z opuszczeniem
ich szeregów przez brytyjskich laburzys-
tów. To aż 20 posłów w tej kadencji.

Moim zaskoczeniem był Guy Ver-
hofstadt, „rozczochrany Belg”, jak nazwał
go polski Internet po słynnej debacie
z premier Szydło na temat sytuacji w Pol-
sce. Jego tyrady na temat wąskiej Unii,

w której „Brexit może być szansą” na ści-
ślejszą integrację wewnątrz kontynentu,
są być może traktowane z dystansem, ale
to bardzo sprawny gracz, jeśli chodzi
o parlamentarne układanki. Mając dużo
gorszą pozycję negocjacyjną niż Europejscy
Konserwatyści i Reformatorzy, wypracował
dla swojej frakcji – Porozumienia Libe-
rałów i Demokratów na rzecz Europy –

więcej stanowisk w drugiej połowie ka-
dencji w zamian za poparcie Tajaniego
w glosowaniu na przewodniczącego. Jako
członek komisji konstytucyjnej był od po-
czątku zwolennikiem rozwiązań federal-
nych, ale nie uczestniczył regularnie w pra-
cach. Gdy pojawił się Brexit, szybko zyskał
dla siebie nominację na koordynatora
rozmów z ramienia całego PE, wyprze-
dzając tym samym pozycję samej komisji
konstytucyjnej. Potem brylował na po-
siedzeniach konstytucyjnych, zdając relacje
z rozmów wszystkim pozostałym człon-
kom. Nie chcę napisać, że podziwiam
jego sprawność, bo nie o podziw tu chodzi,
ale o stwierdzenie faktu, że w zbliżającej
się rozgrywce o przywództwo w europej-
skiej rodzinie liberalnej nie będzie on łat-
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wym przeciwnikiem dla holenderskiego
premiera Marka Ruttego, czy francuskiego
prezydenta Emmanuela Macrona.

Politico królem mediów

Bezwzględnym zwycięzcą „brukselskiego
rynku medialnego” jest „Politico”. Gdy
kadencja ruszała w 2014 r., ten tytuł prak-
tycznie się nie liczył. Pojawił się kilkanaście
miesięcy później i szybko zawojował cały
rynek, stając się najbardziej opiniotwór-
czym tygodnikiem w brukselskich kręgach
politycznych. Wydawane wcześniej „New
Europe”, „Euractive” czy inne tytuły nadal
zachowały swoje nisze, ale to z „Politico”
liczą się oficerowie prasowi grup poli-
tycznych i dziennikarze szukający ogól-
noeuropejskich tematów. Naturalnie, życie
korespondentów politycznych w Brukseli
skupia się na ich rodzimych redakcjach,
a medialny rynek ogólnoeuropejski to na-
dal twór sztuczny. Odbiorcy mediów
z Hamburga, Krakowa czy Lublany, ale
także z powiatów dolnośląskich i bawar-
skich, wolą pozostawać w swoich lokalnych
i krajowych bańkach medialnych niż sięgać
po pracę dziennikarzy ogólnoeuropejskich
nadawców. Wpływowy i dobrze poinfor-
mowany pozostaje „Financial Times” oraz
„The Economist”, ale obie te redakcje
funkcjonują w innej logice. 

Ta kadencja ośmieszyła według mnie
europejskie teorie spiskowe i teorie skraj-
nie eurosceptyczne. Nie to, żebym kiedy-
kolwiek bardzo w nie wierzył, a jednak
wiele młodych osób w Polsce uderza w te
tony, gdy rozmawia się z nimi o UE. Także
wielu wyborców PiS-u posługuje się ste-
reotypami rodem z teorii spiskowych.
Tymczasem teza, wedle której kilkunastu
wpływowych polityków, biznesmenów czy
ludzi show-biznesu decyduje w zaplano-
wany i skoordynowany sposób o tym, co
ma się wydarzyć w Unii Europejskiej, po
prostu nie broni się w zderzeniu z rze-
czywistością, którą obserwuję. Wręcz prze-
ciwnie, te lata potwierdzają tezę, że silna
presja na instytucje unijne i polityków
europejskich ma sens, a politycy zarzą-
dzający instytucjami europejskimi są po-
datni na procesy zachodzące w Europie.
Walka o elastyczną i transparentną UE
trwa, i Polska nadal ma szansę odegrać
w niej pozytywną rolę. Chciałbym wierzyć,
że reforma partii głównego nurtu jest
możliwa, tak aby nie dawały one więcej
amunicji przeciwnikom Unii Europejskiej.
Na taką reformę, niezależnie od osobiście
wyznawanych poglądów, powinni liczyć
wszyscy zwolennicy Unii solidarnej i dużej,
i przeciwnicy Unii wąskiej i hermetycznej. 

48

THINKZINE, nr 1(103)/2019, 9 stycznia–5 lutego 2019 www.nowakonfederacja.pl



49

THINKZINE, nr 1(103)/2019, 9 stycznia–5 lutego 2019 www.nowakonfederacja.pl

„Rzeczpospolitą między lądem a morzem”
Bartosiaka przeczytałem późno, długo po
wybuchu geopolitycznej debaty. Kierując
się logiką sporu, powinienem książkę tę
skrytykować (i to z góry w dół). Byłoby to
dość proste. Wystarczyłoby zastosować
wobec „Rzeczypospolitej” kryteria nau-
kowe. Wtedy trzeba by być bezlitosnym. 

