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30 lat minęło jak… jedna noc.
Przespaliśmy je
Bartłomiej radziejewski
Dyrektor „Nowej Konfederacji”

Za rojeniami o „najlepszym okresie w historii Polski” i prostej metodzie
na „wstanie z kolan” kryje się bardziej skomplikowana prawda o polskiej
peryferyjności
W książce „Prześniona rewolucja” Andrzej
Leder opisał swoisty gwałt modernizacyjny, jakiego dokonali na Polakach totalitarni najeźdźcy. W latach 1939-56
z jednej strony podbili nas i zmasakrowali,
a z drugiej wprowadzili w nowoczesność,
wyprowadzając z „przedłużonego średniowiecza”. Ostatecznie likwidując feudalizm, alfabetyzując ludność, industrializując kraj, budując jednolity naród. Polacy obserwowali ten proces „jakby we
śnie”. Jako świadkowie i odbiorcy, ale
przecież nie autorzy.
To trudne do przecenienia ustalenie
(niepozbawione poważnych wad szczegółowych, o czym mówiliśmy innym razem) dotyczy czasów dość już odległych,
choć założycielskich dla polskiego społeczeństwa w nowoczesnej formie. Tymczasem zdołaliśmy prześnić kolejną rewolucję – przejście z nowoczesności komunistycznej do kapitalistycznej.
W reinkarnującym się od początku
transformacji sporze o to, czy doświadczamy „najlepszego okresu w historii Pol-

ski”, czy też jej „rujnowania”, nagminnie
pomijany jest fakt podstawowy. Fakt, że
ramy przemian zostały wytyczone na zewnątrz.
Spieramy się o reformy Leszka Balcerowicza, ignorując, że były jedynie
uszczegółowieniem „terapii szokowej” Jeffreya Sachsa. Spieramy się o to, kto nas
bardziej wprowadził do NATO i UE, tak
jakby nie było to wtórne wobec zewnętrznej decyzji o przyjęciu nowych członków.
Spieramy się o zasługi w budowaniu demokracji liberalnej i kapitalizmu, zapoznając brak realnych alternatyw tak dla
nas, jak i innych krajów regionu.
Najbardziej pierwszorzędne polskie
spory są od 30 lat drugorzędne. Brak rozpoznania własnej peryferyjności spycha
nas w jeszcze głębszy prowincjonalizm
niż niedostatek kapitału, wiedzy technicznej, instytucji. W niekończącej się
historii co jakiś czas najlepsi ze słabych
stają się silni. Trudno o to, gdy wypiera
się sam fakt istnienia swoich podstawowych ograniczeń.
3

THINKZINE, nr 6(108)/2019, czerwiec 2019

www.nowakonfederacja.pl

Nieprzygotowani do zmian

Były minister spraw wewnętrznych
Bartłomiej Sienkiewicz powiedział w chwili
szczerości, że państwo polskie istnieje
tylko teoretycznie. Wyraził się zbyt delikatnie. Bardziej odpowiednie dał rzeczy
słowo prof. Rafał Matyja, mówiąc mi kiedyś, że nasze państwo nie istnieje nawet
teoretycznie. Nie ma doktryny wyznaczającej ramy działania polityków i urzędników. Doniesienia krajowych i zagranicznych specjalistów o obniżaniu się jakości
rządzenia nie wzbudzają istotnego zainteresowania poza ich (bardzo wąskim)
gronem. Gros literatury naukowej spod
znaku analiz polskiego systemu politycznego to „bajeczki dla grzecznych dzieci”

Piszę ten tekst w okrągłą rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów z 4
czerwca. Ale nie będę tu roztrząsał, kto
z kim wtedy pił wódkę, ani kto kogo ograł.
Zgłębianiem przeszłości dla niej samej
niech się zajmą historycy-archiwiści. Dla
nas ważne jest, co z ostatnich trzech dekad
wynika na przyszłość.
To szczególny moment w dziejach
świata. Porządek międzynarodowy, do
którego z takim entuzjazmem przystąpiliśmy po 1989 roku, ulega szybkim zmianom. Za jego destabilizacją stoi hegemoniczna rywalizacja Stanów Zjednoczonych
i Chin, dwóch najważniejszych aktorów,
supermocarstw. Żadne nie chce utrzymania porządku w dotychczasowym
kształcie. Chiny dążą do zmiany ewolucyjnej, konsumującej dotychczasową, korzystną dla ich hegemonicznych ambicji
dynamikę. USA – do bardziej gwałtownej,
reorganizującej ład światowy na zasadzie
„zmienić wszystko, by nie zmienić nic”,
jak to określił Jacek Bartosiak. Odwracającej złe dla nich tendencje, zabezpieczające ich dominującą rolę, powstrzymujące
pretendenta do supremacji. To sprawia,
że dotychczasowy ład ma nikłe szanse na
przetrwanie.
To zaś oznacza niezliczone zmiany
we wszystkich częściach świata, w tym
naszej. Otwarcie nowych okien możliwości,
ale też – uruchomienie brutalnej logiki
degradacji słabych i ociężałych. To właśnie
jeden z tych momentów, gdy możliwe są
skokowe awanse, ale i – gwałtowne upadki.
To epickie czasy, gdy wykuwane są kontury
następnego ładu światowego.
Jak na ten moment (który przecież
prędzej czy później musiał nadejść) przygotowały nas dominujące w ostatnich 30
latach elity?

iii rzeczpospolita to
w istocie struktura

parapaństwowa, twór

państwopodobny

(musiałem je studiować, niestety): parlament stanowi prawo, rząd je wykonuje,
sądy strzegą – nauczają w szczegółach na
podstawie lektury konstytucji, bez śladu
refleksji nad realnym układem interesów,
koniecznym przecież, aby poszczególne
mechanizmy rzeczywiście działały.
Tupolewizm zamiast doktryny

„Nie ma nic bardziej praktycznego niż
dobra teoria” – głosi znana maksyma.
Nieuchronnie, nie ma też nic bardziej
praktycznego niż brak teorii. „Miękkie
państwo”, „słabe państwo”, „płytkie państwo” – brak poważnego zainteresowania
elit politycznych, gospodarczych i inte4
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lektualnych tymi opisami powoduje, że
pozostają one „diagnozami bez konsekwencji”.
III Rzeczpospolita to w istocie struktura parapaństwowa, twór państwopodobny. Na pozór nie różni się specjalnie
od organizacji politycznych społeczeństw
wysokorozwiniętych. Wypłaca emerytury,
utrzymuje policję i służby ratownicze,
urzędy skarbowe i reprezentacje sportowe.
To jednak „funkcje niższego rzędu”, co
do zasady możliwe do wypełnienia przez
struktury samorządowe czy administrację
kolonialną. Gdy ma realizować długofalowe plany lub przedsięwzięcia wymagające ponadministerialnej koordynacji (co
dziś oznacza wszelkie ambitniejsze projekty) – okazuje się w najlepszym przypadku nieefektywne, a często zwyczajnie
bezradne. Nieprzypadkowo nie ma w ostatnich 30 latach żadnego odpowiednika takich dokonań II Rzeczypospolitej jak budowa Gdyni czy Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Polska polityka to zatem permanentne pozorowanie mocy. Gdy słabość państwa jest tak dojmująca, że uniemożliwia
nie tylko realizację zapowiedzianych przedsięwzięć modernizacyjnych, ale nawet wymianę dowodów osobistych czy likwidację
obowiązku meldunkowego, rosną wyceny
takich akcji pokazowych jak chemiczna
kastracja pedofilów czy kampania przeciwko stadionowym chuliganom. Gdy
służby nie potrafią sobie poradzić z plagą
fałszywych alarmów bombowych w szkołach, szczególnie użyteczne okazuje się
przesłuchanie w aurze ogólnonarodowego
wzmożenia marginalnej aktywistki profanującej wizerunek Matki Boskiej. I tak
dalej, i tym podobne.
Nie jest też przypadkiem, że to Polsce
przydarzyła się tragedia smoleńska.
W państwach rozwiniętych takie katastrofy

po prostu się nie zdarzają. W 2010 roku
jednoznacznie już stanęliśmy u boku
takich krajów jak Rwanda, Bośnia czy
Panama, które miały analogiczne doświadczenia. Można wierzyć w zamach
lub błąd pilotów, ale o wiele bardziej znamienne jest powszechne zignorowanie
całego szeregu ewidentnych faktów, jasno
pokazujących niedziałanie państwa przed
i podczas tej katastrofy. Dysfunkcje kancelarii premiera i Biura Ochrony Rządu,
„zinstytucjonalizowana nieodpowiedzialność” i ogólny, kompromitujący bałagan –
były tu tyleż oczywiste, co nieinteresujące
dla elit. Nie przekuto tej wiedzy w żadne
zasadnicze działania naprawcze. Nikt nie
poniósł też za tragiczne zaniedbania odpowiedzialności.
Ponadpartyjnym substytutem doktryny państwowej jest w Polsce tupolewizm:
praktyka dojutrkizmu, przechodzącego
do porządku dziennego nad półanarchicznym stanem narodowej organizacji politycznej. III RP jest zaś jak tupolew: mało
kogo zadowalając, jakoś działa – aż do
pierwszego poważnego testu. W sensie
politycznym dzisiejszej Polsce bliżej do
dawnego Trzeciego niż Pierwszego Świata.
Między Etiopią a Ekwadorem

Ostatecznym miernikiem podmiotowości
państwa jest zdolność do obrony przed
zewnętrzną agresją. III RP nie przeszła
dotąd takiego egzaminu dojrzałości, jaki
był udziałem jej przedwojennej poprzedniczki zaraz po powstaniu. Konieczność
zmierzenia się z bolszewicką inwazją zmuszała wówczas do narodowej mobilizacji
wokół spraw najważniejszych, egzystencjalnych. Choć i tak na dłuższą metę ta
lekcja została zmarnowana, stając się dla
elit asumptem do nadmiernej pewności
siebie w 1939 r.
5
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Brak sprawdzianu nie usprawiedliwia
braku przygotowania. Tymczasem w dość
powszechnej opinii specjalistów Polska
jest dziś niezdolna do samodzielnej obrony
przed ewentualną rosyjską agresją. Może
przetrwalibyśmy tydzień, może dłużej.
W możliwość defensywy o własnych siłach
nikt nie wierzy. Elity dały się uśpić rosyjskiej smucie lat 90. i natowskim gwarancjom sojuszniczym. Dziś, po jedenastu
latach od wojny w Gruzji i pięciu od konfliktu na Ukrainie, po wielokrotnym kwestionowaniu przez Stany Zjednoczone długofalowych perspektyw przetrwania Sojuszu Północnoatlantyckiego i ich obecności wojskowej w Europie, narodowa
mobilizacja do nadgonienia straconego
czasu jest na poziomie najwyżej miernym.

krajów, rozbierając ją na czynniki pierwsze.
Za szczególnie godne uwagi uważam podkategorie zdolności do zatrzymywania
własnych talentów i przyciągania ich z zagranicy. W ostatniej edycji rankingu (201718) Polska plasuje się tu odpowiednio na
89. i 113. pozycji. Na 137 badanych krajów,
przy miejscu 39. w klasyfikacji ogólnej.
To wynik tylko trochę lepszy od Albanii
(116. i 121.), Egiptu (103. i 116.) czy
Ukrainy (129. i 106.). Nieco gorszy niż
Bangladeszu (85. i 102.) czy Maroka (90.
i 69.). Zbliżony do Kongo (108. i 97.),
Czarnogóry (100. i 107.) czy Ekwadoru
(95. i 92.). Dużo gorszy od Etiopii (71.
i 53.), Pakistanu (58. i 65.), Tadżykistanu
(46. i 44.) czy Ghany (43. i 36.), a także
Rosji (59. i 77.) czy Arabii Saudyjskiej
(27. i 24.).
Za łącznik między wątkami słabości
pod względem walorów „twardych”
i „miękkich” niech posłużą historie polskich inwalidów wojennych. Media wielokrotnie opisywały losy weteranów ciężko
rannych na misjach zagranicznych, bezskutecznie ubiegających się o finansowe
zadośćuczynienie. A następnie – okpiwanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w sądach za pomocą prawnych
kruczków i wybiegów, takich jak przeciąganie procesu, aby doprowadzić do przedawnienia. Najofiarniejsi synowie Rzeczypospolitej nie tylko nie mogli liczyć
na wdzięczność państwa. Nie tylko musieli
dochodzić swoich oczywistych praw w sądach. Gdy już do tego dochodziło, byli
traktowani jak namolni petenci w PRLowskim urzędzie. Dopiero niedawna, głośna historia weterana z Afganistanu Mariusza Mańczaka skłoniła ministra obrony
do próby zmiany polityki wobec inwalidów
wojennych. Przez wiele wcześniejszych
lat MON-owi ten stan rzeczy najwyraźniej
odpowiadał.

w dość powszechnej opinii

specjalistów, Polska jest dziś
niezdolna do samodzielnej
obrony przed ewentualną
rosyjską agresją

Są różne rodzaje politycznej słabości.
Niekiedy koncentracja na „twardych” walorach, jak właśnie sterowność i siła militarna, czyni państwa nieludzkimi, jak np.
w Korei Północnej. I odwrotnie: prymat
opiekuńczości, dbałości o obywatela, prowadzi czasem do zaniedbania owych „twardych” spraw, co widzimy zwłaszcza w Europie Zachodniej. III RP udało się połączyć
złe cechy obu rodzajów słabości, czego
dowodem uzupełniającym niech będzie
pewna mało znana informacja.
Światowe Forum Ekonomiczne w Davos bada konkurencyjność gospodarczą
6
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Przykłady można by mnożyć. Krótko
mówiąc: pod względem stosunku do talentów i do służby dla kraju jesteśmy głębokim światowym interiorem. III RP systemowo gardzi człowiekiem i obywatelem.
Trudno się w tej sytuacji dziwić 2,5-milionowej emigracji i pełzającej katastrofie
demograficznej. A jednak wciąż słyszymy
polityków chwalących się… spadkiem bezrobocia. Cóż, we śnie kontakt z rzeczywistością jest pod każdym względem ograniczony.

Na starcie transformacji Polska była
najbiedniejszym (w sensie PKB na głowę)
po Bułgarii krajem tej części świata, rozumianej jako późniejsze środkowoeuropejskie kraje członkowskie UE. Biedniejszym nawet od Ukrainy i Rumunii, nieco
tylko bogatszym od Białorusi. Prawie
dwukrotnie biedniejszym od Rosji, o jedną
trzecią biedniejszym od Węgier. Startując
z bardzo niskiego poziomu, łatwiej osiągnąć imponujące wskaźniki.
Są one efektem przede wszystkim
trzech rzeczy: włączenia w zachodni obieg
gospodarczy i polityczny, eksplozji przedsiębiorczości i pracowitości Polaków oraz
efektu skali połączonego ze względnym
ubóstwem. Pomijanie pierwszego skutkuje
często absurdalnymi porównaniami do
Ukrainy, którą ten proces dotknął w nieporównanie mniejszym stopniu i znacznie
później. Kraju nie tylko cierpiącego na
znacznie silniejsze uzależnienie od Rosji,
ale będącego w radykalnie gorszej sytuacji
geopolitycznej; jak nikt w regionie doświadczającego ostatnio przekleństwa położenia w „strefie zgniotu”.
Pomijanie drugiego, oczywistego przecież faktu eksplozji przedsiębiorczości
i pracowitości Polaków, przenosi dominantę zasług na elity polityczne, i zapewne
dlatego jest tak popularne w debacie. Pomijanie trzeciego (efektu skali połączonego
ze względnym ubóstwem) uniemożliwia
zrozumienie strategicznych przewag Polski
na początku transformacji.
Mając największy rynek i jedne z najniższych kosztów pracy w Europie Środkowo-Wschodniej, byliśmy najlepszym
miejscem dla inwestycji zagranicznych
w regionie. Za sennymi majakami o nic
niewartej gospodarce stała też w rzeczywistości spora, nieźle wykształcona i głodna awansu populacja, wielomilionowa
rzesza Polaków. Znając proporcje, można

Niewykorzystane szanse

Znacznie lepiej poradziliśmy sobie w dziedzinie gospodarki. Wzrost PKB na głowę
o 125 proc. w latach 1989-2016 to ogromny postęp i drugi (po Albanii) wynik
w postkomunistycznej Europie. Podobnie,
wzrost relacji polskiego PKB do niemieckiego z 4 do 14 proc. (lata 1991-2017).
Jesteśmy dziś w innej lidze niż trzydzieści
lat temu.
Trzeba to jednak widzieć we właściwych proporcjach. Średnio trzyprocentowy
wzrost gospodarczy na głowę przez ponad
ćwierćwiecze to dobry wynik, zwłaszcza
na tle regionu. Jednak cała Europa Środkowo-Wschodnia rozwijała się w tym czasie sporo wolniej niż reszta świata, a nawet
udział Polski w globalnej produkcji spadł
w latach 1989-2017 z 1,03 proc. do 0,88
proc. (PKB wg PPP, dane MFW). Nadmieńmy też, że przy wspomnianych już,
dramatycznych wynikach, gdy idzie o stosunek do talentów, wiele krajów regionu
ma jeszcze gorsze, łącznie ze stosunkowo
bogatą Słowenią. Próżno też szukać jakichkolwiek środkowoeuropejskich uniwersytetów na liście najlepszych uczelni
świata. To daje pewne wyobrażenie o miejscu naszego regionu w międzynarodowym
podziale pracy.
7
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powiedzieć, że Polska była Chinami tej
części świata. To dawało możliwość negocjacji z zachodnim kapitałem z pozycji
pięknej panny z dużym posagiem. Zamiast
tego architekci transformacji traktowali
zagraniczne inwestycje jak mannę z nieba,
błyskawicznie wyprzedając srebra rodowe
za ułamki wartości rynkowej. W imię „satysfakcji tu i teraz”, polegającej wówczas
na szybkim zmniejszeniu braków kapitału,
zaprzepaścili szanse na lepszą transformację i bardziej zrównoważony rozwój.

Oficjalnie Konsensus waszyngtoński
miał służyć szerzeniu „stabilnego i zrównoważonego wzrostu i rozwoju gospodarczego”. Realnie – był reorganizacją
globalnego porządku wobec konstatacji
o upadku ładu jałtańskiego pod dyktando
zwycięskich mocarstw zachodnich, zmierzających teraz do (neo)kolonizacji dawnego Drugiego Świata, czyli bloku komunistycznego.

Niestety, dominujące po

Transformacja pod dyktando

1989 roku nad wisłą elity

Nie ma w tym nic dziwnego, jeśli uwzględnić tyleż podstawowy, co – ponownie –
permanentnie nieobecny w polskiej debacie fakt, że rzeczywistym architektem
polskiej metamorfozy gospodarczej był
działający z ramienia globalnych instytucji
finansowych Sachs, a Balcerowicz et consortes – jedynie jego podwykonawcami.
Polska transformacja gospodarcza była
z naszej perspektywy spełnieniem marzeń
o dołączeniu do wolnego świata. Ale
z perspektywy tego ostatniego była przede
wszystkim wdrożeniem nad Wisłą (i w całym regionie, a w mniejszym stopniu też
w reszcie dawnego bloku komunistycznego) zasad Konsensusu waszyngtońskiego. A więc dziesięciu reguł nowego
ładu światowego, będących podstawą
polityki Międzynarodowego Funduszu
Walutowego i Banku Światowego, spisanych pod koniec lat 80. przez amerykańskiego ekonomistę Johna Williamsona. Zasady te to przede wszystkim likwidacja barier dla zagranicznych inwestycji, liberalizacja rynków finansowych
i handlu oraz prywatyzacja. A także:
utrzymanie dyscypliny finansowej, jednolitego kursu walutowego, gwarancja
praw własności i deregulacja.

dały się uśpić

cieplarnianemu klimatowi

kryształowego Pałacu lub
skorumpować tym

z wyższych pięter

Staliśmy się częścią Zachodu jako
jego peryferia. Wraz z przystąpieniem do
jego struktur neoimperialnych: NATO
i UE, awansowaliśmy do rangi półperyferii,
uzyskując ochronę i pewien wpływ na
kształt jednego z trzech największych organizmów gospodarczo-politycznych i najpotężniejszego sojuszu wojskowego. Trafiliśmy do lepszego świata, bogatego i bezpiecznego – jako jego przedmieście. Do
przedsionka Kryształowego Pałacu (mówiąc Dostojewskim i Sloterdijkiem): światowej cieplarni, gdzie rezydują i oddają
się orgiastycznej konsumpcji zwycięzcy
globalizacji.
Nienajgorsze to z pewnością miejsce.
Miliony, a może i miliardy ludzi mogą
o nim tylko marzyć. Jednak obecność
w nim oznacza także koszty. Peryferyjność,
8
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podrzędność w międzynarodowym podziale pracy, drenaż kapitałowy, masowa
emigracja – wysuwają się tu na czoło.
Co więcej, ledwie zdołaliśmy się
w Kryształowym Pałacu rozgościć, zaczął
się trząść i kruszyć. Za symboliczną cezurę
można tu uznać rok 2008, z wybuchem
kryzysu finansowego i wojny w Gruzji,
z olimpiadą w Pekinie. Jedność Zachodu
jest coraz bardziej wątpliwa, pod znakiem
zapytania stoi utrzymanie jego światowej
hegemonii. Przyszłość UE i NATO jest
niepewna. Rywalizacja amerykańsko-chińska zaostrza się. Po złudzeniach „końca
historii” i „wiecznego pokoju” nie zostało
nic. W tych warunkach tak „abstrakcyjne”
kwestie jak jakość państwa, siła armii,
miejsce w łańcuchu dostaw – przypominają o sobie w kategoriach palącej pilności.
Niestety, dominujące po 1989 roku
nad Wisłą elity dały się uśpić cieplarnianemu klimatowi Kryształowego Pałacu
lub skorumpować tym z wyższych pięter.
Nie zbudowały silnego państwa ani armii,
liczącej się nauki ani techniki, sensownej
edukacji ani mediów. Nie znalazły też innych sposobów na identyfikację i rozwiązywanie największych problemów społecznych, takich jak bomba demograficzna,
masowa emigracja czy wysokie nierówności. Zadowoliły się zarządzaniem procesami integracji ze strukturami zachodnimi oraz wysoce imitacyjnej modernizacji.
Uwierzyły we własną propagandę sukcesu,
prymitywnie skoncentrowaną na wskaźnikach wzrostu gospodarczego.
Śniąc sen o „najlepszym okresie w historii Polski”, wyparły polskie uwikłanie
w peryferyjność. III RP jest w dziedzinie
bezpieczeństwa de facto amerykańskim
protektoratem, w obszarze gospodarki –
kondominium europejsko-amerykańskim,
ze szczególnym wskazaniem na Niemcy.
To niesamodzielny, parapaństwowy byt,

podwykonawca i przedmieście systemuświata.
Ignorowanie tych zasadniczych ograniczeń z pewnością dodaje animuszu prowincjonalnym sporom politycznym. Ale
w szerszym obrazie – tylko utrwala peryferyjność, usuwając podstawowe problemy
z widoku publicznego.
Trzeba było ponad dwudziestu lat,
by mówienie o tych zależnościach przestało
się wiązać ze statusem „oszołoma”. Do
dziś nie przeszliśmy jednak – w „Nowej
Konfederacji” trwającej od lat – poważnej
debaty na ten temat. Pod względem rozumienia samych siebie dopiero raczkujemy.
W warunkach znakomitej koniunktury gospodarczej i geopolitycznej zapadliśmy więc w zbiorowy sen, zapoznając
na długo podstawową zmienną polskiej
sytuacji. Jak to ujął Matyja: „Słabości
państw peryferyjnych najlepiej widać
w tym, co one same są w stanie dostrzec.
O ile mocarstwa – Stany Zjednoczone,
Chiny, Rosja – starają się rozumieć cały
świat, a potęgi regionalne – najbliższe
otoczenie, państwa peryferyjne mają kłopot z rozumieniem samych siebie” („Wyjście awaryjne”).
Peryferyjna trzynastka

