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Rozmowa o Wrześniu jest czymś znacznie
więcej niż dyskusją o przeszłości. Jesień
1939 r. to nie tylko jeden z kilku najważ-
niejszych momentów w historii Polski
(lub w ogóle najważniejszy). To także
punkt zbiegu najbardziej rdzeniowych
tendencji polskiej tożsamości, zderzającej
się z fundamentalnymi dla jej istnienia
i kształtu ograniczeniami świata zewnętrz-
nego. Wrzesień to także koniec dawnej
Polski: tej, która od XIV w. parła na
wschód i konkurowała o rolę lidera po-
mostu bałtycko-czarnomorskiego, i po-
czątek Polski nowej, pojałtańskiej. Roz-
mowy o tym Momencie wzbudzają i będą
jeszcze długo wzbudzać silne emocje, bo
mimo upływu 80 lat wciąż nie mamy jas-
ności, jak należy go rozumieć, wraz z licz-
nymi paradoksami i przeciwieństwami,
które się w nim splotły. Spory o Wrzesień
to spory o polskość. Nie tylko tę przeszłą,
ale też – i chyba przede wszystkim – o tę
teraźniejszą i przyszłą. 

Spróbujmy więc spojrzeć na Wrzesień
w nieco inny niż dotąd sposób. Na chłodno
łącząc kilka rzadko obecnych w polskiej

debacie perspektyw: analizę geostrate-
giczną, teorię postkolonialną, ujęcie w ka-
tegoriach długiego trwania, elementy psy-
choanalizy.

Bilans Września jest, do pewnego
stopnia przynajmniej, oczywisty. Polska –
formalnie znalazłszy się w gronie zwy-
cięzców – była największym przegranym
II wojny światowej, jeśli idzie o względne
straty ludzkie i materialne oraz największą
przegraną we własnej historii wedle tego
kryterium. Ponad 5 milionów ofiar, wy-
rżnięte elity i zmasakrowany naród, trzy
z czterech (Warszawa, Lwów, Wilno, Kra-
ków) najważniejszych dla polskiej kultury
miast – stracone lub zniszczone. Trwający
setki lat rozwój Polski na wschód – cofnięty
do granic z czasów piastowskich, kosztem
blisko połowy przedwojennego terytorium.
I strukturalnie zablokowany całą kon-
strukcją Polski jałtańskiej: przesuniętej
na chroniące imperium sowieckie natu-
ralne granice na zachodzie, z przerzuce-
niem tam jak worka kartofli Polaków ze
wschodu, z perwersyjnie realizującą en-
deckie postulaty jednoetnicznością, ze
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skalą – i potęgującym jej efekt nowym
układem geopolitycznym – państwa śred-
niego, pozbawionego możliwości konku-
rowania o bycie liderem Europy Środko-
wo-Wschodniej. 

Kto za to odpowiada? Że totalitarni,
zbrodniczy najeźdźcy, to oczywiste. Że
architekci ładu jałtańsko-poczdamskie-
go– również. Że zdradzieccy sojusznicy –
też. Czy w pewnym zakresie także my
sami – to zależy od tego, czy ówczesna
sytuacja była pozbawiona innego wyjścia,
czy nie. Jeśli nie, to przede wszystkim
racjonalny namysł nad błędami może
nam odsłonić ich naturę i zabezpieczyć
przed ich powtarzaniem, uczynić mą-
drzejszymi przynajmniej po szkodzie.

Polskie przywództwo popełniło wów-
czas nie jeden czy dwa, ale dziesiątki,
jeśli nie setki błędów geostrategicznych
i w ogóle politycznych. Można je pogru-
pować w dziewięć głównych kategorii. 

Dziewięć grzechów głównych

Grzech pierwszy: konsekwencja
ponad wszystko!

Po pierwsze, polskie przywództwo – za-
równo sanacyjne, jak i to wywodzące się
z przedwojennych kręgów opozycyjnych,
potem tworzących rządy emigracyjne –
wykazywało zdumiewającą skłonność
do trzymania się raz obranej stra-
tegii pomimo głębokich zmian kon-
tekstu sytuacyjnego, nieraz zasadniczo
rzutujących na jej sens. Konsekwencja
jest oczywiście pewną wartością w polityce,
ale przegrywa z interesami wyższej rangi.
Politycy są często oceniani jako wiarołomni
i niekonsekwentni właśnie dlatego, że
zmieniają strategie i sojusze w zależności
od sytuacji, ale to oni mają rację: interes
polityczny podlega z konieczności nieu-

stannej aktualizacji, a ślepo trzymający
się wcześniejszych rozpoznań są jak ge-
nerałowie toczący poprzednia wojnę. Pod-
czas rzymskiej wojny domowej po zabój-
stwie Juliusza Cezara skonfliktowany
z Markiem Antoniuszem Oktawian August
momentalnie wszedł z nim w sojusz wobec
zagrożenia ze strony Brutusa i Kasjusza,
by wkrótce po ich pokonaniu znów go ze-
rwać. Sprzymierzone z Rzecząpospolitą
przeciwko Rosji w dobie Konstytucji

3 maja Prusy natychmiast zwróciły się
przeciwko Warszawie, gdy sytuacja uległa
zmianie wskutek absencji Wielkiej Bry-
tanii. Antysowiecki do szpiku kości Hitler
w mgnieniu oka zbliżył się do Stalina,
gdy okazało się, że nie może liczyć na
Polskę, aby w dwa lata później jak gdyby
nigdy nic wrócić do antysowieckiej ideo-
logii i toczyć ludobójczą wojnę na wscho-
dzie. W najlepszym razie obojętna wobec
Polski Wielka Brytania zapałała do niej
namiętną miłością w 1939 roku, gdy prze-
raziła się perspektywą napaści III Rzeszy,
by zaraz potem zacząć sprzedawać Rzecz-
pospolitą Sowietom, których niedawno
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nie cierpiała, a zaraz po pokonaniu Nie-
miec znów stała się z gruntu antysowiecka.
I tak dalej.

Polskiemu przywództwu tej dyspo-
zycji brakowało. Pod koniec lat 30. ślepo
trzymało się tzw. polityki równowagi (zwa-
nej też dość myląco polityką równego
dystansu wobec Berlina i Moskwy), po-
mimo radykalnej zmiany sytuacji mię-
dzynarodowej. W ciągu roku pomiędzy
marcem 1938 (anschluss Austrii) a mar-
cem 1939 (finalne podporządkowanie
Czech i Słowacji) europejski układ sił do-
świadczył czegoś, co w naukach przyrod-
niczych nazywa się przejściem fazowym:
skokowej zmiany właściwości. Niemcy
nie są już ponad wszelką wątpliwość pe-
tentem mocarstw zachodnich, ale odro-
dzonym mocarstwem z wielką armią i zdol-
nością wygrywania wojen oraz ambicjami
co najmniej dorównania globalnym po-
tęgom Francji i Wielkiej Brytanii. Ład
wersalski staje się bezdyskusyjnie martwy,
jest już tylko fasadą, pozorem, a wiary-
godność gwarantujących jego utrzymanie
Londynu i (zwłaszcza) Paryża spada do
okolic zera. Perspektywa nowej wojny
światowej staje się jeśli nie oczywista, to
co najmniej wysoce prawdopodobna –
żadna poważna polityka nie może już ig-
norować tej ewentualności.

Polityka równowagi traci więc w od-
niesieniu do Polski wszelki sens, zgodnie
zresztą ze znanym dictum jej twórcy Pił-
sudskiego, że na dwóch stołkach można
siedzieć tylko przez jakiś czas. Krucha
niepodległość Rzeczypospolitej wymaga
już niestety oparcia się na jednym z dwóch
strasznych sąsiadów: na III Rzeszy lub
Związku Sowieckim. Zamiast tego Polska
usiłuje kontynuować zbankrutowaną po-
litykę równowagi, a następnie idzie w in-
teresującą akademicko, ale nie mieszczącą
się w repertuarze realnej polityki opcję

antyniemieckiego sojuszu z Francją i Wiel-
ką Brytanią.

Tę samą antypolityczną dyspozycję
do uporczywego trwania w raz obranym
postanowieniu powtarza polskie przy-
wództwo jeszcze wielokrotnie. Widząc
niedziałanie „efektu odstraszania” sojuszu
z mocarstwami zachodnioeuropejskimi –
konsekwentnie brnie w niemożliwą do
wygrania wojnę. Widząc rozpad swoich
złudzeń uwikłaniu Niemiec w wojnę na
dwa fronty i realnej pomocy sojuszniczej,
trwa przy fikcyjnych już ponad wszelką
wątpliwość sojuszach. Co więcej, robi to
w sposób absolutny; można by rzec – fa-
natyczny: przegrawszy wojnę, nie podpi-
suje wbrew uniwersalnej zasadzie kapi-
tulacji, ale kontynuuje marsz po linii to-
talnego oporu i walki z najeźdźcą (jednym
z dwóch). Nie znajduje się też wśród zna-
czących polityków żaden polski Quisling
ani polski Petain, który mógłby obniżyć
poziom brutalności okupacji.

Przywódcy nieistniejącej już Rzeczy-
pospolitej tworzą rząd emigracyjny i im-
ponujące państwo podziemne, których
cel jest jeden: dalej walczyć z Niemcami.
Nie powstrzymuje ich ani niedotrzymanie
twardych francuskich zobowiązań wojen-
nych i mglistych brytyjskich obietnic
o pancernikach w Gdyni i tym podobne,
ani klęska Francji – nic. Polscy, imponu-
jący wszystkim bitnością żołnierze walczą
i giną w obronie papierowych sojuszników:
znakomita 1 Dywizja Grenadierów walczy
z Niemcami nad kanałem Marna-Ren za-
cieklej niż Francuzi, doborowa Samo-
dzielna Brygada Strzelców Karpackich
wsławia się walecznością w bojach w ko-
loniach Afryki Północnej. Pod okupacją
zaś organizowany jest zbrojny opór, akcje
sabotażowe, zabójstwa nazistów i kola-
borantów. W odpowiedzi Niemcy wpro-
wadzają regułę 1:50, czyli odwetowego
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mordowania pięćdziesięciu Polaków w za-
mian za jednego zabitego Niemca, co
czyni zbrojny opór przeciwko okupantowi
w oczywisty sposób samobójczym. Gdy
w 1941 r. Rzesza atakuje Związek Sowiecki,
w mrocznym tunelu podwójnej, obustron-
nie morderczej okupacji pojawia się świa-
tełko: konflikt między najeźdźcami. Jedyna
szansa dla Polski polega – wbrew emocjom
- na mniejszym lub większym powodzeniu
Niemiec w tej wojnie, w przeciwnym wy-
padku musimy się znaleźć pod władaniem
Moskwy. W scenariuszu minimum Hitler
przynajmniej Sowiety osłabia, zanim prze-
gra. W scenariuszu maksimum rozbija
i podbija ZSRS, by następnie ulec w końcu
zachodnim potęgom – tak w każdym razie
powszechnie się wśród naszych patriotów
kalkuluje, w finalne zwycięstwo Niemiec
nie wierząc. Jest więc jasne, że Polacy
nie powinni mu w tym przeszkadzać;
„gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta”.
Jednak ponownie, przywództwo z raz ob-
ranej linii nie schodzi: sabotuje niemieckie
tyły w wojnie wschodniej, pomagając So-
wietom i przyśpieszając nadejście PRL.
Nawet po czarno już na białym widocznej
likwidacji wszelkich polskich złudzeń co
do wdzięczności sojuszników za bohaterski
wkład w walkę z Hitlerem, którą przyniosły
konferencje w Moskwie i Teheranie, kon-
tynuujemy raz obraną linię, dokładając
powodów do niewdzięczności samobójczą
hekatombą powstania warszawskiego i au-
todestrukcją podziemia w akcji „Burza”. 

Grzech drugi: gra va banque

Po drugie, polskie przywództwo stawiało
wszystko na jedną kartę, uprawiając
swoistą grę va banque. Polityka jest
w pewnym sensie w ogóle koniecznym
hazardem, będąc z natury rzeczy sztuką
przewidywania przyszłości i wygrywania

poprzez obstawianie takich a nie innych
scenariuszy. Z tego powodu umiejętnością
priorytetową jest w niej zdolność kalku-
lowania różnych wariantów rozwoju sy-
tuacji i dopasowywania się do zmieniają-
cego się w czasie prawdopodobieństwa
ich realizacji. Różnych, nie jednego. Jed-
nowariantowa gra va banque bywa ko-
niecznością, ale nie jest regułą. Regułą,
jaką zrobiło z niej polskie przywództwo
przedwojenne i wojenne. 

Obrońcy polityki zagranicznej Becka
argumentują często, że zachowywał się
racjonalnie, blefując i próbując w ten spo-
sób odstraszyć Hitlera. To prawda, była
to racjonalna strategia, obliczona na stłu-
mienie zapędów agresora groźbą urucho-
mienia przeważających zasobów sojusz-
niczych i na uruchomienie frakcji anty-
wojennej w samych Niemczech. Problem
w tym, że jej powodzenie było w ewidentny
sposób wątpliwe z dobrze znanych już
wtedy powodów: braku armii lądowej
Wielkiej Brytanii, stricte defensywnej i pa-
cyfistycznej postawy Francji (zmasakro-
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wanej i straumatyzowanej po I wojnie),
nadmiernego rozproszenia sił tych obu
państw po całym świecie, i szeregu innych.
Przekładało się to wszystko na niezdolność
do efektywnego użycia wszystkich sił jed-
nocześnie, w tym do szybkiego otwarcia
dwóch frontów wojennych. To zaś ozna-
czało dla Polski zgubę, a dla Hitlera –
możliwość oddzielania przeciwników od
siebie i atakowania ich z osobna.

Tak czy inaczej rewersem racjonal-
nego do pewnego stopnia (i momentu)
blefu, którego powodzenia w żadnej mierze
nie można było być pewnym, była kata-
strofa niemożliwej do wygrania wojny.
Po Monachium sytuacja Polski robi się
z perspektywy ewentualnej wojny nie-
bezpieczna, a pięć miesięcy później –
zgoła beznadziejna. Niemcy przejmują
ogromną liczbę czeskiej broni pancernej
i jeden z najlepszych przemysłów zbroje-
niowych w Europie, okrążając Polskę
z trzech stron i wciąż nie skłaniając za-
chodnich mocarstw do akcji zbrojnej.
Staje się jasne, że Hitler karmi się asy-
metrią swojej zdolności i zachodniej nie-
zdolności do wojny, a ponieważ ma am-
bicje zbudowania imperium porównywal-
nego z zachodnimi imperiami kolonial-
nymi, należy sądzić, że to dopiero początek. 

Jednak Beck wciąż blefuje. Szczytem
tego jest przyjęcie i odwzajemnienie bry-
tyjskich gwarancji bezpieczeństwa z prze-
łomu marca i kwietnia. Następuje, po
pierwsze, autodemaskacja blefu (który,
jak wiadomo, dla skuteczności musi być
ukryty lub przynajmniej niejasny): z sy-
tuacji geostrategicznej jasno przecież wy-
nika, ze ani Wielka Brytania nie może
efektywnie pomóc Polsce, ani Polska Bry-
tanii. Obrazu dopełnia majowa umowa
wojskowa z Francją. Abstrahując od nie-
zdolności więdnącego mocarstwa znad
Sekwany do działań agresywnych, pakt

był nie tylko w ważnych punktach mętny,
ale jego wejście w życie uzależniono od
podpisania umowy politycznej, która do-
szła do skutku… w czwartym dniu wojny.
„Fikcyjne pakty i sojusze, zmarnotrawione
sny koronne” – śpiewał o osiemnasto-
wiecznych przodkach Jacek Kaczmarski,
obwiniając ich o sojusz Hitlera i Stalina,
dodając, że „to za ich grzechy – myśmy
czyści – gnębią nas teraz komuniści”. Po-
mijając „sny koronne”, trudno nie znaleźć
analogii do tzw. polityki Becka. 

Po drugie, skutkiem autodemaskacji
blefu jest wypowiedzenie przez Hitlera
paktu o nieagresji, wyciszenie retoryki
antysowieckiej i obranie konfrontacyjnego
kursu wobec Polski. To w świetle geo-
strategii oczywiste, że skutkiem papiero-
wych sojuszy z Brytanią i Francją jest
skierowanie niemieckiego ekspansjonizmu
w pierwszej kolejności na Polskę, jako
najsłabsze ogniwo sojuszu antyhitlerow-
skiego, oraz wzrost ryzyka powrotu do
porozumienia niemiecko-sowieckiego.
A jednak Beck odpowiada buńczucznym
przemówieniem z 5 maja 1939 r., ze słynną
puentą o bezcenności honoru w życiu na-
rodów.

Pseudostrategię gry va banque kon-
tynuuje Polska także później. Po przegranej
wojnie, zamiast w jakiś sposób podzielić
swoją aktywność na walkę i – dobrze ro-
zumianą, służącą ochronie substancji na-
rodowej i minimalizacji strat, a nie oso-
bistym zyskom kosztem ogółu – kolabo-
rację, znów stawia wszystko na jedną
kartę, tym razem: totalnego oporu. Inaczej
niż Francuzi, Norwegowie czy Czesi, Polacy
nie są w stanie dokonać takiej dywersyfi-
kacji, w efekcie czego prowokują jeszcze
większy terror i pracują na rolę największej
ofiary wojny, w której, strategicznie pat-
rząc, rola Polski nie była przecież pierw-
szorzędna.
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Taki sam charakter ma od początku
do końca sojusz z Brytanią i Francją. Pol-
ska rzuca się w nie całkowicie, bez opa-
miętania, bez jakiejkolwiek próby balan-
sowania. Żadne fakty, przestrogi ani zda-
rzenia nie są w stanie skłonić polskich
elit do zmiany strategii, co widać przed
wojną, w kampanii wrześniowej i podczas
okupacji, a potem w powstaniach wileń-
skim i warszawskim, w akcji „Burza”. Im
bardziej nieskuteczna jest strategia, tym
większe zasoby przeznacza przywództwo
na jej realizację, rzucając na szalę naro-
dową substancję, życie i mienie cywilów,
w końcu istnienie stolicy.

Postawienie wszystkiego na jedną
kartę nam się nie udało? Nic to, może
następnym razem się uda!

Grzech trzeci: licząc na sojuszników

Trzeci grzech główny polskich elit to prze-
cenienie siły sojuszników. Przecenie-
nie radykalne, zarówno w wymiarze ich
siły własnej, jak i ich zdolności do działania
na rzecz Polski. Naiwność, z jaką wierzono
w potęgę podupadającej Francji, z jaką

przekładano ogólną kategorię potęgi bry-
tyjskiej na jej zdolności w bezpośredniej
konfrontacji z Hitlerem – zdumiewa. Tak
samo jak wiara w to, że, wbrew wszelkim
wskazaniom, pozbawiona woli walki Fran-
cja ruszy lekceważonej i porzucanej od
zawsze przez siebie Polsce ze zmasowaną
odsieczą, wspierana przez równie zma-
sowany brytyjski atak powietrzny. Pomimo
kolejnych warstw faktów przeczących tym
złudzeniom, internowany w Rumunii Beck
był w stanie powiedzieć, że „Polska jest
rozbita, lecz honor jej ocaleje. Liczymy
na naszych sojuszników, których szukałem
i których znalazłem”. Chwilę wcześniej,
po wypowiedzeniu przez aliantów wojny
Niemcom 3 września, był jeszcze z siebie
bardzo zadowolony. Jego zastępca Jan
Szembek tak relacjonował jego słowa:
„Jak to dobrze, że w Londynie zawarłem
przymierze z Anglią i że po powrocie
stamtąd nie wdałem się w parszywe roz-
mowy z Niemcami. Może byśmy wybuch
wojny oddalili, ale na wiosnę byśmy ją
mieli. I bylibyśmy sami”. A zatem Beck
uważał, że antyniemieckim zwrotem
wprawdzie przyśpieszył (zakładając, że
tak czy inaczej jest nieuchronna) wojnę,
ale dla tak wartościowych sojuszy – było
warto. I wciąż nie jeszcze nie rozumiał
bankructwa swojej polityki.

Grzech czwarty: mocarstwo
kołomyjskie

Czwarty grzech to przecenienie siły
własnej. Trudno do dziś powiedzieć,
w jakim stopniu polskie przywództwo
dało się zahipnotyzować walnie przez sie-
bie współtworzonym nastrojom mocar-
stwowym (i antyniemieckim jednocześnie).
Powtarzane w prasie i w radio zaklęcia
o potędze, o przyszłych koloniach, a pod
koniec – o pojeniu koni w Szprewie; o tym
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jak „nikt nam nie zrobi nic, bo z nami
Śmigły, Śmigły-Rydz” – niewątpliwie
kształtowały narodową wyobraźnię. Uległ
im do pewnego stopnia nawet jeden z naj-
chłodniejszych i najbardziej realistycznych
umysłów epoki, jakim był wspomniany
Adolf Bocheński. 

W każdym razie Polska poszła na
frontalne starcie z najbardziej wówczas
morderczą machiną wojenną świata,
w rytm bojowej propagandy o nieuchron-
nym zwycięstwie. Wystawiła do niej armię
poniżej swoich i tak nieprzystających do
tego zadania możliwości, liczącą około
miliona zamiast planowanego 1,35 mln.
żołnierzy, bo m.in. mobilizację w ostatniej
chwili czasowo zawieszono na prośbę Bry-
tanii i Francji, liczących jeszcze na od-
wleczenie wojny. Zaopatrzoną też poniżej
możliwości, bo wiele fabryk dalece nie
wykorzystywało mocy produkcyjnych, jed-
nocześnie kontynuując wytwórczość… na
eksport. Do ostatniej chwili nie zrezyg-
nowano też z restrykcyjnej polityki gos-
podarczej, wzbraniając się przed psuciem
waluty i wzrostem zadłużenia nawet w ob-
liczu nadciągającej katastrofy. 

Zderzenie z rzeczywistością było
straszliwe. Wojsko Polskie zostało błys-
kawicznie pobite, a kampania ujawniła
katastrofalny stan dowodzenia i łączności.
Wbrew ogólnie przyjętym zasadom, Na-
czelny Wódz nie został z żołnierzami, lecz
rzucił się do chaotycznego exodusu w kie-
runku Przedmościa Rumuńskiego. Zabrał
ze sobą nie tylko cały rząd i prezydenta
(których ewakuacja była akurat zasadna),
ale administrację aż po – nie wiedzieć
czemu – kierownictwo powiatów. Ponie-
waż poruszano się po zapadłych kątach
Rzeczypospolitej, takich jak Kołomyja czy
Kuty, efektem już po kilku dniach była
utrata łączności z dowódcami, improwi-
zującymi w związku z tym w oparciu

o wcześniejsze wytyczne. Porażający opis
tej zapaści dał prof. Jerzy Łojek we wspa-
niałej książce „Agresja 17 września 1939”.
Był to de facto rozkład państwa, nie tak
słabego samego w sobie, ale – tak źle
rządzonego w przeddzień i w chwili próby.
Jeśli według klasycznej definicji Jelinka
państwo to władza nad terytorium i lud-
nością, to sanacja już po kilku dniach
wojny faktycznie tę władzę utraciła (mowa
oczywiście o obszarach niezajętych jeszcze
przez wroga). W zderzeniu z agresorem,
ale i z własną nieudolnością. Było to bru-
talne zderzenie wyobrażeń z rzeczywis-
tością.

Grzech piąty i szósty: nikt nam nie
zrobi nic

Grzechem piątym było niedocenienie
Hitlera. Naśmiewano się w Polsce sze-
roko z jego chaplinowskiego wąsika, eg-
zaltowanych przemówień, nerwowych
gestów. Nie byłoby to warte wspominania,
gdyby nie to, jak bardzo zlekceważono
odbudowaną przez niego niemiecką potęgę
wojskową i morderczo-ludobójcze skłon-
ności totalitarnego ustroju, który stworzył.
„Ten nieprzyjaciel jest czynnikiem kło-
potliwym, gdyż wydaje się tracić umiar
myślenia i postępowania. Może ten umiar
odzyskać, kiedy napotka zdecydowaną
postawę, co mu się dotychczas nie zda-
rzyło. Możni byli wobec niego pokorni,
a słabi kapitulowali z góry. Za pomocą
dziewięciu dywizji Niemcy promenują się
dziś po całej Europie. Z tą siłą nikt Polski
nie weźmie” – oceniał Beck pięć miesięcy
przed wojną. Hitler miał 1 września ponad
80 dywizji. 

Szósty grzech: totalne zlekcewa-
żenie zagrożenia sowieckiego. „Jes-
teśmy tym zupełnie zaskoczeni. Taki cios
nieoczekiwany. Przecież mamy z Sowie-
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tami pakt o nieagresji z 1932 r., poparty
umową z końca zeszłego roku i traktatem
handlowym. To coś potwornego” – pisał
o wkroczeniu Sowietów 17 września pre-
mier Sławoj-Składkowski. Zupełnie za-
skoczone sojuszem sowiecko-niemieckim
kierownictwo państwa wpadło w panikę
i dezorientację, pogrążając siebie i państwo
w jeszcze głębszym chaosie. ZSRS nie wy-
powiedziano wojny ani w żaden inny spo-
sób nie stwierdzono oczywistego faktu
wojny z drugim najeźdźcą. Oznaczało to
bezpowrotną utratę argumentów praw-
nomiędzynarodowych i propagandowych
przeciwko zaborowi wschodniej części
Rzeczypospolitej, jak również utratę na-
rzędzia presji na zachodnich sojuszników
w sprawie (rozważanego krótko) wypo-
wiedzenia wojny ZSRS, a później – w spra-
wie przynależności zajętych ziem. Ozna-
czało też legitymizację sowieckiej narracji,
mówiącej, że państwo polskie przestało
istnieć, więc Kreml jedynie bierze w opiekę
ludność zachodniej Białorusi i zachodniej
Ukrainy. Pogłębiło to horror pozostałych
za sowiecką granica Polaków, których nie
chroniło już nic.

Absurdalna „dyrektywa ogólna” Ry-
dza – efekt kompletnego pogubienia na-
czelnego dowództwa – zakazywała strzelać
do Sowietów, o ile nie strzelają pierwsi
lub nie próbują rozbrajać polskich od-
działów. Pogłębiła dezorientację dowódców
i żołnierzy oraz przyczyniła się do tego,
ze większość z wojsk, które napotkały
agresorów ze wschodu, dostała się bez
walki w niewolę.