Redakcja często spała

Po pierwsze, książkę można by połajać
za błędy faktograficzne. Przykładowo opi-
sywana przez Bartosiaka percepcja oczami
„geostratega późnego średniowiecza” (cóż
za nazwa!) nie mogła prowadzić przez
Kalkutę (str. 117), bo Kalkutę założono
pod koniec XVII w., a ważna stała się do-
piero w połowie XVIII w. Piotr I ani Ka-
tarzyna II nie mogli marzyć o podboju
Brytyjskiego Raju (str. 235), bo Raj ów
powstał w 1858 r. Wspomniany Piotr I nie
napisał swojego „testamentu”, jak twierdzi
Autor (str. 230) – owa Piotrowa „ostatnia
wola” to sławna fałszywka z XIX w. Rosja
nie próbowała opanować Chin w 1717 r.

(str. 233) – w tym roku zmarł poseł ro-
syjski w Pekinie, archimandryta Iłłarion,
i tyle (nowe poselstwo wysłano w 1721,
do wojny doszło niecałe 150 lat później). 

Po drugie, krytycznie należałoby oce-
nić wkładanie innym w usta swoich po-
glądów. Wątpię, czy amerykański sinolog
Lattimore w pracy z 1940 r., wspominał
o interwencji ZSRR na Węgrzech w 1956 r.
i w Czechosłowacji w 1968 r. (str. 254).
Janet Abu-Lughod w swojej książce o epo-
ce mongolskiej raczej nie stawiała tez
o tym, że Polska nie wzięła udziału w mor-
skich odkryciach na Atlantyku (str. 471).
Indyjski intelektualista Panikkar w mo-
nografii z 1953 r. chyba nie wspominał
o tym, że USA mogłyby pomóc ogłoszo-
nemu w 2013 r. Nowemu Jedwabnemu
Szlakowi ekspertyzami bankowymi (str.
473). Zaś szwedzki dziennikarz Bertil
Lintner słowem się nie zająknął o „pułapce
Kindlebergera” (str. 405), gdyż pisał o re-
lacjach birmańsko-północnokoreańskich. 

Część z tych błędów to chyba kon-
sekwencja wybrania przez Bartosiaka wy-
dawnictwa, które prawdopodobnie nie

miCHał luBiNa
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”, 
ekspert ds. współczesnej Birmy i relacji rosyjsko-chińskich, 
adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.

Jacek Bartosiak swoją „Rzeczpospolitą” udowodnił, że jest myślicielem,
zasługującym na własny „-izm”. Jego „geopolityzm” opiera się na zrein-
terpretowanej geopolityce klasycznej połączonej ze światopoglądem mili-
tarystów amerykańskich i polską tradycją mesjanistyczną 

geopolityzm jacka Bartosiaka



zapewniło recenzenta i nie sprawdziło
tekstu (każdy autor wielu rzeczy nie widzi
i od tego ma wydawnictwo, by takie błędy
wychwytywało). Tymczasem tu redakcja
często chyba spała: w książce można zna-
leźć takie kwiatki jak to, że pokonanie
Napoleona przez Rosję występuje przed
rozbiorami Rzeczypospolitej (str. 223),
zaś pucz Janajewa – po upadku ZSRR
(str. 225). Czuję wreszcie bezradność in-
telektualną, widząc, jak geopolitycy przy-
właszczają sobie takie postaci jak: staro-
żytni historycy Herodot i Tukidydes (str.
54), Braudel (i inni historycy ze społecznej
szkoły Annales, str. 564), neomarksista
Wallerstein (str. 610-613), Stańczycy (str.
575), a nawet Dostojewski (str. 333). Jak
tak dalej pójdzie, to okaże się, że Kopernik
był(a) geopolitykiem. I Maria Skłodows-
ka-Curie też. 

Mógłbym tak długo: w książce jest
masa tego typu mniejszych bądź większych
potknięć (to, co tu wypisałem, to jedynie
wycinek). Postanowiłem się jednak wznieść
ponad własną recenzyjną małostkowość
i nie tworzyć kolejnej „tabelki geopoli-
tycznej”. Raz, że byłoby to niesprawiedliwe
dla autora, który włożył w jej napisanie
duży trud. A dwa, że mijałoby się to z ce-
lem. „Rzeczpospolita” to nie jest bowiem
książka naukowa (choć na pierwszy rzut
oka sprawia takie wrażenie i mniej wyro-
bieni czytelnicy mogą ją za taką uznać),
nie należy więc od niej wymagać stan-
dardów akademickich. „Rzeczpospolita”
to manifest myśli politycznej Bartosiaka. 

Dobro ponad prawdą

Zrozumienie tego, jak czytać „Rzeczpos-
politą” – podkreślam, w recenzji tej oma-
wiam tylko i wyłącznie tę książkę, nie zaś
inną aktywność intelektualną mecenasa –
ma fundamentalne znaczenie. Traktując

tę książkę jako naukową, wymagalibyśmy
od niej próby obiektywnego opisu rze-
czywistości: wszak rolą badaczy jest, prze-
praszam za patos, próba dojścia do prawdy
o polityce. Celem teoretyków i praktyków
polityki jest natomiast zmiana rzeczywis-
tości na lepsze. Słowem, przywołując tra-
dycyjny arystotelesowski podział, celem
nauki jest prawda, polityki – dobro. 