W tych ramach warto patrzeć na polską
politykę po 1989 roku. Widać wtedy, jak
wiele jałowych, prowincjonalnych, wtórnych lub pozornych dostarczała i dostarcza
podniet. Można też wyraźniej dostrzec
pewien zestaw jej cech systemowych.
Po pierwsze, polska polityka obywa
się bez państwa. Tak w sensie teoretycznym, jak i praktycznym. Politycy opanowali sztukę udawania myślenia państwowego i ukrywania rzeczywistego stanu
władzy przed wyborcami, a może i samymi
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sobą. „Awaria systemu”, jaką było ujawnienie wspomnianych słów Bartłomieja
Sienkiewicza, spotkała się z adekwatnym
do tego stanu rzeczy spłyceniem i niezrozumieniem.
Jest to, po drugie, spójne ze sposobem
działania współczesnego porządku międzynarodowego. System światowy nie potrzebuje peryferii jako „pełnowymiarowych” państw. Wystarczą podstawowe
struktury, które Gunnar Myrdal nazwał
właśnie „miękkimi państwami”.

powtarzane za zachodnimi źródłami bez
zderzania z lokalną specyfiką.
Po czwarte, zjawisko elit kompradorskich, nastawionych na współpracę
z centrum w interesie jego i swoim, ze
szkodą dla lokalnego interesu publicznego.
Szeroko zaangażowanych w rabunkową
prywatyzację, z karierami takimi jak nieżyjącego już Jana Kulczyka – jednego
z najbogatszych Polaków, który zbił fortunę
nie na produkcji, a na pośrednictwie
w wielkich prywatyzacjach.
Po piąte, jednym z kluczowych skutków peryferyjności jest – jak znów słusznie
podnosi Matyja – uwikłanie elit zdominowanego kraju w podwójną rolę. Są one
nie tylko strażnikami lokalnego interesu,
ale także interesu systemu światowego.
To, w przypadkach rozbieżności, czyni
ich rolę problematyczną. Prof. Andrzej
Zybertowicz, w innym kontekście, nazywał
to sytuacją podwójnej lojalności i strukturalnego konfliktu interesów.
Warto w tym kontekście spojrzeć na
przykład na politykę wschodnią III RP.
Gdy polska racja stanu wymagała maksymalizacji polskich wpływów i propolskiego nastawienia na Białorusi i Ukrainie,
nasze elity polityczne koncentrowały się
na pseudoprometejskim szerzeniu tam
demokracji liberalnej i praw człowieka,
osiągając dla Polski mniej niż zero: wpychając Mińsk głębiej w ramiona Moskwy,
w Kijowie uzyskując naprzemiennie albo
efekt podobny, albo, jak ostatnio – zwiększając głównie wpływy amerykańskie, niemieckie i francuskie.
Po szóste, siła praktyk pasożytniczych,
składających się na pasożytniczy system.
Od „prywatyzacji państwa policyjnego”
jeszcze w PRL-u, przez „kapitalizm polityczny” wczesnego postkomunizmu, aż
po utrwalone, ponadpartyjne, szeroko tolerowane społecznie metody żerowania

w warunkach znakomitej

koniunktury gospodarczej

i geopolitycznej zapadliśmy
więc w zbiorowy sen,
zapoznając na długo

podstawową zmienną
polskiego położenia:

peryferyjność

Podobnie jest z gospodarką. Jak już
wiele lat temu pisała prof. Jadwiga Staniszkis: „kraje postkomunistyczne, próbujące doprowadzić do końca rewolucję
kapitalistyczną, muszą zdać sobie sprawę,
że świat tego nie oczekuje i nie potrzebuje”
(„Władza globalizacji”).
Po trzecie, silnie skażony mentalnością kolonialną dyskurs o interesie publicznym. Bliskość (polityczna, intelektualna, towarzyska, estetyczna) do krajów
centrum jest tu wartością samą w sobie,
a nie – jak w krajach podmiotowych –
środkiem do celu. A same kategorie dyskusji są często bezrefleksyjnie imitacyjne,
10
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na społeczeństwie – kleptokracja niezmiennie ma się w Polsce dobrze.
Po siódme, naskórkowość demokratyczno-liberalnego ładu instytucjonalnego.
Wprowadzany pod presją zachodnich
aspiracji i samych państw centrum oraz
międzynarodowych instytucji, a nie na
bazie silnego zakorzenienia społecznego
i autonomicznej ewolucji, jest w dużej
mierze imitacyjny, często chaotyczny i nieprzemyślany (jak Senat na wzór federalnych Stanów Zjednoczonych, w unitarnej
przecież Polsce). Ostatnia seria kryzysów
konstytucyjnych ukazała nie tylko słabości
ustawy zasadniczej, ale słabą legitymizację
państwa prawa i jego silną zależność od
presji centrum (zwłaszcza instytucji unijnych). W ciągu ostatnich dekad widać
wyraźną tendencję: wraz ze spadkiem potęgi zachodnich centrów i spadkiem zainteresowania „eksportem demokracji”
w nich samych, rośnie fala odwrotu od
liberalnej demokracji na peryferiach i półperyferiach. Modelowy jest tu przykład
Węgier.
Po ósme, silny prowincjonalizm. Odwrotnie do (wypieranej) rzeczywistości,
gdzie dominują silne zależności od ośrodków zewnętrznych, w debacie publicznej
wszystko lub prawie wszystko jest zasługą
miejscowych herosów, mniej lub bardziej
wielbionych przez lud. To my (a nie USA)
obaliliśmy komunizm, to my zbudowaliśmy (a nie zaimportowaliśmy pod zewnętrzną presją i pośród wielu innych
krajów) demokrację i kapitalizm, to my
weszliśmy do WTO, NATO, UE (a nie
one nas przyjęły) itd.
Jednocześnie uderza omówiona
wcześniej niezdolność elit do definiowania
długofalowych interesów kraju i rozwiązywania problemów, na które akurat mają
realny wpływ. Innymi słowy: króluje zasada przywłaszczania sobie zewnętrznych

zasług, a zarazem wypierania kosztów zależności. Wszystko oparte o zaprzeczenie
uwikłania w peryferyjność.
Po dziewiąte, infantylizm. Jak to ujęła
prof. Ewa Thompson: „Patrząc z Ameryki,
odnoszę wrażenie, że polska polityka wewnętrzna to gwarzenie dzieci w przedszkolu, kłótnia o rzeczy mało ważne, dziecinne: kto o kim co powiedział (i kiedy),
kto kogo obraził, kto kradł, a kto nie.
Właśnie tak samo określił polską politykę
Czesław Miłosz na początku lat 90.”.
Nie jest to problem chwilowy, kwestia
tego czy tamtego rządu. To głęboki element
polskości widzianej w perspektywie długiego trwania: w ciągu ostatnich ponad
300 lat w pełni samodzielnym bytem byliśmy przez zaledwie dwie dekady międzywojnia. To sprawia, że polskie elity są
po prostu co do zasady „ewolucyjnie niedostosowane” do zajmowania się sprawami najważniejszymi dla narodu. Te bowiem od wieków załatwiali „dobrzy wujkowie” z zewnętrznych stolic, miejscowym
liderom zostawiając głównie technikalia.
Stąd właśnie pełne żalu ubolewania nad
„polską niedojrzałością” ze strony takich
autorów jak Mochnacki, Brzozowski czy
Stanisław Mackiewicz.
Po dziesiąte, od początku silny i narastający z czasem podział: globaliści vs
lokaliści, jak nazwał go Michał Kuź. Idący
częściowo w poprzek podziału prawicalewica. Pierwsi zorientowani bardziej na
globalizację, integrację z Zachodem i zewnętrzną aprobatę, drudzy – na lokalność
i rzeczywiste lub wyobrażone korzyści
z zachowania odrębności. Widać zarazem
silne sprzężenie globalistów z żywiołem
liberalnym (państwo prawa, ochrona
mniejszości, gwarancje wolności i własności), lokalistów – z demokratycznym
(wola ludu) w obrębie demokracji liberalnej. Do tego można dodać obserwację
11
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Łukasza Maślanki o dużym podobieństwie
do krajów latynoamerykańskich ze słabo
zorganizowaną większością, reprezentowaną przez „popularów” i dobrze zorganizowaną mniejszością, której przewodzą
współcześni optymaci.
W ostatnich latach widać coraz wyraźniejsze przechylenie lokalistyczne. Wraz
ze słabnięciem uniformizującej presji
z centrum, dawni ostentacyjni globaliści
odkrywają, że kapitał ma narodowość,
stawiają na kapitalizm państwowy, repolonizują banki. A mimo to w 2015 roku
nastąpił jeszcze mocniejszy zwrot w stronę
lokalizmu.

mizacji i siły w obrębie centrum. Gdy
szansą awansu peryferii jest rozgrywanie
sprzeczności interesów zewnętrznych
ośrodków potęgi, wyrazistość tego podziału
jest dla Polski dysfunkcjonalna, a korzystna dla tychże zewnętrznych ośrodków,
bo odwraca kierunek rozgrywania.
Przebudzenie?

Ostatnie trzydzieści lat było okresem
świetnej koniunktury gospodarczej i politycznej. Było długim okresem pokoju
i rozwoju. Wykorzystaliśmy ten okres
miernie. Wbrew propagandzie sukcesu
nie zbudowaliśmy niczego istotnego więcej
niż maleńka Łotwa, była republika sowiecka. Niczego istotnego więcej niż Słowacja, długo będąca symbolem regionalnego zacofania.
Za rojeniami o „najlepszym okresie
w historii Polski” i prostej metodzie na
„wstanie z kolan” kryje się bardziej skomplikowana prawda o polskiej peryferyjności. Wypieranie jej uniemożliwia dostrzeżenie realnych szans i zagrożeń. Polska przygoda z kapitalizmem po 1989
roku to była kolejna „prześniona rewolucja”.
Tymczasem koniunktura się kończy.
Świat robi się znów niebezpieczny. Wkrótce mogą nadejść poważne testy realnej,
a nie deklamowanej zaradności.
Peryferie można w pewnym sensie
podzielić na dwa rodzaje. Te świadome
swoich ograniczeń, i te uporczywie im
zaprzeczające. Pierwsze mają znacznie
większe szanse awansować w międzynarodowej hierarchii niż drugie. Należymy
do tej gorszej kategorii.
Jest jeszcze czas na obudzenie się,
wybicie na mentalną suwerenność. Ale
nie należy się spodziewać, by było go
dużo.

Peryferie można podzielić

na dwa główne typy. te
świadome swoich

ograniczeń i te uporczywie
im zaprzeczające

Po jedenaste, duża nadreprezentacja
tzw. lewicy laickiej wśród elit, przy bardzo
konserwatywnym obyczajowo jak na Europę społeczeństwie. Połączona z jej silnym
ekskluzywizmem, „gettoizującym” lokalistyczną prawicę obyczajową i lokalistyczną lewicę gospodarczą.
Po dwunaste, paradoksalne przecięcie
dwóch sprzecznych tendencji: nadreprezentowany w obrębie elit globalizm słabnie, urealniając się w zderzeniu z lokalnymi
warunkami, a jednocześnie postępuje westernizacja i globalizacja społeczeństwa.
Wreszcie, wyraźny podział na stronnictwo proamerykańskie i proeuropejskie
(z silnym akcentem na Niemcy) – traktowane jako alternatywne źródła legity12
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transformacja do połowy pełna
stefaN sękowski

Zastępca Dyrektora „Nowej Konfederacji”,
kierownik sekcji Publicystyki

Ostatnie 30 lat to dowód na wyższość kapitalizmu nad socjalizmem. I na
to, że nie wybraliśmy najlepszego modelu kapitalizmu
Potępiający transformację gospodarczą
w czambuł wydają się żyć zahibernowani
w przeszłości. Jakbyśmy nadal żyli w czasach poważnej recesji z czasów pierwszych
rządów III RP, dwucyfrowej inflacji z lat
90-tych lub z przełomu wieków, gdy co
piąty Polak był bez pracy. Tymczasem
dane są jednoznaczne. W 2018 roku nasze
PKB wyniosło ok. 240 proc. stanu z 1990
roku i było największe wśród byłych demoludów. Praktycznie od 1992 roku nie
było w Polsce recesji (nie licząc krótkiej
pod koniec lat 90-tych). Gonimy pod tym
względem Zachód: jeszcze w 1990 roku
PKB per capita wg parytetu siły nabywczej
wynosiło ok. 35 proc. państw „starej UE”,
dziś jest to ok. 60 proc. Mamy rekordowo
niskie bezrobocie (wg GUS 5,6 proc.
w kwietniu, wg Eurostatu 3,7 proc.). Takiego nie było od 1990 roku (radość mąci
fakt, że stosunkowo niska jest nadal aktywność zawodowa). Polacy żyją dłużej
(w 1990 przewidywana długość życia mężczyzn wynosiła 66,2 lata, kobiet – 75,2;
dziś to jest odpowiednio 74 i 81,8 lat).
Spada umieralność niemowląt (w 1990

było to prawie 20 zgonów na 1000 żywych
urodzeń, dziś to jest niespełna 3 na 1000).
Ten wzrost nie rozkłada się równomiernie na wszystkich Polaków (rosną
nierówności), a jednak korzystają na nim
wszyscy – jak wskazuje polski ekonomista
Marcin Piątkowski w swojej książce „Poland. Europe’s Growth Champion”, łącznie
z 10% najuboższych. Dojście do miejsca,
w którym jesteśmy, wymagało czasu. By
wchłonąć rzesze bezrobotnych zwalnianych z przedsiębiorstw państwowych („pomogło” także otwarcie granic po wejściu
Polski do UE i obniżenie wieku emerytalnego], musiał rozwinąć się sektor prywatny; by inflacja spadła, gospodarka
musiała się ustabilizować po pierwszym
szoku, a bank centralny – nauczyć funkcjonowania w gospodarce rynkowej.
Kres socjalistycznego absurdu

Gdy porównamy ten okres z czasem PRL,
okaże się, że mimo pewnych sukcesów
Polski Ludowej (skolaryzacja, budownictwo mieszkaniowe) w tym okresie zwięk13
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szał się nasz dystans do państw, które
znajdowały się na podobnym poziomie
jak my w 1945 roku. Jeśli w 1950 roku
w Polsce, Hiszpanii, Grecji i Portugalii
PKB per capita liczone wg standardu siły
nabywczej wynosiło ok. 2 tys. dolarów,
to w 1989 w PRL było to ok. 5 tys. dolarów,
zaś w Grecji ok. 10 tys., Portugalii 11 tys.,
a w Hiszpanii 12 tys. Ten dystans po 1989
musimy nadrabiać – i nadrabiamy. Transformacja skończyła z koszmarem gospodarki centralnie planowanej i absurdami
niebędącymi wypadkami przy pracy, ale

w światowym eksporcie spadł w latach
1950-1989 z 1 proc. do 0,4 proc. –
w 2018 r. wyniósł 1,34 proc.).
Piątkowski patrzy na okres „komuny”
ambiwalentnie. Obserwując gospodarkę
przez szkiełko nowej ekonomii instytucjonalnej w wydaniu Darona Acemoğlu
i Jamesa A. Robinsona, z ich teorią istnienia instytucji włączających i wyzyskujących, wskazuje, że w PRL-u występowały
liczne instytucje włączające, które umożliwiły rozwój milionom Polaków. Komunizm zlikwidował resztki feudalizmu i jego
zdaniem był to wręcz jeden z warunków
późniejszego rozwoju. Problem w tym,
że PRL otwierał drzwi jednym, a zamykał
drugim, likwidując lub poważnie ograniczając instytucje włączające związane
z wolnością gospodarczą oraz wprowadzając liczne instytucje wyzyskujące. Zostawiając na boku pytanie, czy po 1945
roku dało się inaczej, warto zastanowić
się, czy po 1989 otworzono drzwi dla
wszystkich – i czy niektórym nie uchylono
ich zbyt szeroko.

jeszcze w 1990 roku PkB

per capita wg parytetu siły

nabywczej wynosiło ok. 35
proc. państw „starej Ue”,

dziś jest to ok. 60 proc.

wpisanymi w system. Zamknęła etap gospodarki zarządzanej z siedziby Partii; gospodarki, w której ceny nie były ustalane
na rynku, ale odgórnie (co zresztą było
bezpośrednią przyczyną kolejnych krwawo
tłumionych strajków). Zlikwidowała fikcję
ukrytego bezrobocia, które, zdaniem ekonomisty Józefa Nowickiego mogło w połowie lat 80-tych wynosić nawet połowę
(!) zatrudnienia w peerelowskim sektorze
państwowym. Odesłała do lamusa wszechogarniającą reglamentację, która nie tylko
blokowała dostęp do dóbr konsumpcyjnych, ale także utrudniała ludziom codzienną działalność gospodarczą – którą
zresztą władza, z przyczyn ideologicznych,
dalece utrudniała. Otworzyła nas na świat
po wcześniejszym kilkudziesięcioletnim
podporządkowaniu interesom politycznym
Wielkiego Brata z Moskwy (nasz udział

Nie myślano o własności

Do oceny transformacji świetnie nadają
się okulary ordoliberalizmu. W myśl tej
doktryny państwo ma tworzyć ramy porządku instytucjonalnego, w których toczyć
się będzie życie gospodarcze, nie biorąc
w nim bezpośrednio udziału. Wiele problemów, z jakimi zmagamy się do dziś,
bierze się z tego, że ci, którzy przeprowadzali nas przez transformację, nie mieli
na horyzoncie wizji porządku, do jakiego
miała doprowadzić; wystarczyło im, żeby
wprowadzić w Polsce „gospodarkę rynkową typu zachodniego”. Tych typów jest
jednak całkiem sporo – a zresztą nie jest
powiedziane, że do nadwiślańskich warunków pasuje w pełni którykolwiek.
14
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Po latach „komuny” potrzebowaliśmy
w Polsce odtworzenia etosu przedsiębiorczości, własności prywatnej i wiedzy, jak
ją wykorzystywać. Potrzebowaliśmy także
ułożenia stosunków pracy w nowych realiach, zmiany instytucji, które w przestarzały sposób podchodziły do różnego rodzaju zabezpieczeń społecznych, a także
ram prawnych niwelujących np. asymetrię
siły bądź informacji, które pomogłyby
nam uchronić się przed błyskotkami z kapitalistycznego świata, wpędzającymi nas
choćby w bezsensowne długi.

czenia, jakie przypisują jej lewicowi i narodowo-etatystyczni krytycy transformacji
i nie zrobiła z nas hiperultraneoliberalnego
państwa. Przedsiębiorstwa państwowe
nadal mają duży wpływ na naszą gospodarkę, co ilustruje choćby wskaźnik OECD
PMR-PO, wedle którego w „etatyzacji”
gospodarki przegania nas wśród państw
OECD tylko Francja, Litwa i Szwajcaria.
W kontekście, w którym piszę, warto pamiętać, że sprzedaż przedsiębiorstw państwowych nie służyła budowie kapitału
Polaków, nawet w formie leasingu pracowniczego, który miał na celu raczej kupienie poparcia związków zawodowych
dla przemian, niż budowę gospodarki,
w której duże znaczenie miałby akcjonariat
pracowniczy. W Polsce do tej pory nie
przeprowadzono też reprywatyzacji (nie
licząc kościelnej, „sądowej” czy rozwiązania
problemu mienia zabużańskiego).

Przedsiębiorstwa

państwowe nadal mają duży

wpływ na naszą gospodarkę,

co ilustruje choćby wskaźnik
oeCd Pmr-Po, wedle

Wiele przed nami

którego w „etatyzacji”

„Własność” nabywana jest w dużej mierze
na kredyt. Dopiero gdy pojawiły się rosnące problemy z kredytami frankowymi
i polisolokatami, ustawodawcy doszli do
wniosku, że należy zmniejszyć przewagę
kredytodawców nad kredytobiorcami poprzez nowe regulacje. W budowaniu kapitału wciąż nie pomaga także system podatkowy – de facto regresywny, przeszkadzający w wybiciu się tym, którzy zaczynają od zera lub prawie od zera. Poważnym problemem są w Polsce wciąż
stosunki pracy. W sytuacji wysokich kosztów pracy, symbolicznych poduszek socjalnych dla bezrobotnych, sztywności
pochodzącego jeszcze z PRL kodeksu
pracy i możliwości uciekania z reżimu
kodeksowego w świat umów cywilnoprawnych w Polsce występuje coś na
kształt odwróconego flexicurity, które nie

gospodarki przegania nas

wśród państw oeCd tylko

francja, Litwa i szwajcaria

W tym kontekście wypadamy raczej
średnio. Kolejnym władzom niespecjalnie
zależało na budowie społeczeństwa właścicieli (wyjątkiem było choćby uwłaszczenie mieszkań spółdzielczych), w efekcie
czego do dziś wleczemy się w ogonie
byłych demoludów, jeśli chodzi o majętność. Prywatyzacja w Polsce to złożony
temat-rzeka i nie da się jej ocenić w jednym
akapicie. Z jednej strony przyniosła nam
dużo korzyści, zwłaszcza jeśli chodzi o konkurencyjność przedsiębiorstw i dopływ
kapitału zza granicy. Warto też pamiętać,
że wcale nie miała aż tak wielkiego zna15
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jest ani bezpieczne, ani elastyczne. I niestety nie wygląda na to, by miało się to
zmienić, zwłaszcza po tym, gdy prace komisji kodyfikacyjnej prawa pracy (nieidealne, ale jednak jakieś) zostały wyrzucone do kosza.
W niektórych aspektach – jak choćby
regulacji rynków finansowych – uczymy
się tego, jak kształtować ład. W innych
niestety momentami cofamy się w rozwoju.
Na fali krytyki transformacji wyrosła także
tendencja do budowania kapitalizmu narodowo-państwowego. Politycy z otoczenia
Prawa i Sprawiedliwości starają się stworzyć warunki do rozwoju polskim przedsiębiorcom przede wszystkim przez utrudnianie działalności zagranicznym i tym,
którym już udało się rozwinąć działalność.

Przykładem jest choćby ustawa „Apteka
dla aptekarza”, zresztą przeciwskuteczna,
biorąc pod uwagę to, że z jej winy upadają
także apteki, które rzekomo miała chronić.
Z drugiej strony trwa festiwal pomysłów
na to, w jaki sposób do działania odgórnie
popchnąć polski przemysł, co przyjmuje
często karykaturalną formę (spójrzmy
choćby na działania w zakresie elektromobilności czy próby odbudowania polskiego przemysłu stoczniowego).
Potępianie transformacji w czambuł
jest kontrfaktycznym biadoleniem. Warto
się spierać o transformację, bo zawsze
szklanka będzie do połowy pusta lub
pełna, bo pomoże to budować lepszy kapitalizm, który z batalii z socjalizmem
wyszedł w 1989 roku zwycięsko.