To tragiczne pogubienie było skut-
kiem braku wyobraźni, ale też konsek-
wentnego prowadzenia polskiej polityki
tak, jakby zagrożenia sowieckiego, a
w związku z tym także ryzyka współdzia-
łania Moskwy z Berlinem – w ogóle nie
było. Prawdopodobnie ten dramatyczny

błąd był w wielkiej mierze skutkiem pe-
netracji agenturalnej polskiego państwa
przez Kreml (z symboliczną w postacią
wieloletniego szefa wydziału wschodniego
MSZ płk. Tadeusza Kobylańskiego), a także
sowieckiej dezinformacji strategicznej:
bardzo umiejętnego, wieloletniego wyci-
szenia tak działalności dywersyjnej w Pol-
sce, jak i wszelkich groźnych aktywności
na arenie międzynarodowej. Na Kremlu
cały czas analizowano sytuację nad Wisłą,

przygotowywano plany wojen agresywnych
i obronnych, ale wszystko po cichu, tak
by nie budzić polskiej czujności, co po-
zwoliło przekierować całą praktycznie
uwagę Warszawy – i polskiej opinii pub-
licznej – w sferze wykrywania potencjal-
nych zagrożeń w latach 30. na Niemcy. 

Dezinformacyjna i penetracyjna po-
lityka ZSRS była majstersztykiem poli-
tycznym. Ale nie zwalniała przecież z obo-
wiązku samodzielnego myślenia i prze-
twarzania ogólnie dostępnych informacji.
Istnienia, potęgi i grozy ZSRS trudno było
nie zauważyć. Podobnie jak sowiecko-
niemieckiego paktu o nieagresji z 22 sierp-
nia 1939 r., który był publicznie dostęp-
nym, jaskrawym dowodem bankructwa
polityki Becka. On sam ocenił jednak to
wydarzenie jako pozbawione większego
znaczenia. I ani ono, ani opisywana przez
ówczesne media wielka sowiecka mobili-
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zacja z 7-9 września (według „Daily Tele-
graph” przybliżająca do granic Polski 80
dywizji i 4 miliony żołnierzy) nie wzbu-
dzają w polskich przywódcach nawet
cienia podejrzenia, że wrogów może być
jednak dwóch, a nie jeden.

Grzech siódmy: furda geopolityka!

Po siódme, niemal na każdym kroku wi-
doczna była ignorancja geopolityczna.
Pomimo znakomitych prac z tej dziedziny
piór Eugeniusza Romera, Włodzimierza
Wakara czy Adolfa Bocheńskiego (o ileż
lepsza była polska geopolityka w między-
wojniu niż obecnie!), pomimo tylu bru-
talnych lekcji działania „potęgi w czasie
i przestrzeni”, jakie dała nam historia
trzystu poprzednich lat. Zamknięcie oczu
na Heartland, niezrozumienie natury po-
tęgi morskiej (Wielka Brytania), jak i lą-
dowej (Niemcy, ZSRS), ignorowanie spe-
cyfiki projekcji siły poszczególnych akto-
rów, a zwłaszcza: kruchości polskiego
bytu politycznego w „strefie zgniotu” –
to wszystko już się wyżej przewinęło. Po
raz kolejny zemściła się na nas geografia,
od setek lat podpowiadająca, że mając
potencjał mniejszy od każdego z dwóch
potężnych sąsiadów z osobna, musimy 1)
zrobić wszystko, by zapobiec ich anty-
polskiemu porozumieniu, 2) w sytuacji
ich antagonizmu sprzyjać temu, które
dąży do konfliktu przeciwko temu, które
dąży do porozumienia (Bocheński).
W 1939 r. polscy przywódcy postąpili do-
kładnie odwrotnie, skłaniając wrogie So-
wietom Niemcy do antypolskiego poro-
zumienia z nimi, a przeciwko Berlinowi
opierając się na papierowych sojuszach
z odległymi potęgami. Trzeba tu prze-
analizować bardziej szczegółowo kwestię
tego, czy w ogóle możliwy był sojusz
z iii rzeszą.

odpowiedź na to pytanie brzmi:
i tak, i nie. Z niemieckiej strony: jak
najbardziej. Hitler był oczywiście zbrod-
niarzem, kłamcą i nieraz zachowywał się
nieracjonalnie. Z jego wypowiedzi o Polsce
i Polakach z różnych momentów histo-
rycznych można zbudować przeciwstawne
teorie. Wynika to ze zmienności stosunków
wzajemnych w czasie i z oscylacji nie-
mieckiego stosunku do Polski w tamtym
okresie między dwiema skrajnościami:
przyjaźnią a eksterminacją. Hitler wraz
z grupą polityków nazistowskich był za-
sadniczo zwolennikiem pierwszej, w prze-
ciwieństwie do liczebniejszej frakcji an-
typolskiej, która ostatecznie wygrała. Tak
czy inaczej, swoje plany – i w polityce
wewnętrznej, i w zagranicznej – traktował
poważnie. Rzeczpospolita miała w nich
sens albo jako sojusznik, albo wróg: terium
non datur. O wiele sensowniejsza była
opcja pierwsza. Jako obiekt podboju Pol-
ska w żadnej mierze nie mogła wystarczyć
do realizacji niemieckich planów na wscho-
dzie, jednocześnie wiążąc znaczną część
sił potrzebnych do większej kampanii.
Jako sojusznik z liczną, bitną armią i zna-
jomością wschodu – była bardzo cenna.
Każda polska dywizja na froncie wschod-
nim to zaoszczędzona dywizja niemiecka –
klarował. Czterdzieści do sześćdziesięciu
polskich dywizji poważnie zwiększało
szanse na pobicie Sowietów, a brak kam-
panii polskiej mógł przyśpieszyć kolejne
fazy wojny o kilka miesięcy do roku, co
niewątpliwie spotęgowałoby miażdżący
efekt uderzeń Rzeszy. Słowem: był to dla
Hitlera czysty zysk. Musiał tylko spacyfi-
kować antypolskie nastroje w swoim kraju,
do czego niezbędna była jasna deklaracja
sojusznicza Polski i rozwiązanie spraw
spornych.

Kulminacyjnym punktem było tu po-
nowienie niemieckich zabiegów o sojusz
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z Rzecząpospolitą w październiku 1938
i styczniu 1939. Polskie przywództwo naj-
pierw je zlekceważyło, a następnie od-
rzuciło uznając, że ich przyjęcie wprowa-
dziłoby Polskę „w sposób nieunikniony
na równię pochyłą, kończącą się utratą
niezależności i rolą wasala Niemiec”. Nasi
historycy w większości, w pokorze wobec
rzekomej mądrości ówczesnego przywódz-
twa czy też domniemanej konieczności
dziejowej, biorą to rozumowanie za dobrą
monetę. W istocie było ono jednak prze-
dziwnym przemieszaniem konstatacji
oczywistych faktów z nadinterpretacjami
i nader wątpliwymi prognozami, podszytymi
błędnym rozeznaniem geostrategicznym. 

Propozycje niemieckie z tego czasu
nie były jeszcze żadnym ultimatum, były
życzliwymi i racjonalnymi ofertami. Od-
twórzmy propozycję Ribbentropa z 24
października. Chciał od Polski: 1) zgody
na przyłączenie Gdańska do Rzeszy, 2)
eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej
do Prus Wschodnich, 3) przystąpienia
Polski do paktu antykominternowskiego.
W zamian oferował: 1) polską eksteryto-
rialną autostradę lub drogę oraz linię ko-
lejową w Gdańsku oraz wolny port, 2)
gwarancję zbytu polskich towarów
w Gdańsku, 3) wzajemnie uznanie granicy
polsko-niemieckiej lub terytoriów obu
państw, 4) przedłużenie paktu o nieagresji
o 25 lat, 5) zgodę Niemiec na zmiany te-
rytorialne na korzyść Polski na wschodzie
i na granicę polsko-węgierską, 6) współ-
pracę w kwestii emigracji Żydów z Polski
oraz w sprawach kolonialnych, 7) wza-
jemne konsultowanie wszystkich decyzji
dotyczących polityki zagranicznej.

Wchodzimy tu w kwestie wielokrotnie
szczegółowo opisane – przez profesorów
Pawła Wieczorkiewicza i Grzegorza Gór-
skiego, przez publicystów Stanisława Mac-
kiewicza, Piotra Zychowicza i Rafała Ziem-

kiewicza oraz innych. Jest to jednak ko-
nieczne ze względu na głęboką deformację
współczesnej polskiej pamięci o tym okre-
sie. Późniejsze niemieckie zbrodnie i po-
przedzające je ultymatywne żądania są
przenoszone na czas 1938-39 jako rzekome
preludium do tego, co i tak stać się miało.
Ale było dokładnie odwrotnie: to polskie
„nie” dla niemieckich propozycji z tego
czasu i polskie wejście do koalicji anty-
hitlerowskiej spowodowało, że Rzeczpo-
spolita z potencjalnego sojusznika stała
się pierwszym obiektem ataku.

Patrząc na chłodno i z pamięcią o kon-
tekście epoki na powyższą ofertę Ribben-
tropa, nie można w niej zauważyć nic
z późniejszej brutalności. Widać chęć
skonsumowania opcji sojuszu i rozwią-
zania spraw spornych. Uderza raczej życz-
liwość, z jaką wielokrotnie silniejsze pań-
stwo, wyznające zbrodniczą ideologię pry-
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matu mocnych nad słabymi, pochyla się
nad interesami mniejszego partnera.
Gdańsk nie był polski, lecz był efemerydą
traktatu wersalskiego o pogmatwanym
statusie (obliczonym, jak się zdaje, na
podsycanie konfliktów polsko-niemiec-
kich), która wraz z przekształceniem Ligi
Narodów w żywego trupa nie miała dalszej
racji bytu. Zdominowany przez ludność
niemiecką i rządzony przez nazistów,
chciał być częścią Rzeszy i na odwrót.
Polska nie miała go oddać, bo go nie
miała, miała jedynie zgodzić się na racjo-
nalne uporządkowanie jego statusu z za-
gwarantowaniem polskich interesów
w tym mieście. Eksterytorialna autostrada
była polskim pomysłem z lat 20., służącym
zmniejszeniu ostrego antagonizmu z Nie-
mcami, którym traktat wersalski utrudnił
przepływy między terytorium właściwym
a Prusami Wschodnimi (znów wzmac-
niając konflikt między Berlinem a War-
szawą). 

Istotą propozycji było w rzeczywistości
miejsce Polski w układanej przez Niemcy
na nowo europejskiej geopolityce. Przy-
stąpienie do paktu antysowieckiego miało
zabezpieczyć Rzeszy tyły podczas ataku
na Zachód i dać polskie wsparcie w póź-
niejszym ataku na Wschód. Oznaczałoby
konieczność wypowiedzenia (nader ilu-
zorycznego, przypomnijmy na marginesie)
sojuszu z Francją i jasne związanie War-
szawy z Berlinem i jego sojusznikami.

Czy byłaby to wasalizacja? Co naj-
mniej do pewnego stopnia, tak. Uzgad-
nianie polityki zagranicznej z silniejszymi
Niemcami ograniczyłoby polską suwe-
renność. Jednak alternatywą było ogromne
ryzyko jej całkowitej utraty, które w na-
stępnych miesiącach przybrało charakter
pewnika. Pewnika niemieszczącego się,
jak się zdaje, w wyobraźni politycznej
polskiego przywództwa. Z tą propozycją

można było negocjować, próbować zyskać
jeszcze na czasie, podjąć jakąś grę. Nasze
przywództwo jednak najpierw ją zlekce-
ważyło, potem, opierając się na głęboko
błędnym rozeznaniu sytuacji, odrzuciło.
Jednak nawet po pakcie polsko-brytyjskim
z kwietnia atak niemiecki jeszcze nie na-
stępuje – Hitler nie ma wówczas nawet
planu wojny z Rzecząpospolitą.

Sojusz z III Rzeszą byłby niewątpliwie
trudny. Niósłby szanse na zdobycze na
wschodzie, ale też na głębszą z czasem
wasalizację. Generowałby też ryzyko so-
wieckiego odwetu w wypadku przegranej
wojny, a także ataku ZSRS jeszcze w 1939
roku lub później. Jednak lepiej mieć było
w najagresywniejszym i najsilniejszym
militarnie państwie świata najtrudniej-
szego sojusznika niż śmiertelnego wroga.
Sojusznika, którego w razie niekorzystnego
rozwoju sytuacji można było zdradzić,
wykorzystując zachowany i rozbudowy-
wany polski potencjał jako kartę w nego-
cjacjach z koalicją antyhitlerowską. Ryzyka,
które niósł ten sojusz, były znacznie mniej-
sze od ryzyk związanych z byciem wrogiem
III Rzeszy. Brytania i Francja nic nie
mogły Polsce zrobić. Sowiecka armia była
po makabrycznych czystkach 1938 roku
radykalnie osłabiona, jeśli więc w ogóle
zdolna do inwazji w chwili niemieckiego
ataku na Zachód, to taka inwazja dawała
nieporównywalnie większe szanse sku-
tecznej obrony niż przy wojnie na Zacho-
dzie. Polska armia była zbudowana z myślą
o kolejnej inwazji, do niej dostosowana i
w niej doświadczona. Po skonsumowaniu
sojuszu z Niemcami mogła liczyć na różne
formy pomocy z ich i ich sojuszników
strony. Niebagatelnym czynnikiem do ro-
zegrania dla polskiej racji stanu byłaby
wówczas także antykominternowska Ja-
ponia, zainteresowana sowieckim Dalekim
Wschodem. Sama mobilizacja jej sił na
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granicy z państwem Stalina mogła zmienić
przebieg hipotetycznej powtórki roku 1920. 

Chłodna kalkulacja strategiczna prze-
mawiała za przyjęciem oferty Hitlera. Sy-
tuacja Polski radykalnie się wówczas po-
garszała. Przemijały okoliczności zewnętrz-
ne, które dały nam niepodległość, rosły
siły dla niej wrogie (ZSRS) lub ryzykowne
(Niemcy). Porządek międzynarodowy
w ewidentny sposób zmierzał ku wielkiemu
przewartościowaniu, niosąc dla Polski
śmiertelne zagrożenia, ale i pewne szanse.
Kalkulowanie na proste utrzymanie status
quo było niezgodne z naszą racją stanu.
Należało grać na maksymalizację szans
i minimalizację ryzyk nieuchronnej już
głębokiej rewizji ładu międzynarodowego,
na wywołanie takiej dynamiki, która Polski
nie zgubi, a może nawet dać jej okazję do
wzmocnienia. Wybraliśmy inaczej. Inaczej
zresztą niż którykolwiek kraj regionu,
a przecież w przypadku Bułgarii czy Ru-
munii trudno mówić o mocniejszej tradycji
państwowej.

Dlaczego jednak stwierdziłem, że so-
jusz Polski z III Rzeszą był zarazem realny
i nie? Skąd to „nie”? Z powodów we-
wnętrznych. To nie odkrycie, pisali o tym
już profesorowie Wieczorkiewicz, Łojek
i inni. Między końcem lat 20. a schyłkiem
lat 30. nastroje w Polsce przeszły głęboką
przemianę – od antysowieckości do an-
tyniemieckości. Na germanofobii zbudo-
wała swoją tożsamość główna siła opozy-
cyjna, jaką była endecja. Słabnącej z cza-
sem, zwłaszcza po śmierci Piłsudskiego
sanacji, wciąż zarzucano proniemieckość
z związku z ociepleniem w stosunkach
z Berlinem z lat 1933-39. Wszystko w at-
mosferze głęboko oderwanych od rzeczy-
wistości nastrojów mocarstwowych i wy-
kpiwania „śmiesznego kaprala” razem
z jego „czołgami z papieru”. Rozważając
opcję konsumpcji leżącego od lat na stole

sojuszu z Niemcami, obóz władzy nie
mógł liczyć na wsparcie żadnej istotnej
siły politycznej w kraju. Z kolei po anty-
niemieckim zwrocie z wiosny ’39 sanacja
odzyskała popularność, po słynnej majowej
mowie Beck był traktowany jak bohater
narodowy. 

Nie zwalnia to przywódców tego czasu
z odpowiedzialności, zwłaszcza że te szkod-
liwe dla racji stanu nastroje walnie współ-
kreowali. Pokazuje jednak głębię problemu
deformacji polskiej wyobraźni politycznej
tego czasu. Sojusz z III Rzeszą wymagał
nie tylko przeprowadzenia trudnego za-
dania dyplomatycznego i wojskowego.
Wymagał przekształcenia krajowych na-
strojów co najmniej w taki sposób, aby
przestały blokować możliwość prowadze-
nia elementarnie zgodnej z polską racja
stanu polityki zagranicznej. To wymagało
prawdziwego przywództwa, takiego, które
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nie idzie za tłumem, ale przynajmniej
w ważnych momentach historycznych po-
trafi nim pokierować. To prawie na pewno
byłby w stanie zrobić Piłsudski, gdyby
żył. Jego następcy – nie. 

Efektem był Wrzesień, po którym
pole manewru stało się już minimalne.
Tym bardziej należało zadawać sobie py-
tania o podstawowe ograniczenia, w tym
geopolityczne oraz chłodno i racjonalnie
gospodarować ograniczonymi zasobami.
Pierwszą podstawową sprawą i „zasobem”
zarazem byli Polacy, polskie miasta i wsie
– substancja narodowa. Ją przede wszyst-
kim należało chronić. Drugą było dążenie
do odzyskania niepodległości lub przy-
najmniej jakiejś formy autonomii oraz
jej kształt terytorialny. Szanse na to ostat-
nie dawała tylko kombinacja: 1) wojna
między okupantami; 2) pokonanie Nie-
miec przez aliantów, zanim ziemie polskie
zajmą wojska sowieckie. Do pierwszej
szczęśliwie doszło w niespełna dwa lata
po katastrofie wrześniowej. W tej sytuacji
interes Polski polegał na sprzyjaniu (ak-
tywnemu lub biernemu) temu, aby Niemcy
weszły w Sowiety jak najgłębiej i ugrzęzły
tam jak najdłużej, aby dać aliantom czas
na dojście do Berlina. Polski rząd emi-
gracyjny prowadzi politykę odwrotną: sa-
botuje niemieckie zaplecze frontu na zie-
miach polskich i na inne sposoby wspiera
Moskwę w walce z III Rzeszą, zmniejszając
tym samym szanse na niepodległość. Jest
to polityka w rachunku strategicznym an-
typolska (zwłaszcza że oznacza więcej
przelanej krwi), sprzyjająca interesom so-
wieckim i brytyjskim. 

W ostatnim kwartale 1943 r. los
Polski jest już przesądzony. Konferencja
moskiewska sankcjonuje oczywistość: po-
szczególne państwa koalicji antyhitlerow-
skiej nie będą sobie nawzajem przeszka-
dzać w kontroli zajętych terytoriów, co

przy ówczesnej sytuacji na froncie wschod-
nim (Niemcy wycofujące się w głąb Bia-
łorusi i Ukrainy) zapowiada zajęcie ziem
polskich przez Sowiety, a konferencja te-
herańska otwarcie już włącza nas w strefę
wpływów Kremla. Rząd polski na emigracji
kontynuuje swoją de facto prosowiecką
i probrytyjską politykę przyśpieszania
marszu Armii Czerwonej na zachód po-
przez sabotaż niemieckich tyłów. Dochodzi
w tym do upiornego apogeum wraz z po-
wstaniami w Wilnie i Warszawie oraz
akcją „Burza”. Finał znamy. 

Grzech ósmy: odmowa wiedzy

odmowa wiedzy (pojęcie Leszka Ko-
łakowskiego) również przewijała się wyżej
wielokrotnie. Zarówno ekipa sanacyjna,
jak i wywodzące się z przedwojennej opo-
zycji rządy emigracyjne, konsekwentnie
odmawiały przyjmowania do wiadomości
tak analiz, prognoz, jak i faktów świad-
czących o zmieniających sens prowadzonej
polityki przeobrażeniach sytuacji między-
narodowej oraz kalkulacji potencjałów
głównych aktorów – gdy były sprzeczne
z ich wyobrażeniami. Mówiliśmy już o ig-
norancji geopolitycznej. Trzeba powiedzieć
o ignorancji po prostu politycznej: było
to postępowanie sprzeczne z podstawo-
wymi zasadami prowadzenia nowoczesnej
(tj. datowanej od pokoju westfalskiego
z 1648 roku) polityki. Polityki kierującej
się chłodno kalkulowaną racją stanu, za-
kładającą, jak to później ujął w odniesieniu
do swojego kraju wybitny angielski polityk
Henry Temple, że „Wielka Brytania nie
ma wiecznych sojuszników, ani wiecznych
wrogów; wieczne są tylko interesy Wielkiej
Brytanii i obowiązek ich ochrony”. Dbanie
o interesy państwa wymaga ich rozpoz-
nania i zrozumienia, to zaś – utrzymy-
wania intensywnego kontaktu ze zmie-
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niającą się rzeczywistością, w tym zwłasz-
cza z faktami niewygodnymi i głosami
krytyki.

Późna sanacja konsekwentnie igno-
rowała trudne prawdy o pogarszającym
się położeniu Polski. Zignorowała prze-
strogi o groźbie paktu Hitler-Stalin pol-
skiego posła w Oslo Władysława Neumana
i attaché wojskowego w Berlinie, Anto-
niego Szymańskiego. Ignorowała przeni-
kliwe przestrogi Władysława Studnickiego,
krytyki Stanisława Mackiewicza, analizy
Adolfa Bocheńskiego. Nie potrafiła docenić
nawet środowiska wybitnych prorządo-
wych intelektualistów i analityków, które
wokół „Buntu Młodych” i „Polityki” zgro-
madził Jerzy Giedroyć, każąc im się kisić
w swoim sosie jako pozbawiony wpływu
i dostępu klub dyskusyjny.

Grzech dziewiąty: duch pyszny
poprzedza upadek

Przebija z tego wszystkiego, po dziewiąte,
tyleż wielka, co bezpodstawna py-
cha. Patrząc na sprawę z perspektywy
tego szatańskiego arcygrzechu, uderza
podobieństwo, z jakim lekceważono mądre
głosy spoza i z obrzeży własnego obozu
politycznego w kraju, z lekceważeniem
zagrożenia niemieckiego i – zupełnym
już – sowieckiego. Po sformowaniu rządu
emigracyjnego podobnie zachowywała się
nowa ekipa gen. Sikorskiego, dotąd po-
niżanego i odsuwanego. Jedną z pierwszy
trosk tej grupy okazało się zresztą stwo-
rzenie Berezy Kartuskiej à rebours, naj-
pierw w Cerizay, potem na szkockiej Wy-
spie Węży (Bute).

„Przed porażką – wyniosłość, duch
pyszny poprzedza upadek” – ta starotes-
tamentowa mądrość opisuje zarówno koniec
Pierwszej Rzeczypospolitej, jak i Drugiej. 

*

Podsumujmy. Nasi przywódcy, chcąc za-
chować pokój, wprowadzili Rzeczpospolitą
jako pierwszą do wojny, ignorując liczne
przestrogi i katastroficzne prognozy prze-
nikliwszych od siebie umysłów oraz syg-
nały samej rzeczywistości, z czasem coraz
bardziej odbiegającej od ich wyobrażeń.
Wojnę, do której nie zdołali kraju należycie
(w sensie zbliżonego choćby do pełnego
wykorzystania własnego potencjału) przy-
gotować, i która była nie do wygrania,
która groziła straszliwymi, bezpreceden-
sowymi konsekwencjami. Opierając się
w tym na życzeniowym myśleniu tak co
do możliwości własnych, co do grozy prze-
ciwników, jak i mocy sojuszników. 

Z raz obranej drogi nie byli skłonni
zejść choćby o krok, tak samo ich następcy
na emigracji. Ich odpowiedzią na kolejne
klęski strategii frontalnej konfrontacji
(z Niemcami, z Sowietami już nie) i to-
talnego oporu, tak odmiennej od postaw
elit innych krajów, było za każdym razem
jeszcze więcej tego samego w nadziei na
inny tym razem efekt. W praktyce ozna-
czało to przede wszystkim coraz więcej
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ofiar i zniszczeń wojennych. Ich odpo-
wiedzią na porażki w stawianiu wszyst-
kiego na jedną kartę było ponowne sta-
wianie wszystkiego na jedną kartę.

Ich myślenie było skrajnie sztywne,
nieelastyczne, dogmatyczne, zamknięte
na sygnały przeczące powziętym założe-
niom. Było też jednowariantowe. Igno-
rowało tak bieżącą zmienność geostrate-
giczną, jak i prawidła geopolityczne wy-
nikające z trudnej polskiej historii, znane
i opisane, wielokrotnie podsuwane im
pod nos przez bardziej przenikliwych niż
oni patriotów. Pobrzmiewały wyraźnie
w ich mentalności relikty przednowoczes-
nej mentalności rycersko-szlacheckiej,
z jej przywiązaniem do honoru, z jej logiką
grupową bardziej niż państwową, z jej
przywiązaniem do chrześcijańsko-mesja-
nistycznej eschatologii (walka dobra ze
złem, wolności z tyranią). Było to myślenie
antypolityczne w nowoczesnym tego słowa
znaczeniu.

Problem z wyobraźnią

Wrzesień doprowadził Polskę do jednej
z największych katastrof w historii i naj-
większej masakry w jej dziejach. W II
wojnie światowej wystąpiła ona w roli
naiwniaka narodów, ochoczo krwawiącego
w imię własnych złudzeń i cudzych inte-
resów. Nie tylko interesów zachodnich
aliantów, także – a właściwie przede
wszystkim – sowieckiego okupanta, który
wkrótce zostać miał nowym hegemonem.
Bezmiar przelanej krwi i materialnego
zniszczenia, o energii milionów patriotów
nie wspominając, poszedł w pustkę. Nie
przyniósł Polsce nic, poza brzmiącymi
jak drwiny okazjonalnymi frazesami wy-
chwalających polskie męstwo przywódców
mocarstw. Wszechstronnie zrujnowana
i okaleczona, weszła Polska w epokę zimnej

wojny z uszkodzonym mózgiem i prze-
trąconym kręgosłupem. Jej – i tak wcześ-
niej niedorosłe do swojej roli – elity
zostały brutalnie przetrzebione i zastąpione
sługami nowego ustroju. Jej heroiczny
duch oporu został złamany i – tak jak we
Francji po masakrze I wojny – ustąpił
miejsca znikczemnieniu: tchórzliwości,
oportunizmowi, cwaniactwu, zastraszeniu.
Jej rozwój terytorialno-państwowy, jak
już pisałem, został cofnięty do czasów
piastowskich, czyniąc ją wreszcie jeśli nie
niegroźną, to na pewno znacznie mniej
groźną dla Moskwy – jako potencjalna
konkurentka na pomoście bałtycko-czar-
nomorskim. Był to kolejny majstersztyk
geopolityczny Stalina, którego złowrogi
geniusz potwierdzany jest przez fakt, że
po dziś dzień wielu polskich patriotów
uważa jałtańskie granice za lepsze od wer-
salskich – i nie ma wokół tego większych
sporów. 