To, że Bartosiak w „Rzeczypospolitej”
dąży do dobra, a nie do prawdy, stało się
dla mnie oczywiste od samego początku.
Widać to w licznych przykładach, ale
z uwagi na ograniczenia długości recenzji
podam tylko zasadnicze. W rozdziale
pierwszym (podrozdział 2, str. 54-56)
Bartosiak omawia krytycyzm wobec geo-
polityki, przywołując krytykę lewicową
i liberalną. I… tyle. Nic więcej! Nie ma
słowa o akademickiej critical geopolitics!
Tak sztandarowe nazwiska dla współczes-
nej geopolityki, jak Gerard Toal (Gearóid
Ó Tuathail), Simon Dalby, czy Paul Ro-
utledge, nie pojawiają się w pracy ani
razu. Gdyby Bartosiak pisał tę książkę
z zachowaniem standardów badawczych,
to musiałby przytoczyć i omówić krytyków
geopolityki, zarówno z paradygmatu rea-
listycznego, jak i konstruktywistycznego,
i dopiero odrzucić ich poglądy. Tymczasem
wskazując oponentów przedstawił jedynie
dwa najprostsze stanowiska, dorzucił do
tego informację, że propaganda radziecka
i peerelowska odrzucały geopolitykę, a ca-
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łość krytyki pod adresem determinizmu
geopolitycznego zakończył hasłem: „czy-
telnikom pozostawiam ocenę, czy jest to
narzędzie tępe” (str. 51) W akademii taki
brak kwerendy połączony z autorytarnym
dictum byłby dla badacza kompromitujący.
Za to takie zagranie idealnie nadaje się
na wiec z wyznawcami, pełni bowiem
funkcję mobilizującą. 

Po drugie, klasyczna geopolityka opie-
rała się na dwóch podstawowych założe-
niach: geograficznym determinizmie
i obiektywizacji geografii, które zostały
poddane krytyce i sfalsyfikowane w po-
łowie XX wieku. Od tego momentu geo-
polityka albo szła drogą realizmu albo
konstruktywizmu. W tym drugim przy-
padku doprowadziło to do m.in. geopoli-
tyki feministycznej czy geopolityki LGBT,
które niezmiennie polecam wszystkich
miłośnikom geopolityki w Polsce: stosując
ulubiony chwyt erystyczny moich opo-
nentów, geopolityka LGBT jest badana
w najważniejszych ośrodkach akademic-
kich Zachodu i wydawana w najbardziej
prestiżowych wydawnictwach, podobnie
jak geopolityka feministyczna.

Tyle współczesnego stanu badań.
A jak to wygląda u Bartosiaka? Niby to
głosi on, że odrzuca dwa pierwotne zało-
żenia geopolityki klasycznej (str. 54-56),
ale uważny czytelnik szybko dojdzie do
wniosku, że jest to z jego strony „ostroż-
ność procesowa”. Tak naprawdę Bartosiak
jest zanurzony w geopolityce klasycznej
z początków XX w. Świadczą o tym cho-
ciażby takie sformułowania jak: „nie-
zmienna geografia” (str. 44 i 403), „gra-
witacyjna konieczność” (str. 237), „od-
wieczna, naturalna dynamika” (str. 252),
„odwieczne zasady geopolityczne” (str.
268), „wieczna geografia” (str. 42), „geo-
grafia stawia niezmienne wyzwania” (str.
403), „geografia przesądza” (str. 494),

„nieubłagana cecha mas lądowych” (str.
283), zaś podstawowe siły w stosunkach
międzynarodowych działają według autora
„niczym prawa fizyki” (str. 125). Geografia
wreszcie, za Mackinderem, „jest wino-
wajczynią tego, że pokój nie może być
trwały” (str. 199). Mało tego, Bartosiak
idzie krok dalej i expressis verbis mówi,
że nie tylko geografia, ale i geopolityka
jest obiektywna (str. 38 i 39 oraz po-
krewnie na str. 31 i 66). 

Zwietrzałe poglądy

Wobec takich tez są tylko dwie możliwości:
albo Bartosiak nie wie, że prezentuje –
dawno sfalsyfikowane – poglądy pozyty-
wizmu à la Comte z połowy XIX w., albo
właśnie odwrotnie: wie, ale mimo wszystko
je głosi. Moim zdaniem pierwsza opcja
jest nieprawdopodobna: jako doktor nauk
politycznych Bartosiak musi to wiedzieć.
I myślę, że doskonale wie, co widać cho-
ciażby na str. 110, gdzie opisuje, w jaki
sposób ustalono granicę Europy i Azji na
Uralu: na skutek politycznych nacisków
Rosji (mimo że „naturalna przebiega
chyba wzdłuż działu wodnego między do-
rzeczami Donu i Dniepru a dorzeczem
Wołgi”). Ten przykład pokazuje nam pod-
stawowy problem z obiektywizmem geo-
grafii: jako nauka przyrodnicza i społeczna
geografia ma jednocześnie element przy-
rodniczy (i ten zasadniczo można uznać
za obiektywny), ale ma też społeczny,
czyli konstruowany, a więc subiektywny.
Nigdy więc nie będzie do końca obiek-
tywna. To geografia, a co dopiero geopo-
lityka na niej nabudowana! 