16
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temida w iii rP. Plusy dodatnie i ujemne
Patryk GorGoL

Prawnik z doświadczeniem managerskim w branży nieruchomości

Za wady i zalety sądownictwa w ostatnich 30 latach odpowiedzialni są
wszyscy, którzy w tym czasie rządzili. Potrzeba ciężkiej pracy, niekiedy
u podstaw, żeby poprawić podstawowe mankamenty
Po 1989 roku Polska stanęła przed wyzwaniem dostosowania sądownictwa nie
tylko do nowych realiów politycznych,
ale także gospodarczych. Czasy PRL to
system sądownictwa, na który olbrzymi
wpływ wywierała władza wykonawcza, co
nie służyło niezależności. Na fali zmian
stworzony został system, który tworzył
bardzo niezależną trzecią władzę. Krytycy
takiego rozwiązania mówią z kolei o „państwie w państwie”, stworzeniu „nadzwyczajnej kasty” (tu akurat wykorzystany
cytat jednego z sędziów) i niechęci środowiska sędziowskiego do samooczyszczenia. Po wyborach w 2015 roku krytyka
sądownictwa i sędziów nasiliła się w związku z próbą wprowadzenia zmian personalnych w sądownictwie, i skutkuje uchwalaniem prawa, które – zachowując oczywiście wszystkie proporcje – jest częściową
próbą powrotu do relacji na linii władza
wykonawcza – władza sądownicza sprzed
1989 roku. Obecna sytuacja pokazuje, że
po 30 latach nasze elity polityczne nadal
nie potrafią porozumieć się co do podstawowych zagadnień związanych z są-

downictwem. Z punktu widzenia zwykłego
obywatela jako „klienta” sądu, podstawowe
problemy są jednak inne – przewlekłość
postępowania, formalizm, zawiły język,
utrudniający aktywne uczestnictwo, oraz
często zmieniające się przepisy.
Czasy PRL, postulaty „Solidarności”,
Okrągły Stół i III RP

Lata powojenne to czas, gdy władze całkowicie i bez większych problemów podporządkowały sobie sądownictwo. Symbolem tamtych czasów są procesy opozycjonistów skazywanych na wieloletnie
więzienie, a nawet na karę śmierci w postępowaniach, które z bezstronnością nie
miały nic wspólnego, a gdzie „koroną dowodów” było przyznanie się, nierzadko
pod wpływem tortur. Kariery – przy pełnym poparciu partii – robili ulegli sędziowie.
Konstytucja PRL nie poświęcała wiele
miejsca sądownictwu. Z istotniejszych
postanowień warto zauważyć cel, jaki postawiono przed nim – m.in. stanie na
17
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straży ustroju Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej i ochrona zdobyczy polskiego
ludu pracującego (art. 48). Dokument
w wielu miejscach odsyła do ustawy, nie
tworząc żadnych gwarancji niezależności
sądownictwa, a w art. 51 ust. 3 określa
się, że sędziów Sądu Najwyższego wybiera
Rada Państwa na pięcioletnią kadencję.
Ustawy doprecyzowały całkowitą podległość sądownictwa wobec władzy wykonawczej – Ministra Sprawiedliwości (istniała zarówno szybka ścieżka awansu, jak
i odwołania) i Rady Państwa. Generalnie
sądownictwo było narzędziem w ręku
państwa, choć oczywiście na przytłaczającą
większość codziennych spraw nie miało
to wpływu. Władza państwa nad sądownictwem ujawniała się zwłaszcza w sytuacji, gdy powstawało zapotrzebowanie
polityczne na określoną treść wyroków –
jak np. w czasie stanu wojennego czy przy
procesach opozycjonistów. Nie istniało
też ograniczenie, które dziś uważamy za
oczywiste – zakaz posiadania przez sędziów legitymacji partyjnej. Ba, w czasach
PRL był to nawet atut.
W latach 80-tych NSZZ „Solidarność”
Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości
postulowała m.in. wprowadzenie zasady
nieusuwalności sędziów, usunięcia kadencyjności sędziów Sądu Najwyższego
czy zwiększenie znaczenia samorządu,
który miałby przejąć część obowiązków
od kierownictwa sądów oraz Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Dyskusja na temat sądownictwa odbyła się również przy okazji obrad Okrągłego Stołu. Postulowano powołanie Krajowej Rady Sądownictwa, do której weszliby m.in. przedstawiciele sędziów wybierani przez Zgromadzenia Ogólne Sądu
Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów powszechnych. Zadaniem KRS miało być gwarantowanie nie-

zawisłości sędziowskiej i zajmowanie się
sprawami nominacji, awansów i przeniesień. Ponownie powróciła kwestia usunięcia kadencyjności sędziów Sądu Najwyższego, kwestia odpowiedniego wynagrodzenia dla sędziów, wprowadzenie do
Konstytucji zasady nieusuwalności sędziów
czy – co było wnioskiem strony opozycyjnej – apolityczności sędziów, tj. zakazu
członkostwa w partii politycznej.

jeżeli jednym z zarzutów
wobec sądów jest

nierozliczenie zbrodniarzy

z czasów PrL-u, to trudno

abstrahować od nieudolnej
roli prokuratury

i ustawodawcy w tej kwestii
W Konstytucji z 1997 roku i ustawodawstwie regulującym sądownictwo widać
wyraźne „ślady” koncepcji opozycji z czasów Okrągłego Stołu. Stworzono niezależny samorząd, powołano Krajową Radę
Sądownictwa, określono najważniejsze
kwestie związane z Sądem Najwyższym
i Trybunałem Konstytucyjnym, a także
znacznie zmniejszono kompetencje władzy
wykonawczej względem władzy sądowniczej. Samo sądownictwo zostało uregulowano dużo bardziej szczegółowo
i w duchu szerszej autonomii władzy sądowniczej, w tym w kwestii obsady personalnej. Sędziom zagwarantowano godne
zarobki, status, mający chronić ich niezawisłość, gwarancję nieusuwalności,
i określono, że podlegają tylko ustawom
i Konstytucji.
18
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Sądownictwo III RP pod ostrzałem

wane procedury skutkujące przewlekłością.
Jeżeli jednym z zarzutów wobec sądów
jest nierozliczenie zbrodniarzy z czasów
PRL-u, to trudno abstrahować od nieudolnej roli prokuratury i ustawodawcy
w tej kwestii.
Przełomowy okazał się rok 2015, gdy
kandydat Prawa i Sprawiedliwości wygrał
wybory prezydenckie, a PiS zwyciężyło
w wyborach parlamentarnych w stosunku
umożliwiającym uzyskanie samodzielnej
większości i powołania rządu. Co prawda
PiS postulował wcześniej reformę sądownictwa, jednakże pierwsza kadencja (20052007) była pod tym względem spokojna,
a sam prezydent Kaczyński w pozytywnych
słowach wyrażał się na temat np. Krajowej
Rady Sądownictwa jako organu stojącego
na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Skutkiem ostrego politycznego sporu, który uzasadnić miał
przede wszystkim zmiany personalne,
było przeprowadzenie kampanii dotyczącej
sądownictwa, a w związku z tym spór
społeczny. W tym sporze PiS ustawił się
w kontrze do trzeciej władzy, a opozycja –
w jej obronie.

Tymczasem sądownictwo, podobnie jak
inne obszary państwa, stanęło w III RP
przed licznymi wyzwaniami transformacyjnymi – dostosowania do nowych realiów, rozliczenia czasów PRL-owskich,
ale też bieżącego funkcjonowania w czasach zmian gospodarczych czy integracji
europejskiej. Każdy z sędziów obdarzony
został także immunitetem sędziowskim
i w ręce sędziów przekazano sądownictwo
dyscyplinarne, włączając w to zezwalanie
na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub aresztowania sędziego. Ponadto
do niedawna to sędziowie mieli decydujący
głos przy powoływaniu prezesów sądów,
zapewniono im też naprawdę godne wynagrodzenie po przejściu w stan spoczynku.
Każdy medal ma jednak dwie strony.
Wcześniej sygnalizowano, że źródłem problemów w sądownictwie jest brak samorządności sędziów i ich uzależnienie od
władzy wykonawczej, a z czasem – już po
transformacji – zaczęto stawiać zarzuty
sugerujące, że zbyt duża autonomia ogranicza możliwość kontroli. Krytykuje się
problemy sądownictwa z rozliczeniem się
z czasami PRL-u, niejasny system awansów, zbyt łagodne sądownictwo dyscyplinarne, a przede wszystkim – przewlekłość
postępowania i oddalenie się od problemów obywateli. W zasadzie można by
powiedzieć, że wyżej przedstawione zagadnienia, w tym kwestie rozliczenia, są
typowymi problemami transformacyjnymi.
W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że sędziowie, jak już wspomniałem, podlegają
Konstytucji i ustawom, a więc część problemów wygenerowana została przez ustawodawcę – nieważne, jak mocno będzie
się krytykować sądownictwo, nie da się
uciec od odpowiedzialności ustawodawcy
za przepisy, które np. tworzą skompliko-

Cofanie się do przodu

Głównym postulatem rządzących jest
„przywrócenie sądów obywatelom”. W ten
sposób opakowane zostały zmiany, które
pozwolić miały na zmiany personalne
i większe podporządkowanie sędziów prezesom sądów, a prezesów sądów – Ministerstwu Sprawiedliwości. Przeprowadzona została także legendarna kampania
Polskiej Fundacji Narodowej, w której
opowiadano, jak jeden z sędziów w stanie
spoczynku ukradł kiełbasę.
Wprowadzone zostały zmiany, które
skutkują osłabieniem władzy sądowniczej
względem wykonawczej. Pomijając toczącą
19
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się dyskusję dotyczącą konstytucyjności
poszczególnych rozwiązań, warto zastanowić się nad tym, czy zamiast iść do
przodu – przypadkiem się nie cofamy.
Kwestia równowagi władz zawsze jest
dyskusyjna, jednak część zastosowanych
rozwiązań wydaje się bliższa rozwiązaniom
stosowanym przez władze PRL-u, a nie
postulatom przedstawicieli PRL-owskiej
opozycji czy związków zawodowych.
Całkowicie zmarginalizowana została
rola kluczowego bezpiecznika systemu –
Trybunału Konstytucyjnego, który najpierw – w czasach, gdy jego prezesem
był Andrzej Rzepliński – starano się sparaliżować i „sterować przy pomocy ustawy”. O ile działalność prezesa Rzeplińskiego, zwłaszcza ta o charakterze publicystycznym, budziła zastrzeżenia, o tyle
obecnie trudno bronić tezy o niezależności
TK, gdy – zgodnie z doniesieniami prasowymi – w mieszkaniu zamieszkałym
przez prezesa Trybunału dochodzi do nieoficjalnych spotkań z prezesem ugrupowania rządzącego. Oczywiście, uwaga dotycząca przyjaznego odnoszenia się Trybunału do rządzących to nie jest zarzut
jedynie wobec parlamentu tej kadencji,
ale nigdy proporcje nie zostały zaburzone
w taki sposób.
Po drugie, skrócono konstytucyjną
kadencję Krajowej Rady Sądownictwa
przy pomocy zwykłej ustawy (budzi to
bardzo poważne wątpliwości natury konstytucyjnej) i w ten sposób pozbawiono
ją faktycznie reprezentacji środowisk sędziowskich, gdyż członków nowej KRS
wybiera (co prawda spośród sędziów)
władza ustawodawcza.
Po trzecie, podporządkowane administracyjnie zostały sądy powszechne. Minister Sprawiedliwości uzyskał kompetencje w zakresie odwoływania i powoływania prezesów sądów. Środowiska sę-

dziowskie zaczęły mówić o instytucji tzw.
„przyfaksowanych” prezesów sądów.
Po czwarte, próbowano wygasić konstytucyjną kadencję I Prezesa Sądu Najwyższego, a także podjęto kroki w celu
podporządkowania Sądu Najwyższego.
Powołana została specjalna Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym, do której
trafili sędziowie wybrani przez nowa Krajową Radę Sądownictwa.

efektem tych pokrótce

omówionych zmian jest

zmniejszenie niezależności
władzy sądowniczej od

wykonawczej, ale też sprawy
zawisłe przed trybunałem
sprawiedliwości Unii

europejskiej

Efektem tych pokrótce omówionych
zmian jest zmniejszenie niezależności
władzy sądowniczej od wykonawczej, ale
też sprawy zawisłe przed Trybunałem
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Obecnie rządzący wykonali skuteczną figurę
retoryczną, zgodnie z którą każda wypowiedź ze środowiska sędziowskiego, krytykująca działania względem sądów, jest
wypowiedzią o charakterze politycznym,
która nie przystoi sędziom. Niezwykle
niepokoją sytuacje, gdy wobec sędziego,
po wydaniu orzeczenia niekorzystnego
z punktu widzenia władzy wykonawczej,
wszczyna się postępowanie dyscyplinarne
lub bada przesłanki do wszczęcia. Naprawdę trudno uwierzyć w takie zbiegi
okoliczności.
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Ani nie jest dramatycznie źle, ani
nadzwyczajnie dobrze

ale całkowite odwrócenie wektora nie
przysłuży się sądownictwu jako całości.
Inna sprawa, że rok w rok sądownictwo zamyka setki tysięcy spraw, i zdarzać się będą sprawy, w których wydawane
są kontrowersyjne, a nawet niesprawiedliwe wyroki. Z tego względu istnieje dwuinstancyjność, a także możliwość nadzwyczajnego zaskarżenia wyroków.
Za wady i zalety sądownictwa w ostatnich 30 latach odpowiedzialni są wszyscy,
którzy w tym czasie rządzili. Potrzeba
ciężkiej pracy, niekiedy u podstaw, żeby
poprawić podstawowe mankamenty. Umyka nam także inny problem – sądy potrzebują dobrze opłacanej, zadowolonej
kadry urzędniczej. Obecne zarobki w sądach są skandalicznie niskie i przypominają problemy samorządów. Jest to jeszcze
bardziej odczuwalne w czasach prosperity.
Podstawowe wątpliwości co do punktu, w którym jesteśmy, pojawiają się
jednak wtedy, gdy celem ustawodawcy
nie jest reforma podstawowych problemów
sądownictwa, a personalne podporządkowanie i tworzenie narzędzi do administrowania. W setkach tysięcy spraw, tak
jak przed 1989 rokiem, będzie to bez znaczenia, ale w sprawach dotyczących kwestii
wrażliwych dla państwa, zwłaszcza gdy
po drugiej stronie jest obywatel, dobrze
byłoby, gdyby sędzia postrzegał swoje zadanie jako bycie niezawisłym sługą prawa,
a nie konkretnego państwa, które zdecyduje o jego losie.

Powrót do rozwiązań, które przechylają
zadanie sędziego z bycia sługą prawa
w stronę bycia sługą państwa nie budzi
entuzjazmu i nasuwa pytanie o intencje.
Problemy obywatela w sądach nie zmieniły
się i w tej kwestii nie wprowadzono żadnych poważniejszych zmian. Sądy są instytucjami z natury konserwatywnymi,
ale spore nadzieje należy wiązać z informatyzacją, która powinna służyć ich dostępności, usprawnieniu procedur i jawności. Z przewlekłością nie walczy się poprzez zmiany personalne i blokowanie
wolnych etatów sędziowskich, a przez reformę, w ramach której daje się sędziemu
narzędzia do szybszego rozpoznania sprawy. Najwięcej jednak szkody obywatelom
wyrządzają nie sądy, a brak świadomości
prawnej – w tym względzie 30 ostatnich
lat jest bardzo słabe.
Na pewno więcej można było oczekiwać od sędziów w ramach samooczyszczania i sądownictwa dyscyplinarnego.
Sądownictwo nie uniknęło także swoich
skandali – często nierozliczonych. Czy
jednak kompromitacja posłów w wielu
kwestiach byłaby racjonalną przyczyną
do tego, aby podporządkować władzę
ustawodawczą sądownictwu? Raczej nie –
i nie warto podążać tą drogą myślową.
Odrębność władz można było korygować,
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transformacja okiem milenialsa
NataLia kołodyńska-maGdziarz

Sekretarz zespołu „Nowej Konfederacji”.
Absolwentka bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie
Warszawskim. Pracowała dla polityków i instytucji publicznych oraz
organizacji pozarządowych

Urodzeni po ‘89 – zamiast kłócić się, czy transformacja była słuszna czy
nie, czy o to za czyich rządów Polska była w większej ruinie, lepiej skupmy
się na realnych reformach
„Czy nie jesteś za młoda, żeby pisać ten
tekst?”. Tak, jestem. Nie od dziś wiadomo,
że w Polsce, jeśli nie możesz udokumentować 20 lat walki z komuną, twoje zdanie
niewiele znaczy. Wszystkim, którzy tak
uważają, przypominam jednak: to wy zbudowaliście dla nas ten kraj i to my będziemy w nim żyć, więc możemy również
go oceniać.
Urodziłam się już po upadku Muru
Berlińskiego. Wśród pierwszych wydarzeń
politycznych, jakie pamiętam, było wstąpienie Polski do NATO i debata publiczna
przed jej wejściem do UE. Transformacji
nie pamiętam prawie wcale. Nikt z mojej
rodziny nie stracił pracy, moja mała ojczyzna również nie ucierpiała, a Zakłady
Azotowe, będące podstawą jej gospodarki,
mają się do dziś dobrze. Pamiętam za to,
że przez całe moje życie z roku na rok powodziło nam się coraz lepiej. Pamiętam
również, jak szara była Polska mojego
dzieciństwa (włącznie z morderczymi placami zabaw), a jak wygląda teraz (pastelowo – nie tylko przez kolor tynku na
blokach). Dlatego ciężko mi ocenić trans-

formację według najnowszej mody – jednoznacznie źle. Im dłużej się nad tym zastanawiam, tym trudniej mi ją ocenić –
bo patrząc na poszczególne elementy jestem przekonana, że proces ten nigdy się
nie zakończył, i potrwa jeszcze dobre kilkadziesiąt lat.
Piszę te impresje z perspektywy osoby
urodzonej w latach 90. Piszę o tym, jaką
Polskę zastałam i jak oceniam proces,
który do tego doprowadził. Choć może
będzie to raczej opowieść o trzech różnych
pokoleniach.
Nie tęsknię za PRL

„Wy, młodzi, teraz tacy biedni jesteście.
Pracę musicie zmieniać, brać kredyt na
mieszkanie. Kiedyś to było” – kto nigdy
nie słyszał tego od babci czy wujka, niech
pierwszy rzuci smartfonem. Wbrew
wszystkiemu, czego uczono nas w szkole
o masowych protestach i sprzeciwie wobec
komunizmu, tęsknota za nim w pokoleniu
naszych dziadków jest łatwo wyczuwalna.
Przecież chcieliby dla nas jak najlepiej,
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żebyśmy mieli etat, mieszkanie komunalne
i samochód. Rzadko kiedy we wspomnieniach przebija się wzmianka o tym, że
ktoś spędził 40 lat w pracy, której nie
lubił, po prostu przypadek sprawił, że go
do niej skierowano, a potem już jakoś
było. O tym, że czasem musiał zostawić
swoje miasto, bo specjalista w jego zawodzie nie był potrzebny na Mazurach, a na
Śląsku. Że „dostał” mieszkanie dopiero
po latach oczekiwań.
Tęsknota w pokoleniu naszych rodziców jest już nieco mniejsza. Ale oni
również pamiętają o tym, że u schyłku
PRL-u, tuż po zakończeniu szkoły, dostali
skierowanie do pracy i nie musieli się
martwić tym, co będzie, a potem mogli
złożyć wniosek o mieszkanie (choć np.
moi rodzice, urzeczeni perspektywą kąpieli
w wannie w kuchni szybko z takiego sposobu zdobycia mieszkania zrezygnowali).
Dlatego często przy świątecznym stole
ciężko nam wytłumaczyć, że zmiana pracy
to nic złego i nieraz robimy to z własnej
woli. I choć co prawda miło byłoby dostać
mieszkanie – choć po latach, to przy niewielkim wkładzie finansowym – ale jeszcze
lepiej mieć warunki, by na nie zarobić
i kupić takie, które będzie dostosowane
do naszych potrzeb (choć o to niestety
wciąż ciężko).

Nie za to, że dba o swoich pracowników
i firmę. Nie: pracodawcę szanujemy ze
to, że nas chce. Szacunek w tym kontekście
przeradza się w formę poddaństwa. Dla
naszych dziadków czy rodziców często
nie do pomyślenia jest, by pozwać pracodawcę, czy chociaż zgłosić nieprawidłowości do Państwowej Inspekcji Pracy.
I trudno dziwić się takiemu podejściu,
biorąc pod uwagę, że w latach 90. i jeszcze
na początku XXI wieku bezrobocie w skali
kraju wynosiło od kilkunastu do dwudziestu procent, a były miejsca, w których
było ono znacznie wyższe.

wbrew wszystkiemu, czego
uczono nas w szkole

o masowych protestach

i sprzeciwie wobec

komunizmu, tęsknota za

nim w pokoleniu naszych

dziadków jest łatwo
wyczuwalna

Dzięki wysokiemu bezrobociu narodzili się „janusze biznesu”, nie szanujący
praw pracowników. „Janusze” nie zniknęli
wraz z cywilizowaniem się rynku, obecni
są nawet dziś, kiedy podobno nastał w Polsce rynek pracownika. Przedsiębiorcom
przyzwyczajonym do stałego dostępu do
nieograniczonych zasobów taniej siły roboczej ciężko przyzwyczaić się do sytuacji,
w której pod bramą nie czeka trzydziestu
kandydatów do pracy. Część pracodawców
wyciągnęła słuszne wnioski, że przyszedł
czas, kiedy o pracownika trzeba walczyć –
a najłatwiej walczyć wyższą pensją. Część
jednak twardo obstaje przy swoim i winy

Kanapka z ideą

Skutkiem okołotransformacyjnych działań,
słusznych bądź nie, było olbrzymie bezrobocie. Dziś nie jest już ono problemem,
ale wciąż skutecznie psuje rynek pracy.
W Polsce panuje przekonanie, że pracodawcę należy szanować. Na pierwszy rzut
oka jest to słuszne. Niestety – wśród starszego pokolenia jest to specyficzny rodzaj
szacunku: pracodawcy nie należy szanować
dlatego, że jest wartym tego człowiekiem.
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szuka w moim pokoleniu. I tak średnio
raz w tygodniu można natknąć się na artykuł o tym, jak roszczeniowi młodzi
ludzie rujnują rynek pracy. W jaki sposób?
Nie chcą pracować za 2 000 zł brutto
(nie, nie chodzi o osoby po szkole, tylko
ogólnie o te przed 30. rokiem życia). Co
ciekawe, do przedsiębiorców często przyłączają się pracownicy ze starszych pokoleń. „Kiedyś po studiach szło się na
staż za 500 zł i było dobrze”, „My pracowaliśmy dla prestiżu, a teraz młodym
w tyłkach się poprzewracało”. Wyznam
szczerze, że od kanapki z ideą dużo bardziej
smakują mi te z masłem. Niestety w Polsce

władz, odbywają się wolne wybory. Z ustrojem PRL łączy nas już bardzo niewiele.
I owszem, można mówić, że komuniści
brali udział w budowie nowego ładu, że
lustracja nigdy nie została dokończona,
a niektóre środowiska wciąż nie zostały
oczyszczone. Choć wygląda to paradnie,
kiedy rząd kłóci się z opozycją o to, kto
ma więcej komunistów w swoich szeregach, i dlaczego „nasi” komuniści są lepsi
niż „wasi”.
Obecnie największymi problemami
naszego systemu nie jest jednak to, kto
współpracował z SB – a imposybilizm.
Żaden rząd nie potrafi przeprowadzić
prawdziwych reform. A rozpaczliwie ich
potrzebujemy, chociażby w zakresie ochrony zdrowia, prawa pracy czy emerytur.
Posłużę się tu własnym przykładem. Planowanie swojego życia i zakładanie rodziny
w takich warunkach to czysty hazard.
Anachroniczny Kodeks pracy jest zupełnie
niedostosowany do współczesnego rynku.
Jak mam zdecydować się na posiadanie
dzieci, skoro nie wiem, czy będzie miał je
kto uczyć i kto leczyć? W zasadzie jestem
pewna tylko jednego – nie dostanę emerytury. Więc z góry przepraszam wszystkich weteranów walki o wolność, ale kiedy
moja podstawowa potrzeba poczucia stabilizacji i zaufania do państwa i prawa
nie jest zaspokojona, trudno mi emocjonować się tym, kto był lub nie był w PZPR.

Przeprowadźmy własną

transformację – z Polski

kartonowej do Polski

murowanej, sprawnie

działającej z silnymi
instytucjami

pracownik domagający się swoich praw
oraz godnej pensji w dalszym ciągu uważany jest za rozpieszczone dziecko. I z tym
skutkiem transformacji gospodarczej musimy walczyć, dla naszego wspólnego
dobra. Niestety, o ile w większych miastach
sytuacja jest na tyle dobra, że „janusze”
odchodzą do lamusa, to w mniejszych
miejscowościach mogą wykorzystywać
swoją pozycję jeszcze długo.

Wyjdźmy z pustyni

Rozpoczęłam ten artykuł od porównania
mojej perspektywy z perspektywą poprzednich pokoleń. Niestety muszę napisać
tu rzecz straszną – transformacja nie dokona się, dopóki te pokolenia nie wymrą.
Być może podobnie jak naród wybrany
musimy błądzić przez 40 lat po pustyni,
czekając, aż umrą ci, którzy pamiętają

Nie da się?