Nie znaczy to, że Polska postawa
przed i podczas Wojny nie odegrała roli
w historii Europy i świata. Przeciwnie,
odegrała dużą. Poważnie spowolniliśmy
pochód Hitlera. Kto wie, czy nie zaważy-
liśmy na wyniku wojny na Wschodzie.
Można poważnie wątpić, czy bez kilku-
nastu procent polskich zestrzeleń samo-
lotów Luftwaffe Wielka Brytania obroni-
łaby się w bitwie o Anglię. Radykalnie
ułatwiliśmy też Stalinowi sowietyzację
Polski. Rzeczpospolita odegrała więc wów-
czas dużą rolę w historii powszechnej,
stosownie do swojego dużego potencjału.
Nie mocarstwowego, ale bardzo poważ-
nego. Jednak odegraliśmy tę rolę w służbie
cudzych interesów. Byliśmy Winkelriedem
koalicji antyhitlerowskiej mimo tego, że
racje stanu Polski i mocarstw zachodnich
były pod wieloma względami sprzeczne,
a Polski i Sowietów – sprzeczne pod każ-
dym niemal względem. 
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Na Wrzesień można więc też spojrzeć
jak na brutalną lekcję nowoczesnej polityki
udzieloną niedorosłym do niej polskim
elitom przez innych aktorów międzyna-
rodowej gry. Lekcję wciąż nieodrobioną.
Po 80 latach podnoszenie oczywistej kwes-
tii historycznej odpowiedzialności za ewi-
dentne i katastrofalne błędy tamtego czasu
spotyka się z hurrapatriotycznym wrza-
skiem i opluwaniem. Obecna tak zwana
„biało-czerwona drużyna” wraca zaś do
ówczesnych wzorców patriotyzmu i postaw
politycznych w nieprzepracowanej wersji,
widząc w niej najwyraźniej antidotum na
kosmopolityczny nihilizm wyrastający
z peerelowsko-postkomunistycznego znik-
czemnienia. Można się więc obawiać, że
jeśli ten ostatni problem uda się rozwiązać,
to w sposób rokujący powtarzanie w przy-
szłości tych samych błędów, które spro-
wadzały na nas katastrofy w przeszłości,
w tym katastrofę Września.

Wszystko to prowadzi do wniosku
o jakimś zasadniczym defekcie polskiej
wyobraźni narodowej, który tak wtedy,
jak i teraz, choć na różne sposoby, nie
pozwala objąć umysłowo fundamentalnych
aspektów tak rzeczywistości zewnętrznej,
jak i wewnętrznej. Diagnoza tego defektu
jest warunkiem koniecznym jego wyle-
czenia, a jego wyleczenie – warunkiem
koniecznym uchronienia Polski przed po-
wtarzaniem błędów przeszłości.

Złowroga pogoda ducha

Przechodzimy więc płynnie do drugiej
zasadniczej części rozważań. Dotąd trak-
towałem Wrzesień szeroko, jako centralny
punkt łączący ostatnie lata II Rzeczypo-
spolitej z tragedią polskiego losu podczas
II wojny światowej, coraz bardziej wy-
biegając w pojałtańską przyszłość. Teraz
chciałbym go potraktować jeszcze szerzej –

jako centralny punkt polskiego losu w per-
spektywie długiego trwania, zakładającej
rozpatrywanie zasadniczych procesów
przez pryzmat co najmniej 200 (a częściej
300-500) lat. Nie mam przy tym ambicji
pisać tu syntezy historii Polski, a tylko –
i aż – zmierzyć się z problemem owego
defektu narodowej wyobraźni, który tak
tragicznie nas ograniczał i nadal ogranicza. 

Czynnikiem, który w zasadniczy spo-
sób określał realność II Rzeczypospolitej
(i w inny sposób określa także realność
Trzeciej), a którego na gruncie ówczesnej
wiedzy nie dało się w pełni rozpoznać,
był jej postkolonialny charakter. Jeśli
oczyścimy pojęcie „kolonizacji” z nale-
ciałości specyficznych dla procesów pod-
boju krajów Ameryk, Azji i Afryki przez
mocarstwa zachodnioeuropejskie, oznacza
ona „zniewolenie terytorium i ludności,
której świadomość narodowa jest już roz-
winięta lub rozwija się w okresie zniewo-
lenia kolonialnego, eksploatację polityczną
i ekonomiczną danego terytorium, oraz
spowolnienie lub uniemożliwienie roz-
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woju” (prof. Ewa Thompson). W tym sen-
sie Rosja carów była typową potęgą kolo-
nialną, a pojęcie „zaborów” jest zaciem-
niającym istotę rzeczy eufemizmem. W is-
tocie Rzeczpospolita doświadczyła ze swoi-
mi narodami w latach 1795-1918 procesu
trójkolonizacji; i nie ma znaczenia że był
on prowadzony przez „białych przeciwko
białym” i nie wiązał się z przepłynięciem
jakiegoś akwenu. 

Powstała w drugiej połowie XX w.
teoria postkolonialna opisuje proces de-
formacji tożsamości, jakiego doświadczają
narody podlegające kolonizacji. Wspom-
niana Thompson proponuje rozpatrywać
je przez pryzmat czterech cech głównych.
Pierwszą jest ubóstwo. Krajom postko-
lonialnym brakuje kapitału, zwłaszcza ro-
dzimego, co w wielowymiarowy sposób
ogranicza ich możliwości rozwojowe. Po
drugie, pesymizm – przejawiający się
w poczuciu bezsilności i czarnowidztwie.
Po trzecie, „konieczne wymysły” na
temat własnej przeszłości. Trauma kolo-
nializmu i słabość po odzyskaniu niepo-
dległości prowadzi do mitologizacji wielu
wydarzeń historycznych jako chwalebnych,
w połączeniu z przekonaniem, że do „zło-
tego wieku” nie ma powrotu. Po czwarte,
kulturalizm – czyli bezrefleksyjne ko-
piowanie wzorów zewnętrznych w prze-
świadczeniu, że nie jesteśmy w stanie wy-
myślić własnych.

Do tego należałoby dodać spostrze-
żenia innych badaczy postkolonializmu
o zasadniczym wpływie kolonizacji na
kształtowanie się narodowej tożsa-
mości. W wielu krajach, zwłaszcza afry-
kańskich, w ogóle powstawała ona w sprze-
ciwie wobec „zaboru”. W Polsce istniała
wcześniej, ale kolonizacja była zasadni-
czym obiektem, do którego się (negatyw-
nie) odnosiła, wchodząc na nowoczesną
ścieżkę rozwoju. I szósta cecha, już ode

mnie: słabość elit. Elity narodu skolo-
nizowanego tracą lub po prostu nie mają
możliwości podejmowania decyzji poli-
tycznych, nie wykształcają więc kodów
kulturowych, instytucji i relacji, które
służą rządzeniu państwem. Wykształcają
inne, gdy za najważniejsze sprawy odpo-
wiadają kolonizatorzy.

Pięć z sześciu powyższych cech post-
kolonializmu dobrze opisuje naturę przed-
wojennej Polski. Ubóstwo było jej znakiem
oczywistym, sprawiającym, że elity i in-
stytucje na podobieństwo państw zachod-
nich nie mogły zostać w krótkim czasie
efektywnie zbudowane, generalnie spo-
walniającym modernizację. „Konieczne
wymysły” przybierały postać idealizacji
i mitologizacji przedrozbiorowej Rzeczy-
pospolitej, a także kultu powstań XIX w.,
ze szczególnym naciskiem na styczniowe,
w podziwie dla którego wychowywano
kolejne roczniki obywateli II RP. Kultu-
ralizm objawiał się w fascynacji zachod-
nimi państwami narodowymi (zwłaszcza
Francją, Wielką Brytanią i Niemcami)
i naśladownictwie względem nich; główny
ideolog nowoczesnej polskości, Roman
Dmowski, był antybrytyjski i antynie-
miecki – a zarazem chciał Polaków moż-
liwie najbardziej do tych właśnie narodów
upodobnić.

Nowoczesna polska tożsamość od-
ziedziczona przez II RP kształtowała się
głównie podczas trójkolonizacji, przede
wszystkim w opozycji do Rosji i Prus/Nie-
miec. Inaczej niż na Zachodzie, niewielką
rolę w tym procesie odgrywał klasowy
konflikt między burżuazją a arystokracją
i robotnikami a posiadaczami, zasadni-
czą – szlachecko-inteligenckie aspiracje
warstw niższych i ich stopniowe unara-
dawianie według tego wzoru. 

Postszlacheckie elity, które tym pro-
cesem kierowały, były strukturalnie słabsze
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nie tylko od elit zachodnich, ale też od
rosyjskich czy tureckich. W odróżnieniu
od pierwszych nie miały dodatkowego
„zasilania”, jakie dawał rozwinięty kapi-
talizm. Przede wszystkim jednak, i to róż-
niło je również od elit szeregu krajów
wschodnich, nie miały przez ponad 100
lat (a raczej ponad 200, jeśli wziąć pod
uwagę, że właściwie już od 1709 r. I Rzecz-
pospolita de facto nie była suwerenna)

możliwości rządzenia państwem. Nad-
mieńmy, że właśnie wiek XIX był czasem
najintensywniejszego wykuwania teorii
i praktyki rządzenia nowoczesnymi or-
ganizacjami politycznymi. Tak więc elity
II RP nie miały fundamentalnego do-
świadczenia praktykowania i teoretyzo-
wania na temat państwa oraz związanych
z nim sieci relacji, instytucji, praktyk.

Te postkolonialne słabości do pew-
nego stopnia wyjaśniają serię katastro-
falnych i uporczywie powtarzanych błę-
dów, o których mówiliśmy wcześniej. Ale
tylko do pewnego stopnia. Mimo podob-
nych doświadczeń, żaden inny kraj Europy
Środkowo-Wschodniej nie popełnił pod-
czas II wojny tak tragicznych pomyłek,

by ograniczyć się do aktorów najbliższych
nam kulturowo i geograficznie. Każdy
przetrwał też te lata w lepszym stanie niż
Polska. 

Uważni czytelnicy zauważyli już może,
której z sześciu wspomnianych sześciu
cech krajów postkolonialnych brakuje.
Zastanówmy się nad nią, bo być może
jest tropem, który doprowadzi nas do
rozwiązania zagadki owego tragicznego
braku wyobraźni, który tak wiele nas
kosztował. 

Ta cecha to pesymizm. II RP nie
miała w sobie nic lub prawie nic z tak
charakterystycznego dla innych krajów
postkolonialnych poczucia beznadziei
i bezsilności. Przeciwnie: była krajem
optymizmu. Optymizmu, który pomagał
pokonywać niezliczone trudności życia
codziennego, w tym politycznego, z czasem
jednak przybrał formy groteskowe i upior-
ne. Znów centralnym punktem jest tu
Wrzesień. Do przedednia wojny ta uni-
katowa pogoda ducha Polsce pomaga,
wzmacnia ją. Optymizm Rydza i Becka
w konfrontacji z Hitlerem (i zapomnianym
Stalinem) jest już tragiczny, tak samo jak
późniejszy, gwałcący wszelkie zasady no-
woczesnej polityki i strategii optymizm
Sikorskiego. Apogeum horroru jest strasz-
liwa zbrodnia decyzji o wywołaniu po-
wstania warszawskiego, z hiperoptymis-
tyczną wiarą we wstrząśnięcie sumieniem
świata za pomocą apokaliptycznej ofiary
z ludności i samego miasta. 

Mistyka krwi

Nawet jeśli prawdziwa jest hipoteza, że
jeden z przywódców Powstania, ostatni
Komendant Główny AK Leopold Okulicki
był agentem sowieckim, jego argumentację
na rzecz tej bitwy dzieliło wielu ludzi,
a jego perswazja przekonała wystarczającą
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liczbę decydentów. Ten sposób myślenia
nie wziął się z niczego.

„Wywołując powstanie spełniamy ten
obowiązek w przekonaniu, że dla stłu-
mienia naszego ruchu Rosja nie tylko
kraj zniszczy, ale nawet będzie zmuszona
wylać rzekę krwi polskiej; ta zaś rzeka
stanie się na długie lata przeszkodą do
wszelkiego kompromisu z najeźdźcami
naszego kraju, nie przypuszczamy bowiem,
aby nawet za pół wieku naród polski
puścił tę krew w niepamięć” – pisał przy-
wódca powstania styczniowego, Stefan
Bobrowski. Oto w momencie historycz-
nym, w którym skłonności do kompromisu
z Polakami wśród elit rosyjskich są w apo-
geum, a polityka ugody z Moskwą przynosi
bezprecedensowe sukcesy w rozbudowie
autonomii i wzmacnianiu polskości, 23-
letni „czerwony” wraz z kompanami wy-
wołuje skazane na klęskę i fatalne w skut-
kach powstanie. Dobrze wie, że walka nie
ma szans, dobrze wie, że straty i represje
będą straszliwe, ale robi to – w imię kal-
kulacji wykopania między Polakami a Ros-
janami przepaści nie do przebycia. Na
gruncie swojej koncepcji odnosi sukces:
powstanie rzeczywiście upada, rzeka krwi
płynie, represje są okrutne, a w Rosji
zwycięża koncepcja twardego kursu wobec
Polski, z likwidacją autonomii i wynaro-
dowieniem, odwzajemniana większą niż
kiedykolwiek nienawiścią wobec Moskali. 

Po klęsce 1863 roku ta spektakularnie
wyrażona przez Bobrowskiego mistyka
krwi przygasa, polscy patrioci pogrążają
się z jednej strony w poczuciu beznadziei,
z drugiej – stawiają na pracę u podstaw,
pracę organiczną. Mistyka krwi odżywa
jednak z nową siłą po odzyskaniu niepo-
dległości, bezsprzecznie związanej z ofiarą
krwi, tak samo jak zwycięska wojna z bol-
szewikami. Elity II RP wychowują naród
w kulcie powstania styczniowego, znacznie

silniejszym niż dzisiejszy kult powstania
warszawskiego i powstań w ogóle. We
Wrześniu i po Wrześniu mistyka krwi do-
chodzi do apogeum.

Jest nim idea – oraz ufundowana na
niej polityka – „kapitału krwi” gen. Si-
korskiego. Oznacza ona, że każda kropla
krwi przelanej na licznych frontach II
wojny światowej odkłada się, jak w banku,
na rzecz przyszłej konwersji tego „bo-
gactwa” w kapitał polityczny, z którego
zbudowana będzie odrodzona Polska. Po-
gromcy Hitlera nie zapomną nam przecież
naszej ofiary. Idźcie więc i gińcie za nich,
waleczni Polacy, krwi nie szczędźcie! We
Francji, w Anglii, w Afryce, choćby i eskor-
tując alianckie naboje dla Stalina. Krwaw-
cie i gińcie ochoczo, a odbudujecie wolną
Polskę, która wam tego nie zapomni. 

Nie! Ani przelana krew ani wdzięcz-
ność – nie są walutami w stosunkach
międzynarodowych. Gdy trzyma się w swo-
ich rękach los wojny, jak Stalin w latach
1941-45, i kontroluje ziemie z ich wszelkimi
bogactwami za pomocą wojska, admini-
stracji i wszystkiego co się składa w danym
momencie na władzę, wtedy owszem,
można z powodzeniem użyć argumentu
wdzięczności i przelanej krwi, choć i tak
głównie w charakterze propagandowego
wzmocnienia. Gdy się nie ma żadnej wła-
dzy politycznej, krew i wdzięczność prędzej
zakwaszą relacje z dłużnikami, niż tym
relacjom pomogą. Tak też było w przy-
padku Polski podczas II wojny i wcześniej.
Rywalizacja międzynarodowa jest przede
wszystkim walką o zasoby i o to, kto zrobi
z nich lepszy użytek. To sprawy banalne,
o których w państwach po rewolucji no-
woczesnego politykowania, jako o zbyt
oczywistych, nawet się nie mówi. Trzeba
jednak o nich mówić do znudzenia w kraju,
którego urzędujący prezydent, nieświa-
domy widocznie brutalnych lekcji poli-
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tycznej dojrzałości własnego narodu, był
w stanie publicznie się żalić na brak
wdzięczności sojusznika za wsparcie jego
wojny w Iraku polskim wojskiem. Trzeba
mówić w kraju, którego urzędujący pre-
mier jest w stanie w 80. rocznicę II wojny
pisać w zagranicznej prasie, że „Polska
historia XX wieku to historia zwycięstwa
polskiego umiłowania wolności i demo-
kracji nad zaborczymi imperiami oraz
dwoma zbrodniczymi totalitaryzmami”,
co jako żywo przypomina wiarę w „kapitał
krwi” à la Sikorski.

Wróćmy do tej ostatniej idei – twór-
czego rozwinięcia „rzeki krwi” Bobrow-
skiego. Tak oto wykształciła się w Polsce
nieformalna instytucja, którą proponuję
nazwać biopolityczną dyktaturą krwi.
Za Giorgio Agambenem, biopolityka ozna-
cza władzę nad nagim, zwierzęcym życiem
ludzi. Nie taką, jaką sprawuje demokracja
liberalna czy choćby feudalna monarchia.
Taką, jaką rzymski pan miał nad galijskim
niewolnikiem, osiemnastowieczny Sar-
mata nad ruskim chłopem, czy Józef
Stalin nad poddanymi, których używał
w „wojnie ojczyźnianej” jako żywych tarcz
przeciw Hitlerowi. 

W ramach biopolitycznej dyktatury
krwi co jakiś czas pojawia się w Polsce
człowiek lub grupa ludzi, która przyznaje
sobie prawo nie tylko do toczenia wojny
lub robienia powstania – to w polityce
w dłuższym okresie rzecz nienadzwyczaj-
na – ale też do posyłania tysięcy i milionów
rodaków na rzeź w imię romantycznych
celów politycznych. A w następnych po-
koleniach zawsze znajdują wpływowych
obrońców i kontynuatorów, bagatelizu-
jących straty i wychwalających rzekome
korzyści, jakie ich działalność przyniosła
polskiemu duchowi. 

Ostatnią – jak dotąd – biopolityczną
dyktaturę krwi sprawowało czteroosobowe

dowództwo powstania warszawskiego.
Najbardziej „czerwony” w tym gronie
Okulicki głosił idee będące kwintesencją
samobójczej antypolityki roman-
tycznej, wprost odwołując się do kon-
wertowalnej jakoby w kapitał polityczny
masowej ofiary z krwi, podszywając to
silną wiarą w decydującą moc sumienia
w stosunkach międzynarodowych. Jan
Matłachowski przypisuje mu takie słowa.
„Alianci zachodni zdradzili Polskę. Przy-
wódcy Zachodu okazali się małodusznymi.
Musimy zdobyć się na wielki zbrojny czyn.

Podejmiemy w sercu Polski walkę z taką
mocą, by wstrząsnęła opinią świata.
krew będzie się lała potokami,
a mury będą się walić w gruzy. I taka
walka sprawi, że opinia świata wymusi
na rządach przekreślenie decyzji tehe-
rańskiej, a Rzeczpospolita ocaleje”. 

Po zagładzie Warszawy Okulicki oce-
niał zadanie jako dobrze wykonane. W li-
ście do prezydenta Raczkiewicza pisał:
„Potrzebny był czyn, który by wstrząsnął
sumieniem świata, zaprzeczył sam przez
się fałszywym oskarżeniom – czyn, który
w stosunku do Rosji byłby aktem najdalej
posuniętej dobrej woli – tym silniej uwy-
puklając jej postępowanie w stosunku do
nas jako oczywiste bezprawie. Zadania
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tego nie mogły spełnić walki toczone przez
nasze oddziały na tyłach cofających wojsk
niemieckich na Wołyniu, na Wileńszczyź-
nie, we Lwowie – gdyż pomimo wielkich
ofiar z naszej strony, były to tylko walki
o charakterze lokalnym, nie mogły zatem
wywołać w świecie nawet takiego echa,
jakie odpowiadało ich znaczeniu wojsko-
wemu. Zadanie to spełniła dopiero bitwa
warszawska. Jestem głęboko przekonany,
że Warszawa spełniła je dobrze. Jeżeli
nie wszystkie jej skutki mogły wystąpić
już dzisiaj – wystąpią one z całą pewnością
w przyszłości i opłacą poniesiene ofiary”.

W efekcie powstania styczniowego
śmierć, ruinę, zsyłkę na Sybir lub wcielenie
do carskiego wojska poniosło 250 tys.
ludzi – ok. 5 proc. ówczesnej populacji
Polski. To tak jakby dziś dotknęło to
wszystkich mieszkańców Warszawy.
Wskutek II wojny zginęło już ponad 5,5
mln., czyli 16 proc. obywateli II RP. Żaden
z tych procesów nie wzmocnił jednak pol-
skiego ducha w sensie, o jaki chodziło
romantycznym biopolitykom. Przeciwnie:
po 1863 r. patrioci wpadli w najgłębszą
i najtrwalszą niechęć do walki zbrojnej
w historii trójkolonizacji, nie bijąc się
przez ponad 50 lat. Po powstaniu war-
szawskim Polacy stali się wybitnie pacy-
fistyczni, a znaczna część z nich wręcz
znikczemniała. 

Warto przypominać powyższe fakty,
idee i cytaty, abyśmy wiedzieli, o czym
dokładnie mówimy, spierając się o prze-
szłość (czyli zarazem o przyszłość), czy
tylko słuchając polityków powtarzających
frazesy o naszych rzekomych zwycięstwach
nad totalitaryzmami. Albo o rozżaleniu
brakiem sojuszniczej wdzięczności.

Kompleks sarmacko-romantyczno-
sanacyjny (SRS)

Skąd się wzięła cała ta mistyka krwi?
Trudno znaleźć podobny nurt w jakim-
kolwiek kraju europejskim. W każdym
nowoczesnym politycznie państwie zos-
tałaby ona uznana za oznakę niebezpiecz-
nego dla interesu publicznego obłędu,
w Polsce – wciąż nie doczekała się silnego
odporu. Przeciwnie: jej obrońcy i konty-
nuatorzy dominują w debacie, histerycznie
reagując na jakąkolwiek krytykę, nader
często obrażając polemistów, odmawiając
im patriotyzmu, posądzając o działalność
na zlecenie obcych państw. Jest to więc
zjawisko i problem na wskroś współczesne,
a nie tylko historyczne.

Mistyka krwi tkwi korzeniami głęboko
w polskim romantyzmie politycznym. Ten
zaś przechował, zakonserwował i prze-
transformował elementy późnego sarma-
tyzmu politycznego. 

Oddajmy głos Największemu Wiesz-
czowi Polskiemu. W klasycznych „Księgach
narodu polskiego i pielgrzymstwa pol-
skiego” najjaśniej sformułował on swoją
filozofię polityczną, która wielokrotnie
triumfowała w Polsce i pozostaje bardzo
wpływowa (nawet jeśli w sposób nieświa-
domy) do dziś.

„Niektórzy z Was rozprawiają o arys-
tokracji i demokracji i o innych rzeczach
starego zakonu; ci bracia Wasi mylą się,
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jako pierwsi Chrześcijanie, którzy roz-
prawiali o obrzezaniu i umywaniu rąk. 

Ale Narody zbawione będą nie przez
stary zakon, ale przez zasługi Narodu
umęczonego, i ochrzczone będą w imię
Boga i Wolności. A kto tak ochrzczony,
bratem Waszym jest. 

Nie gadajcie wiele o prawach.
Prawa są jako obligi, a rządy jak dłużnicy,
a Ojczyzna jak dobro. Im podlejszy i chyt-
rzejszy jest dłużnik, tém mocniéj go opi-
sują, a Ojcu i bratu wierzy się bez ob-
ligu. 

Przetoż bądźcie doskonałymi jak
apostołowie, a zawierzą Wam Na-
rody, i co postanowicie prawem bę-
dzie, nie tylko dla Was, ale dla
wszystkich Wolnych Ludów. 

Nie rozprawiajcie wiele o formie
przyszłego rządu w Polsce. Nie ci
najlepiéj urządzą, którzy rozpra-
wiają, ale ci którzy najmocniéj czują,
i najpełniejsi są poświęcenia się”.

I dalej:
„Podobna jest Rzeczpospolita, którą

założyć macie do lasu, który sieje gospo-
darz. 

Jeśli gospodarz zasieje nasienie dobre,
na ziemi dobréj, może być pewny, iż się
drzewa urodzą; i nié ma potrzeby my-
śléć o formie drzew, i lękać się, aby się
dęby nie urodziły z kolcami, a jodły z li-
ściami. 

zasiéwajcie więc miłość ojczyz-
ny i duch poświęcenia się, a bądźcie
pewni, iż wyrośnie rzeczpospolita
wielka i piękna”. 

I jeszcze:
„zaprawdę powiadam Wam: nie

badajcie jaki będzie rząd w Polsce,
dosyć Wam wiedziéć, iż będzie lep-
szy, niż wszystkie o których wiécie,
ani pytajcie o jéj granicach, bo więk-
sze będą niż były kiedykolwiek.

A każdy z Was w duszy swéj ma
ziarno przyszłych praw i miarę przyszłych
granic. 

o ile polepszycie i powiększycie
duszę Waszą, o tyle polepszycie pra-
wa Wasze i powiększycie granice
Wasze”.

Analiza tych krótkich fragmentów
z Adama Mickiewicza – literacko, jak
zwykle u niego, wspaniałych – warta jest
osobnego tekstu. Ten rozrósł się już i tak
ponad miarę, ale spróbujmy potraktować
rzecz syntetycznie. Mówi nam Wieszcz:
furda prawa, furda ustrój, furda kalkulacje.
Furda granice nawet! Liczą się: czucie
i ofiara. Nie potęga materialna, nie poli-
tyczna mądrość i kalkulacja, ale siła du-
chowa i moralna zadecyduje o przyszłości
narodu i odrodzeniu państwa. Tako rzecze
Mickiewicz, w innych miejscach dodając,
że koniunkturą międzynarodową przy
wzniecaniu powstań też w żadnym razie
nie należy się kierować.

Jest to spektakularny – i zdumiewa-
jąco aktualny, patrząc na współczesną
politykę polską – manifest politycznej
antynowoczesności w nowoczesno-
ści. Od XVIII w. naród polski stopniowo
się unowocześniał, w czym spektakular-
nymi momentami była Konstytucja 3 maja
i insurekcja kościuszkowska, kończące
z klasowo-stanowym narodem szlachec-
kim. Wielką rolę na tej drodze odegrał
romantyzm, z jego jednoczesnym naci-
skiem na upolitycznienie ludu oraz pod-
budowaniem idei narodu emocjami i es-
tetyką. W Polsce ów nurt oddziałał chyba
silniej niż gdziekolwiek na świecie, a na
pewno nieporównywalnie mocniej niż
w jakimkolwiek kraju zachodnim. Wszyst-
ko w warunkach braku państwa, akurat
w epoce wykuwania i gruntowania no-
woczesnych form politycznych. I oto w tym
kontekście, jak i w kontekście debaty na
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temat przyczyn upadku Rzeczypospolitej
i dróg odrodzenia polscy romantycy dają
odpowiedź: nie zacofanie i słabość, nie
głupota przywódców – a spisek sił zła
zniszczył nasze państwo. Było ono, w prze-
ciwieństwie do zaborców, duchowo wielkie,
choć obciążone egoizmem stanowym
szlachty.