Moim zdaniem Bartosiak ma pełną
świadomość, że z punktu widzenia nau-
kowego głosi dawno obalone archaizmy,
a jednak to robi. I raczej nie z przyczyn
marketingowych (jego przeciwnicy zarzu-
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cają mu, że z komiwojażerską umiejęt-
nością sprzedaje produkt przetermino-
wany o sto lat), lecz dużo głębszych: on
chce zmieniać rzeczywistość. Zaś geopo-
lityka klasyczna z jej hasłami o nieunik-
nioności geografii służy mu do wzbudzenia
w swoich zwolennikach przekonania, że
oto istnieje klucz do zrozumienia świata
polityki. To dla Bartosiaka narzędzie
o wielkiej mocy mobilizacyjnej. Dokładnie
tak samo jak marksiści ongiś głosili, że
ich ideologia „naukowo” już wszystko
udowodniła i najmądrzej jest jej słuchać.
Ten manewr zamyka Bartosiakowi drzwi
akademii, ale otwiera na oścież wrota do
wpływu na społeczeństwo. 

Z ww. względów uważam, że Barto-
siaka nie należy, a wręcz nie wolno trak-
tować jako badacza, lecz trzeba go skla-
syfikować jako myśliciela politycznego.
„Rzeczpospolita” to książka polityczna,
nie naukowa. Takie postawienie sprawy
oddaje Bartosiakowi sprawiedliwość jako
oryginalnemu i ciekawemu pisarzowi po-
litycznemu, jednocześnie immunizując
go na trafne zarzuty środowiska akade-
mickiego. Myśl polityczną Bartosiaka pro-
ponuję nazwać „geopolityzmem”: zdefi-
niowałbym ten -izm jako postrzeganie
wszystkich sfer życia politycznego przez
nadrzędny pryzmat geopolityki. Za trzy
źródła myśli politycznej Bartosiaka uznał-
bym z kolei: poddaną liftingowi klasyczną
geopolitykę, poglądy militarystów ame-
rykańskich i współczesną polską tradycję
mesjanistyczną. 

Z klasycznej geopolityki Bartosiak
wziął geograficzny determinizm i obiek-
tywizację geografii. W pracy obficie czerpie
z klasyków („wielkich geopolityków” wg
jego słów, str. 326). Od Mackindera po-
cząwszy (brytyjski imperialista jest u niego
„profetyczny”, jego myślą kierują się przy-
wódcy mocarstw (str. 182), w tym chińscy

(str. 190 i 469), ale i tak Amerykanie
będą musieli się nad nim pochylić jeszcze
raz (str. 470 i 480), gdyż jego tezy są „za-
bójczo trafne” (str. 194) i „ponadczasowe”
(str. 333)), przez Mahana, Spykmana,
Kjelléna, na Ratzlu skończywszy (niepokoi
mnie używanie koncepcji Lebensraum
w sposób neutralny, np. na str. 47, gdzie
Bartosiak twierdzi, że „przestrzeń życiowa
niezbędna jest do należytego funkcjono-
wania organizmu państwowego” albo na
str. 48, gdzie jej posiadanie to „twarda
konieczność”; co ciekawe, autor jest świa-
dom używanych terminów, bo na str. 589
zaznacza, że Lebensraum usprawiedliwiał
podbój). Do tego te wszystkie Heartlandy,
Rimlandy, lądy, morza i inne podobne
„teoryje”. U Bartosiaka klasyczna geopo-
lityka przyjęta bezkrytycznie odżywa w peł-
ni, poddana jedynie delikatnemu liftingowi. 

Z geopolityką klasyczną organicznie
łączy się u Bartosiaka myśl współczesnych
militarystów amerykańskich (rozdział 4,
str. 353-424). Bartosiak, afiliowany w wa-
szyngtońskim Potomac Foundation, ma
dostęp do kół militarnych w Waszyngtonie,
co widać w przypisach. Jest to, podkreślam
wyraźnie, wielki atut. Sposób jego użycia
wszakże ponownie pokazuje polityczność
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Bartosiaka. Myśl środowiska militarystów
jest przedstawiona, w kolejnym zabiegu
mobilizacyjnym, jako stanowisko całego
establishmentu amerykańskiego. Gdyby
Bartosiak podszedł do sprawy naukowo,
to omówiłby wielogłos amerykański od-
nośnie polityki zagranicznej. Ale on wolał
przedstawić akurat tych analityków, którzy
zgadzają się z jego tezą, i podsumować to
zamykającym dyskusję zdaniem „mocar-
stwa myślą geopolitycznie” (kolejny ulu-
biony chwyt erystyczny miłośników geo-
polityki, prezentujący część jako całość).

Tymczasem takie postawienie sprawy to
potężna redukcja (myślę, że to właśnie
z powodu tego redukcjonizmu Bartosiak
wzbudza u amerykanistów szczególną iry-
tację). Wystarczy posprawdzać poglądy
amerykańskie na politykę zagraniczną,
co może zrobić każdy, szukając na przykład
po ośrodkach analitycznych, takich jak
Brookings, Carnegie Endowment, James-
town, Wilson Center, CSIS czy Potomac
Foundation (by spróbować oszacować ich
wpływ publiczny, można sprawdzić liczbę
obserwujących ich osób na Twitterze; nie
jest to narzędzie doskonałe, bo nie oddaje

wpływu zakulisowego, ale coś nam jednak
mówi). Wśród poglądów przez te instytucje
głoszonych znalazłyby się tam, owszem,
pokrewne Bartosiakowi głosy, ale byłaby
też i geopolityka LGBT (i wiele innych).
Nie ma w tym nic dziwnego, wszak w plu-
ralistycznym społeczeństwie amerykań-
skich ścierają się różne głosy. I nie dziwne
jest również, że Bartosiak głosi tezy śro-
dowiska militarystów, w jakim się obraca:
wszak z kim się przystaje, takim się staje.
Naturalne, że wojskowi będą mówili o woj-
nie, tak jak ekonomiści o handlu, a so-
cjolodzy o społeczeństwie. Gdyby wojskowi
mówili o pokoju, to straciliby pracę. 