Tyle o gospodarce. Transformacja ustroju
na pierwszy rzut oka wydaje się wyjątkowo
udana. Mamy demokrację, trójpodział
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niewolę. Dlaczego? Bo infekują całe społeczeństwo. Działa tu podobna zasada jak
w rodzinie. Kochamy swoich dziadków
i rodziców, jednak w wielu kwestiach nie
zgadzamy się z nimi, i dopiero po wyprowadzce z rodzinnego domu możemy żyć
po swojemu. Tak samo jest w społeczeństwie – zmiana nie dokona się tak długo,
jak długo silniejszą pozycję będą mieli
ludzie wyznający stare zasady. Z jednej
strony mamy do czynienia z „januszami”,
którzy wciąż skutecznie psują rynek pracy,
i dla których wszelkie formy solidarności
społecznej to lewacki wymysł. Z drugiej
strony – z ludźmi, którzy zupełnie nie
czują odpowiedzialności za swój los. Oczekują, że państwo zaplanuje im życie, da
pracę, mieszkanie, pieniądze na dzieci,
a kiedy coś się nie uda, wyciągnie do nich
pomocną rękę i przewalutuje kredyt.
Niestety wciąż według dużej części
społeczeństwa nie da się dojść do majątku
uczciwą pracą. Przyczyna częściowo faktycznie tkwi w okresie transformacji, kiedy
ogromne majątki pomnażano często przy
pomocy podejrzanych metod. Jednak zbyt
wielu widziałam już przedsiębiorców, którzy za upadek swojej firmy obwiniali układy, a jednocześnie wcześniej nie brali
udziału w przetargach, twierdząc, że są

ustawione. Być może były, ale tego ci
przedsiębiorcy nie dowiedzą się już nigdy,
ponieważ przez swój fatalizm stworzyli
samospełniającą się przepowiednię. Wszak
nieliczni tylko mają taką pozycję na rynku,
że nie muszą szukać zleceń, i to one ich
szukają. Prawdopodobnie każdy z nas zna
również jakiegoś zawodowego bezrobotnego, który ma pretensje do wszystkich
pracujących o to, że mają lepszą sytuację
finansową. Chociaż dziś już nie zawsze
sytuacja pracujących jest lepsza. Rząd zauważył fatalizm dużej części wyborców
i postanowił uczynić z nich swoich klientów.
Czai się tu też przestroga dla nas,
urodzonych po 1989 r. Zamiast kłócić się,
czy transformacja była słuszna, czy nie,
czy o to, za czyich rządów Polska była
w większej ruinie, lepiej skupmy się na
realnych reformach. Przeprowadźmy własną transformację – z Polski kartonowej
do Polski murowanej, sprawnie działającej
z silnymi instytucjami. Rozliczmy się z historią, jednak nie dajmy jej zdominować
współczesnej polityki. Weźmy los w swoje
ręce, jednocześnie się wspierając, w ramach solidarności społecznej. Bo dobrze
wiemy, co znaczy społeczeństwo „januszy”
lub fatalistów. I za tę lekcję starszym
dziękujemy.
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dzięki decentralizacji
inna polityka będzie możliwa

z prof. arturem wołkiem rozmawia anna szczerbata
artUr wołek

Politolog, autor książki „Słabe państwo”

Jak burmistrz nie klamkuje o rządowe dofinansowanie, to z własnych
środków może wyremontować chodnik, bo już nie własną ulicę. Decentralizacja umożliwi zauważenie, że poza metropoliami jest jakaś Polska
Jaka diagnoza stoi za projektem „Zdecentralizowana RP”?

które później po kawałku zjedzą Niemcy.
I tak skończyło się bardzo ułomnymi województwami, które w bardzo małym stopniu są w stanie kreować rozwój regionu,
głównie rozdzielają pieniądze unijne.
Zdecentralizowana Rzeczpospolita to
próba pogodzenia wszechobecnego centralistycznego myślenia o Polsce z realnymi
różnicami istniejącymi między różnymi
kawałkami kraju. Mam tu na myśli głównie
różnice dotyczące potrzeb w zakresie rozwoju regionalnego. W tej chwili, nawet
jeśli gdzieś ważniejsze są inwestycje w edukację, a gdzieś indziej w infrastrukturę,
to i tak nie da się na poziomie regionalnym
czy lokalnym realnie podjąć działań, które
byłyby zgodne z potrzebami społeczności.
Samorządy nie mogą de facto wprowadzać
własnych planów rozwojowych, bo o najistotniejszych inwestycja decyduje centrala
i centrala zapewnia pieniądze na te mniej
istotne. Obecny rząd jeszcze skrócił smycz,
na której trzymane są władze samorzą-

W przekonaniu twórców projektu, myślenie o Polsce ma charakter bardzo centralistyczny, co (i tu krótki przypis historyczny) odziedziczyliśmy trochę po komunizmie, i trochę po II RP. Po zaborach,
w kodzie genetycznym urzędników i polityków istniało przekonanie, że to co odmienne, niestandardowe, niespójne jest
z gruntu podejrzane. Jednym z większych
sukcesów komunistów w ich własnych
oczach (ale też w oczach wielu Polaków)
było stworzenie jednolitego państwa, jednolitego narodu, wyeliminowanie różnic.
Po roku 1989 niewiele się pod tym względem zmieniło: odbudowa samorządu terytorialnego w 1990 r. nie oznaczała zgody
na zróżnicowanie ścieżek rozwoju polskich
gmin. W 1998 roku dyskusja o województwach zawadzała o histerię. Obawiano się
podziału Polski na małe i słabe landy,
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Czyli tak naprawdę nie chodzi o ugaszenie wojny polsko-polskiej, ale o wyłączenie z niej jak największej części
polityki.

dowe. Nie tylko nakłada obowiązki i dzieli
pieniędzmi według swoich widzimisię,
ale też coraz ściślej reguluje sposób wydawania powierzonych środków.
W czym Polska zdecentralizowana będzie lepsza od scentralizowanej? Jakie
choroby ma wyleczyć decentralizacja?

Tak, można tak powiedzieć. Chodzi o to,
żeby ofiarami wojny nie padały elementy,
których ona w ogóle nie powinna dotyczyć,
jak np. dróg na obszarach peryferyjnych,
sieci szkolnej, transportu publicznego.
Powierzenie większych kompetencji samorządom pozwoli wyłączyć z walki politycznej więcej elementów życia codziennego obywateli całej Polski, które w miarę
możliwości nie powinno zależeć od tego,
kto akurat rządzi w Warszawie.

Pierwszy i najbardziej fundamentalny
problem to to, że rząd centralny ma moc
utrudniania życia władzom samorządowym, jeśli są po drugiej stronie politycznej
barykady. Samorządowcy z tym sobie radzą, potrafią znaleźć „dojścia” do rządu,
ale często zatrąca to zabiegami bliskimi
korupcji. Mówiąc w skrócie, szanse rozwojowe województwa lubuskiego zależą
od tego, jak zagłosuje Lubelszczyzna. To
tylko pogłębia konflikt polityczny w skali
kraju.
Tu dochodzimy do drugiego wymiaru
decentralizacji: zmniejsza ona temperaturę
sporu ogólnokrajowego. Patrząc na postępujący rozłam Polski na dwie części,
łatwo sobie wyobrazić, że w interesie PO
nie jest dofinansowywanie Podkarpacia.
Po co wspierać strukturalnie wrogi region,
który nigdy nie dostarczy dużej liczby
głosów tej partii.
Tak więc po pierwsze chodzi o odpolitycznienie mechanizmów rozwoju regionalnego – żeby nie był zakładnikiem
wojny polsko-polskiej. Wyłączenie rozwoju
regionalnego z politycznej konkurencji
dwóch wielkich obozów jest pożyteczne
nie tylko dla Polaków mieszkających w regionach o wyrazistych preferencjach politycznych, ale dla wszystkich. Podkarpacie
powinno być na przykład doinwestowane
bez względu na zmiany władz centralnych,
choćby dlatego, że jest ważne z punktu
widzenia geopolitycznego położenia Polski.

Poprzedni prezydent

Poznania dbał o to, żeby ze

wszystkimi się dogadać dla
dobra miasta i swojej

kariery, a nowy prezydent
gra w zupełnie inną grę

Ale skąd pomysł, że ten spór z poziomu
centralnego się nie przeniesie po prostu do samorządów? Przecież ludzie
pozostaną ci sami, problemy te same,
spory światopoglądowe te same. Jedyna różnica to taka, że będzie można
się kłócić w szesnastu ośrodkach władzy, a nie w jednym.

Dzisiaj polityka wygląda tak, że dużo łatwiej jest walczyć o „dobro polskich rodzin”
przeciwko „LGBT” niż rozliczyć się z opóźnień w inwestycjach drogowych. Do tej
pory jednak i wyborcy i samorządowcy
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wykazywali się w Polsce rozsądkiem. Wyborcy wybierali na burmistrza kandydata,
który wyglądał na dobrego gospodarza,
i niewielu burmistrzów czy prezydentów
było gotowych wchodzić w wojny i konflikty, które nie przekładają się na życie
codzienne mieszkańców. Można założyć,
że spora część regionalnych działaczy
dalej będzie chciała wykazywać się czymś
więcej niż obsługą konta na Twitterze,
z którą tak świetnie radzą sobie politycy
na szczeblu centralnym. Oczywiście im
bardziej konflikty ze świata wielkiej polityki
wdzierają się w codzienne życie Polaków,
tym bardziej będzie opłacało się zarządzać
emocjami, a nie inwestycjami.

Im dłużej jesteśmy w systemie, gdzie
wszystko zależy od Warszawy, tym większe
ryzyko, że ten sposób uprawiania polityki
rozciągnie się na regionalne i lokalne polityki publiczne. Pomysł decentralizacji
jest po to, żeby dać możliwość uprawiania
innej polityki. Paradoksalnie, politykom
centralnym powinno to się podobać, bo
ktoś będzie dbał o to, żeby drogi były odśnieżone, a oni będą mogli zająć się swoją
wojną cywilizacji.

À propos wojny cywilizacji. Na stronie
internetowej Zdecentralizowanej RP
widzę postulat, żeby np. o statusie
mniejszości, aborcji, prawach kobiet
można było decydować na poziomie
lokalnym. Takich zmian nie da się przeprowadzić bez wielkiej wojny na poziomie centralnym.

Jeśli w samorządach pojawi się prawdziwa władza i pieniądze, to pojawią
się też takie same problemy, jakie
mamy w polityce krajowej.

Akurat regulacja aborcji to jest przykład
takich kompetencji, których poza Stanami
Zjednoczonymi, a i to w ograniczonym
zakresie, nikt nie decentralizuje. Wszystko,
co zahacza o podział kulturowy, dotyczy
wszystkich Polaków i tutaj różnice nie
mają charakteru regionalnego, więc
w przewidywalnej przyszłości nie podlega
decentralizacji. O tak daleko idących zmianach będzie można mówić, jeśli jednostki
administracyjne przekształcą się w prawdziwe wspólnoty. Teraz województwa
nimi nie są, są narzędziami do zarządzania
kawałkami Polski. Dlatego dziś w decentralizacji chodzi bardziej o skuteczne zarządzanie publiczne niż o jakiś szeroki
projekt kulturowy.

No, nie można tego wykluczyć, ale jednak
dużo łatwiej mówić o wojnie cywilizacji
w skali Polski niż w wymiarze np. Wielkopolski. Nieprzypadkowo podaję właśnie
ten przykład. Poprzedni prezydent Poznania dbał o to, żeby ze wszystkimi się
dogadać dla dobra miasta i swojej kariery,
a nowy prezydent gra w zupełnie inną
grę. No i tamten przegrał, więc być może
ma pani rację, ale jak dotąd działacze samorządowi nie dawali się tak łatwo wciągać
w te nowe reguły gry. Bo też prawdę powiedziawszy, jak tylko poddadzą się tej
presji, to ich samodzielność polityczna
znika. Prezydenci miast do tej pory czerpali
swoją siłę z tego, że pokazywali, że bez
względu na to, co dzieje się na centralnej
scenie politycznej, oni po prostu potrafią
zarządzać miastem. Mieszkańcy doceniali
to i niespecjalnie interesowało ich z jakiej
partii jest dany prezydent.

To zajmijmy się tym skuteczniejszym
zarządzaniem. Proponujecie decentralizację także jako lekarstwo na tzw.
zadyszkę instytucjonalną i jako uspraw-
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nienie kontroli wydatków publicznych
i kontrolę decyzji administracji. Czy
nie jest tak, że w dzisiejszych czasach
do lepszej kontroli nie jest potrzebne
już dzielenie zbiorów na mniejsze, bo
mamy do dyspozycji narzędzia technologiczne, takie jak robotyzacja, automatyzacja procesów? Nie wystarczy
więcej robotów i większa transparentność?

chowej to dobre narzędzie do pilnowania
obliczalności odpowiedzialności polityków.

Do jakiego stopnia należałoby przekazać samorządom kompetencje w zakresie decydowania o polityce podatkowej i socjalnej?

Dwa słowa-klucze: minimalny standard
i konkurencja.
Jakiś minimalny standard musi być
zachowany na terenie całej Polski. Pytanie,
jak powinien powstawać: czy musi być
dekretowany przez rząd, czy może mógłby
powstawać w wyniku ustaleń regionów.
Bardzo ciekawie jest to rozwiązane w Niemczech. Tam takie standardy powstają
w interakcji rządu federalnego i landów.
Ostatecznie, różnice w standardach usług
społecznych są tam niewielkie, choć formalnie odpowiadają za to landy.

Ma pani rację i nie ma pani racji. Pewne
standardowe procesy można zautomatyzować i to na pewno pomaga też transparentności, natomiast bardziej skomplikowanych spraw nie da się tak łatwo
oddać robotom. Przykładowo, ciężko zautomatyzować kontrolę takich decyzji jak
wytyczenie przebiegu drogi. A przecież
decyzja o tym, którędy będzie przebiegać
droga, istotnie wpływa na ceny gruntów.
Tu kontrolę i transparentność mogą wymusić tylko wyborcy.
Jeżeli pytanie w podtekście dotyczy
korupcji, to bardzo dobrze widać, że ludzie
lokalnie akceptują pewien poziom korupcji, jeśli miasto się rozwija. Jeśli jest korupcja i nie ma rozwoju, to obywatele
tego nie akceptują. Natomiast w skali
kraju tego efektu w ogóle nie da się uzyskać, bo korupcja jest słabo widoczna,
rzadko ujawniana. Z tą dopuszczaną przez
obywateli dozą korupcji mają sobie radzić
wyspecjalizowane służby. I trzeba powiedzieć, że o wiele większe zasługi w walce
z korupcją mają regionalne izby obrachunkowe niż Centralne Biuro Antykorupcyjne. W codziennym życiu, to RIO
i samorządowe kolegia są władzą, której
obawiają się lokalni urzędnicy. To one
przez egzekwowanie procedur chronią
Polaków przed kradzieżami małą łyżeczką.
Dlatego zmniejszenie jednostki, która
podlega kontroli politycznej i kontroli fa-

Bardzo dobrze widać, że

ludzie lokalnie akceptują
pewien poziom korupcji,

jeśli miasto się rozwija. jeśli

jest korupcja i nie ma

rozwoju, to obywatele tego
nie akceptują

Tajemnicą rozwoju regionalnego jest
konkurencja, czyli to, że ludzie chcą gdzieś
mieszkać i są gotowi przeprowadzić się
tam, gdzie jest przykładowo wyższy poziom
usług publicznych. W Polsce ta konkurencja ma już miejsce, ale raczej wewnątrz
województw, w sposób żywiołowy, bez
udziału władzy publicznej. I tu przydałoby
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się jakieś ucywilizowanie tej konkurencji,
to znaczy np. zachowanie minimalnych
standardów także na terenach pozametropolitalnych. Wymuszanie tego wyłącznie
regulacjami rzadko jest skuteczne, stąd
choćby pomysł „reaktywacji PKS”, czyli
centralnego ustalania, że w powiecie X
potrzeba odbudowy połączeń autobusowych. I tak skończy się na przekazaniu
pieniędzy samorządom, ale pewnie znowu
na warunkach, które cały program uczynią
mało efektywnym.
I tu dochodzimy do podatków. Gdyby
samorządy miały rzeczywiste władztwo
podatkowe, mogłyby nie tylko efektywniej
wydawać pieniądze, bo swoje rozsądniej
się wydaje niż dotacje. Samorządy mogłyby
wreszcie zacząć pracować nad zwiększaniem swoich przychodów, bo dziś dochody,
na których wielkość mają realny wpływ,
to margines budżetów samorządów,
zwłaszcza poza wielkimi miastami. To
byłaby zdrowa konkurencja o dochody
z podatków, wyzwalająca innowacyjność,
zamiast zawodów w konkurencji „kto ma
lepsze dojście do ministra”.

o rządowe dofinansowanie, to z własnych
środków może wyremontować chodnik,
bo już nie własną ulicę. Decentralizacja
umożliwi zauważenie, że nie tylko poza
Warszawą jest jakaś Polska, ale też, że
poza metropoliami jest jakaś Polska. Strategia rozwoju obszarów pozametropolitalnych to nie będzie żadna łaska, którą
marszałek wyświadczy tym biedakom żyjącym gdzieś na peryferiach, tylko to
będzie zabieganie o głosy. Tam, gdzie są
wyborcy, będą też pieniądze. Teraz nie
musi tam być pieniędzy, bo marszałek
nie wydaje pieniędzy województwa, nie
realizuje strategii rozwoju, tylko dystrybuuje pieniądze europejskie, a te rządzą
się inną logiką, więc lokuje inwestycje
tam, gdzie ma politycznych przyjaciół.
Części województwa na stałe nieprzychylne
marszałkowi na zmianie nie ucierpią, bo
minimalne standardy muszą mieć charakter ogólnopolski.
A czy te obszary pozametropolitalne
nie są skazane na porażkę za względu
na gorszy start? Przecież z założenia
mają mniej zamożnych mieszkańców
płacących wysokie podatki. A Zdecentralizowana zakłada, że samorządy
będą się utrzymywać z PIT-u i CIT-u.

No właśnie. O tę konkurencję między
regionami chciałabym dopytać. Wydaje
się, że może ona spowodować jeszcze
większe rozwarstwienie i wyludnienie
uboższych regionów.

Dlatego proponujemy mechanizm wyrównawczy zbliżony do znienawidzonego
przez samorządowców janosikowego, ale
sensowniej planowany. Na utrzymanie
minimalnych standardów potrzebne są
pieniądze. Regiony, które zbierają mniej
podatków, będą otrzymywały pieniądze
przez mechanizm redystrybucji. Od tego
nie da się uciec.

Ale czemu jeszcze większe? To się dzieje
właśnie dlatego, że marszałek warmińsko-mazurski nic nie może. Prezydent
Olsztyna coś może, i dzięki temu miasto
ma się nie najgorzej. Natomiast poza
Olsztynem wszyscy mają związane ręce.
Budżety jednostek samorządu poza miastami na prawach powiatu są tak mikre,
że nie dają prawie żadnych narzędzi oddziaływania. Jak burmistrz nie klamkuje

A co wyniknie z decentralizacji szkolnictwa wyższego?

30

THINKZINE, nr 6(108)/2019, czerwiec 2019

www.nowakonfederacja.pl

Dziś uczelnie bardzo często nie uczestniczą
w rozwoju regionalnym. Projekty badawcze, które mają na celu wspieranie regionalnych polityk publicznych, to jest absolutny margines na większości uczelni.
Nie ma mechanizmów wyraźnego wpływu
albo chociaż inspirowania strategii rozwojowych tych szkół wyższych w powiązaniu ze strategiami rozwoju regionalnego.
Jeżeli cokolwiek się dzieje, to się opiera
tylko na relacjach towarzyskich. Nie znam
przykładu wyższej uczelni, która by w systematyczny sposób wspierała rozwój regionalny. A przecież taki jest właśnie sens
istnienia małych uczelni regionalnych.
One nie będą konkurowały z Oksfordem.
Ale za to mają unikatową wiedzę na temat
lokalnej gospodarki i tą wiedzą mogłyby
się z samorządem dzielić.

O czym mieliby decydować marszałkowie? O obsadzie rektorów? Programach nauczania?

Rozsądne byłoby możliwie daleko idące
podporządkowanie wszystkich państwowych wyższych szkół zawodowych marszałkom województw. Istotny udział marszałka w wyborze rektora mógłby dobrze
wpłynąć na współpracę na linii uczelniasamorząd.

Według autorów projektu, w Zdecentralizowanej RP będzie więcej chętnych
do pracy w samorządzie. Mnie się wydaje, że skoro władza wojewódzka
uzyska większe kompetencje i większe
pieniądze, to mechanizmy dochodzenia
do ważnych stanowisk zostaną – w proporcjach jeden do jednego – przeniesione z administracji centralnej. To
znaczy, że żeby zajmować prestiżowe
stanowisko, trzeba będzie latami wysługiwać się partii, co z kolei sprawi,
że chętni może i będą, ale nie tacy, jakich byśmy chcieli.

Budżety jednostek

samorządu poza miastami

na prawach powiatu są tak
mikre, że nie dają prawie

żadnych narzędzi

To oczywiście jest możliwe. Człowiek jest
w stanie wypaczyć każdą instytucję. Proszę
jednak pamiętać, że zwiększenie kompetencji to zwiększenie odpowiedzialności.
Założenie jest takie, że marszałek dwa
razy się zastanowi, czy zatrudnić szwagra
na stanowisku, które wymaga jakichś
kompetencji, bo przecież może to utopić
karierę marszałka, gdy jego projekty zaczną
padać przez brak kompetencji. Może zatrudniać szwagra czy asystenta politycznego, ale nie może się oprzeć wyłącznie
na nich. Polityczne zawłaszczanie części
administracji możliwe jest tylko wtedy,
kiedy zachowany jest jakiś poziom profesjonalizmu. Na poziomie regionalnych

oddziaływania

I tu pomoże przekazanie lokalnych
uczelni pod nadzór jednostek samorządu?

Każdy burmistrz chce mieć chociaż jedno
dobre liceum. To jest kwestia jakiegoś
poziomu cywilizacyjnego jego miasteczka.
Każdemu rozsądnemu marszałkowi, który
będzie miał szersze kompetencje, powinno
zależeć na tym, żeby wiedzieć, co ma
robić. Tu chodzi o uprawianie polityki
opartej na wiedzy. Ten efekt można osiągnąć np. przez współpracę z uczelniami.
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urzędników obecnie wysokiej klasy profesjonalistów jest niewielu, bo za małe są
pieniądze i za małe perspektywy kariery,
raczej ktoś zaczyna w urzędzie marszałkowskim i szybko przeskakuje do sektora
prywatnego. Decentralizacja wymusza
podniesienie kompetencji, ale i podniesienie płac.

Jedni powiedzą, że każdą instytucję można
skundlić, a inni, że właśnie instytucje wymuszają zmianę.
Jak się porównuje Polskę i Ukrainę
czy Bułgarię, to można powiedzieć, że ho,
ho, nasza kultura jest mniej „orientalna”
i dlatego nam się udało – ale prawda jest
taka, że mieliśmy to szczęście, że od lat
80. zaczęto wprowadzać u nas instytucje,
które w innych miejscach się sprawdziły,
takie jak np. Trybunał Konstytucyjny, i to
one wymuszały zmianę. Wprowadzenie
instytucji, które sprawdziły się gdzie indziej, ma moc kulturotwórczą. Jeśli pani
pyta, dlaczego właśnie decentralizacja, to
dlatego, że niewiele jest miejsc, o których
można powiedzieć, że decentralizacja czemuś zaszkodziła. To jest sposób na wprowadzenie zmian w zarządzaniu publicznym
przy poniesieniu możliwie najmniejszego
ryzyka.

Mam wrażenie, że większość moich
pytań została zadana w duchu imposybilizmu i przekonania, że żadna zmiana struktury organizacyjnej nie jest
w stanie rozwiązać nierozwiązywalnych
problemów Polski. Pan profesor przekonuje mnie, że jest inaczej. To właściwie, dlaczego właśnie decentralizacja, a nie jakikolwiek inny model?