W cytowanych wyżej „Księgach…”
Mickiewicz neguje główne cechy nowo-
czesnej polityki, dokładnie tak jak to robili
osiemnastowieczni Sarmaci. Tak jak oni
wychwala wyższość przedrozbiorowej Rze-
czypospolitej nad zaborcami. Uzupełniona
o rewolucyjny program społeczny i nacisk
na przeciwstawianą materialnej potęgę
duchową, ideologia romantyczna odgrywa,
jak wiemy, zasadniczą rolę w kształtowaniu
nowoczesnej polskości. 

Oto centralny paradoks naszej no-
woczesnej tożsamości: z jednej strony ro-
mantyzm cofa myślenie do czasu sprzed
sporu rodzimego oświecenia z późnym
sarmatyzmem, mitologizując XVIII wiek
i dając nowe życie politycznej szlachet-
czyźnie. Z drugiej: staje się dominującą
siłą w lokalnej odnodze wielkiego, seku-
larnego trendu kształtowania się nowo-
czesnych narodów. Romantyzm wprowa-
dza polską tożsamość w nowoczesność
w sposób politycznie antynowoczesny. 

Wszystko w kontekście kolonialnym,
sprzyjającym, jak mówiliśmy, kształto-
waniu narodowej tożsamości w opozycji
wobec kolonizatorów. Z traumą zniewo-
lenia i eksploatacji, która potrzebuje ra-
cjonalizacji, znajdując ją w romantycznych
ideach uszlachetniającego (i uszlachca-
jącego!) cierpienia i „koniecznym wymy-
słem” stłamszonej przez zaborców wiel-
kości duchowej Polski. Z pozbawionymi
znaczenia politycznego elitami, teraz wy-
żywającymi się w wielkich ideach i po-
ematach, ze szczególną rolą zupełnie ode-

rwanej od krajowych realiów Wielkiej
Emigracji, bez której trudno sobie wyob-
razić polski romantyzm. 

To myślenie stoi za powstaniami XIX
w., a wczesnoromantyczna idea irracjo-
nalnego (to jest: wolnego od racjonalnych
kalkulacji strategicznych) poświęcenia za
ojczyznę z czasem przekształca się we
wcześniej omawianą mistykę krwi. Ta
z kolei, jak widzieliśmy, przenika do II
Rzeczypospolitej wraz z romantyzmem
Legionów i kultem powstania stycznio-
wego, synchronizując się z syndromem
postkolonialnym. Odzyskanie niepodle-
głości nie byłoby możliwe, gdyby nie
wsparcie bojowego ducha i wysiłku zbroj-
nego przez olbrzymią pracę organiczną,

dzięki której żołnierze mieli co jeść i czym
strzelać, dzięki stłumieniu antynowoczes-
nych elementów polskiego rozumu poli-
tycznego, pozwalającym na prowadzenie
zorkiestrowanej dyplomacji i racjonalne
dowodzenie na frontach. Dobrym przy-
kładem jest sam Piłsudski, w tym okresie
życia mogący uchodzić za romantyka,
a przecież już dowodzący z chłodem wy-
trawnego stratega; niewahający się wy-
powiedzieć posłuszeństwa Austro-Węgrom
(jedyny chyba przykład zdrady sojusznika
przez Polskę, samą regularnie zdradzaną,
w jej nowoczesnej historii), gdy tego wy-
magał interes kraju. 
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Wraz z hegemonią sanacji następuje
ponowne odchylenie wahadła w stronę
politycznego romantyzmu. Tożsamość
tego obozu jest żołnierska i legionowa,
a także postszlachecka, powstańcza i ro-
mantyczna. Akcentuje bojowego ducha,
który, gdy silny, może łamać przewagę
materii. Po zamachu majowym sanacja
wplata te idee znacznie silniej niż dotąd
w ideologię państwową. I wysuwa na
pierwszy plan własne – a więc te bardziej
romantyczne – zasługi dla odzyskania
niepodległości. Wychowuje naród w ich
kulcie, i w kulcie powstania styczniowego,
które materii nie pokonało, ale tylko chwi-
lowo, wzmocniło bowiem jakoby polskiego
ducha, który wreszcie po latach wspaniale
zatriumfował. Początkowo trzymał wszyst-
ko w ryzach wielki autorytet i zimny, stra-
tegicznie myślący umysł Piłsudskiego. Po
jego śmierci cztery lata przed wojną naj-
ważniejszy hamulec puścił.

Widzimy tu więc rozciągający się na
przestrzeni kilkuset lat (co najmniej od
XVII w.) – a więc silnie utrwalony – splot
idei i praktyk, doświadczeń i pragnień,
na którym wyrasta owa mistyka krwi,
znajdująca apogeum w samobójczej po-
lityce „kapitału krwi” i świadomym wy-
stawieniu Warszawy na zniszczenie. Na-
zwijmy ten syndrom mentalny komple-
ksem sarmacko-romantyczno-sana-
cyjnym (w skrócie: srs). Odegrał on
wielką rolę w historii Polski i nadal ma
niebagatelne znaczenie, które ostatnio
znów rośnie.

Zbiorowa nieświadomość i przymus
powtarzania

Jak można było nie przyjmować do wia-
domości, że Rzeczpospolita XVIII w. chyli
się ku upadkowi i potrzebne są radykalne
zmiany? Jak można było w XIX w. nie

odrobić tej lekcji i budować tożsamość
na kulcie poprzedniego stulecia i progra-
mie irracjonalnego poświęcenia? Jak moż-
na było zapomnieć o źródłach sukcesu
1918 r. i wychowywać naród na kulcie
klęski styczniowej? Jak tak wielu wybit-
nych Polaków mogło oddać swój naród
we władanie samobójczej mistyki krwi?
Jak można dziś, po tych wszystkich ma-
sakrach, odtwarzać te zgubne wzorce
w niezmienionym, nieprzepracowanym
kształcie? Czym żywi się kompleks SRS,
skoro tak długo trwa?

Narzuca się myśl, że oprócz polskiej
świadomości narodowej istnieje również
obszar narodowej nieświadomości,
do której spychana jest ważna część wiedzy
o doświadczeniach przeszłości oraz bie-
żących wydarzeniach, i która w jakiś spo-
sób oddziałuje na nasze zachowania. 

Francuski psychoanalityk Jacques
Lacan przekonuje, że w pewnych warun-
kach i pod pewnymi względami nie tylko
jednostki, ale i zbiorowości poddają się
psychoanalizie. Mam wielkie zastrzeżenia
do stojącej za tą ostatnią filozofii, którą
co do czytania przez nią natury człowieka
uważam za głęboko błędną i pod pewnymi
względami niebezpieczną. Jednocześnie
część ustaleń psychoanalizy wydaje mi
się nie tylko niezwykle trafna, ale unika-
towo trafna. Szczególnie dotyczy to pod-
kreślania znaczenia i badania nieświado-
mości.

Głębokie pęknięcie polskiej świado-
mości narodowej sięga co najmniej XVII
w. Wtedy to sposoby organizacji społecznej
stosowane przez rządzącą szlachtę, które
jeszcze niedawno przynosiły Polsce i Rze-
czypospolitej wielką potęgę i bogactwo –
przestają działać i szybko zmieniają się
w słabości. Eksport zboża staje się z czasem
wielokrotnie mniej dochodowy, a jedno-
czesny brak warunków do rozwoju kapi-
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talizmu czyni Rzeczpospolitą wraz z resztą
regionu biedniejącą peryferią błyskawicz-
nie rosnącego świata kapitalistycznego.
Co gorsza, I RP nie potrafi przejść nawet
takiej, ograniczonej modernizacji, na jaką
zdobywają bardziej zacofana i rolnicza
Rosja, niewiele mniej – Austria, oraz rów-
nież nienależące do pionierów kapitalizmu
Prusy. Tam powstaje silna władza cen-
tralna, sprawna administracja, rosną wpły-
wy podatkowe i armie – u nas szlachta
celebruje „złotą wolność”, rzeczywisty
i pod wieloma względami wspaniały fe-
nomen w Europie, ale mający ciemne
strony. Wraz z szybko postępującą w XVII
w. oligarchizacją coraz bardziej zresztą
iluzoryczny, maskujący realny klientelizm
republikańską retoryką. Nawet bez kata-
strofalnych skutków siedemnastowiecz-
nych wojen pozycja Rzeczypospolitej ob-
niżyłaby się bardzo poważnie, wraz
z nimi – spada drastycznie. W 1610 r.
jesteśmy na Kremlu, w 1709 r. – przesta-
jemy być podmiotowym aktorem mię-
dzynarodowej gry. 

Owo pęknięcie świadomości polega
na tym, że im bardziej Rzeczpospolita
słabnie, tym bardziej szlachta, zamykając
oczy na rzeczywistość, wychwala status
quo jako najdoskonalsze na świecie. Nie
tylko broniąc go przed jakimkolwiek kro-
kiem w stronę modernizacji, ale jeszcze
bardziej marginalizując miasta i eksploa-
tując chłopów. Po prostu nie jest w stanie
wznieść się ponad swój interes grupowo-
klasowy w imię interesu publicznego.
Szczytowym momentem jest tu Targowica. 

Ma tu miejsce początek dwóch klu-
czowych dla nowożytnej polskiej tożsa-
mości fenomenów: powstania ogromnego
obszaru zbiorowej nieświadomości, do
którego spychane są kolejne warstwy fak-
tów niezgodne z wyobrażeniami o sobie
samych, oraz swoistego przymusu po-

wtarzania. Ten ostatni identyfikują psy-
choanalitycy jako reakcję na niemożność
przypomnienia sobie traumatycznego do-
świadczenia; Freud analizował przypadek
ojca śniącego straszny sen o płonącym
dziecku, aby odsunąć chwilę zderzenia
z faktem, że dziecko w rzeczywistości już
nie żyje.

Szlachta zapadła w XVII w. w zbio-
rowy sen, w którym Rzeczpospolita nadal
była czołową europejską potęgą, a nie pa-
rakolonialnym kolosem na glinianych no-
gach; w którym jej instytucje były najlepsze
na świecie, a nie dramatycznie słabsze
od bezpośrednich konkurentów geopoli-
tycznych; w którym ona sama była przo-
downikiem postępu, a nie symbolem za-
cofania, obiektem zazdrości, a nie drwin.
Sarmatyzm jest najoryginalniejszym owo-
cem polskiej kultury, wychodzącym z prze-
konania o potrzebie szukania własnej
drogi i pielęgnacji swojskości. Niestety,
ta słuszna motywacja zawiodła go na his-
toryczne manowce, gdy zamiast połączyć
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swojskość z wszechogarniającą potęgą
nowoczesności, odrzucił autorefleksję i po-
dążył drogą swojskiego skansensu.

Rozbiory i zapoczątkowana przez nie
trójkolonizacja były przebudzeniem ze
snu o wielkości. Pomogły też docenić
wreszcie tych, którzy – jak Modrzewski,
Skarga czy Staszic – ostrzegali zawczasu.
Było jednak za późno. Co więcej, eska-
pistyczny ratunek przed narodową klęską,
jak określił polski romantyzm Stanisław
Brzozowski, oznaczał powrót do śnienia,
o czym już mówiliśmy. W narodzie niegdyś
mocarstwowym, potem coraz bardziej pe-
ryferyjnym, a w końcu podbitym i skolo-
nizowanym wspomnienie dawnej wielkości
i poczucie powołania do niej najwyraźniej
znajduje się w zbyt silnym napięciu z trud-
ną rzeczywistością. Prawda o zawinionym
bynajmniej nie tylko przez okoliczności
zewnętrzne upadku, prawda o słabości –
okazuje się zbyt straszna. Zostaje więc
wyparta na rzecz mistyfikacji, w której
wielkość trwa, a za zło odpowiadają tylko
siły zza miedzy.

Sarmatom ta mentalna dyspozycja
do mistyfikacji rzeczywistości uniemoż-
liwiła dostrzeżenie nadchodzącego finis
Poloniae i zapobieżenie mu. Romantykom
podyktowała zafałszowanie przednowo-
czesnej przeszłości i antynowoczesną de-
formację nowoczesnej polskości. I znów
ten przymus powtarzania: jak wielka du-
chowo była Rzeczpospolita, jak podstępnie
została zdradzona, jak to czuciem, siłą
ducha i krwią przelaną się odrodzi. Ma-
sakra powstania styczniowego była ko-
lejnym przebudzeniem, ale znów tylko
czasowym: po 1918 r., z eskalacjami po
1926 i 1935 trend senny ponownie zwy-
cięża, zbierając epicko krwawe żniwo pod-
czas II wojny. 

Zapętlenie

Szeroko rozumiany Wrzesień to największa
katastrofa w najnowszej historii Polski.
Katastrofa państwa, tragedia narodu, ale
też – last but not least – katastrofa wy-
obraźni. W podwójnym sensie. Po pierw-
sze, w oparciu o powyższe wywody można
by łatwo przeprowadzić kolejny, pokazu-
jący, że gdyby nie omawiana deformacja
narodowej wyobraźni politycznej, los Pol-
ski byłby zupełnie inny, bez porównania
lepszy. Po drugie, Wrzesień pogłębił owo
spaczenie mentalne, niszcząc materialne
i duchowe zasoby, w oparciu o które
można by je leczyć. Bogactwo, zalążki
klasy średniej, instytucje niezależnego
państwa i społeczeństwa obywatelskiego,
wolna debata, energia nieprzebranej rzeczy
wspaniałych ludzi, którzy zginęli – tego
wszystkiego Polska została przez II wojnę
pozbawiona. W efekcie kolejne przebu-
dzenie ze snu, kolejne osłabienie syndromu
SRS pod wpływem ozdrowieńczego szo-
ku – wsiąkło jak krew w piach w wielo-
wymiarową nędzę PRL-u i mizerię pierw-
szych lat III RP. 

Zapętlenie polskiej wyobraźni poli-
tycznej w syndromie SRS ma źródła co
najmniej w wieku XVII, z trwaniem i skut-
kami również w XXI stuleciu. Mistyka
krwi, samobójcza antypolityka roman-
tyczna, antynowoczesność w nowoczes-
ności, myślenie w kategoriach spisku sił
zła przeciw Polsce, narodowa nieświado-
mość, przymus powtarzania – są tego
kompleksu kluczowymi elementami. Syn-
drom SRS ogranicza nas, utrudniając lub
uniemożliwiając odgrywanie w historii
należnej nam roli.

A dziś? Poważna odpowiedź wyma-
gałaby osobnego, długiego wywodu. Ogra-
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niczmy się więc tu do dwóch spostrzeżeń
generalnych. Po pierwsze, jak starałem
się pokazać, idea straceńczego patriotyzmu
jest w polskiej tożsamości bardzo głęboko
zakorzeniona i powraca co jakiś czas na
zasadzie sinusoidy. Po drugie, obserwu-
jemy w ostatnich latach ponowny wzrost
jej znaczenia. Tak jak II RP uczyniła
obiekt kultu z powstania styczniowego,
tak III RP – z polskiego wkładu w II
wojnę, w tym z powstania warszawskiego.
Odpowiada za to prawica kulturowa, po-
strzegająca to jako antidotum na nihilizm,
kosmopolityzm, „pedagogikę wstydu”.
Jest to kolejne potwierdzenie tezy o ciąg-
łym powrocie erupcji romantyzmu poli-
tycznego w Polsce. Dziś to zjawisko nie
ma jeszcze niepokojących rozmiarów, ale
co będzie jutro? Każda kolejna Rzeczpo-
spolita powstawała jako terytorialnie
mniejsza i politycznie słabsza. Żyjemy
w coraz bardziej niespokojnych czasach,
być może znów czekają nas konflikty
zbrojne. W dobie broni masowego rażenia
renesans mistyki krwi może być jeszcze

większym zagrożeniem, niż był nim
w dwóch poprzednich stuleciach.

Przeciw dwóm nicościom

Kosmopolityzm i nihilizm są dużymi pro-
blemami naszego czasu. Należy dawać
im odpór. Ale nie ma żadnej konieczności
w tym, że alternatywą musi być straceńczy
romantyzm polityczny. 

Racjonalni polscy patrioci powinni
się zmobilizować, żeby dać odpór obu
tym nurtom, na różne sposoby zmierza-
jącym do osłabienia Polski. Po pierwsze,
poprzez obnażanie szkodliwości tych nur-
tów, po drugie – poprzez pokazanie al-
ternatywy. Ta ostatnia wymaga odnowie-
nia tradycji rozumnego, odpowiedzialnego,
krytycznego patriotyzmu. Myślenia o Pol-
sce opartego nie na Mickiewiczu, Dembo-
łęckim i Orzechowskim, ale na Gombro-
wiczu, Brzozowskim, Skardze, Modrzew-
skim.

Zróbmy to, jeśli Długi Wrzesień nie
ma być Wiecznym Wrześniem.
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Jesteś rewizjonistą historycznym?

Nie. Piszę o tym, co było. Po prostu zba-
dałem pewną działkę i odkryłem kilka
nieznanych faktów.

A co cię skłoniło do napisania książki
o stosunkach polsko-niemieckich
z przedednia wojny?

Chciałem się zająć historią dyplomatyczną
w stosunkach polsko-niemieckich, a jeśli
chcemy się zajmować nowożytną historią
państwa polskiego. to mamy de facto do
wyboru tylko te lata 1919-1939, PRL,
w którym ta dyplomacja nie była polska,
i III RP, dla której materiały źródłowe
jeszcze nie przeszły okresu karencji. Do-
datkowo, najciekawszym moim zdaniem
okresem do analizy były lata od dojścia
Hitlera do władzy – dużo się tam zadziało.
No i zauważyłem pewną lukę, jeśli chodzi
o opracowania. Ostatnia praca dotycząca

całego okresu 1933-1939 była napisana
pół wieku temu.

Czym różnią się wyniki Twoich analiz
źródłowych od publikowanych dotych-
czas?

Większość historyków uważa, że polityka
Hitlera wobec Polski to był chwilowy,
taktyczny zwrot. Z moich badań wynika,
że ten zwrot nie był taktyczny, ale geo-
strategiczny. To pierwsza sprawa.

A druga: Hitlera zwrot ku Polsce,
dostrzeżenie jej jako potencjalnego part-
nera w wyprawie na Wschód, nie nastąpił,
jak przyjmuje się powszechnie w histo-
riografii, w kwietniu-maju 1933 roku, ale
znacznie wcześniej. Z dokumentów wy-
nika, że Hitler upatrzył sobie Polskę jako
partnera już około 1930 roku. Już wtedy
władzom polskim komunikował, do czego
naszego kraju potrzebuje – do stworzenia
koalicji przeciwko Związkowi Sowieckie-

krzysztoF rak
Dyrektor zarządzający FWPN, historyk filozofii, tłumacz, publicysta,
ekspert w dziedzinie stosunków międzynarodowych

Autorzy historii alternatywnej zakładają, że miało być tak: wchodzimy
z Hitlerem w sojusz, on zwraca się najpierw na Zachód, a potem na
Wschód. Myślę, że mogło być inaczej – po zawarciu tego sojuszu, zachod-
nie mocarstwa mogły dać Hitlerowi wolną rękę na Wschodzie

Beck w 1939 r. miał rację. i jej nie miał

z krzysztofem rakiem, autorem książki „Polska – niespełniony
sojusznik Hitlera”, rozmawia anna szczerbata



mu. Hitler wysyłał Polakom jasne sygnały,
że musi uprawiać antypolską politykę
w ramach kampanii wyborczej, ale po
zwycięstwie klimat się zmieni. To na pew-
no dotarło do ministra Zaleskiego, ale
trudno sobie wyobrazić, żeby nie poin-
formował on o tym Piłsudskiego. 

A czym się Twoja książka różni od
głośnych w swoim czasie publikacji
takich jak „Wspólny wróg” Mullera czy
„Pakt Ribbentrop-Beck” Zychowicza? 

Moja książka nie jest książką publicy-
styczną. 

A nie kusiło Cię, żeby sobie trochę
pogdybać? Choćby na koniec. Wy-
dawca i czytelnicy pewnie byliby za-
dowoleni…

No właśnie nie. Po to napisałem książkę,
żeby nie pogdybać. No, może 10 lat temu,
kiedy zaczynałem o tej książce myśleć,
miałem impulsy publicystyczne i inklinacje
rewizjonistyczne i patrzyłem bardzo kry-
tycznie na ówczesną polską dyplomację
i politykę Becka, ale im byłem bliżej źródeł,
tych wszystkich dokumentów, im więcej
czytałem źródeł pokazujących te wyda-
rzenia dzień do dniu, również w doku-
mentach brytyjskich, tym ta moja per-
spektywa się bardziej komplikowała. Gdy
przestudiowałem główne dokumenty pol-
skie i niemieckie, doszedłem do wniosku,
że na pytanie, czy Piłsudski i Beck pro-
wadzili dobrą politykę, nie da się udzielić
prostej odpowiedzi. A już na pewno od
stwierdzenia, że byli głupcami, którzy do-
prowadzili Polskę do katastrofy znalazłem
się bardzo daleko. Mnie interesuje technika
dyplomatyczna i wskazałbym w tej materii
wiele błędów Becka, na pewno nie jestem
jego apologetą, ale jeśli chodzi o ten 1939

rok to byłbym bardzo ostrożny z formu-
łowaniem takich prostych wniosków. Może
zapytaj mnie, czy Beck miał rację w 1939
roku.

Beck miał rację w 1939 roku?

Tak i nie. Ja nie uciekam od odpowiedzi,
tylko moim zdaniem polityka międzyna-
rodowa tym różni się od logiki, że nie ma
tam zastosowania zasada sprzeczności.
Popatrzmy na wybór, przed którym stanęli
w 1939 r. przywódcy Polski. Były trzy
możliwości. Pierwsza opcja, jaka była dla
nich dostępna, a o której się zapomina,

to był Stalin, który w lipcu 1933 roku
przedstawił Piłsudskiemu propozycję koa-
licji antyhitlerowskiej (i Piłsudski wcale
wprost jej nie odrzucił!). Druga, z początku
1935 roku, to propozycja Hitlera: sojusz
antysowiecki, a po podziale łupów dla
Polski – Ukraina i dostęp do Morza Czar-
nego. No i trzecia, z początku 1939 r.:
opcja sojuszu z mocarstwami zachodnimi,
czyli Anglią i Francją. 

Brytyjczycy też dokonywali tego ro-
dzaju kalkulacji. Doszli do wniosku, że
koalicja antyhitlerowska, którą stworzą
m. in. z Polską, prędzej czy później tę
wojnę wygra. Nie na samym początku,
ale wygra. 
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Brali w tych kalkulacjach pod uwagę
Związek Sowiecki?

No właśnie, tu masz rację. Ani Brytyjczycy,
ani my wówczas nie spodziewaliśmy się,
że Sowieci wezmą czynny udział w pierw-
szej fazie konfliktu. Zauważmy, że Francuzi
już gdzieś od 1931 roku utrzymywali taką
politykę wobec ZSRS, żeby włączyć ich
w europejski system bezpieczeństwa, który
pozwoli utrzymać porządek wersalski. 

Zarówno mocarstwa zachodnie, jak
i Polska, w przededniu wojny kalkulowały,
że Sowieci nie opowiedzą się po stronie
niemieckiej. A to dlatego, że wiedziały,
że ogólny plan strategiczny Stalina na
pierwszą fazę wojny imperialistycznej jest
taki, żeby Związek Sowiecki stał na uboczu
i przyglądał się temu, jak mocarstwa kon-
tynentalne biorą się za łby. 

No, ale Sowieci zagrali bardzo spryt-
nie. Podpisali Pakt Ribbentrop-Mołotow,
a Polska nawet nie wypowiedziała im od
razu wojny. Dlaczego tak postąpili? Stalin
chyba bał się, że Hitler nie rozpocznie
wojny, której komuniści oczekiwali. 

A wojna imperialistyczna miała Stali-
nowi posłużyć do tego, żeby po tym,
jak mocarstwa imperialistyczne się
wykrwawią, posprzątać po nich po
swojemu.

Porozumienie Stalina z Niemcami miało
chyba dać impuls Hitlerowi do rozpoczęcia
wojny imperialistycznej, po której Stalin
miał zamiar posprzątać. Po roku 1920,
a potem w latach trzydziestych Sowieci
rozumieli już, że światowa rewolucja sama
z siebie się nie wydarzy, i że do wielkich
zmian potrzeba wielkiej imperialistycznej
wojny na kontynencie europejskim. Kiedy
wybuchnie taka wojna, to zbrojąca się od
końca lat dwudziestych armia sowiecka

w pewnym momencie ruszy na Europę
Zachodnią i dopiero wtedy od Włady-
wostoku po Lizbonę będziemy mieli wielką
kontynentalną rewolucję.

No dobrze, wróćmy jeszcze do Polski.
Jakie możliwości mieliśmy jako Polska
na stole około 1933 roku? Co z tą
wojną prewencyjną przeciwko Nie-
mcom? To była realna alternatywa?

Moim zdaniem to był blef Piłsudskiego.
Zresztą większość polskich historyków
zgadza się z tą tezą. Piłsudski nie był ża-
dnym wizjonerem i marzycielem. Był czło-
wiekiem władzy, raczej pragmatykiem
i bliżej mu było do brutalnego makiawe-
listy. Zdawał sobie doskonale sprawę
z tego jak wygląda sytuacja. Mamy kilka
publicznych wypowiedzi, w których mówi
on o słabości państwa polskiego – mówi,
że tak naprawdę to my musimy walczyć
o utrzymanie niepodległości Polski. Po
zamachu majowym mówił wprost, że Pol-
ska na pewno nie wygra, jeśli Niemcy
i Sowieci rzucą się na nią wspólnie, ale
prawdopodobnie nie wygra też z żadnym
z nich z osobna. Pamiętajmy, że w latach
1932-33 my jesteśmy cały czas w kryzysie
gospodarczym, a nasza pozycja polityczna
jest w ogóle fatalna, bo wtedy doszło do
zbliżenia niemiecko-francuskiego, a Fran-
cja była przecież wtedy naszym głównym
gwarantem bezpieczeństwa (jak USA dziś).
Wtedy Francja dogaduje się z Republiką
Weimarską i wprost namawia Niemców
do odebrania Polsce tzw. korytarza. Nasza
dyplomacja o tym wiedziała. Jaki byłby
sens namawiać Francuzów do wsparcia
nas w wojnie przeciwko Niemcom, z któ-
rymi oni właśnie się dogadali co do roz-
bioru Polski?

A co z wojną lokalną, graniczną?
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Pamiętajmy, że byliśmy członkiem Ligi
Narodów. Zostalibyśmy oskarżeni o zła-
manie prawa międzynarodowego. I wtedy
taka wojna właśnie mogłaby doprowadzić
do legitymizacji żądań niemieckich. Wa-
runkiem takiej wojny prewencyjnej był
udział w niej Francji. Ale Francja wtedy
absolutnie się do tego nie paliła, była
coraz bardziej ustępliwa wobec Niemiec.
Pod koniec 1932 roku zapadła też wstępna
decyzja o równouprawnieniu Niemiec
w kwestiach zbrojeniowych. Ten okres to
wielkie sukcesy polityki zagranicznej Nie-
miec. To był bardzo trudny okres dla Pol-
ski. Koniec 1932 upływał pod hasłem do-
gadania się Francji i Niemiec kosztem
Polski. Swoją drogą, Stalin był tym bardzo
zaniepokojony – jemu absolutnie nie po-
dobało się porozumienie mocarstw kon-
tynentalnych, bo wykluczało ono wojnę
imperialistyczną i rozprzestrzenienie się
rewolucji.