Wizje i cojones

Wreszcie ostatnim źródłem myśli poli-
tycznej Bartosiaka jest najnowsza polska
tradycja mesjanistyczna. Szczególnie in-
spirujący jest tutaj Tomasz Gabiś, na któ-
rego Bartosiak powołuje się często (np.
na str. 29), nazywając go wprost „przeni-
kliwym” (str. 59). Warto zapoznać się
z nadzwyczajną twórczością Gabisia –
nadającą się do badań, choć niekoniecznie
politologicznych (na przykład jego wizje
walki „diabła wcielonego, wodza demo-
nicznych sil Zła” przeciw „Armiom Zba-
wienia”) – by zrozumieć do czego to pro-
wadzi. To z tej inspiracji biorą się takie
sformułowania Bartosiaka jak „koncen-
tryczne kręgi wtajemniczenia” (str. 9),
„odwieczna, naturalna dynamika” (str.
252), „organiczne, nieusuwalne starcie”
(str. 282), „wieczna gra o wpływy” (str.
403), „taka cywilizacja jest wieczna” (str.
494) czy „najbardziej wszechogarniający
projekt w historii ludzkości” (o Nowym
Jedwabnym Szlaku, str. 469), albo prze-
konanie autora „Rzeczypospolitej”, że
Rosjanie „instynktownie pragną dostępu
do Oceanu Światowego” (str. 230), a Bry-
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tyjczycy – też „instynktownie” nie chcą
wiązać się sztywnymi zobowiązaniami
(str. 402). Przedstawianie geopolityki
jako jakiejś niedostępnej gnozy, wiedzy
niemalże tajemnej, skrywanej przed ma-
luczkimi i represjonowanej przez elity,
świetnie się sprzedaje wśród części naszych
wielbicieli tego nurtu, ogarniętych spi-
skowym myśleniem o świecie. Ma to jed-
nak swoje konsekwencje: niech się potem
geopolitycy nie jeżą, że krytycy zestawiają
pisarstwo Bartosiaka ze strumieniami
świadomości Tomasza Grygucia, gdyż
Gryguć jest logiczną konsekwencją wy-
brania przez geopolityków gabisiowej dro-
gi. Trzeba uczciwie przyznać, że u Barto-
siaka jest tego (znacznie) mniej, ale jednak
istnieje. A nie powinno. Jacku Bartosiaku
i polska geopolityko! Nie idźcie tą drogą! 

Wszystkie te inspiracje tworzą „geo-
polityzm” – unikatową myśl polityczną
Bartosiaka. Czyni go ona jednym z najo-
ryginalniejszych myślicieli politycznych
III RP, przynajmniej w wymiarze polityki
zagranicznej. Zgodnie z nią (skracam
i spłycam, bo recenzja robi się za długa)
geopolityka jest obiektywna, a od polity-
ków wymagamy jej odpowiedniego od-
czytania. W polskich warunkach będzie
to zrozumienie, że konflikt rosyjsko-polski
jest nieunikniony, gdyż geografia wymusza
rosyjski imperializm. Wojna nas czeka,
musimy się więc do niej przygotować.
Trzeba również być niezależnymi, bo wi-
szenie na amerykańskim patronie skończy
się prędzej czy później wystawieniem nas
do wiatru (krótkofalowo wszakże musimy
na USA polegać). Długofalowo czeka nas
pojedynek o być albo nie być z Rosją.

Tak musi być, bo zachodzi „nieusuwalna
konieczność” (str. 495), żebyśmy byli mo-
carstwem, kontrolującym pomost bałtyc-
ko-czarnomorski. W przeciwnym nie bę-
dzie nas wcale. Tertium non datur. 

Ponieważ do wojny mamy jeszcze
chwilę czasu, powinniśmy się wzmocnić
gospodarczo, a przede wszystkim zbudo-
wać CPK. To pozwoli nam stworzyć z Rze-
czypospolitej potężny ośrodek siły, który
ekonomicznie wpływać będzie na pomost
bałtycko-czarnomorski (w domyśle – wy-
rwie go z dominacji rosyjskiej i podpo-
rządkuje nam). CPK jest więc chwilowo
najważniejszym celem narodowym. Nie
wiem, czy Bartosiak, pisząc książkę, wie-
dział, że zostanie prezesem CPK, czy na-
stąpiło to potem (co było pierwsze: kura
czy jajo), ale po lekturze „Rzeczypospolitej”
nie mam najmniejszej wątpliwości: CPK
to istota geopolityzmu Bartosiaka. W tym
miejscu, niezależnie od mojego krytycz-
nego stosunku do geopolityki, muszę od-
dać mu honor. Zamieniając się z myśliciela
politycznego w polityka, wziął odpowie-
dzialność za realizację swoich wizji. Mało
znam intelektualistów, których byłoby na
to stać. Bartosiak naprawdę ma cojones. 

Jeśli zbuduje lotnisko, które stanie
się wielkim hubem, to osiągnie sukces
i dowiedzie, że miał rację. Nie, nie w kwes-
tii „odwiecznych, obiektywnych praw geo-
polityki”, bo takowe nie istnieją poza wy-
obraźnią geopolityków. Ale w czymś znacz-
nie ważniejszym: umiejętności poprawy
losu Rzeczypospolitej. A tego właśnie
oczekujemy od polityków: by zmieniali
nasz kraj na lepsze. 