To jest pomysł na wprowadzenie instytucji, które wymuszą zmianę kulturową.

aNNa szCzerBata

Członek zespołu „Nowej Konfederacj
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suszą i powodzią
Paweł Średziński

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

Za melioracje, osuszanie mokradeł i niszczenie naturalnej retencji Polacy
będą płacić coraz wyższą cenę
Tegoroczna wiosna oznajmiła suszą i powodzią swoje nadejście. Za głównego winowajcę tych zjawisk można uznać zmiany
klimatyczne. A jednak byłoby to wyjaśnienie zbyt proste. Za to, że coraz częściej
odczuwamy skutki ekstremalnych zjawisk
pogodowych, winę ponosimy my sami.
Za melioracje, osuszanie mokradeł i niszczenie naturalnej retencji Polacy będą
płacić coraz wyższą cenę.

na powódź, lecz korzystali z naturalnego
użyźniania, budując swoje domy na bezpiecznych kępach lub w taki sposób, że
wysoka woda im nie zagrażała, i nie domagali się od nikogo odszkodowań.
W rzecznych dolinach gniazdowały rzadkie
dziś gatunki ptaków, których liczebność
przez ostatnie dekady gwałtownie spada.
Tak było w Polsce, ale już nie jest.
Rzeki zostały wyprostowane, a człowiek nakazał im płynąć, wybetonowując
ich odcinki. Mokradła zostały wydrenowane i znikały w zastraszającym tempie.
Ale jaka jest korzyść z bagna? - powtarzali
sobie melioranci i rzeczni „utrzymaniowcy”. Hydroinżynieria święciła triumfy,
prowadząc do przegradzania rzek. Powstawały zbiorniki retencyjne, ośmielając
kolejnych ludzi do osiedlania się na terenach zalewowych odebranych rzekom,
w cieniu pnących się w górę zapór. Mijały
lata. Czynienie sobie rzek i bagien poddanymi święciło swoje największe triumfy
w PRL. Jak miało się okazać, po 1989
roku, Polacy odpowiedzialni za gospodarowanie polskimi wodami nie nauczyli
się za wiele. Dali na chwilę odpocząć rze-

Była sobie rzeka

Przez stulecia rzeka Wisła płynęła sobie
bez przeszkód, wytyczając swój bieg kolejnymi meandrami. Rzeczne zakola spowalniały spływ wody zapobiegając powodziom błyskawicznym, a doliny położone
wzdłuż rzek były zabagnione i zatrzymywały wodę, pełniąc rolę naturalnego filtra,
odsysającego zanieczyszczenia. W górnym
biegu Wisły, w jej licznych dopływach,
swoje tarło odbywały łososie, które swobodnie wracały z Bałtyku w miejsce swojego wyklucia, aby dać życie kolejnemu
pokoleniu ryb. Nie brakowało nam wody,
a zapobiegliwi gospodarze nie pomstowali
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kom. Po krótkiej przerwie uruchomili finansowy wór bez dna, do którego wciąż
trzeba sypać, aby nadawać sens istnienia
pracom utrzymaniowym, melioracyjnym
i przeciwpowodziowym. Wyprostowaną
i odmuloną rzekę, zamienioną w rów,
wciąż trzeba odmulać. W ten sposób,
w ramach tzw. prac utrzymaniowych przekopano 20 tysięcy kilometrów małych
rzek, a część rzecznych odcinków ponownie uregulowano. Doszło do tak absurdalnych sytuacji, że ciężki sprzęt miał kopać tam, gdzie były suche koryta rzek,
pozbawione wody. A to wszystko za unijne
i krajowe pieniądze.

częstotliwość zjawisk ekstremalnych,
w tym suszy i powodzi, sprawi, że nawet
ustawiczne pogłębianie rzek nie zabezpieczy przed niskimi stanami wód, a w czasie intensywnych opadów wręcz zwiększy
zagrożenie powodzią na czas przejścia
wielkiej wody.
Nasza wodna pustynia

Polityka osuszania mokradeł, pogłębiania
i prostowania rzek doprowadziła do tego,
że przestaliśmy zatrzymywać cenną wodę.
Zamiast tego przyspieszyliśmy jej spływ.
Woda nie będzie zatrzymywać się na osuszonym i zmeliorowanym polu. Popłynie
dalej. Zdaniem ekspertów nie można mówić o przypadku w związku z wyraźnym
wzrostem liczby powodzi w dużych miastach Polski w porównaniu z okresem
przed regulacją rzek. W jednym z wywiadów, dr Wiktor Kotowski z Centrum
Ochrony Mokradeł stwierdził wprost:
„Woda, która wylałaby się na łąki czy do
lasów łęgowych, wróciłaby dzięki parowaniu do ekosystemu albo wsiąkła
w grunt.” A tak zamiast wylewać się na
teren zalewowy wzdłuż doliny małej rzeki,
zalewa gospodarstwa wybudowane w cieniu wałów przeciwpowodziowych. Spuszczamy wodę, która nie ma gdzie się zatrzymać. Nawet w scenariuszu, kiedy nad
Polską wiszą ciemne chmury i przechodzą
kolejne nawałnice. Ziemia pozbawiona
mokradeł i dzikich rzecznych dolin nie
zatrzymuje tej wody.
Dobra ilustracją tego zjawiska jest
krajobraz miejski po przejściu gwałtownych opadów. Od kilkunastu lat włodarze
miast uzależnili się od kostki polbrukowej
i betonowania miejskich placów. W miejscu, gdzie był trawnik, rosły drzewa, fundowano nam utwardzoną nawierzchnię,
która nie jest w stanie zatrzymać wody.

Czy nie taniej i bezpieczniej
jest przesiedlić ludzi z tych

obszarów, a zaoszczędzone
na utrzymanie wałów

przeciwpowodziowych

środki skierować na

jednorazową pomoc osobom

z zagrożonych terenów?

Dziś mówi się coraz częściej o dalszym
przegradzaniu Wisły. O jej kaskadyzacji.
Tłumaczy się, że w związku z wybudowaniem zapory we Włocławku wzrosło zagrożenie powodzią na terenach położonych
poniżej tej inwestycji, a w związku z tym
należy wznosić kolejne stopnie. Nie myśli
się o tym, żeby wygaszać istniejące urządzenia hydrotechniczne, ale planuje się
wznosić nowe. Plany obejmują również
przystosowanie rzek do żeglugi śródlądowej. Jednak czas ich powstania przypada
na najgorszy z możliwych okresów. Duża
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Kiedy w tym roku w Skierniewicach zabrakło wody, zestawiono artykuł poświęcony temu deficytowi ze zdjęciem rynku
w tym mieście. Dodam, że rynku wyłożonego betonem i kostką. Podobna sytuacja
miała miejsce w Białymstoku, kiedy magistrat „rewitalizując” centrum miasta,
wyciął park położony obok dawnego miejskiego ratusza i całą przestrzeń nazywaną
Rynkiem Kościuszki zabudował szczelnie
płytami.

ment na wyrażenie swojej zgody, aby wydać kolejne pozwolenie na budowę
w miejscach, gdzie przy wielkiej wodzie
nie pomoże nawet najwyższe obwałowanie.
Ludzkim dramatom mogła zapobiec odgórna inicjatywa zakazująca zabudowy
na takim obszarze.
Dziś pytanie należy postawić inaczej –
czy stać nas na utrzymywanie zabudowy
mieszkaniowej na terenach zalewowych?
Czy nie taniej i bezpieczniej jest przesiedlić
ludzi z tych obszarów, a zaoszczędzone
na utrzymanie wałów przeciwpowodziowych środki skierować na jednorazową
pomoc osobom z zagrożonych terenów?
Przez chwilę pojawiła się nawet szansa
na wdrożenie takiego podejścia, kiedy
w 2013 roku wojewoda małopolski, Jerzy
Miller mówił o inicjatywie ustawodawczej,
która umożliwiłaby przesiedlanie mieszkańców terenów najbardziej narażonych
zalaniem. Argumentował, że „w niektórych
miejscach podwyższanie wałów lub budowa innych zabezpieczeń przed powodzią
jest znacznie droższa niż mienie, które
mają chronić". Sprawa upadła. Nikt nie
miał politycznej odwagi, by forsować te
rozwiązania.

Naszym sojusznikiem w tych
działaniach powinien być

bóbr. to ten gatunek, który
dziś cieszy się wśród

decydentów i rolników złą
prasą, jest naszym

budowniczym, który

podnosi z ruiny naturalną
retencję w naszym kraju

Problem zaczyna się w górach

Dziś mówi się o zjawisku „pustyń
wodnych”, o miejscach, które zostały pozbawione naturalnej zdolności do retencji
i tracą wodę błyskawicznie. Jak dotąd nic
nie nauczyły polskich decydentów powtarzające się zjawiska ekstremalne. Najwyższe władze pojawiają się dopiero już
po fakcie, w miejscu najbardziej spektakularnych klęsk, kiedy nie da się im już
zapobiec.
Przez lata polskie władze samorządowe przespały sprawę uregulowania
kwestii zagospodarowania terenów zalewowych. To, że stoi wał przeciwpowodziowy, uznawały za wystarczający argu-

Na mapach zagrożenia pożarowego w polskich lasach najmniej narażonym na ogień
obszarem były karpackie nadleśnictwa.
To tam odnotowuje się najwięcej opadów,
a drzewa skutecznie zatrzymywały wodę.
Jednak szanse na utrzymanie tego trendu
maleją. Wycinka drzew i związana z nimi
powstająca sieć szlaków zrywkowych do
ich wywozu sprawiają, że zbocza wycinanych Bieszczad nie będą już zatrzymywały
wody i oddawały jej do góry w procesie
parowania. Wyniki opublikowanych niedawno badań wyraźnie wskazują, że będzie
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tylko gorzej, bo zagęszczenie dróg i szlaków
zrywkowych w Puszczy Karpackiej jest
takie samo, jak w bezlitośnie eksploatowanych lasach tropikalnych na Borneo.
Woda spływa coraz większym strumieniem, a każdy turysta odwiedzający
bieszczadzkie szlaki może porównać kolor
wody w potokach położonych w parku
narodowym i poza nim. Te cieki wodne
położone poza parkowymi granicami zabarwiają się kolorem kawy z mlekiem, co
niechybnie oznacza wycinkę prowadzoną
na jej brzegach.
W Karpatach zabrano się również za
przekształcanie potoków. Pomimo naturalnej retencji, zamiast zadbać o jej utrzymanie, realizowano różne inwestycje.
Wśród nich mocnym przykładem jest potok Kamionka na terenie planowanego
Turnickiego Parku Narodowego. W tym
przypadku również za zniszczono niezwykle cenny odcinek górskiej strugi,
uważany za jedno z najważniejszych miejsc
w Polsce dla chrząszczy wodnych. Inwestycja z 2012 roku pod nazwą „Zabudowa
koryta potoku Kamionka i budowa przepustów pod drogą wewnętrzną”, została
dofinansowana w ramach projektu Małej
Retencji Górskiej. W jej efekcie zmieniono
dolinę potoku, wycięto drzewa, a przechodząc dziś leśną drogą ujrzymy wyłożone
kamieniami koryto ujarzmionego potoku.
Takie przykłady można mnożyć.
Jak się okazuje, wszędzie przykładamy rękę do tego, aby być zupełnie nieprzygotowanymi na zmiany klimatu. Dłu-

gotrwały brak deszczu i obfite opady będą
nam zagrażać coraz bardziej, bo bezmyślnie zniszczyliśmy nasze wodne zasoby,
których nie zatrzymamy w największym
nawet zbiorniku retencyjnym.
Być jak bóbr

W czasach klimatycznego kryzysu powinniśmy postawić na odtwarzanie mokradeł
tam, gdzie to tylko możliwe. Takie działania nie wymagają wielkiego placu budowy i wielkich przetargów. Zatrzymywać
wodę można na różne sposoby, przywracając dolinom rzek ich wcześniejsze funkcje.
Naszym sojusznikiem w tych działaniach powinien być bóbr. To ten gatunek,
który dziś cieszy się wśród decydentów
i rolników złą prasą, jest naszym budowniczym, który podnosi z ruiny naturalną
retencję w naszym kraju. Przegradzając
rzeki, zatrzymując gwałtowny spływ wody,
zapobiega powodziom i zwiększa bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenach
leśnych.
Dlatego powinniśmy być jak bóbr
i zamiast z nim walczyć, pomyśleć o systemie dopłat dla rolników, którzy oddawaliby część swoich gruntów wodzie, zezwalając na jej zatrzymywanie, a przy
okazji nie tracąc na tym finansowo. Powinniśmy wodę zatrzymywać w każdym
miejscu, na miejskim placu, osiedlowym
parkingu, czy też w Puszczy Karpackiej.
Inaczej w kolejne lata znów będziemy
ofiarami suszy i powodzi.
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jak może wyglądać wojna Usa z Chinami?
(część 2 wywiadu)
z prof. toshim yoshiharą rozmawia jarema Piekutowski
toshi yoshihara

Ekspert amerykańskiego think tanku CSBA, były przewodniczący
Instytutu Studiów nad Azją i Pacyfikiem w US Naval War College.
Wykładał w Departmencie Strategii w US Air War College.
Był analitykiem badawczym w Instytucie Analiz Polityki Zagranicznej
RAND oraz American Enterprise Institute.

Chińczycy myślą twardo i konkretnie o możliwej wojnie morskiej z USA.
Przewidują zabójczą, dalekosiężną i precyzyjną wymianę ognia, obejmującą naprzemienne fazy ataku i kontrataku. Są też przygotowani na bardzo
duże straty
W pierwszej części wywiadu powiedział
pan, że według niektórych ekspertów
chińska marynarka wojenna stała się
największą na świecie. Czy oznacza
to, że dorównała ona US Navy i Japońskim Morskim Siłom Samoobrony?

się tam ułamek ułamka. Chiny natomiast
są mocarstwem lokalnym, czyli takim,
którego interesy dotyczą w większości
najbliższej okolicy. Mogą więc wykorzystać
na własnym podwórku całą marynarkę
wojenną.
Równowaga floty nie składa się tylko
z marynarki wojennej…

Równowagę na morzu można różnie mierzyć. Najprościej – poprzez porównanie
wielkości floty, ale ważne są również cechy
jakościowe, na przykład umiejętności kadry. Istnieją jednak podstawowe asymetrie,
które sprzyjają Chinom.

To prawda. Chińska siła ognia dalekiego
zasięgu na stałym lądzie może mieć bezpośredni wpływ na wydarzenia na morzu.
Oprócz marynarki wojennej, do walki
mogą dołączyć chińskie rakiety lądowe
oraz chińskie myśliwce i bombowce uzbrojone w przeciwokrętowe pociski manewrujące. To właśnie połączenie sił morskich
i pozostałych wojsk sprawia, że zagrożenie
ze strony Chin jest tak silne.

Jakie?

Stany Zjednoczone to światowe mocarstwo, która ma swoje globalne interesy
i musi ich bronić. Oznacza to, że dostępna
jest tylko część ich sił. Mówi się, że co do
zasady na Zachodnim Pacyfiku w danym
momencie dostępna może być jedna trzecia sił USA, ale w rzeczywistości znajduje

Czy amerykańska marynarka wojenna
nie jest bardziej kompetentna i do-
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świadczona niż chińska? Działa od
dawna, walczy w różnych wojnach, na
przykład na Bliskim Wschodzie.

poważnymi stratami, jakich można doznać
przy pojedynczym ataku. Jestem więc
zwolennikiem wielkiej rozbudowy floty
morskiej. To zajmie sporo czasu, a w międzyczasie musimy zastanowić się nad
kreatywnymi koncepcjami operacyjnymi,
które umożliwią nam jak najlepsze wykorzystanie istniejących platform.

To prawda, ale US Navy spędziła ostatnie
dwie dekady, walcząc z drugorzędnymi
i trzeciorzędnymi siłami wojskowymi,
oraz bombardując cele terrorystyczne na
lądzie. Minęło ponad siedemdziesiąt lat
od czasu, gdy marynarka wojenna USA
ostatni raz walczyła z potężnym wrogiem
w prawdziwej wojnie morskiej – w Zatoce
Leyte w 1944 roku. Ostatnią porównywalną flotą, która mogła zagrozić US Navy
przeciwokrętowymi pociskami manewrującymi, była marynarka radziecka sprzed
trzech dekad. Jeśli chodzi o umiejętności
operacyjne, nie jestem pewien, że do bardziej wymagającej walki US Navy jest
przygotowana lepiej niż chińska marynarka wojenna.

Jakie są zalety chińskiego sprzętu
wojskowego? Czy to prawda, że Chińczycy mają najlepsze na świecie przeciwokrętowe pociski manewrujące?
Czy mogą za ich pomocą zablokować
Amerykanów, co radykalnie zwiększyłoby potencjalne koszty wojny po stronie Waszyngtonu?

Chiny prowadzą działania
mające na celu podział
społeczeństwa

Heritage Foundation twierdzi, że Stany
Zjednoczone potrzebują 400 okrętów,
aby dorównać Chinom, niektórzy eksperci uważają, że potrzebuje 600 okrętów. Jakie jest pana zdanie na ten temat?

tajwańskiego. Celem jest
podważenie spójności

i zaufania społecznego,

a ostatecznie – pozbawienie

Wolałbym nie wdawać się w debatę na
temat pożądanej wielkości US Navy.
Z pewnością liczy się masa. Ilość ma własną jakość. W nowoczesnej walce morskiej
z porównywalną flotą, trzeba mieć masę,
redundancję, aby pochłaniać straty.
W drugim wydaniu książki „Red Star
over the Pacific” piszemy o tym, że Chińczycy myślą twardo i konkretnie o możliwej
wojnie morskiej z USA. Przewidują zabójczą, dalekosiężną i precyzyjną wymianę
ognia, obejmującą naprzemienne fazy
ataku i kontrataku. Są też przygotowani
na bardzo duże straty. W ciągu jednego
popołudnia można stracić całą flotę. Masa
ma więc znaczenie, ponieważ chroni przed

tajwańczyków woli oporu.
Pekin dąży do zwycięstwa
bez walki

Chiny stworzyły dużą grupę przeciwokrętowych pocisków, które mogą być wystrzeliwane z pojazdów wojskowych na
stałym lądzie, z samolotów, okrętów i łodzi
podwodnych. Wiele klas tych pocisków
ma zasięg znacznie większy od zasięgu
US Navy i Japońskich Morskich Sił Samoobrony. Oznacza to, że siły amerykań38
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skie musiałyby wejść głęboko w obszar
zasięgu chińskich pocisków, zanim będą
mogły zbliżyć się na tyle blisko, by wykonać
kontratak.

konfliktów, zależy od kontekstu. O co
miałyby walczyć Chiny i Stany Zjednoczone? W jakich dokładnie okolicznościach
miałyby być oddane strzały, prowadzące
do kryzysu, eskalacji i otwartych działań
wojennych?
Może należałoby raczej rozważyć różne typy działań wojennych. W jakich okolicznościach obie strony prowadziłyby
ograniczoną, krótką wojnę? W jakich okolicznościach prowadziłyby dłuższe działania wojenne? Być może scenariusz wyglądałby tak, że obie strony oczekiwałyby
szybkiego zwycięstwa, a skończyłoby się
to długotrwałą jatką? Poprzednie wielkie
wojny mocarstw wskazują, że ten ostatni
scenariusz jest dość prawdopodobny. Jaka
jest gotowość każdej ze stron na długą
wojnę? W jaki sposób taka wojna może
się zaostrzać? To są pytania, które powinniśmy sobie zadać.

Oznacza to asymetrię taktyczną.

Tak, asymetria wzrosła, ponieważ zdolności Amerykanów do działań przeciwko
siłom nawodnym uległy zanikowi po zakończeniu zimnej wojny. Dostrzegamy to
wyzwanie i zaczęliśmy ożywiać wysiłki
na rzecz rozwoju choćby naszych własnych
pocisków dalekiego zasięgu. Statyczny
obraz taktycznej asymetrii jest z pewnością
niepokojący. Powstaje pytanie, czy Stany
Zjednoczone i ich sojusznicy mogą wstrzymać, a następnie wystarczająco szybko
odwrócić erozję naszej przewagi.

Wiele można ostatnio usłyszeć o rozwijaniu przez Chiny broni A2AD (systemów antydostępowych) i broni eksperymentalnej (np. elektromagnetycznej czy hipersonicznej).

Według niektórych źródeł, Chiny przygotowują się do inwazji na Tajwan.
Mówił pan [w pierwszej części wywiadu – przyp. JP], że według Xi Jinpinga
Chiny bez Tajwanu nie są kompletne.
Czy sądzi pan, że taka inwazja jest
prawdopodobna w ciągu najbliższych
5 czy 10 lat? Jakie są jej możliwe scenariusze, włącznie z reakcją USA?

Chińczycy od dawna są zainteresowani
rozwojem broni hipersonicznej, która
zwiększyłaby zasięg i szybkość działania
ich sił rakietowych. Przełomy techniczne
i innowacje są nieuniknionym efektem
konkurencji. Nie powinniśmy się dziwić,
że Chiny poszukują korzyści technologicznych. Kluczem jest dla nas pozostanie
w grze.

Można sobie wyobrazić szereg scenariuszy.
Najpoważniejsze konsekwencje może mieć
inwazja na Tajwan przypominająca lądowanie w Normandii. Doskonałe opracowanie Iana Eastona z Project 2049 Institute przekonuje, że Chiny miałyby wielkie trudności z podbojem terytorialnym
wyspy. Geografia, meteorologia i siły
obronne Tajwanu sprzysięgły się przeciwko
Chinom. Ale Pekin nie stoi w miejscu
i będzie ciężko pracować, by zaradzić

Czy istnieje prawdopodobieństwo wybuchu całościowej, kinetycznej, konwencjonalnej wojny między USA i Chinami?

Pojęcie „całościowej wojny” nie wydaje
mi się dość precyzyjne. Kształt wojny
wielkich mocarstw, jak i wszystkich innych
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swoim brakom i zdobyć potencjał niezbędny w tego typu awaryjnych sytuacjach.
A inne scenariusze?

Możliwe są próby użycia przez Chiny
przymusu, niemające na celu bezpośredniego podboju. Mogą obejmować uderzenia ogniowe na wyspę, blokady, operacje sabotażowe, polityczne kampanie
wojenne lub połączenie tych wszystkich
metod. W tym przypadku też pojawia się
szereg pułapek i zagrożeń. Na przykład,
zamiast zmusić Tajwańczyków do ugięcia
się przed żądaniami Chin, te akty przymusu mogą ich usztywnić, wzmocnić ich
determinację i opór. Osobiście jestem
skłonny przewidywać, że Tajwan będzie
walczyć i nie da się łatwo zastraszyć.
W tym scenariuszu kluczową rolę odgrywa również chińska dyplomacja
i wywiad.

Chiny prowadzą działania mające na celu
podział społeczeństwa tajwańskiego. Celem
jest podważenie spójności i zaufania społecznego, a ostatecznie – pozbawienie
Tajwańczyków woli oporu. Pekin dąży do
zwycięstwa bez walki. Oznacza to, że
wyspa stoi w obliczu pełnego spektrum
zagrożeń, od całkowitej inwazji po długotrwałe, lecz utrzymujące się walki polityczne.

Czy Tajwańczycy są podatni na takie
wpływy z Chin?

Podczas gdy równowaga militarna wyraźnie przechyliła się na korzyść Chin,
dynamika polityczna na Tajwanie zmieniła
się w przeciwnym kierunku. Mieszkańcy
Tajwanu w większości identyfikują się
jako Tajwańczycy, a nie Chińczycy. Kiedy
40

Tajwańczycy widzą masowe represje Chińskiej Partii Komunistycznej w Sinciang
i systematyczne ograniczanie wolności
Hongkongu, są przerażeni – i jest to lęk
zasadny. Tajwańczycy cenią swoją ciężko
zdobytą wolność i dobrobyt. Koncepcja
jednopartyjnych rządów na modłę chińską
nie przemawia do Tajwańczyków.

samo istnienie tajwanu

zadaje kłam twierdzeniu

komunistycznej Partii Chin,
że demokracja jest

zasadniczo niezgodna
z chińskimi normami
kulturowymi

Co Stany Zjednoczone powinny zrobić,
aby chronić Tajwan?

Tajwan znajduje się w krytycznym położeniu geostrategicznym w Azji morskiej.
Jest to środek pierwszego łańcucha wysp,
centrum amerykańskiej architektury
obronnej w regionie. Ale powinniśmy
wspierać Tajwan nie tylko ze względów
geostrategicznych. Tętniąca życiem demokracja na Tajwanie, poszanowanie
praw człowieka i dobrze prosperująca
gospodarka rynkowa są warte obrony
przed autorytarnym reżimem. Samo istnienie Tajwanu zadaje kłam twierdzeniu
Komunistycznej Partii Chin, że demokracja
jest zasadniczo niezgodna z chińskimi
normami kulturowymi. Dlatego Partia
tak obawia się Tajwanu, a zjednoczenie
ma dla niej tak wielkie znaczenie. Dlatego
też, jak już wspomniałem wcześniej, ideo-
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logia ma duże znaczenie w konkurencji
chińsko-amerykańskiej. Stany Zjednoczone powinny zatem utrzymywać wszechstronne stosunki z Tajwanem i nie powinny przedkładać zaangażowania w sprawy Pekinu nad stosunki z Tajpej. Twierdzenie, że to gra o sumie zerowej, jest
przeciwskuteczne.

skich na Chiny mogą doprowadzić do poważnej destabilizacji, jeśli przywódcy
w Pekinie pomylą je z rozbrajającym uderzeniem, mającym na celu pozbawienie
Chin możliwości odwetu za pomocą broni
jądrowej. W obliczu dylematu „wykorzystaj
albo strać”, Pekin może zdecydować się
na uruchomienie arsenału jądrowego, zanim zostanie on zdziesiątkowany. Uważam
jednak, że równie prawdopodobne jest
to, że chińscy przywódcy mogą nie odpowiedzieć od razu, i podjąć próbę określenia
charakteru ataku, zanim zareagują, ponieważ reakcja jądrowa gwarantowałaby
druzgocący kontratak ze strony Stanów
Zjednoczonych – a ten zniszczyłby chiński
reżim. Stawka jest po prostu zbyt wysoka,
by bezmyślnie przyjąć, że mamy do czynienia z atakiem jądrowym, i tym samym
doprowadzić do Armagedonu. Jednakże
dynamika eskalacji jądrowej nie jest z góry
ustalona. Właściwe pytanie brzmi: „Jak
wyglądałby konwencjonalny konflikt wielkich mocarstw w cieniu broni jądrowej?”.