I nagle przyszedł Hitler, wywrócił stolik
i wyciągnął Polskę z tych tarapatów.

No właśnie. Przyszedł i w 1933 r. powie-
dział: zrezygnujemy z tego korytarza,
w Gdańsku i na Górnym Śląsku się doga-
damy. Ta polsko-niemiecka deklaracja
z 26 stycznia 1934 toku to bardzo ważna
data. Niemcy zrezygnowali wtedy z polityki
rewizjonistycznej. Do tego momentu za-
wsze pierwszym punktem programu po-
lityki zagranicznej Niemiec było „zała-
twienie” Polski. Od porozumienia z Hit-
lerem to się zmieniło. Dla niego rewizja
granic nic nie znaczyła. On chciał wielkich
terytoriów, pisał o 500 mln km2 prze-
strzeni życiowej dla Niemców. Dlatego
planował strategiczny sojusz z Polską
i podbój terenów na Wschodzie. W pierw-
szym etapie oczekiwał od nas tylko neu-
tralności, żeby mógł spokojnie poukładać

sprawy na Zachodzie, a w drugim etapie
(kiedy mocarstw zachodnie nie będą się
już liczyć) mieliśmy dołączyć do wspólnej
wojny przeciwko Sowietom.

Twierdzisz, że mogliśmy zawrzeć z Hit-
lerem geostrategiczny sojusz przeciw-
ko ZSRS. No, ale ja jednak tak nie do
końca rozumiem, co miało być z nami
później, jak już ta wojna zostanie przez
Niemcy wygrana…

A, no bo to jest dobre pytanie. Tego nikt
nie wie. Autorzy historii alternatywnej
zakładają, że miało być tak: wchodzimy
z Hitlerem w sojusz, on zwraca się najpierw
na Zachód, a potem na Wschód. A ja my-
ślę, że równie dobrze mogłoby być zupełnie
inaczej – po zawarciu sojuszu przez Polskę
i Niemcy, zachodnie mocarstwa mogły
przecież dać Hitlerowi wolną rękę na
Wschodzie. Ta wojna na Zachodzie mogła
być, a mogło jej nie być. A dlaczego nie
zakładać, że Stalin czując śmiertelne za-
grożenie, też by działał: mógłby próbować
tworzyć sojusz z mocarstwami zachodnimi. 

Dobrze: nie wiemy, co by było, gdyby,
ale…

Ale ja nie mówię, że zastanawianie się
nad tym, jaką decyzję powinniśmy byli
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wtedy podjąć jest bez sensu. Trudno po-
wiedzieć, jak by się to wszystko potoczyło,
ale czy historia nauczycielką życia jest,
czy nie, to jesteśmy narodem i musimy
zastanawiać się nad naszymi dziejowymi
decyzjami. Musimy tylko mieć świado-
mość, że nie ma tutaj łatwych odpowiedzi. 

No dobrze, ale cały ja czas nie wiem,
co z Polską po wygranej Niemców. To
nie pytam już, co by było, tylko co
planował z nami zrobić Hitler, jak już
zdobędzie przestrzeń życiową na
Wschodzie? Co z faktem, że zgodnie
z „Mein Kampf” byliśmy gorszą rasą
przeznaczoną do izolacji?

Tutaj paradoks właśnie polega na tym,
i ja o tym piszę, że „papież rasy”, jeden
z głównych ideologów nazizmu, Hans Gün-
ther już na początku lat dwudziestych
napisał książkę, w której stwierdził, że
Prasłowianie są nordykami. 

No, ale Hitler nie chciał nas germani-
zować. Jaki był jego plan?

Nie chciał nas germanizować, bo uważał,
że nie da się z Polaków zrobić Niemców,
tak jak z Niemców nie można zrobić Po-
laków. Już okolicach lat 1938-39 ta wizja
zaczęła się wyłaniać. Historycy niemieccy
piszą, że Hitler mógł być inspirowany
pracami Carla Schmitta. Przyszła Rzesza,
„Wielka Przestrzeń” miała być takim im-
perium, w którym centrum byłyby Niemcy,

a pozostałych, suwerennych państw na-
rodowych już by nie było – byłyby to
mniej lub bardziej samodzielne części
składowe. I Polska mogłaby być taką pod-
porządkowaną Rzeszy częścią składową. 

Paradoksalnie rzecz biorąc, dla nas
byłoby to coś podobnego do PRL. Polska
podporządkowana imperialnemu centrum:
można mówić po polsku, ale nie można
mieć polityki zagranicznej, niezależnej
armii…

Czyli krótko mówiąc: co nie udało się
Hitlerowi, w pewnym zakresie udało
się Stalinowi. A Polska specjalnego
wyboru nie miała.

No tak. To jeszcze argument na koniec:
dlaczego nie mieliśmy specjalnego wy-
boru? Polska była krajem słabym i ta sła-
bość rzucała się w oczy. Kraje słabe nie
decydują o porządku europejskim. O po-
rządku europejskim decydują mocarstwa
i to też nie samodzielnie. Jednak, ze wzglę-
du na tę specyficzną konstelację, która
się w latach przedwojennych ułożyła, Pol-
ska była „strategicznym sworzniem” – to
znaczy, że nasz ówczesny wybór zadecy-
dował o przyszłym kształcie Europy. 

To inaczej: nie mogliśmy zmienić swo-
jego własnego losu, ale mogliśmy
zmienić losy całej Europy. 

A ja powiem tak: nie mogliśmy zmienić
swojego położenia geograficznego. 
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W najnowszej książce pt. „Wołyń zdra-
dzony” stawia pan tezę, że Armia Kra-
jowa zdradziła Wołyń, nie pomagając
Polakom mordowanym przez Ukraińską
Powstańczą Armię. Pamiętajmy, że
bazą dla partyzantki jest miejscowa
ludność. Przed wojną Polaków na Wo-
łyniu według oficjalnych spisów było
niecałe 17%. Liczba ta uległa uszczu-
pleniu w wyniku deportacji sowieckich
oraz mobilizacji do Armii Czerwonej.
Czy wobec tego taka pomoc w ogóle
była możliwa?

W styczniu 1944 r. komendant AK na
Wołyniu, pułkownik Kazimierz Bąbiński,
ps. „Luboń”, wydał rozkaz o mobilizacji
sił okręgu „Wołyń”. W jego rezultacie
udało się zmobilizować tylko część miej-
scowych sił AK, a i tak pod bronią stanęło
6,5 tysiąca polskich żołnierzy. Powołano
największą jednostkę w historii AK, czyli
27 Dywizję Wołyńską. Pokazuje to, że

mimo statystyki, którą pan przytoczył,
Wołyń miał pokaźne siły mobilizacyjne
oraz broń. Problem polegał na tym, że
mobilizację rozpoczęto zbyt późno. Nale-
żało to uczynić w połowie 1943 r. i spró-
bować powstrzymać ludobójstwo UPA.
Nie zrobiono tego, bo AK miała inne prio-
rytety. 

Czytając książkę miałem wrażenie, że
nie docenia pan UPA. Wyłania się z niej
obraz kiepsko wyszkolonych band,
a przecież mamy do czynienia ze zor-
ganizowaną partyzantką, która do lat
pięćdziesiątych stawiała czoła Sowie-
tom. Przeprowadzone ludobójstwo też
świadczy o dobrej koordynacji działań.
Naprawdę te kilka tysięcy akowców
załatwiłoby sprawę? 

W pana pytaniu zawiera się odpowiedź.
Wołyńska UPA w 1943 dobrze sobie radziła
z mordowaniem kobiet i dzieci. Natomiast

Piotr zycHoWicz
Polski publicysta historyczny. Pełni obowiązki zastępcy redaktora
naczelnego tygodnika „Do Rzeczy” oraz redaktora naczelnego
miesięcznika „Historia do Rzeczy”. Autor licznych książek
popularnonaukowych poświęconych polskiej historii m.in. „Pakt
Ribbentrop-Beck” oraz „Obłęd 44”

Jeżeli dziś jako realiści mówimy, że należało zagryźć zęby i przyjąć ofertę
niemiecką w 1939 r., to nie kierują nami zbrodnicze instynkty. Przeciwnie,
chodzi nam o to, że można było uniknąć straszliwego dramatu, jakim była
okupacja Polski przez Niemców i przez Sowietów

Potwornym zbrodniom niemieckim 
można było zapobiec

z Piotrem zychowiczem 
rozmawia marek Wojnar



relacje żołnierzy polskich samoobron,
a od 1944 r. także żołnierzy AK pokazują,
że w przypadku, kiedy banderowcy musieli
stawić czoła uzbrojonym mężczyznom, to
na ogół ustępowali pola. Dopiero w póź-
niejszych latach UPA okrzepła, o czym
świadczy jej walka z Sowietami. 

Oskarża pan AK o to, że nie pomogła
Wołyniowi. Czy była jakaś próba po-
mocy ze strony struktur podziemia lu-
dowego i/lub narodowego? 

Brak pomocy AK dla Wołynia jest obiek-
tywnym faktem, a nie moim „oskarże-
niem”. 11 lipca 1943 roku doszło do apo-
geum ludobójstwa. Podczas tzw. krwawej
niedzieli oddziały UPA uderzyły na blisko
sto miejscowości i nigdzie nie napotkały
oporu ze strony AK, bo oddziały party-
zanckie AK jeszcze nie istniały. Powołano
je dopiero rozkazem z 20 lipca 1943 r.
Przedmiotem sporu nie jest to czy AK
pomogła, tylko dlaczego tego nie zrobiła,
oraz czy mogła to zrobić. 

Odpowiadając ściśle na pańskie py-
tanie, podziemie narodowe nie pomogło
Wołyniowi. Podziemie ludowe mimo pew-
nych prób podejmowanych przez działaczy
i lokalnych dowódców Batalionów Chłop-
skich również nie przybyło Polakom na
pomoc. Należy jednak pamiętać, że na-
rodowcy nie mieli żadnych struktur na
Wołyniu, a ludowcy mieli słabe. Wreszcie
nie można zapomnieć, że obowiązek ochro-
ny ludności spoczywał na oficjalnych
siłach zbrojnych Rzeczypospolitej, które
tworzyły w podziemiu oddziały AK. 

Pozytywnie ocenia pan polsko-nie-
mieckie relacje na Wołyniu. Mam wra-
żenie, że jest to obraz zbyt idylliczny.
Historyk Damian Markowski, na którego
się pan nie raz powołuje wspominał,

że kiedy Sowieci pojawili się na Woły-
niu, dochodziło do porozumień między
Niemcami a UPA. Banderowcy otrzy-
mywali od Wehrmachtu broń, którą
następnie wykorzystywali do mordo-
wania Polaków.

To są dwie różne sprawy, momenty i punk-
ty terytorialne. Damian Markowski opi-
sywał sytuację 1944 roku w Galicji
Wschodniej, kiedy AK przystąpiła do Akcji
„Burza” na tych terenach. Ponieważ AK
wsparła bolszewików, to Niemcy, którzy
wcześniej nie wspierali UPA, zmienili
front. Wówczas doszło do szeregu lokal-
nych porozumień między dowódcami
Wehrmachtu a partyzantami ukraińskimi,

na mocy których ci ostatni nieraz otrzy-
mywali broń. Szereg raportów polskiego
podziemia z tego okresu potwierdza, że
było to następstwo opowiedzenia się Po-
laków po stronie Sowietów. O tych spra-
wach w „Wołyniu zdradzonym” wspomi-
nam marginalnie.

Piszę więcej o sytuacji w innej części
okupowanej RP, a mianowicie na Wołyniu
w 1943 r., kiedy bolszewicy byli jeszcze
daleko. Wtedy ze strony niemieckiej doszło
do działań, jakie można uznać za zmie-
rzające do ograniczenia skali ludobójstwa
Polaków. Nie wynikało to oczywiście
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z sympatii niemieckich władz okupacyj-
nych do narodu polskiego, lecz z prag-
matyzmu. W 1943 r. UPA przystąpiła do
antyniemieckiej rebelii, na którą nałożyła
się eksterminacja Polaków. Niemcy zaczęli
tracić kontrolę nad Wołyniem. Zawalony
został plan kontyngentów żywnościowych
dla armii. Chcąc zaprowadzić jako taki
porządek, Niemcy zaczęli wydawać polskiej
samoobronie broń, aby ta przywróciła
porządek na kontrolowanych przez siebie
terenach, a także wznawiała dostawy żyw-
ności. Innym działaniem było tworzenie
formacji policyjnych (tzw. zielonych). Te
posterunki polskiej policji w szeregu miejs-
cowości odpierały ataki banderowców.
Niemcy sprowadzili też utworzony na te-
renie Generalnego Gubernatorstwa osła-
wiony 202. batalion Schutzmannschaft,
a także powołali już na miejscu z Woły-
niaków jeszcze jeden batalion. Obie te
formacje walczyły z UPA. Nie można
wreszcie zapomnieć, że wielu Polaków
przeżyło ludobójstwo banderowskie pod
osłoną niemieckich garnizonów w mias-
tach Wołynia. Z tych powodów, co para-
doksalne, Niemcy, realizując własne in-
teresy, pomogli Polakom. 

Przejdźmy do 27. Dywizji AK i Akcji
„Burza”. Pisze pan, że dywizja miała
do wyboru trzy scenariusze: racjonalny
czyli głęboką konspirację, romantyczny
czyli walkę z Niemcami przeciw So-
wietom oraz obłędu czyli współpracę
z Sowietami przeciw Niemcom. Dla-
czego ostatni scenariusz był gorszy
od przedostatniego?

Kiedy w 1944 r. Wołyń zaczęły zalewać
oddziały Armii Czerwonej, stało się jasne,
że jeden nasz wróg schodzi ze sceny,
a inny na nią wkracza. Jak mówił genialny
Władysław Studnicki, groźny jest nie ten

nieprzyjaciel, który odchodzi, a ten który
przychodzi. Było jasne, że Niemcy wojnę
przegrają, że nie stanowią już zagrożenia
dla niepodległości Polski. Wyłaniało się
nowe, moim zdaniem poważniejsze za-
grożenie. Jasne było, że jeżeli Polska straci
niepodległość, to na rzecz Sowietów. 

Polską tradycją była obrona ziem
wschodnich przed najazdami rosyjskim,
a następnie sowieckimi. Z kolei w 1944 r.
stało się coś zdumiewającego. AK zaczęła
witać Sowietów przychodzących do Polski.
Można było zachować się romantycznie
jak polscy powstańcy z XIX wieku, spró-
bować wstrząsnąć sumieniem świata, sta-
wić zbrojny opór wkraczającej Armii Czer-
wonej, niekoniecznie we współpracy z Nie-
mcami. Nie podpowiadam tego scena-
riusza, bo skończyłby się on masakrą.
Bolszewicy rozjechaliby AK jak walec.
Można było również zrobić też coś roz-
sądnego, czyli powstrzymać się od jakie-
gokolwiek działania. W sytuacji walki
Niemców z bolszewikami należało oddziały
AK rozpuścić, a wcześniej skupić się na
obronie cywilów przed banderowcami.
Dowództwo AK nie wybrało ani drogi ro-
mantycznej, ani realistycznej. Wybrało
drogę absurdu. Czyli współpracy z mor-
dercami z katyńskiego lasu, wspierania
bolszewickiego zaborcy. Akcja „Burza”
zakończyła się katastrofą. Wpierw oddziały
AK wykrwawiły się w walce z Niemcami,
następnie ich resztki trafiły do sowieckich
aresztów.

Mówimy o realizmie, którego brak za-
rzuca pan architektom „Burzy” czy
powstańcom warszawskim. To samo
można jednak zarzucić również żoł-
nierzom wyklętym, a jednak sposób,
w jaki ocenia pan antykomunistyczną
partyzantkę w „Skazach na pancerzach”,
jest znacznie bardziej wyrozumiały. 
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Armią Krajowa w trakcie Akcji „Burza”
walczyła z cofającymi się Niemcami, a żoł-
nierze wyklęci – z nowym okupantem,
czyli Sowietami. Jest to różnica zasadnicza.
Obie walki były straceńcze, ale walka żoł-
nierzy wyklętych była przynajmniej lo-
giczna. Po drugie w przypadku żołnierzy
wyklętych wybór między walką, a jej za-
niechaniem był wyborem rodzaju śmierci.

Taki żołnierz mógł zginąć honorowo z bro-
nią w lesie albo dać się zgnoić w katowni
UB lub NKWD. Decydował o sobie, więc
miał pełne prawo by wziąć karabin i iść
do lasu. Z kolei generał Tadeusz Bór-Ko-
morowski, wydając decyzję o wybuchu
Powstania Warszawskiego, decydował nie
tylko o losie własnym, ale również o losie
milionowego miasta. Bez tego rozkazu
150 tysięcy Warszawiaków i 17 tysięcy
żołnierzy AK, po prostu by przeżyło. Walkę
żołnierzy wyklętych porównałbym raczej
do powstania w getcie warszawskim, a nie
do powstania warszawskiego. Chodziło
tam w dużej mierze o godną śmierć. 

To odważne stwierdzenie. Zna pan ja-
kieś badania, które by je uprawomoc-
niały? 

Wystarczy poczytać wspomnienia wyklę-
tych. Żołnierze podziemia poakowskiego,
którzy walczyli wcześniej z Sowietami na
Wileńszczyźnie (jak np. Zygmunt Szen-
dzielarz „Łupaszka”), albo żołnierze pod-
ziemia narodowego ścierający się z od-
działami Armii Ludowej czy Gwardii Lu-
dowej, po prostu nie mogli się ujawnić.
Nie mieli żadnych perspektyw funkcjo-
nowania w komunistycznej Polsce. Nowe
władzy zemściłyby się na nich w sposób
straszny. Znamy wiele przypadków żoł-
nierzy, którzy wychodzili z lasu, wierząc
amnestiom ogłaszanym przez komunistów.
Kończyło się to aresztowaniami albo po-
wrotem do lasu. Byłych oficerów i żołnierzy
oddziałów partyzanckich AK czy Naro-
dowych Sił Zbrojnych nowa władza prze-
śladowała bezwzględnie. 

Chciałem przejść do tematu kluczo-
wego w pana publicystyce historycznej.
W zakończeniu „Obłędu ‘44” pisał pan:
„W polityce międzynarodowej nie liczy
się honor, nie liczą się układy sojusz-
nicze i obietnice. Nie liczy się moral-
ność, demokracja i wszelkie inne
wzniosłe ideały. Nie liczą się nawet
najpiękniejsze gesty i ofiary. W polityce
międzynarodowej liczy się tylko siła”.
Wiemy z pana publicystyki, że w imię
zachowania substancji narodowej moż-
na się sprzymierzyć z Hitlerem. Co
jeszcze można zrobić? Gdzie jest gra-
nica szeroko rozumianego łajdactwa? 

Tą granicą jest krzywda innych ludzi.
Jeżeli rozważymy kwestie współpracy roz-
maitych państw europejskich z III Rzeszą
w trakcie II wojny światowej, to zobaczy-
my, że sprawa jest bardzo niejednoznacz-
na. Finlandia przekazała Niemcom ośmiu
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Żydów, Bułgaria ze swojego przedwojen-
nego terytorium nie wydała żadnego. Tak-
że Włochy starały się robić wiele, aby
ochronić swoich żydowskich obywateli
przed Zagładą. Podobnie postępowały
Węgry admirała Miklósa Horthy’ego, które
bardzo długo prowadziły grę, polegającą
na odrzucaniu niemieckich sugestii do-
tyczących możliwości deportacji węgier-
skich Żydów do Auschwitz. Była ona sku-
teczna do momentu, gdy podjęto próbę
nawiązania zakulisowego porozumienia
z aliantami zachodnimi. Dowiedziawszy
się o tym, Niemcy dokonali w 1944 r.
puczu wojskowego, w rezultacie czego
pociągi do Auschwitz ruszyły. Ale mamy
też inne przykłady. Paskudny reżimek
chorwackich ustaszy w Chorwacji niemalże
licytował się z Niemcami w makabrycznych
mordach na Żydach i Serbach. Słowacja
ks. Tisy, znajdująca się pod całkowitą
kontrolą nazistów, jest kolejnym odraża-
jącym przykładem. Widać więc, że była
zasadnicza różnica między reżimami ko-
laboranckimi, a państwami sojuszniczymi
Rzeszy. Żydzi mieszkający na terenie tych
ostatnich znajdowali się w znacznie lepszej
sytuacji niż Żydzi mieszkający w Polsce.
To samo dotyczy zresztą Polaków. Niemcy
dlatego zamordowali tylu Polaków, że
prowadzili z Polską wojnę, a potem wpro-
wadzili w Polsce brutalny reżim okupa-
cyjny. Gdybyśmy byli sojusznikami Nie-
miec – nie byłoby ani wojny polsko-nie-
mieckiej, ani okupacji. Polacy i polscy
Żydzi nie byliby mordowani przez Nie-
mców. Sprzymierzony z Rzeszą polski
rząd z siedzibą w Warszawie mógłby chro-
nić swoich obywateli. Rząd emigracyjny
w Londynie oczywiście takiej możliwości
nie miał. Niemcy w okupowanej Polsce
robili co chcieli.

Jeżeli więc dziś jako realiści mówimy,
że należało zagryźć zęby i przyjąć ofertę

niemiecką w 1939 r., to nie kierują nami
zbrodnicze instynkty, nie chcemy, aby
Polacy kogoś mordowali. Przeciwnie, cho-
dzi nam o to, że można było uniknąć
straszliwego dramatu, jakim była okupacja
Polski przez Niemców, a także przez So-
wietów. Potwornym zbrodniom niemiec-
kim na Polakach i Żydach można było
zapobiec zawierając sojusz z Hitlerem.
To wielki paradoks historii.

Widzę w pana rozumowaniu dwie luki.
Po pierwsze brak mi odpowiedzi na
regularnie podnoszoną wątpliwość
o ideologię nazistowską jako prze-
szkodę dla ewentualnego porozumienia
z Niemcami. Po drugie, geopolityka
wydaje się być bezlitosna. Jakby Pol-
ska ruszyła z Niemcami na Sowietów
w 1939 r., to dywizje Wehrmachtu mu-
siałyby się przemieszczać przez nasze
terytorium, co musiałoby doprowadzić
do uzależnienia od Niemiec. Tak stało
się na Węgrzech w 1944 r. 

Jak pan zauważył, Wehrmacht opanował
Węgry w 1944 r. To znaczy, że nastąpiło
to pięć lat później aniżeli w Polsce. Gdyby
podobny scenariusz został zrealizowany
w naszym kraju - krwawa okupacja trwa-
łaby znacznie krócej. Istnieje też możli-
wość, że Polska po wspólnym z Niemcami
pokonaniu Związku Sowieckiego mogłaby
próbować zmienić front jak zrobiła to
Rumunia, Finlandia, jak bezskutecznie
próbowały zrobić to Węgry. Prawdopo-
dobnie wówczas doszłoby do konfliktu
polsko-niemieckiego, który mógłby po-
toczyć się w różnych kierunkach. W 1939 r.
nie było dobrego wyjścia. Należało więc
grać na czas. Zawarcie kompromisu z Nie-
mcami (do czego oni dążyli!) opóźniłoby
wejście Polski do wojny, co odpowiadałoby
zaleceniom marszałka Józefa Piłsudskiego. 
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Dlaczego jest pan pewien, że Hitler
dotrzymałby danego słowa? Był to
człowiek kierujący się często emocjami. 

Hitlera nieraz przedstawiano w karyka-
turach jako samotnika walczącego z całą
Europą, tymczasem w rzeczywistości miał
on licznych sojuszników; Włochów, Ja-
pończyków, Finów, Bułgarów i innych.
Doświadczenia tych narodów pokazują,
że mimo paskudnych cech charakteru
i popełnionych przerażających zbrodni,
Hitler dotrzymywał wierności swoim so-
jusznikom. Powiem więcej – był pod tym
względem znacznie bardziej lojalny niż
Winston Churchill, którego wybraliśmy
na swojego sojusznika. 

Będę drążył. Wydarzenia lata 1941 r.
pokazują, że w Europie Wschodniej
było wielu chętnych do współpracy
z Hitlerem. Ukraińscy nacjonaliści stwo-
rzyli rząd na czele z Jarosławem Stećką,
który zadeklarował utworzenie niepo-
dległej Ukrainy, ściśle współpracującej
z III Rzeszą. Na Litwie powstał analo-
giczny rząd Juozasa Ambrazevičiusa.
Niemcy nie chcieli jednak współpracy
w walce o Lebensraum z narodami,
które znajdowały się nisko w hierarchii
rasowej. Sądzę, że z Polakami byłoby
podobnie. 

W scenariuszu, o którym rozmawiamy,
Polska nie byłaby terytorium okupowanym
przez Związek Sowiecki, na który wchodzą
Niemcy i decydują, czy utworzą tam ma-
rionetkową Polskę, czy też tego nie zrobią
(jak w przypadku Litwy, Ukrainy, czy
białej Rosji). Polska w 1939 r. była realnie
istniejącym krajem, którego Hitler po-
trzebował do realizacji swoich koncepcji
geopolitycznych. Mieliśmy milionową ar-
mię i struktury państwowe. Ukraina i Litwa

to złe analogie. Rozważając to jak poto-
czyłyby się losy Polski, gdyby przymierzyła
się z Rzeszą należy analizować przykłady
już istniejących państw, które poszły tą
drogą - Finlandii, Włoch, Rumunii czy
Węgier. Dyskusja między badaczami i pub-
licystami dotyczy tylko tego, czy na ewen-
tualnym sojuszu Polska wyszłaby dobrze
czy źle. 

Regularnie podkreśla pan w swoich
książkach, że Związek Sowiecki jest
większym złem aniżeli III Rzesza. To
stwierdzenie nieco dziwi, biorąc pod
uwagę, że wychodzi spod ręki Polaka.
Amerykański historyk Timothy Snyder
w słynnych „Skrwawionych ziemiach”
pisze, że z rąk Niemców zginął milion
etnicznych Polaków, z rąk Sowietów –
100 tysięcy. Polscy historycy mówią
o 150 tysiącach ofiar sowieckich i prze-
szło 2 milionach niemieckich. Krwawa
statystyka nie jest sprzymierzeńcem
pana teorii. I to nawet jeżeli wspomnimy
długo przemilczane ofiary akcji anty-
polskiej NKWD. 