Jeśli. 
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Wieś znamy zazwyczaj nie z bezpośred-
niego doświadczenia, ale za pośrednic-
twem różnych jej recepcji. A te uwarun-
kowane są nie tyle przez sam przedmiot
doświadczany, ile przez rozmaite mody,
zjawiska społeczne czy polityczne wska-
zania. Historycznie mieliśmy więc: mło-
dopolską chłopomanię, siermiężną pro-
dukcyjną propagandę socrealizmu, nurt
wiejski w literaturze lat 60. i 70. (Tadeusz
Nowak, Juliusz Kawalec, Wiesław My-
śliwski), w końcu biegnącą równolegle
do rozmontowywania PGR-ów kapitalis-
tyczną pogardę dla tego co „wsiowe”.
Obecnie zaś, od kilku przynajmniej lat –
wiejskość wraca do łask.

My wszyscy z ludu?

Jedno z głównych haseł rekapitulacji
chłopskości, uprawianej najchętniej przez
różnych społecznych ideologów, brzmi:
„my wszyscy z ludu”. Zawiera się w nim
echo zwrotu ku historii prywatnej, jaki
od lat dokonuje się w zachodnioeuropej-
skiej historiografii. Dochodzi też do głosu

nasza lokalna niechęć do sarmacko-pań-
skiej Polski (czy może jakaś anty-moda
na pańskość, bo przecież po 1945 roku
trudno szukać realnego przedmiotu takiej
niechęci). Dość powiedzieć, że zwolennicy
wspomnianego hasła, dowodzą wszem
i wobec, jakoby naszymi przodkami byli
jedynie fornale i parobkowie, no, najwyżej
kmiecie. Kto śmie twierdzić inaczej, kto
chce uchodzić za potomka jakichś herbo-
wych wyzyskiwaczy, ten albo się podszywa
i snobuje, albo w ogóle powinien siedzieć
cicho i wstydzić się za rodzinę. Klasowe
galimatiasy większości rodzin odłóżmy
na bok, niejednorodność tych klas zos-
tawmy w spokoju – dzisiaj każdy ma być
z chłopa, takie signum temporis. Niech
i tak będzie. Może tylko trochę śmiesznie,
gdy te panie-chłopki z Warszawy sądzą,
że zrywania jabłek uczy się człowiek na
kursach (przykład prawdziwy, z radia
wzięty), a panom-chłopom z Gdańska do
głowy by nie przyszło, żeby gnój z obory
widłami wyrzucać; wiedzą za to niezbicie,
że chłopu trzeba zabronić chodzić do ko-
ścioła (bo go tam w jeszcze większą ciem-

kamil suskieWiCz
Polonista i biochemik

Andrzej Mencwel celnie pokazuje przemiany wiejskich społeczności, ale
czasem zachowuje się jak biały człowiek w wiosce murzyńskiej. Wszystko
chce przetłumaczyć na swój dialekt, a czego nie rozumie, tego nie wspomina 

mieszczuch mówi, że wieś ginie



notę wpędzają), a wszystkie psy należy
odwiązać z łańcuchów.

Nie takie pojęcie o prowincji ma An-
drzej Mencwel. Ten uznany historyk idei,
antropolog kultury, literaturoznawca –
wiele dekad temu kupił chałupę w pewnej
mazowieckiej wsi i pomieszkiwał tam nie-
mało przez lat kilkadziesiąt. Miał więc
okazję napatrzyć się na wieś, poznać jej
mieszkańców (z niektórymi wejść w ko-
mitywę), nawet trochę popracować na
roli. A jednocześnie, widząc to wszystko
w największym zbliżeniu, mógł równolegle
obserwować procesy, jakie od lat 70.
działy się na prowincji: postępującą me-
chanizację rolnictwa, stopniowe wdzie-
ranie się miasta i nowoczesności, w końcu
odchodzenie w niebyt tego wszystkiego,
co było tam na początku. Obserwacje
swoje, z pewnym naddatkiem interpre-
tacyjnym, zawarł w niedawno wydanej
książce „Toast na progu”.

Doprawdy niezwykła to książka. Każ-
dy, komu wieś miła, znajdzie tam całe
stronice estetyczno-sentymentalnej uczty.
Wyświetli mu się przed oczami skrzętne
piękno dawnych drewnianych chałup, ob-
jawi cielesno-metafizyczna aura pracy
przy żniwach, wciągną go w siebie dawne
rzemiosła: kładzenie strzechy, kopanie
studni, ciesiółka. W tym względzie Men-
cwel oferuje więcej nawet niż może dać

rzeczywiste doświadczenie wsi, odznacza
się bowiem niezwykłą dociekliwością et-
nograficzną, szuka szczegółów, wnika
w arkana dawnych zawodów, których już
dzisiaj nie ma.

Dobra to lektura również dla socjo-
loga. Całkiem celnie pokazuje autor prze-
miany wiejskich społeczności pod wpły-
wem nowoczesnych impulsów rozwojo-
wych. Nie bez literackiego zacięcia pisze
o emigracji edukacyjnej i profesjonalizacji
gospodarstw, o wpływie unijnych pienię-
dzy i atomizacji wspólnot.