Czy istnieje niebezpieczeństwo spiralnej eskalacji rywalizacji między USA
a Chinami, prowadzącej do zagrożenia
globalnym załamaniem gospodarczym,
a nawet wojną jądrową?

Historycznie rzecz biorąc, wielkie mocarstwa często ruszały na wojnę, oczekując
szybkiego, zdecydowanego zwycięstwa,
a kończyło się to długimi konfliktami.
Przedłużająca się wojna wymaga mobilizacji wszystkich zasobów władzy narodowej. Siła gospodarcza i baza przemysłowa stają się krytyczne dla podtrzymania
wysiłków wojennych – można tu przywołać
choćby całkowitą mobilizację w czasie II
wojny światowej. Istnieje również pomysł,
aby Stany Zjednoczone toczyły wojnę gospodarczą z Chinami w przypadku niepowodzenia działań odstraszających. Jednym
z elementów takiej wojny byłaby rozległa
blokada morska, mająca na celu odcięcie
dostępu Chin do handlu i zasobów energetycznych. Toczy się intensywna debata
o tym, czy taka blokada jest w ogóle wykonalna, i czy jest warta wysiłku. Natomiast nie ma wątpliwości, że wielka wojna
mocarstw miałaby konsekwencje dla zaangażowanych gospodarek krajowych i dla
całej gospodarki światowej.
Eskalacja jądrowa jest również problemem. W końcu mówimy o wojnie między wielkimi mocarstwami uzbrojonymi
w broń jądrową. Istnieją obawy, że konwencjonalne uderzenia wojsk amerykań-

Jaka jest Pana odpowiedź na to pytanie?

Można sobie wyobrazić scenariusz, w którym konflikt ogranicza się wyłącznie do
przestrzeni ponadnarodowej. Innymi słowy, zaangażowanie wojskowe miałoby
miejsce tylko w powietrzu, na morzu, pod
powierzchnią oceanów, w przestrzeni kosmicznej, w cyberprzestrzeni i w sferze
elektromagnetycznej. Cele na ojczystych
terenach obu stron zostałyby ocalone.
Nie powinniśmy jednak zakładać, że Stany
Zjednoczone zostaną skutecznie powstrzymane przed dokonywaniem ograniczonych
ataków na cele na kontynencie. W końcu
Chiny wydają się gotowe, by uderzyć
w bazy amerykańskie na sojuszniczej ziemi, na przykład w Japonii, a także w bazy
na terytorium USA, na przykład w Guam
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– w tym celu Chińczycy zbudowali pocisk
balistyczny dalekiego zasięgu DF-26,
„Guam Killer”. Powinniśmy być świadomi,
że obie strony mogą realizować mniej powściągliwe strategie z powodu eskalacji
wzajemnych interakcji, wyzwań, punktów
zapalnych itd.

nizmy bezpieczeństwa, doktryna, strategia,
cywilna kontrola broni, ćwiczenia i szkolenia kadry oraz procedury wykorzystania
broni jądrowej. To powoduje ogromne
komplikacje i koszty.
Co może sprawić, że Japonia zdecyduje
się na ich poniesienie?

Czynnikiem kluczowym jest zaufanie Japonii wobec zobowiązań USA w zakresie
bezpieczeństwa, a w szczególności do
działań odstraszających, prowadzonych
przez Waszyngton. Jak dotąd japońscy
przywódcy mają zaufanie do amerykańskiego parasola jądrowego i sił konwencjonalnych. Co może zmienić ich podejście? Gdyby Chinom udało się spełnić
„Chiński Sen”, oznaczałoby to znaczne
zmniejszenie amerykańskiej potęgi i wpływów w Azji Wschodniej oraz wycofanie
sił amerykańskich z regionu. Jeśli miałby
miejsce ten koszmarny scenariusz, Japonia
prawdopodobnie zmuszona byłaby rozważyć cały szereg opcji, w tym stworzenie
arsenału jądrowego. Taki zbieg tragicznych
okoliczności w połączeniu z perspektywą
chińskiej hegemonii mógłby skłonić Japonię do zastanowienia się nad tym, co
jest obecnie nie do pomyślenia.

w obliczu dylematu

„wykorzystaj albo strać”,

Pekin może zdecydować się
na uruchomienie arsenału

jądrowego, zanim zostanie
on zdziesiątkowany

Porozmawiajmy na koniec o Japonii.
Mówi się, że to kraj z arsenałem jądrowym „w piwnicy” – podobno może
wyprodukować kilka głowic jądrowych
w ciągu trzech miesięcy. W obliczu
działań Chin i Korei Północnej, wiele
mówi się też o możliwości nabycia
broni jądrowej przez Japonię. Jak ocenia pan tę perspektywę?

Czy istnieją inne sposoby, dzięki którym Japonia może uzyskać większe
bezpieczeństwo i utrzymać środki odstraszające wobec Chin?

Pogląd, że Japonia jest tylko o krok od
posiadania broni jądrowej, uważam za
uproszczenie. Owszem, Japonia posiada
technologie i materiały rozszczepialne,
ale przejście na technologię jądrową to
coś więcej niż tylko budowa bomby. Istnieje wiele barier, choćby ciągle bardzo
silne tabu jądrowe. Decyzja o przejściu
na technologię jądrową byłaby politycznie
kosztowna. Do wspierania broni jądrowej
potrzebna jest cała infrastruktura, w tym
środki przenoszenia, systemy dowodzenia
i kontroli, czujniki, protokoły i mecha-

Japonia modernizuje swoje siły, by lepiej
dostosować się do trudniejszych warunków. Zaczyna gromadzić swoje siły w Regionie Południowo-Zachodnim – w ciągu
wysp od Kiusiu do Tajwanu. Poprzez militaryzację łańcucha wysp, Japonia zamierza wznieść barierę na morzu naprzeciwko wybrzeża Chin. Celem operacyjnym
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jest lepsze monitorowanie działań militarnych Chin na Morzu Wschodniochińskim i sprzeciw wobec chińskiego wykorzystania mórz i przestrzeni powietrznej
w przypadku niepowodzenia działań od-

straszających. Taka postawa poważnie
skomplikowałaby chińskie plany w przypadku wybuchu walki, i w ten sposób
zniechęciłaby Pekin do dalszych działań
wojennych.

jarema PiekUtowski

Członek zespołu, główny ekspert ds. społecznych

43

THINKZINE, nr 6(108)/2019, czerwiec 2019

www.nowakonfederacja.pl

Nowy wyścig zbrojeń.
terminator i blastery coraz bliżej
Paweł BehreNdt

Publicysta, tłumacz,
szef działu aktualności portalu Konflikty.pl

W rywalizacji o prymat między Chinami i USA istotną rolę odgrywa rozbudowa i modernizacja sił zbrojnych. Wyścig zbrojeń jest najbardziej zażarty
na obszarze wysokich technologii, niekiedy już rodem z science-fiction
Zdobycie technicznej przewagi na polu
walki było istotnym elementem rywalizacji
między mocarstwami od czasów starożytnych. Z racji powolnego postępu technicznego i technologicznego ta część zmagań między dawnymi potęgami zwykle
umyka naszej uwadze. Również pauza
strategiczna lat 90. stępiła odczuwanie
wyścigu zbrojeń. W okresie tym Stany
Zjednoczone uzyskały tak dużą przewagę
nad resztą świata, że pod znakiem zapytania stawiano ich interoperacyjność z sojusznikami z NATO.
Sytuacja zaczęła się zmieniać wraz
z początkiem XXI wieku. Rosja zaczęła
wydobywać się z jelcynowskiej smuty, zaś
Chiny przeznaczać coraz większe sumy
na wojsko i otwarcie się zbroić. Dużo
większe znaczenia miała jednak nabierająca rozpędu rewolucja techniczna. Zaawansowane technologie stawały się tańsze, a przez to bardziej dostępne. Jednocześnie rosły wymagania wojskowych windujące koszty wielu programów. Kilkakrotny wzrost cen, opóźnienia i problemy
ze stworzeniem odpowiednio stabilnego

oprogramowania stały się plagą, czego
najlepszym przykładem jest myśliwiec F35. Takich obciążeń nie był w stanie wytrzymać nawet budżet Pentagonu. Wspomniany samolot jest jednym z wyjątków
pośród całej masy anulowanych programów.

Zrób sobie „żołnierza przyszłości”

Problemy finansowe i techniczne sprowokowały pojawienie się nowego trendu
o skali globalnej. Siły zbrojne zaczęły wykorzystywać rozwiązania komercyjne zmodyfikowane do potrzeb wojskowych (off
the shelf). Tym sposobem nawet państwa
takie jak Sudan okazały się zdolne zainicjować program „żołnierza przyszłości”.
Skoro nawet potężne Stany Zjednoczone
zaczęły wprzęgać smartfony w systemy
dowodzenia i używać ich do przesyłania
informacji od, do i pomiędzy żołnierzami,
to dlaczego inni nie mieli tak robić?
Nowe technologie, takie jak chociażby
drony i wzrost znaczenia cyberprzestrzeni
dla bezpieczeństwa wymusiły również
zmiany w doktrynie militarnej. Otwarcie
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już mówi się o nadchodzącej największej
od czasów wprowadzenia prochu rewolucji
w tym zakresie. Wyrazem tego jest chociażby zastępowanie w USA koncepcji
bitwy powietrzno-lądowej i powietrznomorskiej (air-land i air-sea battle)
bitwą/operacją wieloaspektową (multidomain battle/operation).

i militarnego, zastosowania

mowe okręty podwodne. Jego zdaniem
nadchodzi era napędzanych przez rozwój
techniki „lekkich działań wojennych”.
Drony działające w roju, wspierane przez
sztuczną inteligencję (SI), mają niczym
hordy Attyli lub Czyngis Chana atakować
znienacka i zwyciężać dzięki swej mobilności, sile ognia i zaskoczeniu.
Jakkolwiek radykalnie brzmiące, pomysły Wanga nie są na świecie odosobnione. Nawet w USA pojawiają się postulaty, by ograniczyć liczbę kupowanych
lotniskowców i samolotów, a uzyskane
w ten sposób pieniądze przeznaczyć na
rozwój bezzałogowców i broni laserowej.
Koncepcje te napotykają opór konserwatywnej większości w kadrach dowódczych
oraz polityków. Mimo wszystkich zmian
lotniskowce, czołgi i samoloty, są widzialną
oznaką potęgi i statusu mocarstwa. Pojedynczy okręt jest mimo wszystko nadal
bardziej skutecznym narzędziem dyplomacji niż rój trudno wykrywalnych dronów.

Globalne trendy szybko dotarły do
Chin. Sprzyjało temu z jednej strony masowe lokowanie tam produkcji komputerów i urządzeń mobilnych, z drugiej zaś
pekińscy decydenci ujrzeli w zaawansowanych technologiach sposób na zniwelowanie amerykańskiej przewagi technicznej. Najbardziej spójny pogląd na ten
temat przedstawił w artykule opublikowanym w czerwcu 2017 w Dzienniku
Armii Ludowo-Wyzwoleńczej Wang Wnexi. Kierownik zaawansowanych projektów
badawczych chińskich sił zbrojnych opisał
koncepcję „asymetrycznej, kompleksowej
wojny hybrydowej”. Według Wanga pojazdy bezzałogowe i sztuczna inteligencja
doprowadzą do marginalizacji znanych
obecnie środków walki, zwłaszcza takich
jak myśliwce, lotniskowce, czy nawet ato-

Trzeba również przyznać, że wiele futurystycznych technologii jest na wczesnym
etapie rozwoju i przed nimi jeszcze długa
droga do uzyskania pełnej operacyjności.
Systemy bezzałogowe i autonomiczne (lądowe, nawodne, podwodne i latające) wyposażone w SI, lub jej elementy nadal są
kwestią przyszłości, chociaż już nie tak
odległej. Wykorzystanie sztucznej inteligencji wraz z dużą liczbą dronów wymaga
jednak istnienia sieci zdolnej do obsługi
dużej liczby urządzeń oraz szybkiego
transferu gigantycznych ilości danych.
Do tego dochodzą jeszcze systemy łączności zapewniające komunikację w czasie
rzeczywistym. Tutaj do gry wchodzi technologia 5G, której Chiny są światowym
liderem.

wojskowe możliwości

wykorzystania 5G są tak
duże, że już zaczęto
klasyfikować sieć

komórkową nowej generacji
jako technologię

podwójnego, czyli cywilnego

5G w służbie wojska
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Wojskowe możliwości wykorzystania
5G są tak duże, że już zaczęto klasyfikować
sieć komórkową nowej generacji jako
technologię podwójnego, czyli cywilnego
i militarnego, zastosowania. Dostrzeżono
to chyba najwcześniej, bo już w 2012,
w Chinach, gdzie rozpoczęto prace nad
integracją rozwiązań cywilnych i wojskowych. W listopadzie 2018 telekomunikacyjny gigant ZTE, producent lotniczy CASIC oraz China Unicom nawiązały w tym
celu partnerstwo. Potrzeby armii i uwagi
generałów są uwzględniane przy projektowaniu tzw. inteligentnych miast. W chińskiej literaturze wojskowej pojawił się nawet termin „inteligentnej mobilizacji”.
Dzięki nowym technologiom (5G, SI)
struktury cywilne mają zyskać lepsze zdolności samoorganizacji w razie mobilizacji
i sprawniejszego funkcjonowania w trakcie
konfliktu. Pozwoli to wojsku korzystać
z zasobów państwa w sposób wcześniej
nieosiągalny.
W tej sytuacji nie dziwi intensywność
z jaką Waszyngton zwalcza Huawei i ZTE.
Nie znaczy to jednak, że Pentagon jest
w tym zakresie daleko w tyle. Trwają
prace nad wykorzystaniem 5G w systemach dowodzenia i logistycznych. Wyraźna jest tutaj różnica w doktrynach sił
zbrojnych obu mocarstw. Dla Chin priorytetem jest obrona własnego terytorium
i strefy wpływów, a większość potencjalnych konfliktów znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie. Amerykanie z racji
swojego położenia kładą nacisk na działania ekspedycyjne, a sprawnie funkcjonujące zaopatrzenie jest wówczas kluczowym warunkiem sukcesu.
Sieć 5G nierozerwalnie łączy się z rosnącym wykorzystaniem na polu walki
systemów bezzałogowych, zwanych potocznie dronami. Chiny weszły już do
światowej czołówki w produkcji różnego

rodzaju bezzałogowych aparatów latających wraz z przeznaczonym specjalnie
dla nich uzbrojeniem. Chińskie drony
z racji przystępnej ceny i swobodnej polityki sprzedaży zdobywają coraz większą
popularność, zwłaszcza wśród państw
które ze względów finansowych, lub politycznych nie mogą sobie pozwolić na
kupno sprzętu amerykańskiego. W tym
gronie znalazły się nawet państwa uznawane za sojuszników USA, takie jak Arabia
Saudyjska i Egipt.
Roje mikroterminatorów

Osobną kwestią jest porównanie bojowej
skuteczności dronów chińskich i amerykańskich. Tutaj niestety brak dostępnych
danych, wydaje się jednak, że Amerykanie
mimo wszystko utrzymują przewagę. Pewien obraz dają testy nad bezzałogowcami
operującymi w rojach. W październiku
2016 USA przeprowadziły test roju 103
mikrodronów. Niecały rok później, w sierpniu 2017, w analogicznej próbie w Chinach
wykorzystano 119 minidronów. Wbrew
pozorom różnica między obydwoma wydarzeniami jest duża. Chińczycy użyli
przeprogramowanych, komercyjnych dronów X-6 Skywalker, operujących w jednorodnym zespole. Amerykanie postawili
poprzeczkę wyżej, ich od początku projektowane do militarnego wykorzystania
Perdixy współdziałały z trójką myśliwców
F/A-18F.
Zarówno dronów jak i sieci 5G dotyczą
prace nad SI. Już teraz panuje przekonanie, że sztuczna inteligencja będzie głównym polem wyścigu zbrojeń w przyszłości.
Chiny uchodzą za światowego lidera w tych
pracach, ale prawda wygląda nieco odmiennie. W zakresie badań nad SI chińskim wnioskodawcom przyznano w 2017
roku 641 patentów, amerykańskim tylko
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131. Jednak gdy wziąć pod uwagę prace
nad systemami uczącymi się, sytuacja
staje się bardziej wyrównana. W 2017
Amerykanie otrzymali 882 patentów,
Chińczycy 771.
Przewaga Chin leży w lepszej organizacji i definicji celów. Firmy pracujące
nad SI, w tym takie giganty jak Alibaba,
Tencent i Baidu, mogą liczyć na szerokie
wsparcie ze strony państwa. Jeszcze dalej
poszły Beijing Institute of Technology
(BIT) i potentat przemysłu zbrojeniowego
Norinco, które na początku roku akademickiego 2018/2019 zainicjowały specjalny program czteroletnich studiów dotyczących „inteligentnych systemów uzbrojenia”. Celem programu jest wykształcenie
przyszłych specjalistów dla branży zbrojeniowej, od samego początku obeznanych
z możliwościami wysokich technologii,
w tym SI.

a wedle wszelkich dostępnych danych
Amerykanie mają na tym polu przewagę.
Bardziej ofensywne podejście zakłada natomiast wykorzystanie SI do działań bojowych i wywiadowczych w cyberprzestrzeni. Przy coraz większym znaczeniu systemów wirtualnych dla naszego codziennego życia, takie sztuczne inteligencje
mogą być bardziej niebezpieczne niż horda
terminatorów. Trwają też prace nad wykorzystaniem SI w systemach naprowadzanie pocisków manewrujących.
Przyszłość artylerii

Polem na którym Chińczycy wyraźnie odskoczyli są natomiast technologie kwantowe. Oferują one skokowy wzrost mocy
obliczeniowej komputerów, konieczny do
obsługi SI, jednak jeszcze większe nadzieje
wiązane są z komunikacją kwantową. Zakodowanie informacji w wiązce światła
czyni ją przy obecnym poziomie techniki
niemożliwą do przechwycenia w całości
i odszyfrowania. Komunikacja kwantowa
umożliwia również szybki transfer danych
na duże odległości w czasie rzeczywistym.
W 2017 przeprowadzono udaną, trwającą
75 minut „kwantową rozmowę” na linii
Pekin – Wiedeń. W Chinach działa już
eksperymentalna rządowa kwantowa sieć
łączności. Trwają także prace nad eksperymentalną siecią lokalną. Jej pierwszym
użytkownikiem miałyby być władze lokalne, a po rozszerzeniu dostępności także
przedsiębiorcy.
Spośród bardziej medialnych typów
uzbrojenia Chińczycy wysforowali się do
przodu w dwóch kategoriach: działach
elektromagnetycznych i ręcznej broni laserowej. Działo elektromagnetyczne uważane jest za przyszłość artylerii. Wykorzystanie do miotania pocisków pola elektromagnetycznego pozwala na znaczące

już teraz panuje

przekonanie, że sztuczna

inteligencja będzie głównym
polem wyścigu zbrojeń
w przyszłości

Obie strony nie różnią się bardzo
w podejściu do militarnego wykorzystania
sztucznej inteligencji. Pomimo pojawiających się od czasu do czasu w mediach
wieści o pracach nad Terminatorem, autonomiczne bojowe systemy bezzałogowe
to nadal kwestia dalszej przyszłości. Obecnie nacisk kładziony jest na systemy obserwacji, dozoru i analizy danych oraz
systemy dowodzenia zdolne podpowiadać
i odciążać oficerów. Te ostatnie łączą się
z wdrażaniem rzeczywistości rozszerzonej,
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uproszczenie konstrukcji samego działa,
jak i amunicji. Inna nie mniej ważna
zaleta to wysoka prędkość początkowa
pocisków przekładająca się na ich większą
energię kinetyczną i zasięg, w wypadku
większych egzemplarzy obliczany na 300400 km i więcej.
Amerykańska marynarka wojenna
zainwestowała w projekt działa elektromagnetycznego olbrzymie pieniądze jednak rezultaty ciągle nie pozwalają na
wdrożenie go do służby. Tymczasem Chińczycy najprawdopodobniej już od lutego
2018 prowadzą próby morskie swojego
działa elektromagnetycznego. Przyczyna
sukcesu leży w skromniejszych wymaganiach. Amerykanie od początku kładli nacisk na stworzenie „artylerii głównej”,
tymczasem z dostępnych materiałów wynika, że Chińczycy postanowili najpierw
przetestować mniejszy egzemplarz i tą
drogą zdobyć niezbędne doświadczenia.

się na oślepianie wrogich systemów obserwacji. W Chinach także podchodzi się
do ZKZM-500 ostrożnie. Karabinek skierowano do próbnej eksploatacji nie w wojsku, a paramilitarnej Zbrojnej Policji Ludowej, ale miano go tam przyjąć bez wielkiego entuzjazmu.
Z kolei w dziedzinie większych systemów laserowych przeznaczonych np.
do zwalczania dronów, pocisków rakietowych, artyleryjskich i moździerzowych
(C-RAM) mimo prezentacji kilku modeli
Chiny są raczej światowym średniakiem.
Czołówkę tworzą Niemcy i Amerykanie.
Głównym problemem w wypadku broni
laserowej i dział elektromagnetycznych
jest skonstruowanie odpowiednio wydajnych i kompaktowych źródeł zasilania.
Bez nich niemożliwe będzie upchnięcie
całego systemu w ciasnym wnętrzu okrętu,
o wozie bojowym, czy samolocie nie wspominając. Największe możliwości oferują
na razie okręty wojenne, gdzie jest więcej
miejsca, a bardzo prądożerne systemy
można podłączyć do stosunkowo wydajnego układu energetycznego. Stad też
obecne prace koncentrują się na uzbrojeniu okrętowym i ono jako pierwsze ma
wejść do służby.
Stany Zjednoczone jak widać zachowują pewną przewagę, a przynajmniej
bardzo nie odstają na polu wysokich technologii. Osobną kwestią jest wykorzystanie
nowych rozwiązań i ich integracja z istniejącymi strukturami. Patrząc całościowo,
USA nadal zachowują znaczącą przewagę
nad Chinami i resztą świata. Nie przeszkadza to jednak Pentagonowi i koncernom zbrojeniowym straszyć groźbą utraty
tej przewagi (edge). Mimo pozorów jest
to coś więcej niż wypadkowa interesów
poszczególnych grup i lobbies. Amerykańscy wojskowi uznali, że wobec nadchodzącej rewolucji w sposobie prowa-

Na blastery poczekamy

Dość podobnie wygląda sprawa z ręczną
bronią laserową. Ambitny amerykański
projekt PHASR utknął w miejscu, a jego
aktualny status jest nieznany. Z kolei
chiński karabinek laserowy ZKZM-500
przedstawiany jest jako niemal gotowy
do produkcji seryjnej. Broni jednak daleko
do blasterów z „Gwiezdnych Wojen”. Przy
obecnej mocy, strzał z ZKZM-500 może
przepalić ubranie i doprowadzić do bolesnych poparzeń. Zadanie bardziej poważnych obrażeń, z „przestrzeleniem ciała
na wylot”, wymaga długotrwałego wystawienia celu na działanie wiązki laserowej,
a o to w warunkach bojowych trudno.
Tutaj pojawia się pytanie jak można wykorzystać laserowe karabinki na polu walki. Odpowiedzi na to pytanie jeszcze nikt
nie znalazł, chociaż najczęściej wskazuje
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dzenia działań wojennych lepiej stanąć
na jej czele, niż paść jej ofiarą.
Niemniej wojna w stylu science-fiction
to jeszcze odległa sprawa. Wszystkie opisane
w artykule technologie, mimo znaczących
postępów są ciągle bardzo niedojrzałe. Autonomiczny dron operujący na polu walki
jest nieporównanie bardziej skomplikowany niż samochód bez kierowcy. Jeden
z chińskich badaczy pracujących nad SI

wspomagającą system dowodzenia atomowych okrętów podwodnych porównał
swoja pracę do „upychania słonia w pudełku na buty”. Przed naukowcami i inżynierami jeszcze długa droga, wymagająca
olbrzymich nakładów finansowych. Bronie
przyszłości pochłoną wielkie pieniądze,
chociażby z tego powodu, że wojskowi
jeszcze nie wiedzą czego tak naprawdę
chcą i często zmieniają wymagania.
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„drugi totalitaryzm” vs „opiekuńcza
dyktatura”, czyli polityka historyczna
made in Germany
aNdrzej madeła

Germanista i historyk, studiował w Berlinie i we Wrocławiu.
Specjalizuje się w historii Trzeciej Rzeszy i kulturze NRD.