Sądzę, że czeka nas jeszcze wiele badań,
zanim ustalimy dokładnie jakie były pol-
skie straty w II wojnie światowej. Przede
wszystkim jednak ogrom zbrodni nie-
mieckich popełnionych na Polakach jest
głównym powodem, dla którego należało
znaleźć z III Rzeszą jakieś modus vivendi.
Odrzucenie propozycji sojuszu ze strony
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Hitlera spowodowało wybuch jego szału
i doprowadziło do wszystkich fatalnych
następstw, o których już mówiłem. 

Z kolei próbując porównać dwa reżi-
my, o których mowa, to należy pamiętać,
że jesteśmy przede wszystkim ludźmi.
Według „Czarnej księgi komunizmu” liczba
ofiar systemów komunistycznych, to 100
milionów ofiar. Są to dane według nie-
których badaczy zaniżone. III Rzesza zdą-
żyła wymordować znacznie mniej ludzi.
Hitler był wściekłym gorylem wpuszczo-
nym do składu porcelany. Goryl wrzeszczy,
wyje, uderza maczugą, ale po jakimś czasie
przyjeżdża policja, która go odstrzeliwuje.
Na tym historia wściekłego goryla się
kończy. Taki goryl może narobić szkód,
ale jest to krótkie zjawisko, z jakim można
sobie szybko poradzić. Z kolei bolszewizm
jest najbardziej piekielną ideologią, jaka
kiedykolwiek istniała na świecie. Przy-
pomina polipa albo potworną straszliwą
ośmiornicę, która swoimi mackami owija
całą ludzkość, dąży do opanowania całej
planety i deprawuje duszę człowieka. Ode-
tniesz jedną mackę – odrasta pięć kolej-
nych. Józef Mackiewicz pisał, że Niemcy
robili z nas bohaterów, a bolszewicy robili
z nas gówno. Bolszewizm rozbijał więzy
międzyludzkie, doprowadzał do sytuacji,
w których dzieci donosiły na własnych
rodziców (przykład Pawki Morozowa, któ-
ry wydał własnego ojca), a wszelka ludzka
przyzwoitość zanikała. Destrukcyjny, de-
moralizujący wpływ, jaki ta ideologia
miała na jednostkę był znacznie większy
niż w przypadku narodowego socjalizmu. 

Puśćmy wodze fantazji. Jaką politykę
historyczną prowadziłby Piotr Zycho-
wicz jako prezes IPN?

W ogóle nie prowadziłbym polityki his-
torycznej (śmiech). Gdyby taka propozycja

się pojawiła, to bym ją odrzucił. Nie chciał-
bym mieć nad sobą polityków, którzy
dyktowaliby mi, co należy mówić i jak
pisać o historii. „Polityka historyczna”
jest pięknym eufemizmem na oznaczenie
zwyczajnej propagandy. Krótko mówiąc
możemy sobie wyobrazić państwo jako
firmę, która ma swoją komórkę ds. PR.
I ta komórka prowadzi różnego rodzaju
kampanie, w ramach których uwypuklamy
i wyolbrzymiamy wszystkie wspaniałe
rzeczy z naszej przeszłości, a te mniej
chwalebne zamiatamy pod dywan. Jest
to pisanie i mówienie pół-prawdy. Ja na
takie zabawy jestem już trochę za stary,
mimo że nie mam jeszcze czterdziestki
(śmiech).

Jest też inny nurt polityki historycznej.
Jedni nazwaliby go nurtem krytycznym,
inni pedagogiką wstydu. Prowadzi go
np. Jan Tomasz Gross. 

Jest to kolejny dowód na to, że polityka
historyczna nie jest zajęciem, którym po-
winni zajmować się poważni ludzie. Spra-
wa relacji polsko-żydowskich w okresie
II wojny światowej nam to pokazuje. Pro-
wadzący obecnie politykę historyczną
w Polsce próbują nas przekonać, że głów-
nym zajęciem Polaków podczas II wojny
światowej było ratowanie Żydów. Ale
mamy też środowisko, które próbuje nas
przekonać, że głównym zajęciem Polaków
było denuncjowanie, szantażowanie i mor-
dowanie Żydów. Oba te obrazy są oczy-
wiście dalekie od prawdy historycznej.
Ta zaś interesuje mnie bardziej niż pro-
pagandowe narracje lewicy i prawicy. 

Ale pan też w swojej publicystyce his-
torycznej prezentuje pewną narrację.
Jak w zgodzie z nią wyglądałby panteon
polskich bohaterów?
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Nie sądzę, ażeby powinien on ulec po-
ważnym korektom. Bohaterem jest czło-
wiek dokonujący bohaterskiego czynu –
jak na przykład Witold Pilecki, który do-
browolnie poszedł do Auschwitz, jak Da-
nuta Siedzikówna „Inka”, jak Zygmunt
Szendzielarz „Łupaszka”. Za to niewąt-
pliwie z polskiego panteonu należałoby
usunąć postacie, które popełniły kata-
strofalne błędy polityczne, strategiczne
i militarne. Mam tu na myśli choćby ge-
nerała Tadeusza Bora-Komorowskiego
i innych oficerów Komendy Głównej AK,
których lekkomyślne rozkazy doprowadziły
do zniszczenia Warszawy i rozbicie pol-
skiego podziemia. 

Ostatnio mieliśmy dyskusję o Bryga-
dzie Świętokrzyskiej NSZ. Bronił pan
historycznych wyborów tej formacji.
Są to polscy bohaterowie?

To zależy. W tej formacji było wielu ludzi,
którzy mieli różne dokonania. Jeżeli któryś
z żołnierzy i oficerów Brygady dokonał
bohaterskich czynów na polu bitwy, to
jest polskim bohaterem. Jeżeli nic takiego
nie zrobił – bohaterem nie jest. Tak jak
wspominałem, nie wierzę w bohaterstwo
kolektywne, ani w kolektywną winę. Ludzi
należy rozliczać i oceniać indywidualnie.

Pozytywnie oceniam natomiast decyzję
dowództwa Brygady o wycofaniu się na
Zachód. 

Dyplomatycznie. W takim razie poruszę
jeszcze bardziej kontrowersyjną kwes-
tię. Odnoszę wrażenie, że umiarkowa-
nie pozytywnie w „Wołyniu zdradzo-
nym” ocenia pan 202 Batalion Schut-
zmannschaft. 

Wobec 202. Batalionu stosuję dokładnie
to same kryterium oceny jak wobec Bry-
gady Świętokrzyskiej. I każdej innej pol-
skiej organizacji wojskowej. Nie wierzę
w bohaterskie armie, ani w bohaterskie
narody. Wierzę tylko w bohaterskich ludzi.
Ci żołnierze 202. Batalionu, którzy dzielnie
walczyli z banderowcami, byli bohaterami.
Jego członkowie, mordujący ukraińskie
kobiety i dzieci, byli zbrodniarzami. Wresz-
cie w batalionie były jednostki, mające
na koncie zarówno uczynki bohaterskie,
jak też zbrodnicze. Pokazuje to, że historia
nie jest czarno-biała. Jest pełna parado-
ksów szarości i skomplikowanych ludzkich
losów I to sprawia że jest ona ciekawa
i fascynująca, w odróżnieniu od polityki
historycznej pisanej w duchu patriotycznej
akademii dla gimnazjalistów. 
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W zbliżających się wyborach parlamen-
tarnych najmłodsi wyborcy znów zapewne
będą stanowić najmniej zdyscyplinowaną
grupę elektoratu. Czy to dlatego, że nie
mają na kogo głosować, bo partie nie
mają dla nich sensownej oferty – czy też
partie nie tworzą dla młodych oferty, bo
ci i tak nie głosują? Odpowiedź na to py-
tanie jest jak próba rozwiązania zagadki,
co było pierwsze – jajko, czy kura. Faktem
jest jednak, że mało kto walczy o głosy
młodych, szukając odpowiedzi na ich pro-
blemy. A coraz lepiej widać, że trapi ich
cały splot kłopotów, tworzących pułapkę,
z której trudno się wyrwać.

Późną wiosną w Polsce i w USA uka-
zały się, zupełnie niezależnie od siebie,
dwie bardzo korespondujące ze sobą książ-
ki. W pierwszej z nich, „The Theft of the
Decade”, dziennikarz „The Wall Street
Journal” Joseph C. Sternberg udowadnia,
że urodzone między końcem II wojny
światowej a wejściem na rynek pigułki
antykoncepcyjnej pokolenie „boomersów”
okradło swoje dzieci – milenialsów, czyli
ludzi mających dziś ok. 20-40 lat. Druga,

„Pokolenie ’89. Młodzi wobec transfor-
macji” ekonomisty Jakuba Sawulskiego,
z pozoru dotyka innej problematyki,
mianowicie stosunku ludzi młodych do
ostatnich 30 lat historii Polski. Jednak
w rzeczywistości jest także aktem oska-
rżenia wobec pokolenia naszych rodzi-
ców. A pokolenie to przygotowało nam
do życia świat, w którym coraz trudniej
jest mieszkać. 

Pod górkę od kolebki

Lista zarzutów jest długa: od rynku pracy
przez mieszkalnictwo i edukację po system
emerytalny. W polskich warunkach ozna-
cza to, że młody człowiek najpierw idzie
do szkoły, która jest przestarzała w formie
i treści. Zamiast dostarczać umiejętności
odnajdywania się w złożonym współczes-
nym świecie, trzyma się starych, pruskich
metod nauczania z nauczycielem-men-
torem stojącym przy tablicy i uczniami
biernie reagującymi na jego tyrady (pisali
o tym u nas Piotr Jesionowski i Jarema
Piekutowski). W epoce, w której znale-

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

Czy chodzi o pracę, mieszkalnictwo czy przyszłe emerytury – młodzi
ludzie mają najbardziej pod górkę. W Polsce, ale i na świecie. Jeśli to się
nie zmieni, czeka nas brutalna walka pokoleń

młodzi muszą walczyć o swoje
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zienie odpowiedzi na frapujące nas pytanie
w internecie to kwestia sekund, każe się
uczniom wkuwać ogromną ilość wiedzy,
która prędzej czy później i tak wyparuje. 

Szkoła nie przygotowuje także do od-
nalezienia się na rynku pracy. Co prawda
w przeszłości próbowano coś z tym zrobić,
niestety rząd Prawa i Sprawiedliwości
swoją polityką w stylu retro cofnął nas
do czasów sprzed reformy edukacji AWS-
UW, która pomogła nam, zdaniem Sa-
wulskiego, zwalczać nierówności dostępu
do szkolnictwa i wywindowała nas na
szczyty rankingu PISA. Likwidacja gim-
nazjów ma cofać ten proces.

Gdy już człowiek zaczyna pracować,
trafia na problemy związane z rynkiem
pracy, w dużej mierze opartym na umo-
wach cywilnoprawnych i czasowych. Jeśli
chodzi o te drugie, jesteśmy europejskim
liderem – „w Polsce pracuje w ten sposób
aż 28 proc. pracowników najemnych,
podczas gdy średnia w państwach UE
wynosi 12 proc.”. To przede wszystkim
ludzie młodzi: na „czasówkach” pracuje
w Polsce 71 proc. pracujących w wieku
15-24, zaś w wieku 25-34 – 35 proc. Ma
to swoje złe skutki w postaci niestabilności
zatrudnienia. Prace na umowach czaso-
wych są też „gorzej opłacane (bez uza-
sadnienia), dają mniejsze możliwości po-
szerzenia kwalifikacji, wiążą się ze słabszą

ochroną praw pracowniczych i cechują
niższymi standardami pracy oraz dają
mniejsze poczucie stabilności i bezpie-
czeństwa”.

Z tego, ale nie tylko tego powodu,
młodzi ludzie mają też mniejsze szanse
na znalezienie lokum. Jak podaje Sawulski,
aż 46 proc. Polaków w wieku 25-34 lat
mieszka nadal z rodzicami, i to nie dlatego,
że są wiecznymi dziećmi, ale po prostu
dlatego, że trudno im znaleźć własne „M”.
Polski rynek mieszkaniowy jest bowiem
podzielony na trzy niedomagające seg-
menty: mieszkania własnościowe, których
jest mało, są drogie i wymagają nierzadko
długoletnich, wysokich kredytów, miesz-
kania na wynajem, których również jest
mało, i mieszkania socjalne, których jest
jeszcze mniej. To wpływa również na
dzietność (także w połączeniu z małą do-
stępnością np. żłobków), co z kolei w ra-
mach naszego systemu emerytalnego po-
woduje, że czeka nas na starość głodowe
zaspokojenie naszych potrzeb. Sawulski
na przykładzie emerytur pokazuje, jak
rząd PiS kosztem młodych ludzi wspiera
starszych – wydając grube miliardy na
trzynaste emerytury tych, którzy staty-
stycznie mają się zdecydowanie lepiej niż
reszta społeczeństwa. Jak podaje autor,
w 2017 roku przeciętny dochód rozpo-
rządzalny na jedną osobę w gospodar-
stwach domowych emerytów był o 2 proc.
wyższy niż średnio w całej gospodarce.
Ponadto dochód na osobę poniżej mini-
mum egzystencji uzyskiwało 3,6 proc.
osób w wieku powyżej 65 lat, gdy wśród
osób w wieku 18-64 lat było to 4,4 pro-
centa. PiS obniżył też wiek emerytalny,
co w połączeniu z wydłużającym się życiem
oznacza niskie świadczenia na starość lub
konieczność dopłacania do systemu z pie-
niędzy podatników.
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Winni politycy

Wiele z tych problemów powtarza się
w innych częściach globu. Jak pisze Ster-
nberg, w USA „w 2014 roku mieszkanie
z rodzicami było najczęstszym warunkiem
mieszkaniowym młodych osób w wieku
18-34 – pierwszy raz od stu trzydziestu
lat. Około 32 proc. osób w tym wieku
wprowadziło się z powrotem do domu
(lub nigdy go nie opuściło) w porównaniu
do 31,6 proc. osób mieszkających we włas-
nym domu z partnerem lub małżonkiem.
Pozostała jedna trzecia mieszka ze współ-
lokatorami, dziadkami, akademiku (lub
więzieniu)”. Problem powtarza się także
w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Ja-
ponii, gdzie kłopoty z pracą i mieszkaniowe
są także jednym z paliw „seksualnej re-
cesji” – z jednego badania wynika, że 42
proc. mężczyzn i 44 proc. kobiet w wieku
18-34 lat nigdy nie uprawiała seksu, zaś
mniej niż 40 proc. mężczyzn i mniej niż
60 proc. kobiet chce wziąć ślub. Co oczy-
wiście przekłada się też na niską dzietność. 

Winę za wiele problemów ponosi
państwo. Weźmy za przykład kwestię
głośnych ostatnio kredytów studenckich.
To ogromny problem – w 2018 roku sku-
mulowane długi studenckie wynosiły 1,4
bln dolarów (większą wartość mają tylko
kredyty mieszkaniowe). 10-12 proc. dłuż-
ników spóźnia się co najmniej 90 dni ze
spłatą kolejnej raty. 

Jak wskazuje Sternberg, problemem
nie jest to, że studenci muszą się zadłużać,
ale że często zadłużają się na bzdurne
studia, których zresztą nie kończą. Po-
wołując się na książkę Sandy Baum „Stu-
dent Debt. Rhetoric and Realities of
Higher Education Financing”, pisze, że
w 2014 roku aż 34 proc. tych, którzy
w momencie opuszczania szkoły byli winni
mniej niż 5 tys. dolarów, nie wywiązywało

się ze spłacania długu, podczas gdy pro-
blemy z płatnościami miało 18 proc. tych,
którzy byli winni ponad 100 tys. dolarów.
O premii edukacyjnej decyduje przede
wszystkim to, czy się skończyło studia,
choć nie tylko. A. P. Carnevale, B. Cheach
i A. R. Hanson wskazują, że mediana za-
robków absolwentów nauk przyrodni-
czych, matematyki czy kierunków tech-
nicznych wyniosła w latach 2009-2013
43 tys. dolarów, w przeciwieństwie do
sztuk wyzwolonych i kierunków huma-
nistycznych, gdzie wyniosła 29 tys. dola-
rów. „To nadal więcej niż w przypadku
mediany pracowników ze średnim wy-
kształceniem (22 tys. dolarów – przyp.
aut.), ale być może nie aż o tyle więcej,
o ile miałby nadzieję dostawać więcej
ktoś, kto wydał 20 tys. dolarów rocznie
na studia licencjackie i niedługo będzie
musiał spłacić kredyt” – pisze Sternberg.

Winę ponoszą politycy, którzy chcieli
jak najmocniej rozpowszechnić wyższe
wykształcenie i w tym celu wprowadzili
politykę subsydiowania kredytów studen-
ckich, tworząc w ten sposób nadmierny
popyt na usługi edukacyjne. Sternberg
obarcza winą programy dofinansowujące
studia ubogim studentom, ulgi podatkowe
dla gospodarstw domowych, które płacą
za naukę, czy subsydiowanie kredytów
o niskim oprocentowaniu. Publicysta kry-
tykuje także to, że brakuje mechanizmów,
które pozwalałyby pożyczkodawcom badać
zdolność kredytową studenta i ustalać
pod nią wysokość odsetek.

Kwestią nieodczuwalną bezpośrednio,
ale znaczącą zwłaszcza w rozłożeniu w cza-
sie jest także to, jaki jest efekt fiskalny
takich a nie innych decyzji w ramach fi-
nansów publicznych, podejmowanych
w odniesieniu do osób starszych i młod-
szych. Sternberg opisuje koncepcję ra-
chunkowości pokoleniowej (generational
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accounting), opracowaną przez ekono-
mistów L. J. Kotlikoffa, A. J. Auerbacha
i J. Gokhale’a. Po jednej stronie bilansu
mamy przewidywalną sumę podatków,
płaconych przez wszystkich aktualnie ży-
jących podatników danego państwa przez
całą przewidywalną długość życia. Po dru-
giej stronie – korzyści, jakie mieliby otrzy-
mywać z tytułu aktualnych uprawnień.
Jak wskazuje Sternberg, jeszcze nikt nie
wskazał rozwiniętego państwa, w którym
bilans ten byłby dodatni. Gdyby chcieć
zrównoważyć ten rachunek, należałoby
przykładowo w USA albo jednorazowo
zwiększyć wpływy do budżetu federalnego
o 64 proc., albo ściąć wszystkie wydatki
o 40 proc. Jako że to się nie stanie, oznacza
to permanentne dalsze zadłużanie się. 

Wojna pokoleń się zbliża

„Największa kradzież fiskalna ze wszyst-
kich, jakich boomersi dokonali przez ostat-
nią dekadę, polega na pozbawieniu ich
dzieci z pokolenia milenialsów wyboru
fiskalnego. Milenialsi w coraz większym
stopniu nie mają dobrych opcji do wyboru,
jeśli chodzi o rozwiązanie tych proble-
mów” – pisze Sternberg. Takie podejście
coraz częściej pojawia się w dyskursie
publicznym – i zaczyna się nasilać. Sym-
ptomatyczna w tym kontekście jest droga
Pawła Dobrowolskiego, który przez lata
zajmował się tym tematem, przede wszyst-
kim w kontekście systemu emerytalnego.
Jeszcze w 2008 roku pisał grzecznie:
„Prosimy o sprawiedliwsze rozłożenie cię-
żarów starzenia się społeczeństwa”.
W 2014 roku już bez ceregieli opisywał
„Sześć sposobów, na które starzy wych…
li młodych”. Kłopot w tym, że ma to miejs-
ce póki co na płaszczyźnie dyskusji pub-
licystyczno-naukowej. Do młodych przekaz
ten systemowo jeszcze nie dotarł, ponie-

waż – jak wykładał znów Dobrowolski –
„nie ma żadnego konfliktu pokoleń, bo
młodzi nie widzą i nie wiedzą jak są wy-
korzystywani. Konflikt będzie, gdy młodzi
zrozumieją skalę redystrybucji między-
pokoleniowej od młodszych do starszych
za dekadę do dwóch dekad. Ale wtedy
będzie za późno by uniknąć brutalnego
zderzenia pokoleniowych egoizmów”. 

W ramach tej walki – o ile szala zwy-
cięstwa będzie przechylać się na stronę
młodych – może np. zostać poddana
w wątpliwość natura uprawnień emery-
talnych jako „praw słusznie nabytych”.
Jeśli w kasie będzie brakować pieniędzy,
otwarta będzie droga do obniżenia świad-
czeń. To zresztą na świecie już się dzieje
(Sternberg w swojej książce opisuje lokalne
obniżki bądź przymiarki do nich, z jakimi
można spotkać się w USA). Perspektywa
młodych ludzi powinna być zauważona –
i to nie tylko ze względu na samych mło-
dych, ale także ze względu na pokój spo-
łeczny, któremu zagraża narastający mię-
dzypokoleniowy konflikt interesów.
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Rodzi to oczywiście swoje problemy.
Po pierwsze, wielu młodych nie jest świa-
domych kłopotu, ponieważ duża jego część
dotyczy przyszłości, nieraz odległej. Tak
jesteśmy skonstruowani, że o emeryturach
najwięcej myślą… emeryci. Po drugie zaś
myślenie kategoriami interesu pokole-
niowego (podobnie zresztą jak każdego
innego interesu partykularnego) jest
sprzeczne z wizją polityki zarówno jako
realizacji dobra wspólnego, które nie jest
tylko sumą dóbr partykularnych, jak
i z koncepcją polityki jako jednego ze
sposobów zarządzania dobrami wspólnymi
(czy też dobrami wspólnej puli). Tym bar-
dziej, że nie mówimy tu o spisku starszych
przeciw młodszym; za obecnymi rozwią-
zaniami stoi często wrażliwość i doktryna
solidarności międzypokoleniowej, reali-
zowanej przez państwową redystrybucję.
Starsi zresztą także często pomagają młod-
szym, czy to udzielając im dachu nad gło-
wą, opiekując się dziećmi czy pomagając
im finansowo. Obecna sytuacja prowadzi
jednak do takich paradoksów, jak wyko-
rzystywanie trzynastej emerytury (na
którą środki uzyskano przecież przynaj-
mniej po części z podatków ściągniętych
z pracujących) do finansowej pomocy
dzieciom czy wnukom – lepiej więc się
nimi zająć niż je ignorować w imię źle ro-
zumianego szacunku dla starszych.

Wykorzystajmy wybory

Wbrew pozorom nie chodzi o to, by im
dosypać rządową trzynastkę czy czter-
nastkę, ale także nie oznacza to pozosta-
wienia wszystkiego rynkowi. Sternberg,
który także zauważa problem umów cza-
sowych, obarcza winą za dualny rynek
pracy sztywne kodeksy, które chronią sta-
rych i ich miejsca pracy, a uderzają w mło-
dych. Ma rację, także w polskim kontek-

ście, jednak jeśli obawiamy się, że wówczas
wszyscy wylądują na „czasówkach”, mo-
żemy budować jakąś formę flexicurity,
w której elastycznemu rynkowi pracy bę-
dzie towarzyszyć siatka socjalna dla bez-
robotnych i pomoc w dostosowaniu włas-
nych kompetencji do zmieniającej się rze-
czywistości. Z kolei jedną z przeszkód,

jeśli chodzi o powstania atrakcyjnego ryn-
ku mieszkań na wynajem, jest nadal res-
trykcyjne prawo chroniące lokatorów. By
jednak nie doprowadzić potencjalnie do
plagi bezdomności, należałoby także my-
śleć o rozbudowie mieszkań socjalnych,
do których w razie potrzeby właściciele
mogliby eksmitować niepłacących za wy-
najem lokatorów.

Pomysłów może być sporo, jednak
ważna jest przede wszystkim zmiana per-
spektywy, w której młodzi sobie jakoś
poradzą. Owszem, poradzą sobie – ucie-
kając z braku wiary w system emerytalny
na „śmieciówki” lub do szarej strefy, re-
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zygnując z posiadania rodziny czy wyjeż-
dżając za granicę, gdzie co prawda ich
rówieśnicy spotykają się z podobnymi
problemami, jednak mogą dzięki mniej-
szym wymaganiom stanowić atrakcyjną
wobec nich konkurencję na rynku pracy.
Tym powinni zajmować się oczywiście
przede wszystkim młodzi, bo przecież
nikt za nich ich interesów nie będzie re-
prezentował. Także młodzi politycy, z czym
jest niestety krucho. Politycy, uważający
niczym Patryk Jaki, że sprawę rozwiąże
głosowanie przeciwko przywróceniu przy-

wilejów SB (cokolwiek to znaczy) czy
przeciwko przyjmowaniu nielegalnych
imigrantów nie są reprezentantami inte-
resów ludzi młodych, tylko inkarnacją
swoich starszych o kilkadziesiąt lat kole-
gów, którzy często o naszych problemach
nie mają zielonego pojęcia.

Wyborcy zaś powinno premiować
tych polityków, którzy te problemy za-
uważają. Pomóc w tym może udział w wy-
borach – bo nikt nie będzie interesował
się takimi sprawami, jeśli nie będzie to
korzystne wyborczo.
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Dziesiątki publikacji medialnych, niezli-
czone spekulacje, zawrotne kwoty, nego-
cjacje z udziałem jednej z największych
państwowych firm i samego premiera.
W końcu umowa sponsorska i spełnienie
marzeń o kontynuowaniu kariery. To his-
toria powrotu Roberta Kubicy do For-
muły 1. Są w niej dwie kontrowersyjne
liczby. 100 mln złotych – najwyższa kwota
w historii, jaką zapłaci polska firma za
kontrakt sponsorski oraz 1 – liczba osób
uprawiających tę dyscyplinę.

Aktualnie obowiązują „Dobre praktyki
w zakresie prowadzenia działalności spon-
soringowej przez spółki z udziałem Skarbu
Państwa” z 2016 roku. Przedstawiają one
pożądane obszary sponsoringowe, takie
jak wychowanie fizyczne, sport dzieci
i młodzieży, sport profesjonalny, inicjatywy
proekologiczne, akcje społeczne, związki
sportowe, działalność kulturalną, naukę
oraz szkolnictwo publiczne. – Chcemy
pomóc dyscyplinom kluczowym dla pol-
skiego sportu, które nie miały dotychczas
odpowiedniego wsparcia sponsoringowe-
go. MSiT odegra rolę think tanku – wy-
jaśniał Witold Bańka, minister sportu

i turystyki. Miało być bardziej rozsądnie,
bardziej masowo i z pożytkiem dla ogółu
społeczeństwa. Krótko po wprowadzeniu
w życie „Dobrych praktyk” zarówno Orlen
jak i Lotos zrewidowały swoje umowy
sponsorskie. Wsparcie stracili między in-
nymi Adam Małysz, Jakub Piątek i… Ro-
bert Kubica. Kto zyskał? Głównie lekko-
atleci i siatkarze, co przełożyło się na
spektakularne sukcesy.

Formuła 1 sportem narodowym?