Głupi panek i tyle

Coś się jednak w tej książce nie zgadza.
Jakby dwie różne melodie grały w niej
w tym samym czasie. Jakby na wątek tre-
ściowy (wieś, jej mieszkańcy i obyczaje)
nakładał się – w innym duchu utrzymany –
wątek odautorski, interpretacyjny. „[Wo-
bec niektórych chłopów] czułem się trochę
jak ludomański profesorek z zapomnianej
zeszłowiecznej powieści, wobec którego
chłopi byli grzeczni, ale zaniemyśl mieli
inny: «głupi panek i tyle»” – powtarza
kilkukrotnie Mencwel. Powiedziane to
jest zawsze pół żartem, jak gdyby czytelnik
miał potwierdzić, że wcale nie, że autor
nie jest żadnym inteligenckim chłopo-
manem ani profesorkiem-etnografem.
Jednak trudno byłoby całkiem szczerze
przyznać, że z takiej właśnie roli udaje
się Mencwelowi wyjść. Nie pomaga – jak
sądzę – styl opowiadania, czuły i rzeczowy,
ale jednak ciągle ironiczny, uciekający od
powagi. Jest to język bardzo daleki od
tego, jakim należałoby opowiedzieć pro-
wincję. Całe rejestry jej istnienia umykają
takiemu inteligenckiemu idiomowi, co
widać szczególnie, gdy się zestawi „Toast
na progu” ze świadectwami inteligentów,
którzy są bliżej, bardziej organicznie zwią-
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zani ze wsią. Myślę tu na przykład o Sta-
nisławie Pigoniu (i jego „Z Komborni
w świat”) czy Wojciechu Wieczorku (au-
torze „Życiorysów pokornych”). Gdzie Pi-
goń i Wieczorek zostawiają miejsce na
niedopowiedzenia, na jakąś mistykę kul-
tury wiejskiej, ocierając się niekiedy o pa-
tos – tam Mencwel zachowuje się, jak
biały człowiek w wiosce murzyńskiej,
wszystko chce na swoje kategorie i swój
dialekt przetłumaczyć, a czego nie rozumie,
tego nie wspomina.

Pisze on zresztą wprost: „Myśliwski
mocniej akcentuje to, co nazywa «prze-
strzenią metafizyczną kultury chłopskiej»,
ja wyraźnie kreślę jej oryginalność fizycz-
ną”. Problem w tym, czy można wieś
przedstawić bez tego aspektu metafizycz-
nego? Czy nie traci się w ten sposób jej
zrozumienia, tak że zostaje tylko etno-
graficzne przyczynkarstwo? Postawiłbym
tu nawet tezę mocniejszą: autor nie odbiera
pewnych rejestrów wiejskiej ontologii,
nie tyle ich nie rozumie, co nie wie nawet,
że istnieją. Powtarzają za nim recenzenci:
„Chłopi dalecy byli od budowania jakichś
bliżej niesprecyzowanych mistycznych
więzi z ziemią czy ckliwego sentymenta-
lizowania sielskiego krajobrazu wsi” – co
jest głęboką nieprawdą i utrudnia zrozu-
mienie kultury chłopskiej.

Podobnie rzecz ma się z ideą pracy.
Na podstawowym poziomie, trudno coś
zarzucić Mencwelowi, gdy mówi, że „w
kulturze chłopskiej taką wartością pier-
wotną była praca, praca jako wszech-
stronna uprawa roli i całego jej ziemskiego
otoczenia. Była to praca nieodrodnie twór-
cza, ponieważ będąc cyklicznie ponawiana,
musiała też być nieustannie odnawiana,
jako mężna odpowiedź na wyzwania kap-
ryśnej przyrody i zaskakujących dziejów”.
Zaraz jednak autor proponuje, aby ta
wartość chłopska stała się, po zmierzchu

właściwej kultury wsi, jakimś kamieniem
węgielnym, na którym zbudujemy całe
społeczeństwo. Kultura chłopska, kultura
pracy – jako fundament przyszłej polskiej
tożsamości – to jest zresztą główna idea
tej książki. „Ale to nie jest koniec tej kul-
tury” – czytamy w „Toaście na progu” –
„Jest to jej dziejowy próg – po jego sta-
nowczym i świadomym przekroczeniu
może się ona stać tak powszechną, jak
nigdy dotąd nie była”. 

Wiejskość urzędowa nie istnieje

Rzecz z pozoru możliwa, ba, pociągająca.
Ale umyka gdzieś profesorowi, że ta praca
wiejska, robota (jak lubi ją nazywać Maciej
Płaza, jeden ze współczesnych prozaików
piszących o prowincji) osadzona jest w bar-
dzo szczególnym kontekście. Że jej związek
z ziemią, ze zwierzętami, z uprawą i ho-
dowlą nie jest czymś przygodnym – ale
tkwi w samym jej środku. Że – mówiąc
wprost – nie da się przenieść etosu wiej-
skiej pracy do miasta i pozostać chłopem,
pisząc literaturoznawcze książki albo pra-
cując w korporacji. Historycznym po-
twierdzeniem tej niemożności jest proces
degeneracji części emigrantów ze wsi do
miast, która miała miejsce przez długie
lata PRL-u. Ludzie ci nie dlatego tracili
swoją tożsamość, zapadali się moralnie
i egzystencjalnie, że byli niepracowici –
lecz dlatego, że wykorzeniono ich z wła-
ściwego środowiska, wyrwano z otoczenia,
w którym umieli żyć i – w określonym
sposób i w określonym sensie – pracować.
Niekiedy proces ten dawał o sobie znać
dopiero po dłuższym czasie, w momentach
zmian i pojawiających się trudności –
wtedy okazywało się, że dla wiejskich
emigrantów nie ma już oparcia w postaci
własnego gospodarstwa, parafialnego ko-
ścioła czy sąsiedzkiej wspólnoty. Liczne
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tego rodzaju indywidualne historie opo-
wiada w książce „Miasto Archipelag” Filip
Springer.