IPN zyskuje na znaczeniu – tymczasem mnożą się znaki, że jego niemiecki
odpowiednik przejdzie po 2019 roku w stan faktycznej likwidacji. Jak
Urząd Gaucka wpłynął na postrzeganie NRD przez Niemców?
Podczas gdy w Polsce Instytut Pamięci
Narodowej z roku na rok zyskuje coraz
silniejszą pozycję we współczesnej polityce
historycznej, jego odpowiednik w Niemczech właśnie dzięki polityce sam przechodzi do współczesnej historii. Od pięciu
lat mnożą się bowiem na politycznym
niebie Berlina znaki, iż kierowana przez
Rolanda Jahna Gauck-Behörde przejdzie
po 2019 roku w stan faktycznej likwidacji.
Straci status osobnego urzędu najwyższego
szczebla, zamknie 7-8 regionalnych filii
(z dotychczasowych dwunastu), zaś eksponowane na terenie dawnej NRD personalne i materialne zasoby podporządkuje
niespektakularnemu zgoła Archiwum Federalnemu, zarządzanemu z odległej, nadreńskiej Koblencji.
Na tym nie koniec: radykalnemu
ograniczeniu ma zostać poddany także
dział naukowy (jego dominująca do tej
pory funkcja ma zostać zredukowana do
niewiążących „badań źródłowych”), zaś
dział edukacyjny, będący jego uzupełnie-

niem, będzie musiał zadowolić się znacznie
mniejszą niż do tej pory obsadą personalną
i techniczną. Utworzony w 1990 r. jeszcze
przez rząd dogasającej ustrojowo NRD
jeden z pierwszych organów politycznoedukacyjnej transformacji sam staje
się obecnie jej późną ”ofiarą” – z tą wszak
istotną różnicą, iz postenerdowska rewolucja nie pożera swoich dzieci, lecz przenosi
je po 30 latach w stan zaslużonego spoczynku.
Antykomunistyczny licznik Geigera

Polityczny zamysł inicjatorów „rekonstrukcji” (do których należą posłowie zarówno chadeccy jak i socjaldemokratyczni)
jest dość oczywisty: ma ona na celu normalizację obrazu współczesnej wschodnioniemieckiej historii, zdjęcie z niej
odium „dyktatury” i „bezprawia” (które
to, zwłaszcza we wczesnych latach 90.,
zachęcało do – politycznie chwytliwego –
zrównywania NRD z Trzecią Rzeszą), na
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koniec zaś – stworzenie takiej oferty
wspólnej postzjednoczeniowej tożsamości,
w której dawna i współczesna identyfikacja
z NRD nie będą już stanowić przeszkody
w integracji. 30 lat po bezkrwawej rewolucji, której początek miał miejsce na ulicach Lipska, ustawodawca jest przekonany,
że „stopień napromieniowania” Wschodnich Niemiec aktywnością totalitarną jest
zerowy. Dlatego instytucja, zbudowana
pierwotnie jako antykomunistyczny licznik
Geigera, podlega faktycznej likwidacji.

1990 roku (i wcześniejszym zajęciom regionalnych central w Lipsku, Rostoku,
Suhl i Erfurcie w dniu 4 grudnia 1989 r.)
należy zawdzięczać zabezpieczenie i ocalenie reszty niszczonej już gorączkowo
od tygodni dokumentacji.
Stojące do tamtej pory często w cieniu
(protestanckiego) Kościoła grupy dysydenckie przejęły w ten sposób kontrolę nad
znienawidzoną organizacją, zaś niecały
rok później – 4 października 1990 r. – to
właśnie jeden z uczestników ruchów protestacyjnych, ewangelicki pastor z Rostocku, objął kierownictwo instytucji, której
zjednoczeniowy parlament powierzył czuwanie nad „radioaktywną” jeszcze przeszłością najistotniejszej organizacji dopiero
co bezkrwawo zdemontowanego wschodnioniemieckiego państwa.

Głównym aktorom nurtu
„polityki pamięci”

z pewnością nie chodziło

o naukowe ujęcie Nrd. ich

Nurt „pamięci” i „rewizjonizmu”

projekt miał charakter

obywatelski: forsował zręby

Zarówno z cech społecznych i biograficznych kierownictwa Urzędu, z warunków jego powstania jak i z nadanych
mu przez Bundestag uprawnień wynikało
jasno, czym Urząd Gaucka będzie: organem kontrolno-badawczo-oświatowym,
przy czym akcenty tej triady rozkładały
się stosunkowo równomiernie. Było wszak
od samego początku równie jasne, czym
nie będzie: mianowicie instytucją, która
niemal monopolistycznie posiądzie stosowne zbiory i – wyposażona w tę materialno-archiwalną broń dalekiego zasięgu –
będzie mogła uzurpować sobie prawo do
wyłącznosci kształtowania obrazu najnowszej historii w wyrazisty, antykomunistyczny sposób.
Takie usytuowanie Urzędu Gaucka
na granicy polityki historycznej i badań
naukowych przypomina o fakcie, że o najnowszą wschodnioniemiecką przeszłość
ścierają się od 30 już lat dwa obozy.

społeczeństwa otwartego,

fundował wiarę w zasadność
reguł parlamentarnej

demokracji, torował ścieżki

politycznej edukacji,
pozbawionej nagle

partyjnego nadzoru

Koniec Urzędu Gaucka w jego dotychczasowej postaci to także finał tego
etapu pozjednoczeniowej polityki historycznej, którego inicjatorami były ruchy
obywatelskie i opozycyjne NRD póznych
lat 80. To właśnie ich spektakularnemu
szturmowi na centralę Stasi na berlińskiej
Normannenstraße w dniu 15 stycznia
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Pierwszy z nich, wywodzący się własnie
z dysydenckich i obywatelskich ruchów
NRD, bez trudu można zakwalifikować
jako nurt „polityki pamięci”. Drugi z kolei,
usytuowany zazwyczaj w instytucjach badawczych i zdominowany przez historyków, politologów i socjologów pochodzących z Zachodnich Niemiec, przyjdzie
nam opisać jako nurt „rewizjonistyczny”.
Głównym aktorom nurtu „polityki
pamięci” z pewnością nie chodziło o naukowe ujęcie NRD. Ich projekt miał charakter obywatelski: forsował zręby społeczeństwa otwartego, fundował wiarę
w zasadność reguł parlamentarnej demokracji, torował ścieżki politycznej edukacji, pozbawionej nagle partyjnego nadzoru. Z oczywistych względów jego edukacyjne zabiegi miały wyrazisty antytotalitarny charakter. Dlatego do podstawowych zasobów nurtu „pamięci” należą
właśnie wyraziste środki propagandowoagitacyjne: obraz „demokracji” w jego
wydaniu zawiera w sobie konieczność
zdecydowanego „obrachunku z przeszlością”, „przełamania” monopolu SED na
historyczno-społeczne konstrukcje, ich
intelektualny „demontaż”, „demaskowanie” załganych przekazów, „ujawnienie”
zatartych i zepchniętych na margines
prawd politycznych.
W ten właśnie nurt wpisują się
(zwłaszcza wczesne) publikacje Urzędu
Gaucka: naświetlają one historię i strukturę wschodnioniemieckiej opozycji z punktu widzenia centrali Stasi na Normannenstraße. Ich differentia specifica wobec
spokrewnionych publikacji tkwi w tym,
że autorzy Urzędu prezentują dobrze
ugruntowane pozycje naukowe – napisane
wszak żywym, wartkim, często też niepozbawionym empatii językiem, co – pod
względem formy – zbliża je do publicystyki.

Do wspomnianego nurtu należy także
duża grupa wschodnioniemieckich autorów (zwłaszcza publicystów) lat 90. Należą
do niej m.in. Markus Meckel, Martin Gutzeit, Stephan Hilsberg, Jens Reich, Bärbel
Bohley, Friedrich Schorlemmer, Rainer
Eppelmann i Ehrhart Neubert. W przekazie omawianego nurtu dominuje właśnie
polityczna publicystyka: w ramach specyficznie pojętej „protestanckiej rewolucji”
(pojęcie o tyle uzasadnione, iż główni aktorzy wywodzili się ze środowisk pastorskich) traktowali oni (najnowszą)
historię jako polityczną broń, ktorej należało użyć dla ugruntowania demokracji
w kraju zdominowanym przez dwudziestowieczne totalitaryzmy.
Nie tylko dysydenci

Publicystyczny sukces nurtu „pamięci”
(z nim zaś także Urzędu Gaucka)
okazał się wszelako połowiczny i trwał jedynie w latach 1989-1992: pozostał równoległy do pierwotnej euforii zjednoczeniowo-kapitalistycznej, której zapaść zanotowano juz dwa lata po przystąpieniu
NRD do Republiki Federalnej. Na wzięciu
straciły wówczas główne organy „pamięciowe”, zwłaszcza zaś wydawnictwo
BasisDruck i ukazujący się w nim (19901992) tygodnik „Die Andere”, ale i współpracujące z Urzędem Gaucka wydawnictwo Christoph Links Verlag.
Sama zapaść była oczywiście przewidywalna: w obliczu masowej likwidacji
zakładów, zamykania instytucji i uczelni,
redukcji miejsc pracy w administracji i gigantycznego bezrobocia (1991 – milion
bezrobotnych; 1992 – 1,28 mln; 1996 –
1,31 mln; 1998 – 1,53 mln; 2003 – 1,62
mln; wszystko to w odniesieniu do około
14 mln mieszkańców wyludniających
się Wschodnich Niemiec), pierwotny opty52
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mizm polityczny ustąpił miejsca długoletniej socjalnej i ekonomicznej destabilizacji.

tematyczne: mur berliński, opozycja, dysydenci, więzienia, ucieczki, kościoły i samizdat stanowiły – w rozumieniu większości tak czytelników jak i krytyków –
radykalne zawężenie obrazu NRD-owskiej
codzienności, jego uproszczenie do czarno-białej konwencji narracyjnej o „ucisku
i oporze”, wreszcie faktyczne przekreślenie
możliwości identyfikacji z własną przeszłością.
Dla kompleksowej prezentacji najnowszej wschodnioniemieckiej historii
zbawienny okazał się fakt, że badania nad
tą ostatnią nigdy nie zostały skoncentrowane w jednej instytucji, lecz – zgodnie
z federalnym charakterem Republiki –
rozłożone na kilka takowych, przy czym żadna nie uzyskała w tej dziedzinie monopolu. Na czoło wybijają się trzy: Zentrum
für Zeithistorische Forschung w Poczdamie, berlińska filia monachijskiego Institut für Zeitgeschichte, wreszcie Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung w Dreźnie. To własnie z ich
kręgu wyszły na przełomie stuleci publikacje, które – nie banalizując politycznego
charakteru NRD – radykalnie przełamały
dotychczasową dominację ”pamięci” i jej
centralnej kategorii: „totalitaryzmu”.

w przekroju

diachronicznym historia

Nrd okazywała się nie mieć
nic wspólnego

z imputowanym przez

konkurencję monolitem, zaś
w synchronicznym –

zyskiwała na barwności

i narracyjnej głębi, kiedy

„rewizjoniści” prezentowali

ją na szerokim tle
zróżnicowanego
„ostblocku”

Dlatego to właśnie apogeum bezrobocia stanowi moment przełomowy dla
nowej prezentacji wschodnioniemieckiej
historii. Nurt „rewizjonistyczny”, o którym
tutaj będzie mowa, narodził się pózniej
niż jego „pamięciowy” brat – i przyszedł na
świat ewidentnie poza Urzędem. Motorem
napędowym „rewizjonistów” było uczucie
poznawczego niedosytu, jaki towarzyszył
lekturze dzieł konkurencji, która nagminnie szermowała pojęciami „totalitaryzmu”,
„stalinizmu”, „sowietyzmu”, „dyktatury”,
„bezprawia”, „ucisku” i „satelickości”, odmawiając w ten sposób minionej państwowości atrybutów, z którymi czytelnik
mógłby pozytywnie łączyć własną biografię.
Poznawczy niedosyt pojawiał się również tam, gdzie chodziło o wybory ściśle

Zupełnie normalne życie

Zwłaszcza ta ostatnia stanowiła dla badaczy historii NRD wyjątkowe wyzwanie.
W warunkach zjednoczenia bowiem pojęcie „totalitaryzmu”, przeniesione na
grunt Wschodnich Niemiec, oznaczało niemal automatyczne zrównywanie tych
ostatnich z państwem Hitlera – tym konsekwentniej, im silniejsze w danym przypadku były motywacje polityki historycznej
i „pamięciowej”. W publicystyce historycznej schyłku lat 90. królowała retoryka
nawiązujaca do „zweite deutsche Diktatur”
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(„drugiej niemieckiej dyktatury”) jako mikrokopii Trzeciej Rzeszy, zaś „argument”
mówiący o „czerwonym Holokauście”
stał się szlagierem publicystycznej prawicy. Pragnąc zatem wyjść z publicystyczno-historycznej pułapki, „rewizjoniści”
musieli najpierw podważyć zasadność
stosowania samej teorii totalitaryzmu dla
ujęcia całości NRD-owskich realiów, przy
czym nieistotnym było, czy są to teorie
starszej (Carl J. Friedrich, Hannah Arendt)
czy nieco młodszej daty (Richard Löwenthal, Karl Dietrich Bracher, Juan J. Linz).
Efektem tych usiłowań było po pierwsze silne uhistorycznienie samej kategorii
„totalitaryzmu”, który – w wyrazistej odmienności od przekazu forsowanego przez
IPN – w rozumieniu „rewizjonistów” dobiegł końca wraz ze śmiercią Stalina; po
drugie zaś – istotne zróżnicowanie wewnętrzne historycznego obrazu NRD,
który z kolei począł łączyć elementy historii
strukturalnej (skoncentrowanej zazwyczaj
na opisach mechanizmów funkcjonowania
władzy) z historią codzienności (nierzadko
integrujacą z kolei narracje tzw. oral history). W przekroju diachronicznym historia NRD okazywała się nie mieć nic
wspólnego z imputowanym przez konkurencję monolitem, zaś w synchronicznym – zyskiwała na barwności i narracyjnej głębi, kiedy „rewizjoniści” prezentowali ją na szerokim tle zróżnicowanego
„Ostblocku”. Sztandarowymi dziełami
tego nurtu pozostają do dzisiaj „Verletztes
Gedächtnis. Erinnerungskultur und Zeitgeschichte im Konflikt” („Zraniona pamięć. Kultura pamięci i historia współczesnosci w starciu”, red. Konrad H. Jarausch i Martin Sabrow, 2002), „Ein ganz
normales Leben. Alltag und Gesellschaft
in der DDR“ („Zupełnie normalne życie.
Codzienność i społeczeństwo w NRD“,
Mary Fulbrook, 2008), „Arbeiter im 'Ar-

beiterstaat' DDR. Deutsche Traditionen,
sowjetisches Modell und westliches Magnetfeld“ („Robotnicy w «państwie robotnikow» NRD. Niemieckie tradycje, radziecki wzorzec i zachodnie pole przyciągania”, Christoph Kleßmann, 2007) i „Kulturgeschichte der DDR” („Historia kultury
NRD“, Gerd Dietrich, 2018).
Sukces, jaki odniósł nurt „historiograficzny”, jest tym większy, im wyrazistsze
będzie porównanie jego obrazu NRD
z tym, ktory stanowi zrąb narracji o PRL:
pod presją argumentów tego nurtu zaprzestano mówienia o Wschodnich Niemczech jako „totalitarnej dyktaturze”
w całym okresie jej istnienia. Dzisiaj pojęcia „totalitaryzmu” używa się zazwyczaj
dla określenia pierwszego powojennego
10-lecia; epoka pózniejsza ujmowana jest
standardowo jako „autorytaryzm”. Rezygnacja z „totalitarystycznego” podejścia
pozwala z kolei porzucić czarno-białe narracje „ucisku i oporu” i skoncentrować
się na kwestii ciągłości i zmiany, jakie
charakteryzowały poszczególne etapy
NRD-owskiego istnienia. Pozwoliła ona
też bardziej wyraziście niż do tej pory
wyodrębnić poszczególne cechy systemu,
które stanowiły o tym, że znakomita większość jego obywateli mogła sie w nim zaadaptować, częściowo także – zaakceptować go, co szczególnie dobrze uwydatniają dzieła opisujące NRD-owską codzienność, przebiegającą poza wąskimi
ścieżynkami „dysydencji” i „afirmacji”.
Gorzkie zwycięstwo

To kompleksowe, wielowarstwowe i niepozbawione wewnetrznych sprzeczności
istnienie zamyka się ostatnio w paradoksalnym neologizmie „opiekuńczej dyktatury” („Fürsorgediktatur”, Konrad H.
Jarausch). Okazuje się ono przydatne
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w rozwarstwianiu zakładanego wcześniej
„dyktatorskiego monolitu”, ale ma jeszcze
jedną zaletę: stwarza znacznie większe
szanse odnalezienia się (ba: utożsamienia)
byłych obywateli NRD z obrazem ich minionego świata. Jeśli istnieje bowiem
możliwość zabliźnienia psychicznych ran,
jakie wschodnioniemieckiej tożsamości
zostały zadane, to droga prowadzi własnie
tędy: przez precyzyjny, jak najbardziej
odideologizowany opis przeszłości, która
nie stanowi wprawdzie wzorca państwa
prawa, ale której równie daleko do noszenia na czole znamienia Kaina.

pić pola konkurencji w kwestii „obrachunku z dyktaturą”; cieszy się niepodzielnym od 29 lat uznaniem jako sumienny archiwista – i doznaje porażki
przy zbyt forsownej „antytotalitarnej”
edukacji w czasach wczesnej transformacji;
jest współautorem obywatelskiego projektu przejścia z autorytaryzmu do demokracji – i przegrywa na koniec walkę
o tenże projekt (rozumiany wpółcześnie
jako rejestr zaprzepaszczonych przez transformację szans społecznych), bo dzisiaj
prym wiedzie w nim lewicowa spadkobierczyni enerdowskiej SED. W walce
o interpretacyjną dominację używa języka,
ktory wywodzi się biograficznie i społecznie
ze Wschodnich Niemiec – ale przychodzi
mu uznać pierwszeństwo przekazu ufundowanego na zachodnioniemieckiej retoryce.
W jednym wszak Gauck-Behörde pozostała sobie wierna: bez względu na to,
czy na dyrektorskim fotelu zasiadał protestancki ex-pastor Joachim Gauck, liberalno-lewicowa ex-minister Marianne Birthler czy rygorystyczny antykomunista
Roland Jahn, Urząd nie był stroną w sporach o zasadność ustawy lustracyjnej,
zaś jego czołowi pracownicy okazywali
przez lata wyjatkową medialną wstrzemięzliwość wobec uczestnictwa w debatach
na ten temat. W centrum publicznej uwagi
stali nie oni, lecz ich produkty: publikacje,
filmy, wystawy, portale, rejestry, archiwa.
Ten styl działania – zaangażowany, ale
rzeczowy; nie szukający „zwarcia”, lecz
otwarty na debaty – stanowił o ciągłości
instytucji, nadawał jej – charakterystyczny
zwłaszcza dla niemieckiego protestantyzmu – rys powściągliwości i pracy.
Być może właśnie medialna wstrzemięźliwość w autoprezentacji i polityczna
rzeczowość w działaniu stanowią o tym,
że faktycznej dekonstrukcji Urzędu nie

Być może właśnie medialna
wstrzemięźliwość

w autoprezentacji

i polityczna rzeczowość

w działaniu stanowią o tym,
że faktycznej dekonstrukcji
Urzędu nie towarzyszą

rozhuśtane emocje, zaś jego
podporządkowanie

archiwum federalnemu nie
napotyka na istotne opory

Na tle długotrwałej konkurencji „rewizjonizmu” z nurtem „pamięci”, do którego należy także Urząd Gaucka, historia
tego ostatniego wypada przeto wielce ambiwaletnie. Nie jest też wolna od zastanawiających paradoksów: nadszprewski
odpowiednik IPN-u odnosi znaczny sukces
jako (pracująca na zaciągniętym przez
suwerena hamulcu) instytucja lustracyjno-kontrolna – i musi równocześnie ustą55
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towarzyszą rozhuśtane emocje, zaś jego
podporządkowanie Archiwum Federalnemu nie napotyka na istotne opory.
Przekonanie o tym, że swoją istotną funk-

cje juz spełnił, jest dzisiaj powszechne –
także dlatego, że przez 30 lat swojego istnienia nie stał się narzędziem politycznej
dezintegracji.
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Polityka między ziemią a niebem
łUkasz koBeszko

Filozof polityki, dziennikarz, publicysta

Formą Polski będzie zawsze chrześcijaństwo. W oderwaniu od niego zbudować możemy społeczeństwo, które stanie się kłosem targanym wichurami ziemskich ideologii, cynizmu i gier. Będzie niewolnikiem Lewiatana
Zaczynając lekturę najnowszej książki Tomasza Rowińskiego, publicysty i przedstawiciela środowiska pisma i portalu
„Christianitas”, byłem pełen sprzecznych
emocji. Z jednej strony, sam tytuł tego
zbioru esejów (jak podał autor, są to rozbudowane teksty pisane od 2013 roku,
szczególnie ogniskujące się wokół 1050
rocznicy Chrztu Polski), narzucał już na
wstępie specyficzną perspektywę odbiorczą, szczególnie u czytelnika reprezentującego nieco inną tradycję chrześcijańską,
inaczej rozumiejącego wywodzący się z języka greckiego przymiotnik „katolicki”,
nieograniczający się do partykularnego
Kościoła rzymskokatolickiego. Z drugiej
strony – „barokowa” długość tytułu i być
może jego zamierzona stylizacja, sugerująca powinowactwo z traktatami z dziedziny szeroko rozumianej apologetyki pogłębiła wrażenie, że będziemy mieli do
czynienia z próbą syntezy historycznoideowej. Syntezy, udowodniającej związki
Polski z łacińską formą chrześcijaństwa,
z Rzymem i z powstałą na ich gruncie
kulturą zachodnią. Ot, coś w stylu bardziej

unowocześnionego Feliksa Konecznego,
albo nawet prac autorów amerykańskich
pod hasłem „co chrześcijaństwo wniosło
do cywilizacji”. Tym bardziej, że na okładce
książki widnieje rekomendacja Marka
Jurka, mentora ideowego i politycznego
autora, anonsującego lekturę dotyczącą
„obrony zasad cywilizacji chrześcijańskiej
(…) przed zastąpieniem jej wizją «nowoczesnego silnego państwa», zgodnie z deklaracjami przywódców radykalnej centroprawicy (…)”.
W poprzek oczekiwaniom

Przyznam jednak, że w trakcie lektury,
nie pozbawionej oczywiście mnóstwa pytań i wątpliwości, te swoiste uprzedzenia
udało się Rowińskiemu rozwiać. Być może
wynika to z faktu, że obszarami, w których
autor czuje się ewidentnie najlepiej są
historia idei oraz publicystyka religijnocywilizacyjna i polityczna. Tego rodzaju
płaszczyzny refleksji są mi niezwykle bliskie, dlatego lektura „Królestwa nie z tego
świata” okazała się interesującą przygodą.
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Wszystkim dobrze czującym się właśnie
w tego rodzaju refleksji należałoby pracę
Rowińskiego polecić. I to niezależnie od
tego, czy będą zgadzać się z ogólnym
i szczegółowym stanowiskiem Autora.

tyczną, w której przyszło im żyć. Spojrzenie
Autora wymyka się jednak zakwalifikowaniu go do tej grupy myślicieli, choć refleksja, czy chrześcijaństwo ma być bardziej z tego, czy innego świata, pozostaje
aktualna. I efektem tej aktualności jest
właśnie książka.
Czy ma rację inny lider środowiska
„Christianitas” Paweł Milcarek, który obok
opinii Marka Jurka poleca na okładce
pracę jako „książkę rozrabiacką, pisaną
z ogromną wolnością, bez certowania się
z politgramotą partii, bez przylepiania
się do «ojców chrzestnych» polskiego
życia publicznego”? Ocena zależy zapewne
od inklinacji ideowych. Niemniej trzeba
przyznać rację, że Rowińskiemu częściowo
udało się pójść w poprzek różnych oczekiwań oraz powiązań polityczno-zawodowo-środowiskowych. One to właśnie
olbrzymim cieniem kładą się na dużą
część współczesnej polskiej publicystyki
politycznej.