Kodeks dobrych praktyk działał. Wspar-
ciem sponsorskimi objęto nie tylko kadry
narodowe, największe gwiazdy poszcze-
gólnych dyscyplin, ale także różne formy
szkolenia młodzieży. W innym tekście na
temat kondycji polskiego sportu podsu-
mowałem to tak: „Godna pochwały jest
postawa firmy PKN Orlen, która od wielu
lat wspiera rozwój lekkiej atletyki. Co
ważne, paliwowy gigant wspiera całą kadrę
narodową, a nie tylko potencjalnych kan-
dydatów do medalu, jak to miało miejsce
w innych dyscyplinach. W dodatku Orlen
widoczny jest w obu przywoływanych

mateusz PeroWicz
Absolwent politologii na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania
w Warszawie. Koordynator Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu
w województwie mazowieckim i łódzkim. Redaktor aplikacji Pola.
Zabierz ją na zakupy. Miłośnik sportu i superbohaterskiego kina.

Sponsorowanie przez Orlen Roberta Kubicy jest z pewnością korzystne
dla tego kierowcy, jednak niezbyt zgodne z interesem polskiego sportu 

Formuła 1-ego człowieka

https://klubjagiellonski.pl/2018/09/09/warszawa-nie-jest-sportowa-stolica-polski/
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/lotos-po-trzech-latach-konczy-sponsorowanie-roberta-kubicy
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/lotos-po-trzech-latach-konczy-sponsorowanie-roberta-kubicy
http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,35644,22823418,rajd-dakar-kuba-piatek-z-km-cross-lublin-czuje-sie-mocny.html
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/orlen-nie-sponsoruje-juz-adama-malysza-w-rajdach-bo-zmienia-strategie
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/nowe-zasady-sponsoringu-przez-panstwowe-firmy-blizsza-wspolpraca-z-resortami-sportu-i-skarbu-wieksza-kontrola
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/nowe-zasady-sponsoringu-przez-panstwowe-firmy-blizsza-wspolpraca-z-resortami-sportu-i-skarbu-wieksza-kontrola
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/nowe-zasady-sponsoringu-przez-panstwowe-firmy-blizsza-wspolpraca-z-resortami-sportu-i-skarbu-wieksza-kontrola
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/nowe-zasady-sponsoringu-przez-panstwowe-firmy-blizsza-wspolpraca-z-resortami-sportu-i-skarbu-wieksza-kontrola


wcześniej projektach kierowanych do mło-
dzieży. To rodzi nadzieję na osiągnięcie
jeszcze większych sukcesów”.

Nie inaczej jest (jeszcze) w siatkówce.
Logo Orlenu pojawia się nie tylko na ko-
szulkach dwukrotnych mistrzów świata,
ale także na stronach internetowych Szkoły
Mistrzostwa Sportowego oraz Siatkarskich
Ośrodków Szkoleniowych, które są od-
powiedzialne za szkolenie następców Bar-
tosza Kurka, Machała Kubiaka czy Fabiana
Drzyzgi. Efekt mogliśmy podziwiać w po-
łowie sierpnia. Siatkarze w pięknym stylu
awansowali na Igrzyska Olimpijskie w To-
kio, a lekkoatleci zwyciężyli w Drużyno-
wych Mistrzostwach Europy. Należy rów-
nież pamiętać o Orlen Wiśle Płock, dru-
żynie piłkarzy ręcznych, która od wielu
lat stanowi elitę najwyższej klasy roz-
grywkowej. Do tej pory paliwowy gigant
wspierał dyscypliny masowe. Siatkówkę
uprawia zawodowo 36 454 zawodników
i zawodniczek. Na zawodowstwo w piłce
ręcznej zdecydowało się 20 tys. zawodni-
ków i zawodniczek. Jeżeli chodzi o lek-
koatletykę, w samych tylko Mistrzostwach
Polski wzięło udział ponad 300 zawodni-
ków z ponad 100 klubów. Te dyscypliny
to podstawowe aktywności fizyczne, które
obecne są na zajęciach wychowania fi-
zycznego w każdej polskiej szkole. Kom-
pleksowa inwestycja w te dziedziny sportu
daje szansę wielu młodym Polakom na
rozwój i osiągnięcie międzynarodowej ka-
riery. Tymczasem Formuła 1 to prywatny
sport Roberta Kubicy. Nie istnieje liga,
nie ma klubów, ośrodków szkoleniowych,
związku, ani infrastruktury. 

Dziennikarze Money.pl już rok temu
zwracali uwagę na to, że potencjalny start
Kubicy w F1 pod patronatem Orlenu może
rzutować na inne dyscypliny. „Eksperci
z firmy Sponsoring Insight szacują, że
budżet Orlenu na te akcje to ok. 70-80

mln zł. Nie jest wykluczone, że co najmniej
połowa tej kwoty pójdzie na jednego za-
wodnika. A dokładnie – do jednego teamu
z Wielkiej Brytanii, który pozwoli Rober-
towi Kubicy usiąść w bolidzie. Nasz roz-
mówca przyznał, że dyscypliną, która
może najbardziej ucierpieć, jest siatkówka.
Dziś trafia tam ok. 10 mln zł. Tymczasem
obecna umowa o współpracy właśnie się
kończy, a nowa dopiero jest negocjowa-
na” – pisano w artykule. Jednak ta analiza
dotyczyła kwoty 40 mln złotych, bo taki
miał być koszt powrotu Polaka do F1.
Wiadomo już, że kwota ta będzie ponad
dwa razy większa i będzie przewyższać

łączną kwotę, jaką Orlen dotychczas miał
wydawać na sponsoring! Jeżeli przy dwu-
krotnie mniejszej kwocie spekulowano
obcięcie wsparcia dla innych dyscyplin,
to co można powiedzieć teraz? Pierwszym
niepokojącym sygnałem była Stocznia
Szczecin, klub, który według lokalnego
radia podpisał wstępną umowę z PKN
Orlen. Jednak w decydującym momencie
nie udało się pozyskać partnera i klub
musiał się wycofać z rozgrywek. Zna-
mienne jest to że Robert Kubica zamyka
stawkę wyścigu z logiem Orlenu, a polscy
koszykarze na mistrzostwach wiatach od-
noszą triumfy pod banderą Suzuki.
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Może inna formuła byłaby lepsza?

Oprócz tej serii wyścigów, którą znamy
najlepiej, istnieje też formuła motoro-
wodna. Warto porównać ją z wyścigami,
w których udział bierze Robert Kubica.
Otóż łącznie 22 Polaków 42 razy stawało
na podium mistrzostw świata w formule
motorowodnej. Ta forma rywalizacji z pew-
nością jest tańsza dla potencjalnego spon-
sora i – jak widać – występuje w niej

znacznie więcej reprezentantów naszego
kraju niż w formule na torze. W powietrzu
też idzie nam nieźle. Sebastian Kawa to
piętnastokrotny mistrz świata w konku-
rencjach szybowcowych, wielokrotny re-
kordzista świata w szybownictwie, od
wielu lat w czołówce światowego rankingu,
najbardziej utytułowany pilot szybowcowy
w historii. Widać wyraźnie, że sukcesy
nie są wytyczną przy wyborze wspieranych
dyscyplin. Nie są nimi również deklaracje
i plany Rady Ministrów.

Dziwne, że uwagi premiera i spółek
skarbu państwa nie przyciągnęła Formuła
E, rozwijana od 2012 roku. Jest to wersja
najpopularniejszej serii wyścigowej, w któ-
rej rywalizują tylko pojazdy z napędem
elektrycznym. Wydaje się to bardziej
zbieżne z ogólnie przyjętą polityką rządu,
zakładającą kompleksowy rozwój pojaz-
dów z napędem elektrycznym, wyrażoną
w Planie Rozwoju Elektromobilności. Jest

to nie tylko rywalizacja sportowa, ale
także poligon dla rozwoju technologii
związanych z napędem elektrycznym. Do-
świadczenia zebrane podczas udziału w tej
serii wyścigowej mogłyby przysłużyć się
spółce Electromobility Poland, która jest
odpowiedzialna za doprowadzenie do po-
wstania polskiego samochodu elektrycz-
nego. W dodatku Formuła E jest znacznie
tańsza. Koszt jednego sezonu to około 20
milionów euro. Jest to budżet dziesięcio-
krotnie mniejszy od tego, którym dyspo-
nują ekipy Formuły 1. Okazuje się, że za
kwotę, jaką wsparliśmy team Williamsa,
moglibyśmy zbudować własny zespół
w Formule E lub współtworzyć któryś
z istniejących za znacznie mniejszą kwotę.
Należy pamiętać o tym, że zespół Wil-
liamsa w poprzednim sezonie zamykał
stawkę w klasyfikacji konstruktorów,
a jego dyspozycja w tegorocznych wyści-
gach wcale nie jest lepsza. Miejsce Roberta
Kubicy zależy głównie od tego, ilu kie-
rowców ukończy wyścig, ponieważ Polak
na torze jest w stanie rywalizować jedynie
ze swoim kolegą z zespołu. Inwestycja
w Formułę E byłaby więc nie tylko tańsza
i bardziej spójna z polityką rządu, ale
także bezpieczniejsza. Z pewnością w elek-
trycznym bolidzie byłoby też łatwiej o suk-
ces w postaci podium lub zwycięstwa.

Rozwój czy udział?

Jeżeli Formuła 1 ma być jedną z dyscyplin
narodowych, a tak należy odbierać obec-
ność premiera przy negocjacjach, to na-
leżałoby pomyśleć o jej rozwoju na terenie
naszego kraju, a nie tylko o udziale w naj-
bliższych sezonach. W jednym z tekstów
udowadniałem, że bez infrastruktury me-
dali nie będzie. Kwota, którą przeznaczono
na umowę z zespołem Williamsa, byłaby
znaczącym wsparciem dla toru motoro-
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http://www.aw.poznan.pl/tor/
https://klubjagiellonski.pl/2018/02/25/bez-infrastruktury-medali-nie-bedzie/
https://klubjagiellonski.pl/2018/02/25/bez-infrastruktury-medali-nie-bedzie/


wego w Poznaniu. Z tej infrastruktury
korzysta wiele klubów i miłośników mo-
toryzacji. Obiekt służy również do orga-
nizacji szkoleń w celu doskonalenia technik
jazdy w trudnych warunkach, co sprawia,
że staje się użyteczny dla ogółu społe-
czeństwa. Pamiętajmy również o tym, że
Robert Kubica swój talent szlifował poza
granicami naszego kraju i podobny los
czeka jego potencjalnych następców. Za-
miast zastanawiać się, co dalej z Kubicą,
moglibyśmy zapytać, kto go zastąpi.

Warto również zapytać, do kogo kie-
rowany jest planowany marketing zwią-
zany z F1. Orlen występuje przecież pod
różnymi markami w różnych państwach,
a w samej F1 narodowość praktycznie nie
istnieje. Mamy tam Brazylijczyków jeż-
dżących w niemieckich bolidach pod ame-
rykańską marką. Natomiast jeżeli chodzi

o arenę krajową, do budowania rozpo-
znawalności w zupełności wystarczyłoby
sponsorowanie transmisji tej dyscypliny.
Tak jak miało to miejsce kilka lat temu.

Podjęto ryzykowną decyzję. Jej skutki
odczuć mogą zawodnicy i miłośnicy in-
nych, znacznie bardziej popularnych dys-
cyplin. Firma Orlen z pewnością może
zwiększyć swoją rozpoznawalność na are-
nie międzynarodowej dzięki zaangażo-
waniu w Formułę 1. Jednak warto zadać
sobie pytanie, jak zmieni się postrzeganie
firmy, jeżeli siatkarze podzielą los szczy-
piornistów i wypadną z grona liderów,
a lekkoatleci przestaną stawać na podium
klasyfikacji medalowej w momencie, gdy
jednocześnie team Williamsa pozostanie
na końcu stawki, a jego kierowcy nawet
nie zbliżą się do czołówki?
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Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cy-
wilnego ma doprowadzić do usprawnienia
postępowań sądowych – szczególnie do
ich skrócenia. Reforma przebiega według
zasady, że więcej władzy dostaną sędziowie
i część przepisów przypuszczalnie pozy-
tywnie wpłynie na sądownictwo. Co do
innych można mieć wątpliwości. W końcu
jednak mamy do czynienia z działaniem,
którego celem będzie zmiana postępo-
wania, a nie personalne podporządkowa-
nie sądownictwa. Szkoda, że reforma przy-
jęta została na końcu kadencji, a nie na
jej początku. Tym bardziej dziwi stano-
wisko głównej partii opozycyjnej, która
niemal w całości zagłosowała przeciw.

Wiadomo, że postępowania nie przy-
spieszą od napisania, ile ma trwać spo-
rządzanie dokumentów czy kiedy mają
się odbyć posiedzenia, ale sędziowie dostali
do rąk narzędzia, które dają szanse na
walkę z oczywistymi nadużyciami proce-
sowymi. 

Więcej władzy w ręce sędziów

Reforma Kodeksu Postępowania Cywil-
nego zawiera wiele rozwiązań, które po-
stulowaliśmy na łamach „Nowej Konfe-
deracji”, chociażby w artykule „Reforma
sądownictwa – gra na wielu fortepia-
nach” – m.in. kwestie tzw. posiedzenia
przygotowawczego, skrócenia uzasadnień
i umożliwianie sądom walki z tzw. pie-
niactwem procesowym. Jedyna szansa
na usprawnienie postępowania sądowego
to współpraca z sędziami, a nie walka
z nimi.

Podstawowym założeniem reformy
jest zwiększenie „miękkiej” roli sędziego
w postępowaniu. Już teraz sędziowie na-
kłaniają strony do ugody, ale, co do zasady,
nie prezentują swojego poglądu na sprawę.
Teraz, na wzór niemiecki, to się zmieni.
Sędzia będzie mógł prezentować swoje
opinie dotyczącą sprawy i tym samym
bardziej stać się partnerem stron w ramach
ich sporu. Lepsze zrozumienie punktu

Patryk GorGoL
Prawnik z doświadczeniem managerskim w branży nieruchomości

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego to działanie, którego
celem będzie zmiana procedur, a nie personalne podporządkowanie
sądownictwa. Szkoda, że reforma przyjęta została na końcu kadencji, a nie
na jej początku

zmiany w sądach cywilnych – 
lepiej późno niż wcale

https://nowakonfederacja.pl/usprawnienie-sadow-gra-na-wielu-fortepianach/
https://nowakonfederacja.pl/usprawnienie-sadow-gra-na-wielu-fortepianach/
https://nowakonfederacja.pl/usprawnienie-sadow-gra-na-wielu-fortepianach/


widzenia sędziego może znacznie wpłynąć
na elastyczność stron, pomóc w weryfikacji
założeń stron już na samym początku,
a samemu sędziemu rozeznać się, co do
intencji stron (rozwiązanie problemu czy
prowadzenie sporu). Szczególnie cenne
może się to okazać w ramach sporów ro-
dzinnych – o alimenty czy o ustalenie
kontaktów z dziećmi. Oczywiście – i w ta-
kiej sytuacji istniej ryzyko nawet nie-
umyślnego wywierania presji na strony
sporu. Dlatego sędziowie z tego narzędzia
powinni korzystać bardzo ostrożnie, pod-
kreślając, że postępowanie dowodowe
jeszcze nie zostało zakończone.

Przywileje sędziego będą jednak jesz-
cze większe. Będzie mógł m.in. stwierdzić,
że dane zachowanie jest nadużyciem prawa
procesowego i nałożyć na stronę wyższe
koszty sądowe, przyjąć zeznania świadka
w formie pisemnej, a także oddalić jed-
noznacznie bezzasadny pozew na posie-
dzeniu niejawnym, bez angażowania dru-
giej strony. Poszerzono także możliwość
oddalania wniosków dowodowych stron.

Sędzia, mając takie narzędzia w ręku,
będzie w stanie zwalczać zarówno pie-
niactwo procesowe, w tym polegające na
nękaniu jednoznacznie bezzasadnymi po-
zwami np. instytucji publicznych, jak
i skutecznie uniemożliwiać sabotowanie
procesu poprzez powołanie 20 świadków.
W takim przypadku sąd nie będzie musiał
wszystkich wzywać na rozprawę tylko po
to, aby usłyszeć, że ktoś tej sprawy nie
zna lub nie posiada żadnej interesującej
wiedzy. Oczywiście to nie jest przypadek,
że do tej pory wszyscy świadkowie byli
przesłuchiwani bezpośrednio – i powinno
to pozostać zasadą. Celem ustawodawcy
jest także wzmocnienie możliwości od-
dalania wniosku dowodowego – stąd roz-
szerzenie katalogu przypadków, w których
sędzia będzie mógł oddalić taki wniosek

(np. jeżeli uważa, że przeprowadzenie do-
wodu jest nieprzydatne do udowodnienia
okoliczności).

Ustawodawca przewiduje również
zmianę, która była nam znana bardziej
z filmów niż z rzeczywistości. Znacznemu
skróceniu mają ulec przerwy między roz-
prawami tak, aby można było przepro-
wadzić parę rozpraw w jednym miesiącu,
a nawet dzień po dniu. Zyskiem w takim
przypadku jest to, że orzeczenie zapadnie
szybciej, a strony i sąd nie będą zmuszone
co rozprawę przypominać sobie szczegó-
łowo, co działo się 6 miesięcy wcześniej.

Minusem takiego rozwiązania jest, że
w ustawie można zapisać wszystko, ale
kalendarza nie rozciągniemy i sędzia może
nie mieć fizycznej możliwości takiego po-
prowadzenia sprawy.

Ukłonem w stronę sędziów, a także
ich asystentów, jest zapisanie, że uzasad-
nienie powinno być zwięzłe i generalne
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przyjęcie norm, które skracają czas pracy
nad uzasadnieniem. To krok w dobrą
stronę, o ile uzasadnienie będzie zrozu-
miałe dla przeciętnego człowieka.

Tak szerokie zwiększenie kompetencji
sędziego w procesie cywilnym nie współgra
co prawda z przeprowadzonymi przez
rząd kampaniami podkopującymi zaufanie
wobec wymiaru sprawiedliwości, jednak
jest realną próbą zmiany rzeczywistości
sądowej. Olbrzymia siła to też olbrzymie
wyzwanie, bo niewłaściwe zastosowanie
nowych kompetencji przez sędziego będzie
miało bardzo negatywny wpływ na pozycję
procesową strony – pytanie, jak reforma
„przyjmie się” w sądach I instancji i jak
będą orzekać sądy II instancji. Dotych-
czasowe przepisy w większym stopniu
wiązały ręce, a teraz ustawodawca w rze-
czywisty sposób obciążył sędziów odpo-
wiedzialnością za sprawny przebieg po-
stępowania sędziego.

Ryzyk nie brakuje

Sędziowie mają więcej władzy dyskrecjo-
nalnej, a strony postępowania więcej prze-
pisów nakładających szczegółowe obo-
wiązki w ramach procesu. Teoretycznie
nie powinny one dotknąć osób działających
bez profesjonalnego pełnomocnika, bo
sąd powinien pouczyć o prawach i obo-
wiązkach, ale w praktyce może się okazać,
że jest to spora bariera i utrudnienie dla
tych, którzy nie mogą lub nie chcą ko-
rzystać z usług profesjonalistów. Mimo
wszystko w procesie sądowym chodzi bar-
dziej o to, aby było sprawiedliwie, aniżeli
szybko. Im więcej formalnych haczyków,
tym większe ryzyko, że szybkość będzie
miała prymat nad sprawiedliwością.

Podwyższeniu ulega także część opłat
sądowych, co z jednej strony powinno
poprawić sytuację budżetową i być ele-

mentem wpływającym na refleksje przed
złożeniem pozwu, a z drugiej – to two-
rzenie kolejnej bariery, zwłaszcza dla
mniejszych podmiotów. Ustawodawca
wprowadził też opłatę od wniosku o uza-
sadnienie wyroku w wysokości 100 złotych
(do tej było to darmowe), przy czym
w przypadku złożenia apelacji opłata ta
zostanie zaliczona na poczet opłaty sądo-
wej od apelacji. „Podrożenie” postępo-
wania ma prawdopodobnie jednak przede
wszystkim cel fiskalny i w takich katego-
riach należy go postrzegać.

Z największą krytyką spotyka się lik-
widacja tzw. fikcji doręczeń. Do tej pory
brak odbioru przesyłki był ryzykiem osoby,
która nie odebrała korespondencji. Udo-
wodnienie, że np. przesyłka doszła na ad-
res, pod którym nie mieszka się od 5 lat,
było problemem takiej osoby – najczęściej
pozwanej. Stąd zdarzały się uprawomoc-
nienia np. nakazów zapłaty, które można
było zwalczać, jednak także w ramach
obowiązujących przepisów i najczęściej
już po pojawieniu się komornika na koncie.
W nowelizacji założono, iż kwestia dorę-
czenia w większym stopniu jest problemem
strony inicjującej postępowanie. W przy-
padku, gdy pozwany nie odbierze dwu-
krotnie pisma, sąd zobowiąże stronę ini-
cjującą postępowanie do doręczenia pisma
za pośrednictwem komornika (koszt: od
60 złotych do 120 złotych). Jeżeli to się
powiedzie lub powód udowodni, że po-
zwany mieszkał pod wskazanym pierwo-
tnie adresem, to znakomicie. W przypadku,
gdy to się nie uda, sprawa ulega zawie-
szeniu, a w dalszej kolejności, po upływie
określonego czasu, umorzeniu. Do tej
pory raczej nikt świadomy prawa nie de-
cydował się na celowe nieodbieranie ko-
respondencji, bo można było obudzić się
z prawomocnym wyrokiem nakazowym.
Po nowelizacji sytuacja będzie wyglądała
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tak, że pozwany może przedłużać tym
sposobem proces lub nawet próbować go
uniknąć. Plusem takiego rozwiązania jest
jednak z pewnością znaczne ograniczenie
pozwów np. firm windykacyjnych, które
nie zawsze przykładały wagę do tego, aby
wysłać je na aktualny adres. 

O tym się zawsze zapomina

Nawet najgłębsze i najtrafniejsze zmiany
niewiele jednak zmienią, jeżeli najsłabszym
elementem systemu pozostanie człowiek.
Chodzi tutaj zarówno o to, że warto byłoby
wspomóc polubowne rozwiązanie spo-
rów – najlepiej jeszcze na etapie przed-
sądowym – jak i o bardzo niską świado-
mość prawną społeczeństwa. 

Znane powiedzenie głosi, że lepiej
zapobiegać niż leczyć. Podobnie jest z pra-
wem. Wyższy poziom świadomości praw-
nej obywateli znacznie poprawiłby ich sy-
tuacje w sądzie. Prawda jest jednak taka,
że obecny model edukacji nie sprzyja edu-
kacji prawnej, co jest zapewne dużo waż-
niejsze niż jakakolwiek reforma postępo-
wania cywilnego. Trudno wymagać od
obywateli, żeby znali na pamięć kodeksy,
ale parę podstawowych kwestii powinni
poznać przy okazji nauki w szkole średniej. 

Kolejną kwestią, o której stale zapo-
mina się przy okazji reform, jest niezro-

zumienie przez ustawodawcę, że język
prawniczy jest niezrozumiały dla prze-
ciętnego obywatela. To bardzo utrudnia
zrozumienie sytuacji i poruszanie się
w procesie przez osoby niekorzystające
z profesjonalnego pełnomocnika. Oczy-
wiście, odpowiednia edukacja pozwoliłaby
na lepsze zrozumienie sytuacji przez oby-
wateli, ale dobrze byłoby, gdyby sądy (ale
nie tylko – także urzędy!) – zwłaszcza
w oficjalnych pismach – posługiwały się
prostszym językiem.

W dalszym ciągu postępowanie cy-
wilne mogłoby także zostać usprawnione
poprzez jego większą digitalizację czy wy-
korzystanie skrzynek elektronicznych oby-
wateli lub pełnomocników. W tym wzglę-
dzie istnieją jeszcze olbrzymie rezerwy.

Lepiej późno niż wcale

Uchwalona reforma postępowania cywil-
nego to odważna próby zmiana rzeczy-
wistości, przewidująca dużo aktywniejszą
rolę sędziów. Nowa ustawa nie rozwiązuje
wszystkich problemów, a w dodatku w nie-
których miejscach jest kontrowersyjna,
ale wydaje się sporym krokiem we wła-
ściwą stronę. Ponadto okazało się, że
ustawę można przyjmować przez wiele
miesięcy i niekoniecznie w trybie 24-go-
dzinnym, a nawet na poziomie Senatu
udało się wykreślić niemądry przepis,
zgodnie z którym błąd profesjonalnego
pełnomocnika mógł oznaczać obowiązek
zapłaty podwójnej opłaty przez jego klienta. 

Co jednak najważniejsze, ustawa ta
powinna się spotkać z poparciem tzw. sę-
dziów liniowych, gdyż realizuje część z ich
postulatów, a także daje narzędzia do
walki z niektórymi bolączkami. Zawsze
zasadne jest jednak pytanie, w jaki sposób
nowa reforma przyjmie się w sądach.
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Marcin Chruściel: Mamy obecnie nowe
otwarcie w Unii Europejskiej i serię
inicjatyw zmierzających do wzmocnie-
nia strategicznej autonomii Europy.
Jednocześnie widzimy rozdźwięk
w percepcji zagrożeń – różnej dla po-
szczególnych państw UE. Gdzie do-
strzega pan główne zagrożenia ze-
wnętrzne dla Unii?

jacek Bartosiak: Europa zmaga się
dzisiaj ze znaczącym deficytem stabilności.
W przeciwieństwie do czasów, kiedy była
u swojego szczytu, obecnie jest penetro-
wana pod każdym względem swojego ist-
nienia – w ujęciu geograficznym oraz
wpływów zewnętrznych na sprawy euro-
pejskie. Po pierwsze – i to jest szczególnie
poważny problem z polskiej perspektywy –
jest zagrożona przez rosyjską politykę za-
graniczną, działania wojenne nowej ge-
neracji i swego rodzaju presję na wschod-
nią flankę NATO. Mówimy tutaj o presji

na Ukrainę, na Polskę, na kraje bałtyckie
i wszystko, co było niegdyś polsko-wschod-
nią strefą buforową i historycznie zawsze
leżało również w interesie Niemiec jako
strefa starcia pomiędzy Niemcami a Rosją.
Kolejną sprawą jest przebijanie się krajów
Bliskiego Wschodu i Lewantu. Przez okres
XVIII, XIX i XX wieku to europejskie
oddziały stabilizowały ten region. Były
jak wysunięta obrona wpływów. Obecnie
to nie istnieje. Turcja kontroluje drogę
lądową z Eurazji do Europy i może kon-
trolować przepływy strategiczne tak, jak
sobie zażyczy. 

Rozumiem, że sprowadza się to rów-
nież do kontroli przepływów migracyj-
nych?

Jak najbardziej. Z tym związany jest rów-
nież trzeci czynnik, który destabilizuje
sytuację na kontynencie. Europa nie obej-
muje już Północnej Afryki, która z punktu

jacek Bartosiak
Ekspert ds. geopolityki i strategii, założyciel i właściciel
Strategy&Future, dyrektor Programu Gier Wojennych i Symulacji
Fundacji Pułaskiego, Senior Fellow w The Potomac Foundation
w Waszyngtonie, współpracownik „Nowej Konfederacji”.