Nie znaczy to – jak głoszą niektórzy
recenzenci, choć Mencwel aż tak katego-
rycznie sprawy nie stawia – że kultura
chłopska umiera (albo już umarła). Dobrze
przypomnieć, że ów zmierzch wsi prze-
powiadano od lat 60. już kilka razy, i ciągle
jakoś nie może się on dokonać. Nie, z pew-
nością jest tu możliwa jakaś twórcza ewo-
lucja. Ale musi ona przede wszystkim od-
bywać się na wsi, w określonym rodzaju
wspólnot i w bliskości świata naturalnego.

Zresztą to się dzieje. Najlepiej widać tę
odradzającą się kulturę na wsiach naj-
bardziej różnorodnych, gdzie wielkoob-
szarowe gospodarstwa nie wyparły tych
mniejszych i bardziej tradycyjnych, gdzie
zostały rodziny wielopokoleniowe, gdzie
wprowadzają się nowi ludzie, uciekający
do spokojniejszego życia, gdzie nie zanikły
kółka różańcowe, a za pieniądze unijne
pobudowano świetlice dla kół gospodyń
wiejskich. Tam kultura wiejska – rozu-
miana szeroko, jako pewien sposób życia –
ma się dobrze, we wspólnej pracy, w roz-
mowach sąsiedzkich, w sprzeczkach i plot-
kach. Być może nie dotyczy ona już chło-
pów par excellence, raczej jakichś pono-
woczesnych społeczności wiejskich, ale
nosi wiele cech tamtej dawnej kultury wsi. 

Wydaje się, że – wbrew temu co pró-
buje postulować Andrzej Mencwel - kul-
tura taka nie może mieć charakteru to-
talnego. Powinna być raczej jedną z do-
stępnych kultur, charakterystyczną dla
określonej grupy społecznej, i zdefinio-
waną wobec innych subkultur. Albowiem
także pewne dynamiczne związki kultury
chłopskiej z dworem i małymi miastecz-
kami (kiedyś) oraz metropoliami i zagra-
nicą (dziś) zawsze będą ją określały, po-
zwalając ją odróżnić i docenić. Gdyby
wiejskość stała się urzędowa – bardzo
szybko uległaby rozkładowi (co pokazuje
twór, zwany w PRL-u kulturą ludową, po
którym poza Cepeliami nic nie zostało). 

Owe historyczne zależności wsi i in-
nych wspólnot – to kolejny temat, którego
nieco brakuje w Toaście na progu. Chcia-
łoby się, żeby Mencwel się nad tym trud-
nym i w gruncie rzeczy nieopisanym za-
gadnieniem pochylił na poważnie, bo jak
prawie nikt ma do tego kwalifikacje. Za
taką głęboką refleksję nie mogą być nie-
stety uznane, rzucone tu i tam zdania
w rodzaju: „Problematyka wzajemnych
relacji obu tych typów czy wzorów kultury
[szlacheckiej i chłopskiej] jest tak rozległa
i złożona, jak całe właściwie dzieje polskie,
nie została jednak dotychczas syntetycznie
rozpracowana i wnoszę do niej kolejny
przyczynek”. W ujęciu współczesnym moż-
na by natomiast pokazać istnienie wsi
wobec pozostałych dzisiejszych wspólnot.
I tu także spodziewałbym się zaskakują-
cych rozpoznań, bo chyba dawno wyzwo-
liliśmy się z prostackiej dychotomii, że
wieś to nędza i brud, a miasto dobrobyt
i wszelkie wygody. Gdyby tak wciąż rozu-
mowano nikt by świadomie się na wieś
nie wyprowadzał.

Jednym z takich mieszkańców wsi
z wyboru jest pisarz Andrzej Muszyński.
W rozmowie, której wspólnie z Maciejem
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Płazą udzielił on dwa lata temu „Dwuty-
godnikowi” czytamy: „Przyszła mi teraz
do głowy myśl: czy my nie jesteśmy jednak
zbyt natchnieni i zarazem zatruci tą nos-
talgią, tą wzniosłą elegijną nutą po wsi,
której już nie ma? […] Nazbyt zawierzy-
liśmy [też] dwóm językom: groteski
i (auto)ironii. Żeby powstała wartościowa
literatura realistyczna, potrzebna jest
identyfikacja i empatia, trzeba po prostu
wyłączyć ironię i zapomnieć o grotesce”.

Być może to jest klucz, aby dotrzeć do
głębszych pokładów kultury wiejskiej –
wyłączyć ironię i groteskę, wznieść się
ponad nostalgię. Książka Andrzeja Men-
cwela, pomimo godnego szacunku kolo-
rytu, nie przekracza jednak progu nostalgii
i ironii – dwóch kategorii, w których za-
mknęliśmy wieś na potrzeby refleksji nad
nią. Lecz czy w ogóle jesteśmy dziś w stanie
się z tych kategorii wyzwolić?
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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-

Reklama



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. 



„Nową Konfederację” tworzą
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