trzeba przyznać rację, że
rowińskiemu częściowo

udało się pójść w poprzek

różnych oczekiwań oraz
powiązań polityczno-

zawodowo-środowiskowych
Wspomnę o jeszcze jednym „uprzedzeniu”, które sugerował tytuł. Chodzi
o wers 36 z 18 rozdziału Ewangelii według
św. Jana Apostoła (nazywanego na Wschodzie Teologiem), pochodzący z dramatycznej rozmowy Jezusa Chrystusa z Piłatem. Zbawiciel wypowiada w niej słynne
zdanie: „Królestwo moje nie jest z tego
świata”. Słowa te przez wieki pojawiały
się w pismach i dyskusjach tysięcy chrześcijan – duchownych, teologów, filozofów,
władców i zwykłych wiernych. Zadawali
i wciąż zadają oni sobie identycznie
brzmiące pytanie. Czy królestwo Boże zostanie zrealizowane już tutaj na ziemi,
czy tylko w rzeczywistości nadprzyrodzonej, którą w równym stopniu teologowie
zachodni (jak Joseph Ratzinger) i greccy
Ojcowie Kościoła umieszczali już poza
ziemskim czasem, zawartym w kategorii
chronos? Użycie tego wersu przez Rowińskiego mogło sugerować chęć dołączenia przez niego do całej rzeszy chrześcijan, którzy przez wieki uznawali za
swoją prawdziwą ojczyznę niebo, a nie
zmienną rzeczywistość społeczno-poli-

Kanały łaski i Boża pamięć

Pierwsza część książki rozwija zagadnienie
tożsamości chrześcijańskiej Polski, datującej się oficjalnie od Wielkiej Soboty 966
roku. „Oficjalnie” – bo na przykład, co
nie jest wciąż dobrze znane w środowiskach rzymskokatolickich, wierni związani
z prawosławiem i tradycją wschodnią
podkreślają, że polska tradycja chrześcijańska może być wcześniejsza nawet o 100
lat. W tym ujęciu związana jest z oddziaływaniem misji na terenach ówczesnego
Państwa Wielkomorawskiego, prowadzonej przez świętych Cyryla i Metodego
z Salonik – wtedy mnichów jeszcze niepodzielonego Kościoła. Mogła ona dotrzeć
na tereny dzisiejszej Małopolski i państwa
Wiślan. Nie chodzi o rozwijanie dyskusji
historycznej i archeologicznej, bo takiego
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charakteru nie ma praca redaktora „Christianitas”, ale pominięcie choćby jednym
zdaniem tego faktu jest mankamentem
książki. Rzutuje on zresztą na jej całość –
poza jednym małym fragmentem, nie
wspomina on nigdzie o wielowyznaniowym charakterze dawnej Rzeczypospolitej,
i o tym, że duchowy i kulturowy jej kształt
współtworzyli również prawosławni i protestanci, nie wspominając o przedstawicielach religii niechrześcijańskich.
Autor wskazuje, że podobnie jak
w przypadku indywidualnego chrztu, tak
chrzest danego kraju lub dworu panującego wraz z elitą, jest otwarciem „kanału
łaski”. To działanie sakramentalne, wlane
w duszę, a nie osiągnięte na podstawie
zasług czy długiej pracy. Dające zarówno
duszy pojedynczego człowieka jak i „duszy”
narodu możliwości do wzrastania w łasce.
Otwierające potencjalność budowania
struktur życia społecznego, opartych nie
tylko na etycznym porządku wypływającym z Dekalogu i Ewangelii, ale również,
a może przede wszystkim – na źródle
i szczycie życia chrześcijańskiego, jakim
jest liturgia, służba Boża przenikająca
i odmieniająca świat doczesny. Od momentu chrztu naród jest zapisany w pamięci Boga, sięgającej dużo głębiej niż
ludzka pamięć historyczna (ss. 24-43).
Takie ujęcie jest ciekawe i rzadko
wskazywane w debacie publicznej. Podkreśla ona głównie aspekt pamięci historycznej i tożsamościowej chrztu, osiągniętych korzyści cywilizacyjnych i politycznych itp. Zapomina jednak o metafizyce. Zgodzą się z tym ujęciem zarówno
prawosławni, jak i wierni wywodzący się
z tradycji reformacyjnych i starokatolickich. Chrzest to dla człowieka wyznaczenie
życiowego celu – zjednoczenia z Bogiem
i osiągnięcia zbawienia. Niezależnie od
tego, jakie były motywy początkowe tego

aktu, także dla dworu Mieszka I – wyznaczył on nam cel zjednoczenia się z Bogiem i wejścia do wspólnoty Kościoła –
jak już wspomniałem, wówczas jeszcze
niepodzielonego.
Chrzest nadał Polsce regułę lub zasadę
życia – zakorzenienie w Kościele i rozwój
Bożej łaski, która jest i będzie trwała niezależnie od wydarzeń historii. Łaska buduje na naturze, ale jest zawsze czymś
nadrzędnym wobec ludzkich działań,
upadków, błędów i grzechów. Formą Polski będzie więc zawsze chrześcijaństwo
i w oderwaniu od niego zbudować możemy
społeczeństwo, które stanie się kłosem
targanym wichurami ziemskich ideologii,
mniej lub bardziej brutalnego cynizmu
i gier. Mówiąc wprost – będzie niewolnikiem Lewiatana.
Poziomy refleksji i laicyzacji

„Królestwo nie z tego świata” można, jak
sądzę, odczytywać na kilku poziomach.
Przypomina to trochę słuchanie długiego,
dwupłytowego albumu grupy rocka progresywnego, na którym zespół starał się
połączyć komunikatywne przebój z formami bardziej złożonymi – kilkunastominutowymi suitami, słuchanymi głównie
przez koneserów. Te bardziej komunikatywne tematy, w których ujawnia się publicystyczny nerw autora i być może staną
się przedmiotem polemik, dotyczą przede
wszystkim bieżącej sytuacji politycznej.
Upraszczając przekaz na potrzeby niniejszej recenzji, Rowiński dokonuje zdecydowanej krytyki rządzącej obecnie w Polsce
większości parlamentarnej z pozycji, które
roboczo nazwać możemy chrześcijańskokonserwatywnymi. Gdyby krytyka ta ograniczała się do znanego z wielu prawicowych
forów i sieci społecznościowych sloganu
„PiS to nie żadna prawica, tylko socjaliści”,
59

THINKZINE, nr 6(108)/2019, czerwiec 2019

www.nowakonfederacja.pl

do którego, nomen omen w niektórych
miejscach książki Autor, co trzeba przyznać, dość subtelnie nawiązuje, nie wymagałoby to szczególnej uwagi. Raczej
zasługiwałoby na wzruszenie ramion, gdyż
dla większości obserwatorów współczesnej
polityki jasne staje się, że pojęcia „prawica”
i „lewica” mają znaczenie zmienne i coraz
bardziej umowne.
Rowiński podąża bardziej oryginalnym i wymagającym tropem – zarzuca
PiS instrumentalne podejście do religii
i elektoratu chrześcijańskiego. Pokazuje
linię rozbieżności pomiędzy praktyką działania tej partii, a nauczaniem chrześcijańskim (ss. 311-313). Pierwszą rozbieżnością jest brak działań w sprawie zakazu
aborcji eugenicznej. Drugą: sztywne stanowisko pod względem kwestii pomocy
uchodźcom. Największe Kościoły chrześcijańskie w Europie wykazują tu o wiele
większą chrześcijańską roztropność, miłość
i miłosierdzie niż uparte stanowisko rządzących, sprowadzające się do zamknięcia
granic i powtarzaniu narracji o „pomocy
na miejscu”. Trzecią: napięcie pomiędzy,
jak określa to autor, „instytucjonalnym
radykalizmem” PiS w kwestii zawłaszczania kolejnych instytucji demokratycznego
państwa prawnego, takich jak Trybunał
Konstytucyjny i sądy (tutaj dodać byłoby
można sektor mediów publicznych).
Czwartą: brak sprzeciwu wobec tzw. Konwencji stambulskiej, ratyfikowanej jeszcze
w końcówce rządów koalicji PO-PSL i kadencji prezydenta Bronisława Komorowskiego. Zdaniem nie tylko Kościoła katolickiego, ale i np. Cerkwi prawosławnej
(mówi o tym niedawne, wspólne stanowisko kilku autokefalicznych Cerkwi z krajów należących do UE) wobec niejasnych
zapisów tej konwencji w sprawie pojęcia
„płci kulturowej” oraz tradycyjnych ról
kobiety, mężczyzny i dzieci w rodzinie.

Stanowisko PiS nie różni się w tym
miejscu według Rowińskiego od kapitulanckiej pozycji europejskiego mainstreamu politycznego, zwłaszcza o korzeniach
chadeckich i centroprawicowych. W dużej
mierze, co wynika logicznie z wcześniejszych, teologicznych i cywilizacyjnych rozważań w książce, PiS poddał się logice
„tego świata” i zrezygnował z aktywnego
wpływu na życie społeczne. Polityka PiS,
pomimo narracji o obronie wartości, a nawet używania chrześcijańskiej symboliki,

współczesne procesy

laicyzacji, wciąż trwające
i zbierające owoce, nie
muszą mieć zawsze

i wszędzie formy, którą
możemy określić jako
postępowo-liberalną

kierowana jest paradygmatem modernizacji laicyzacyjnej. Chrześcijaństwo jest
w nim najwyżej formułą tożsamości historycznej, a nie żywą wiarą zmieniająca
świat i przenikającą jego struktury niewidzialną Bożą energią.
Być może takie wnioski wydają się
zaskakujące dla obserwatora, który widzi
polityków PiS w pierwszych ławkach podczas publicznych liturgii, pląsających przed
ołtarzem i śpiewających popularne sacrosongi w Toruniu. Kogoś słuchającego
liderów tej partii opowiadających, jak to
Kościół rzymskokatolicki wraz z niepokornym społeczeństwem „zwalczał zaborców, komunę i tradycje wrogie Narodowi
Polskiemu”. Oglądającego premiera rządu
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RP, najpierw wzywającego w expose sejmowym do rechrystianizacji Europy, a następnie ostrzegającego z Wałów Jasnogórskich, że „różni nasi przeciwnicy ideowi
próbują zrobić podkop pod Polskę, pod
polskość, pod nasze wartości, tradycyjne
wartości” (cytat z wystąpienia 8 lipca
2018 roku). W końcu, prezesa stronnictwa
„broniącego naszych dzieci” przed działaczami LGBT+. Rowiński przekonująco
zestawia jednak słowa z realnymi czynami
i praktyką polityczną. Udowadnia, wprost
lub nie wprost, że są to działania służące
pozyskaniu elektoratu chrześcijańskiego.
W istocie jednak stoi za nimi swoisty jakobinizm, próbujący podporządkować religię celom świeckim.
W tym miejscu, jak sądzę, można
byłoby jeszcze pokusić się o szerszą interpretację zjawiska, o którym pisze Rowiński. Współczesne procesy laicyzacji,
wciąż trwające i zbierające owoce, nie
muszą mieć zawsze i wszędzie formy,
którą możemy określić jako postępowoliberalną. Strategia Viktora Orbána, który
w niezwykle zlaicyzowanych Węgrzech,
gdzie Kościoły chrześcijańskie nie mają
w zasadzie nic do powiedzenia w debacie
publicznej, a w nabożeństwach może stale
uczestniczyć mniej niż 10 proc. społeczeństwa, wciąż opowiada o „keresztény
állam” („państwie chrześcijańskim”), stale
pomstuje na George’a Sorosa i multikulti, to świadectwo, że elementy religijne
mogą być doskonale użyte jako narzędzia
laickiej polityki i PR. Jeszcze dalej niż
wywodzący się ze zlaicyzowanego środowiska o korzeniach ewangelicko-reformowanych Orbán idzie przecież „kulturowy katolik”, Matteo Salvini, który na
wiecach wyborczych pojawiał się z różańcem w ręku. Podkreślał, że to „symbol
włoskiej tożsamości” i „sprzeciwu wobec
nacierającego islamu”, choć w szczerej

rozmowie z dziennikarzami przyznał, że
prywatnie nie odmawia modlitwy różańcowej i ma zastrzeżenia do niektórych
elementów tradycyjnej etyki seksualnej.
Pytania (na razie) bez odpowiedzi

Refleksje Rowińskiego są w dużej mierze
trafne i odświeżające. Trudno jednak znaleźć w nich jednoznaczną odpowiedź na
pytanie o przełożenie tych obserwacji na
konkretne życie polityczne i społeczne.
Autor w jakiś sposób stara się to robić –
i dostrzega przepaść pomiędzy oczekiwaniami wypływającymi z zasady polskiego
życia a ich praktyczną realizacją. Nie tylko
w samej polityce, gdzie liderzy odwołujący
się do integralnej i w pewnym sensie „ortodoksyjnej” strategii chrześcijańskiej zyskują minimalne poparcie elektoratu, ale
również w strategii samego Kościoła (sam
napisałbym „Kościołów”), która zdecydowanie nie potrafiła wykorzystać rocznicy
1050-lecia do stworzenia aktualizacji i rekonstrukcji chrześcijańskiego modelu państwa i społeczeństwa. Nie chodzi oczywiście o brak eventów, widowisk lub akademii okolicznościowych, ale o odważne
i jednoznaczne stanowisko w sprawach
moralnych. O dbanie o liturgię i sakralną
kulturę estetyczną, o wspólnotowy i publiczny wymiar kultu, który nie może ograniczać się tylko do wyborów i zachowań
indywidualnych.
Diagnoza zawarta w książce jest
w moim odbiorze raczej pesymistyczna.
Świeckiej polityce, mającej często cele
zupełnie niechrześcijańskie, udaje się skolonizować i rzesze wiernych, i niekiedy
samą hierarchię duchownych, która w istocie zaczyna tracić sprzed oczu horyzont
nadprzyrodzony i sprowadza wiarę do
prywatnych wyborów. Do jednej z wielu
funkcjonujących równolegle tożsamości
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społecznych lub dostojnego, aczkolwiek
zakurzonego dziedzictwa przeszłości. Stąd
tak łatwe uleganie chrześcijańskiej wspólnoty anachronicznym mitom romantycznym, widoczne w całkiem niedawnej jeszcze popularności twórczości Jarosława
Marka Rymkiewicza wśród „prawicowego
ludu” oraz w próbach, ostatecznie chyba
jednak nieudanych, budowania świeckiego
mitu smoleńskiego, zbliżonego do XIXwiecznego mesjanizmu.
Rowiński nie daje konkretnych odpowiedzi, jak postulaty realizacji podstawowej reguły polskiego życia realizować
w rzeczywistości państwa demokratycznego, które, jak głosi Konstytucja w art.
25 ust. 2, „zachowuje bezstronność w sprawach przekonań religijnych”. Czy rozwiązanie czterech wymienionych w książce
punktów zapalnych pomiędzy chrześcijańską wizją państwa a rządem Zjednoczonej Prawicy (aborcja, radykalizm instytucjonalny, uchodźcy, Konwencja stambulska) sprawiłoby, że Polska ostatecznie
stanie się krajem prawdziwie chrześcijańskim? Czy istnieją inne postulaty, które
należałoby za sprawą aparatu państwa
zrealizować w procesie przybliżania się
do tego celu, co wpłynęłoby administracyjnie na indywidualne wybory Polaków?
Kto będzie te postulaty realizował: rząd,
który nagle weźmie sobie do serca idee
Josepha de Maistre’a, aby prowadzić ludzi
do zbawienia, czy sam Kościół (Kościoły)?
Jaką rolę widzi Autor w swojej wizji wymarzonej Polski żyjącej zgodnie z główną
swoją regułą, którą bez wątpienia odczytuje
w Kościele rzymskokatolickim dla członków innych Kościołów chrześcijańskich,

nie mówiąc już o wyznawcach innych religii lub niewierzących? W końcu, dlaczego
chrześcijańska opinia publiczna jest zdaniem Rowińskiego tak słaba, że wciąż
daje się zagospodarować a to przez „jakobiński PiS”, a to „modernizacyjną PO”,
a niegdyś przez niemrawy AWS, postkomunistyczne SLD lub radykalną Samoobronę? Czy rzeczywiście jedyną odpowiedzią na te zjawiska będzie często przytaczana przez Autora formuła o „kapitulacji” chrześcijan przed naciskami współczesności, o „braku odwagi zabierania
głosu” i „słabości” wobec współczesnego
Lewiatana? I czy rzeczywiście, nawet w porównaniu z innymi krajami, w Polsce jest
w tych kwestiach tak źle, a niewątpliwe
osiągnięcia – niedoskonała, ale działająca
od 22 lat ustawa antyaborcyjna, chroniona
orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego,
spory odzew społeczny w debacie na temat
obecności religii w życiu publicznym,
a ostatnio granic krytyki wiary lub krytyki
zła dziejącego się w największym liczebnie
Kościele chrześcijańskim – nie są warte
afirmacji?
Chciałoby się bardzo, aby mimo
wszystko ambitna i wartościowa książka
„Królestwo nie z tego świata” stała się
asumptem do tego rodzaju poważnych
i szczerych dyskusji.

Tomasz Rowiński, „Królestwo nie
z tego świata. O zasadach Polski katolickiej na podstawie wydarzeń nowszych i dawniejszych”, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2018,
w serii „Biblioteka Christianitas”,
ISBN 978-83-7354-849-7, ss. 354.
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Pod uwagę działaczom religijnym,
politycznym i społecznym:

Chrześcijańska myśl ekonomiczna
Chrześcijańska myśl ekonomiczna stanowi kierunek badania znaczenia Przykazań Dekalogu: „Nie kradnij!” i „Nie pożądaj własności bliźniego!” dla ekonomii i gospodarki,
oraz na wyciąganiu wniosków z wyników tych badań w celu ich wykorzystania w nauce
ekonomii i polityce gospodarczej. Inspiracją tej myśli jest stwierdzenie, że ponieważ aż
dwa te Przykazania mają za cel ochronę własności człowieka, czyli ochronę własności
prywatnej, to znaczy, że Stwórca nadał nienaruszalności instytucji własności prywatnej
wysoką rangę. Stanowi ona dobro nierozerwalne z człowieczeństwem. Pod pojęciem
„własność prywatna” rozumie się, oczywiście, dobro uczciwie nabyte przez człowieka,
a nie dobro przez niego posiadane, lecz nabyte drogą jakiegokolwiek rodzaju kradzieży.
Wyniki badań powyższego wpływu okazują się rewelacyjne. Okazuje się, że łamanie
przez ludzi i ich rządy Przykazania „Nie kradnij!”, poprzedzane na ogół łamaniem
Przykazania „Nie pożądaj własności bliźniego!”, czyli, inaczej mówiąc – kradzież jest
główną przyczyną, lub samą istotą, prawie wszystkich poważnych krajowych i międzynarodowych problemów i kryzysów gospodarczych wiodących do biedy i rożnych niepożądanych efektów społecznych. Im powszechniejsze zjawisko kradzieży we wszelkich
jej formach, a szczególnie w formach grabieży zalegalizowanej przez państwo i popełnianej
na różne sposoby, często „w majestacie prawa”, na obywatelach, tym poważniejsze hamowanie rozwoju gospodarczego i dobrobytu. Do tych sposobów zaliczyć należy,
między innymi:
1)

2)
3)

4)
5)

zaciąganie pożyczek państwowych bez wiedzy i zgody obywateli, którzy wraz ze
swym potomstwem pożyczki te będą musieli spłacać;
drukowanie papierowych pieniędzy bez ich pokrycia w przyroście bogactwa narodowego, co powoduje inflację i obniżanie wartości pieniędzy już posiadanych
przez obywateli;
przyznawanie przez władze rożnych licencji, monopoli i innych przywilejów
wybranym ludziom lub grupom ludzi, kosztem wszystkich pozostałych;
tworzenie w instytucjach państwowych tak zwanych stanowisk pracy, pracy bezproduktywnej i pasożytniczej, będącej przykrywką do dzielenia się pieniędzmi
z kieszeni podatnika;
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 pra63
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cowitości, zaradności, uczciwości, wyrzeczeniom, oszczędzaniu i zaspokajaniu
potrzeb innych ludzi owocami swej działalności;
6) opodatkowanie na cele nie służące dobru całego społeczeństwa, lecz tylko niektórych
jego grup;
7) łamanie prawa podaży i popytu, przez narzucanie cen minimalnych lub maksymalnych
za jakieś dobra – a więc okradając właściciela danego dobra z prawa do swobodnego
dysponowania swą własnością;
8) szerzenie i praktykowanie korupcji poprzez tworzenie korupcjogennych urzędów
dla „swych” ludzi i ochrona ich działań drogo kosztujących całe społeczeństwo;
9) praktykowanie socjalizmu poprzez bezpośrednią konfiskatę własności prywatnej
na rzecz państwa i jego różnych instytucji;
itd., itd.

W świetle powyższego jasne jest, dlaczego państwa socjalistyczne i „opiekuńcze”
oparte na „uszczuplaniu” i konfiskacie własności prywatnej prowadzą kraje do
bankructwa, a rodziny i społeczeństwa do rozkładu.
Przyjęcie powyższego do wiadomości powinno być szczególnie łatwo akceptowane
przez nas, chrześcijan, dla których Dekalog, będący zbiorem nakazów i zakazów pochodzących 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 istniejących.

jaN miChał małek

Założyciel Fundacji PAFERE
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Misja
Świat intelektualny – od uniwersytetów po media – nie nadąża dziś za gwałtownymi 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 geopolityczne 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 medialnym.

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 bezprecedensowe – 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. Utrzymanie 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 internetowym 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 publicystyka, 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 komentarze 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, komentarze 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 telewizyjnych stacji publicznych i prywatnych.

Ważnym elementem naszej działalności są także otwarte debaty, które organizujemy co najmniej raz w miesiącu. Zaproszeni przez nas goście –
naukowcy, politycy i dziennikarze – dyskutują wokół kolejnych naszych
publikacji, a także na bieżące tematy społeczno-polityczne. Jesteśmy obecni
także w mediach społecznościowych – na Facebooku, Twitterze czy YouTube.
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„Nową Konfederację” tworzą
Stali Darczyńcy: Bartłomiej Kachniarz, Piotr Kubiak, Michał Macierzyński, Jerzy
Martini, „mieszkaniec Bytomia”, Jakub Stychno, Marcin Sławeta, Michał
Kocur, Remigiusz Iwuć, Piotr Ogiński, Damian Szczerbaty, Szymon Radziszewicz,
Krzysztof Szatan oraz Anonimowi Darczyńcy
Pozostali Darczyńcy: Jacek Bartosiak, Piotr Remiszewski, Piotr Woźny, Andrzej
Dobrowolski, Krzysztof Poradzisz, Marek Nowakowski, Karol Tatara oraz
Anonimowi Darczyńcy (Lista Darczyńców jest uaktualniana na początku każdego miesiąca)
Zespół: Kołodyńska-Magdziarz (Sekretarz zespołu), Jarema Piekutowski, Bartłomiej Radziejewski (Dyrektor), Stefan Sękowski (Zastępca dyrektora, kierownik
sekcji Publicystyki), Anna Szczerbata, Paulina Raczyńska, Marcin Chruściel

Stali współpracownicy: Paweł Behrendt, Łukasz Kobeszko, Michał Lubina,
Stanisław Maksymowicz, Rafał Matyja, Anna Mieszczanek, Andrzej Mikosz,
Adam Radzimski, Marek Wojnar, Karol Zdybel, Adam Michalak, Witold Sokała,
Piotr Celiński, Patryk Gorgol, Krzysztof Sękowski

Współpracownicy: Michał Beim, Ludwik Dorn, Błażej Duber, Stanisław Gasik,
Tomasz Geodecki, Tomasz Grzegorz Grosse, Elżbieta Hibner, Maria Libura,
Damian Maziarz, Filip Memches, Tomasz Pichór, Radosław Piekarz, Tomasz
Pułról, Witold Repetowicz, Jan Rokita, Błażej Sajduk, Wojciech Stanisławski,
Zbigniew Stawrowski, Barbara Szewczyk, Artur Wołek, Krzysztof Wołodźko,
Roman Graczyk, Paweł Średziński, Andrzej Horubała
Grafika (okładki): Piotr Promiński
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