Marzy mi się zjednoczona i silna Europa, ale jednocześnie nie wierzę, że
jest to wykonalne. To właśnie tragedia europejskiej historii i miejsca,
w którym mieszkamy

europejski sen o potędze

z dr. jackiem Bartosiakiem 
rozmawia marcin chruściel



widzenia geopolityki była kiedyś jej częścią.
Morze Śródziemne stało się jeziorem łą-
czącym dla strategicznego przepływu lud-
ności. Jako Europejczycy nie kontrolujemy
również tej granicy. Jesteśmy zbyt słabi,
żeby ją kontrolować, żeby narzucić tam
nasza wolę. W końcu, co jest praktyczne
dla Polski, ale śmiem wątpić, czy na dłuż-
szą metę również dla Niemiec – współ-
tworzymy Wybrzeże Atlantyckie. Stany
Zjednoczone są najsilniejszą potęgą w Eu-
ropie, pomimo że nie są krajem europej-
skim. Oznacza to, że Europa jest penet-
rowana ze strony Oceanu Atlantyckiego
przez USA pod względem wpływów, co
jest wspaniałe dla Polski, ponieważ umac-
nia naszą niezależność, jednak jestem pe-
wien, że znajdą się w Unii politycy, którym
się to nie podoba. To wszystko kształtuje
dość surowy obraz Europy, która w nowej
erze rywalizacji wielkich potęg w Eurazji
nie jest równym partnerem dla Chin
i USA. 

Zakłada pan więc, że głównym wy-
zwaniem dla bezpieczeństwa UE nie
jest zewnętrzna projekcja siły militarnej,
ale perspektywa fal migracyjnych z Bli-
skiego Wschodu oraz Północnej Afryki? 

Tak, ponieważ wszystko sprowadza się
do stabilności. Stabilność daje nam bez-
pieczeństwo, stabilność daje nam dobrobyt
i postęp. Daje nam również umowę spo-
łeczną, bo aby warunki do życia były sta-
bilne, musimy mieć trwałą umowę spo-
łeczną, regulującą to, jak rozdzielamy
pracę i gdzie społeczeństwo pracuje w ob-
rębie gospodarki. Musimy więc posiadać
umowę między rządem, rynkiem i społe-
czeństwem, tworzącą swoisty trójkąt.
W zawieraniu umów społecznych bardzo
dobrzy są Niemcy. Natomiast te cztery
główne zagrożenia, które wymieniłem wy-

żej, podkopują możliwość zapewnienia
długoterminowej umowy społecznej na
poziomie UE. Jest to już wyczuwalne
w całej Europie, jeśli chodzi o politykę
zagraniczną. Ponieważ polityka zagra-
niczna to nic więcej jak wpływ, narzucanie
swojej woli na to, jak dane rzeczy powinny
być zrobione. Unia nie może narzucać
swojej woli w zakresie regulacji handlo-
wych między Europą a Chinami, także
na normy i regulacje handlowe z USA.
Oznacza to, że jest ona podatna na desta-
bilizację, jeśli skończy się trwająca era
globalizacji.

Potrafi jednak nałożyć cła antydum-
pingowe na towary z Chin, miliardowe
kary dla internetowych gigantów z USA
za nadużywanie pozycji dominującej
czy status blokujący na sankcje Bia-
łego Domu wobec Iranu. Dysponuje
zatem elementem twardej siły ekono-
micznej…

…ze względu na kierowany przez Stany
Zjednoczone ład międzynarodowy i system
handlu światowego oparty na ich domi-
nacji na Oceanie Światowym, a zatem
wodnej magistrali handlu globalnego.
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Kiedy ten ład ulegnie rozpadowi, wówczas
pojawią się napięcia i narzucone przez
Amerykanów sankcje, zarówno na jed-
nostki, jak i na firmy. W tym także blokady
handlowe na technologie, nałożone na
Francję, być może również na Niemcy,
na Nord Stream, na francuską bankowość,
na relacje Europy z Iranem, z Chinami
i kto wie, na co jeszcze. To jest właśnie
sytuacja z wielkiej strategii. Jeżeli miałaby
powstać europejska wielka strategia, byłby
to punkt wyjścia. Ustalenie, gdzie jesteśmy
jako Europa obecnie, i jak znaleźć sposób
na sprostanie tym realnych wyzwaniom.

W europejskiej debacie istnieje taka
argumentacja, że w obliczu rywalizacji
supermocarstw i przeniesieniu się mi-
litarnego zaangażowania USA na Pa-
cyfik, Europa powinna rozwijać własny
potencjał obronny. Mamy już Europej-
ski Fundusz Obronny i działania na
rzecz konsolidacji przemysłu zbroje-
niowego w UE. Perspektywa europej-
skich sił obronnych jest realna?

Pozwoli pan, że trochę skomplikuję sprawę
już na początku swojej odpowiedzi. Jeśli
dotychczasowy ład oparty na dominacji
USA upadnie, Niemcy w celu utrzymania
umowy społecznej musiałyby emanować
swoją władzę i uzyskać możliwość projekcji
siły wojskowej. Problemem jest to, że
reszta Europy nie pozwoli Niemcom na
to. W Europie zawsze będzie koalicja ba-
lansująca niemiecką siłę. Kraje angloję-
zyczne nie pozwolą na inny obrót spraw.

Stoimy jednak przed perspektywą bre-
xitu, a zatem wyjścia z UE głównego
hamulcowego wspólnej polityki obron-
nej. Dotychczasowe obawy przed
wzrostem siły militarnej Niemiec mogą
natomiast tracić na znaczeniu, jeśli

będzie ona rozwijana w ramach struktur
obronnych UE.

Dobrze. Zachodzi tylko proste pytanie,
kto będzie dowodził taką armią. Gdzie
będzie rozlokowana? Kto będzie zamawiał
wyposażenie? Kto będzie kontrolował
utrzymanie? Kto będzie decydował o tym,
jak wygląda łańcuch dostaw? A także –
w czyim interesie będzie ona rozmiesz-
czana? Podam przykład prostego dyle-
matu. Niemcy, a przynajmniej niektóre
gałęzie niemieckiego przemysłu, są do
pewnego stopnia zależne od rynku zbytu
w Chinach. Więc co się stanie, jeśli Ame-
rykanie zablokują cieśninę Malakka? Czy
jako Europa rozmieścimy wtedy statki,
żeby zamknąć pozycję amerykańskiej blo-
kady Malakki? Jaki to będzie miało wpływ
na społeczność transatlantycką, która
ustabilizowała sytuację na europejskim
wybrzeżu od końca II wojny światowej,
i której wpływ rozszerzył się potem na
Polskę i inne byłe kraje zewnętrznego im-
perium sowieckiego w Rimlandzie Euro-
py? Dlatego właśnie Niemcy są tak ostrożni
w temacie potencjału militarnego UE.
Zdają sobie sprawę, że w interesie Polski
może być sojusznicza walka o globalną
dominację USA. Nasze położenie na po-
moście bałtycko-czarnomorskim i niesta-
bilny parametr wschodniej strefy bufo-
rowej kreują bowiem różnice interesów.
I jest to ogólny problem z Europą, który
sprawia, że myślenie o europejskiej armii
jest sytuacją tragiczną.

Rozumiem, że może się to wydawać
oderwane od rzeczywistości, ale dla-
czego tragiczne?

Nie chcę brzmieć jak prorok głoszący zły
los, ale jeśli Europa nie będzie dyspono-
wała własnym potencjałem militarnym
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i wysuniętą linia obrony, czeka ją sytuacja
podobna do tego, co zdarzyło się Chinom
w XIX wieku. Chiny były mocarstwem
dawnych czasów, ale nie dokonywały pro-
jekcji politycznego wpływu poza swoją
przestrzeń, spóźniły się z rewolucją prze-
mysłową, tak jak my możemy przegapić
nową rewolucję cyfrową lub coś innego.
Chińczycy musieli stawić czoła zewnętrznej
sile, zbliżającej się do ich tylnych drzwi,
do ich podwórka. Dokonując projekcji
siły militarnej, Brytyjczycy narzucili Im-
perium Chińskiemu swoją wolę i 100 lat
upokorzenia. A więc co się stanie, jeśli
zmierzymy się z tym samym, tylko że
w odwrotnym kierunku? Bo jeśli nie kon-
kuruje się w branży technologicznej, na
rynku, w produkcji oraz w rozwijaniu siły
militarnej, traci się przewagę i traci się
wpływy. Myślę, że wypłynęliśmy już z tego
pięknego mirażu końca historii, w którym
problemy są rozwiązywane przez gadanie.
Jeśli nie zrozumiemy, że Europa jest
w tym szczególnym momencie – a będzie
to trudne ze względu na te wszystkie po-
wody, o których rozmawialiśmy – na-
prawdę możemy znaleźć się w ponurej
sytuacji. Dlatego marzy mi się zjednoczona
i silna Europa, ale jednocześnie nie wierzę,
że jest to wykonalne. To właśnie tragedia
europejskiej historii i miejsca, w którym
mieszkamy.

Załóżmy jednak na chwilę, że Unia po-
siada własny potencjał wojskowy. Do
czego mógłby on zostać wykorzysta-
ny? 

Chociażby do projekcji siły na Pół-
nocną Afrykę. Zarówno siły politycznej,
jak i wojskowej, która wspiera tę pierwszą.
Dokładnie jak Australia, która jest w stanie
rzutować władzę polityczną i siłę militarną
na wyspy pomiędzy Azją kontynentalną

i Australią, a więc na Indonezję, Wschodni
Timor, Papuę-Nową Gwineę i wszystkie
te małe i duże wyspy – w celu zdobycia
lewara. Można to nazwać imperializmem,
ale tak działa wysunięta linia obrony,
kontrolująca przepływy osób, narkotyków
i innych czynników destabilizujących. Eu-
ropa musi zrobić to samo, odkładając na
bok dyskusję o politycznej poprawności.

Ponieważ w przeciwnym wypadku będzie
ją można łatwo zdestabilizować. Nie chodzi
tu o akceptowanie lub nieakceptowanie
migrantów, ale o decydowanie, czy ich
akceptujemy, czy nie. Bo może być i tak
– nie dyskutuję z tym – że będziemy ich
potrzebować. Jak dotąd to nie my jednak
decydowaliśmy, czy nadejdą, czy nie. Jeśli
nie dokonuje się projekcji swojej siły –
i musi to być gdzieś na linii Sahary – nie
da się nic zrobić. To samo dotyczy Bliskiego
Wschodu.

Na koniec chciałbym zapytać o zaini-
cjowany niedawno przez pana zespół
portal Strategy&Future. Jest to próba
dotarcia z myślą geopolityczną do
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szerszego kręgu odbiorców czy raczej
pogłębienia analizy?

Materiały będą bardzo różne. Bardziej
gęste i szczegółowe teksty, jak otwierający
artykuł „Strategiczne przepływy”, ale rów-
nież lżejsze formy – krótkie felietony czy
recenzje książek na pół strony. Na portalu
będą się również pojawiały wideo, nagrania
i podcasty przeznaczone dla osób, które
są już głęboko w temacie. Z udziałem ta-
kich gwiazd światowej geopolityki jak
Hugh White, Louis-Vincent Gave czy John
Mearsheimer. Będzie to zatem ośrodek
myśli geopolitycznej i geostrategicznej,
który „soczewkuje się” przez portal i ma-
teriały, które tam zamieszczamy. 

Dużo jest mowy o analizie sytuacji
międzynarodowej przez pryzmat geo-
polityki i geostrategii. Czy będą za
tym szły rekomendacje i konkretne
wskazówki dla decydentów? 

Na pewno nie będziemy się bali recept.
Nie będziemy się bali animować debaty,
czy wręcz jej podsycać – także w kwestii
projekcji siły wojskowej. Już w najbliższych
dniach pojawi się coś bardzo konkretnego.
Nie będziemy się też bali krytykować
i mówić o Zachodnim Pacyfiku i Polsce
jako o swoim podwórku. Będziemy dążyli
do tego, aby mieć produkt globalny. Dla-
tego Strategy&Future jest też w języku
angielskim. Oczywiście inaczej piszemy
po angielsku i po polsku, ze względu na
inną mapę mentalną. A jeśli chodzi o do-
tarcie do decydentów – z tego co wiem,
już czytają. Staramy się też pisać w takiej
formule, żeby ich nie zanudzać. Chcemy
dać czytelnikom i widzom poczucie, że
siedzą w pierwszym rzędzie w teatrze
i obserwują wydarzenia w Eurazji, w szcze-
gólności przebieg rywalizacji wielkich mo-
carstw.
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https://strategyandfuture.org/przeplywy-strategiczne/
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Ubiegłotygodniowe spotkanie szefów rzą-
dów Grupy V4 w Pradze, na którym gościli
również szefowie rządów lub wysocy
przedstawiciele Serbii, Bośni i Hercego-
winy, Albanii, Macedonii Północnej, Czar-
nogóry i Kosowa, jak również odbywająca
się przed kilkoma dniami wizyta prze-
wodniczącego Rady Europejskiej Donalda
Tuska w Skopje w zasadzie niczym nie
różniły się od siebie na płaszczyźnie ko-
munikacyjnej. Zarówno nad Wełtawą, jak
i nad Wardarem padły te same słowa
o „wsparciu dla procesów eurointegracji
regionu”, o „wspólnym interesie, który
będzie stanowiło wejście Bałkanów UE”
i „rozwijaniu współpracy regionalnej”. Na
bardziej sportowe porównania zdobył się
Donald Tusk, oświadczając premierowi
Macedonii Północnej Zoranowi Zajewowi,
że proces zbliżania się do UE „to bardziej
maraton niż bieg na 100 metrów”.

Coś poszło nie tak

Gdyby istniała aplikacja umożliwiająca
swobodne przenoszenie się w czasie, przy-

wódcy europejscy, którzy w 2003 roku
zebrali się na szczycie w Salonikach, w za-
sadzie nie byliby w stanie zorientować
się, że znaleźli się nagle w 2019 roku. 16
lat temu w Salonikach padły po raz pierw-
szy tak wyraźne zapowiedzi, że proces in-
tegracji europejskiej będzie można uznać
za dopełniony dopiero wtedy, gdy do kra-
jów UE dołączy nie tylko Europa Środ-
kowa, ale również cały Półwysep Bałkański.
Bardziej uważny słuchacz wystąpień z Sa-
lonik z 2003 roku i dzisiejszej narracji
polityków unijnych wyłapałby pewną drob-
ną, choć znaczącą różnicę akcentów.

Niemal 20 lat temu, obok opowieści
o rozwoju gospodarczym, współpracy re-
gionalnej i dwustronnej mówiono jeszcze
o umacnianiu demokracji, rządów prawa
i mechanizmów wolnorynkowych, two-
rzonych przez odważne, liberalne reformy
gospodarcze. Teraz o wolnym rynku, de-
mokracji i praworządności mówi się rzad-
ko. To prosty dowód na to, że polityka
europejska nie tylko straciła pewien idea-
listyczny (by nie powiedzieć: naiwny) wy-
miar, który miała jeszcze przed dwoma

łukasz koBeszko
Filozof polityki, dziennikarz, publicysta

Bałkany Zachodnie wciąż są w unijnej poczekalni. Narracja polityków euro-
pejskich o przyszłości regionu jest coraz częściej sprzeczna i niewiary-
godna. Liderzy bałkańscy mają świadomość, że model eurointegracji, wypra-
cowany ponad 20 lat temu dla Europy Środkowej, jest dziś anachroniczny 

eurointegracja straciła magię



dekadami, ale również, że w zaklęcia
o wspólnocie wartości i rozwoju niewielu
już wierzy, zarówno w Paryżu, Pradze
i Budapeszcie, jak i Belgradzie, Sarajewie
i Tiranie. Niekoniecznie z tego powodu,
że na Bałkanach, podobnie jak zresztą
w innych krajach europejskich, też rządzą
dzisiaj w dużej mierze populiści. Świado-
mość, że z procesem eurointegracji Bał-
kanów jest coś najwyraźniej nie tak, mają
już jednak nawet najbardziej proeuro-
pejscy politycy z regionu. Było to widoczne
podczas ubiegłorocznego szczytu UE w So-
fii, który miał przyśpieszyć eurointegrację.

Niczego jednak realnie nie przyśpieszył,
ograniczając przekaz do nośnego hasła
connectivity. Zakładało ono wzmocnienie
projektów infrastrukturalnych i cyfrowych,
mających zbliżyć wciąż skłóconych ze
sobą na różnych poziomach mieszkańców
regionu. Berlin planował nawet zabez-
pieczyć na tą strategię znaczne środki,
proponując coś w stylu powtarzającej się
od lat koncepcji nowego Planu Marshalla
dla regionu. W popularnej dzisiaj w świecie
polityki międzynarodowej kreśleniu „mapy
drogowej” integracji, szczyt w Sofii w 2018
roku wskazał tylko rok 2025 jako „możliwą
datę” wejścia do UE Serbii oraz sąsiedniej
Czarnogóry.

Na długiej linii czasu, rozpiętej po-
między szczytem w Salonikach w 2003
roku, ubiegłorocznym szczytem unijnym
w Sofii i spotkaniem Grupy Wyszehradz-
kiej w Pradze 12 września br., tylko Chor-
wacja miała szczęście dokończyć proces
eurointegracji. Wejście tego kraju do UE
w 2013 roku, gdy Wspólnota była pogrą-
żona w kryzysie ekonomicznym i finan-
sowym, wydawało się już wówczas łabę-
dzim śpiewem samej Unii. Jak również
końcem charakterystycznej narracji po-
lityków europejskich, widzących w samym
procesie wchodzenia do UE ostateczny
cel i sens nowoczesnej polityki na Starym
Kontynencie.

Trzy problemy

Co poszło nie tak w całym procesie?
Nie chodzi tutaj zupełnie o sprawy

proceduralne i rzeczywiście nieraz opie-
szałe działanie brukselskiej biurokracji.
Najstarszy status negocjacyjny w regionie
posiada Macedonia Północna, która od
2005 roku jest państwem kandydującym
do UE. Czarnogóra ma status państwa
kandydującego od 2010 roku i do tej pory
otworzyła 30 rozdziałów negocjacyjnych.
Serbia uzyskała go w 2012 roku, a dwa
lata później rozpoczęła formalne negocjacje
otwierając kilkanaście rozdziałów nego-
cjacyjnych. Albania jest kandydatem od
2014 roku. Wciąż nie posiadają go Bośnia
i Hercegowina oraz Kosowo, które mogą
tylko pochwalić się porozumieniami sto-
warzyszeniowymi z UE, zawartymi od-
powiednio w 2015 i 2016 roku. Przy takim
tempie trudno dziwić się rosnącemu roz-
czarowaniu państw bałkańskich, tym bar-
dziej, że magiczne słowo „eurointegracja”
działa już coraz mniej nie tylko na elity
polityczne, ale na cale tamtejsze społe-
czeństwa.
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Sam proces negocjacyjny, skrojony
pod kątem całkowicie innych realiów po-
litycznych i gospodarczych Europy na po-
czątku XXI wieku, zupełnie nie przystaje
do dzisiejszych tendencji ekonomicznych
i społecznych. Z jednej strony, do różnie
ocenianego ale realnie rosnącego zaan-
gażowania państwa w gospodarkę, wi-
docznego w regionie i na całym konty-
nencie od czasów greckiego kryzysu fi-
nansowego. Z drugiej, do nasilającej się
w krajach regionu strategii podnoszenia
płac i transferów socjalnych, przebiegającej
zgodnie z trendami ogólnoeuropejskimi
i globalnymi. Nie wydaje się również, aby
rozdziały negocjacyjne pomiędzy Brukselą
a krajami regionu musiały tak bardzo
koncentrować się na kwestiach otwierania
rynków dla inwestorów i upraszczania
warunków dla biznesu. Te kwestie miały
znaczenie kilkanaście lat temu. Dzisiaj,
gdy „Financial Times” zalicza Serbię do
grupy globalnych liderów w rankingu kra-
jów o największej stopie bezpośrednich
inwestycji zagranicznych, żmudne nego-
cjowanie takich kwestii z unijnymi urzęd-
nikami to swoisty rytuał i biurokratyczna
„sztuka dla sztuki”.

Zatrzymanie i ślimaczy pęd euroin-
tegracji tego regionu jest pochodną pro-
blemów politycznych całej Europy. Znamy
je na pamięć. Referendum brexitowe
w Wielkiej Brytanii, rosnący konflikt po-
między kilkoma „starymi” i „nowymi”
członkami UE w kwestii praworządności,
popularność ruchów populistycznych, wy-
zwania migracji i ochrony zewnętrznych
granic Wspólnoty, w końcu – wyraźna
słabość tandemu francusko-niemieckiego.
W wielu stolicach europejskich słychać
sygnały, że integracja Chorwacji w 2013
roku była jak na razie ostatnim przejawem
europejsko-bałkańskiej sielanki. Te ten-
dencje wyraziła wprost Nathalie Loiseau,

do niedawna francuska minister spraw
europejskich z ekipy prezydenta Macrona
(obecnie zaś eurodeputowana z ramienia
ruchu En Marche!), która podczas wio-
sennej wizyty w Serbii oceniła, że w obec-
nej sytuacji Starego Kontynentu nie ma
co mówić o dalszej eurointegracji. Dopóki
UE nie upora się z Brexitem i nie wypra-
cuje choćby minimalnej wizji swojej przy-
szłości politycznej i instytucjonalnej, branie
na siebie ciężaru dalszego poszerzania
Wspólnoty byłoby – zdaniem minister –
nieodpowiedzialne. Uczciwe postawienie
sprawy przez francuską dyplomatkę za-
skoczyło szczególnie Berlin. Niezmiennie
powtarza on przecież narrację o wsparciu
dla Bałkanów Zachodnich na drodze eu-
rointegracji oraz zachęca Serbię do kom-
promisu politycznego z Kosowem. Czytaj:
do uznania niepodległości dawnego okręgu
autonomicznego i rozwiązania serbskich
instytucji administracyjnych w północnej,
zamieszkałej przez serbską większość czę-
ści kraju.

W tym kontekście, w regionie nie-
wątpliwie wzrasta zaangażowanie Rosji,
zarówno we współpracy wojskowej, jak
i gospodarczej. Władimir Putin jest feto-
wany w Belgradzie i wręcz czczony w Re-
publice Serbskiej w Bośni, a Belgrad bez
mrugnięcia okiem podpisuje porozumienie
o wolnym handlu z Euroazjatycką Wspól-
notą Gospodarczą. Bruksela oficjalnie wy-
raża zaniepokojenie, ale w zasadzie niczego
innego w obecnych, skomplikowanych
warunkach geopolitycznych zrobić nie
może. Podobnie rzecz się ma z wytrwale
budowanymi wpływami Turcji, już nie
tylko tradycyjnie w Bośni, Albanii i Ko-
sowie, ale również w Serbii, Macedonii
i Czarnogórze.

Trudno dziwić się słabnącemu euro-
entuzjazmowi mieszkańców Bałkanów
także z powodu niedocenienia konstruk-
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tywnej i pozytywnej roli, jakie Serbia
i Macedonia odegrały w pomocy huma-
nitarnej podczas apogeum kryzysu uchodź-
czego w latach 2015-16. A następnie –
kontynuacji tej postawy podczas negocjacji
w sprawie zamknięcia tzw. szlaku bał-
kańskiego, przebiegających pod parasolem
Rady UE. Z pewnością, Belgrad i Skopje
oczekiwały po tym zaangażowaniu dużo
więcej, niż tylko kontynuacji polityki po-
klepywania po plecach przez starszych
kolegów z Zachodu.

Podobne rozczarowanie może odczu-
wać Macedonia Północna, która po blisko
trzech dekadach sporu z Grecją poszła
na kompromis w sprawie zmiany nazwy
państwa. Co prawda najnowsze zapowiedzi
Brukseli i Rady UE są dla niej nawet bar-
dziej obiecujące, niż dla reszty regionu,
ale od słów do czynów wciąż jeszcze daleko. 

Warto wspomnieć w tym miejscu
o wyjątkowo niekonsekwentnej i roz-
chwianej obecnej polityce USA wobec re-
gionu. Do czasów Donalda Trumpa, któ-
rego dojście do władzy w wielu stolicach
regionu powitano entuzjastycznie, kiero-
wała się ona pewnymi prostymi i nie-
skomplikowanymi aksjomatami. Wśród
nich było wsparcie dla integracji z UE,
a także integracji atlantyckiej, ogólnej de-
mokratyzacji i rozwoju dialogu regional-
nego. Dzisiaj strategia administracji wa-
szyngtońskiej miota się pomiędzy uwagami
byłych już doradców prezydenta ds. bez-
pieczeństwa, twierdzących, że przez lata

była to polityka mało ambitna i prowa-
dzona na swoistym autopilocie lub że nie
doceniała ona roli Serbii, a bliżej nie-
sprecyzowanymi pomysłami w stylu hand-
lu wymiennego. W serbskiej prasie poja-
wiły się sugestie, że handel ten mógłby
dotyczyć uznania przez Belgrad niepo-
dległości Kosowa w zamian za dostawy
amerykańskich samolotów F-16. Problem
w tym Serbowie wcale aż tak bardzo tych
samolotów nie chcą, zadowalając się dłu-
goletnimi kontraktami na starsze, rosyjskie
MiG-i oraz systemami wyrzutni rakiet S-
300, które Moskwa usilnie proponuje
nad Dunajem i Sawą.

Pozorna jedność Wyszehradu

Na tym tle widoczna podczas konferencji
w Pradze narracja liderów krajów Grupy
V4 o ciągłym poparciu dla integracji re-
gionu z UE wydawać się może konsek-
wentna. Jest to jednak tylko jedna strona
medalu. Szczególny interes w kontynuo-
waniu i sfinalizowaniu tego procesu widzą
głównie orbanowskie Węgry. Ekipa Fi-
deszu od kilku lat ma bardzo dobre relacje
z rządzącą w Serbii populistyczną Serbską
Partią Postępową (SNS). Ludzie Orbán
bardzo aktywnie inwestują za południową
granicą i we wchodzącej w skład Bośni
i Hercegowiny Republice Serbskiej. Nie
tylko w dość naturalny w przypadku kraju
sąsiedzkiego rynek spożywczy lub handel
artykułami przemysłowymi, ale, co wy-
dawać się może zaskakujące, również
w sektor medialny, w tym również, media
lokalne. Gdy dodamy do tego troskę Bu-
dapesztu o Węgrów mieszkających w Woj-
wodinie, widzimy, że korzyści Fideszu
z promowania Serbii w Europie mają cał-
kiem policzalny charakter. W tym kon-
tekście, kandydatura polityka partii Or-
bána, László Trócsányiego, na komisarza
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UE ds. rozszerzenia jest kolejnym, bardzo
korzystnym dla Budapesztu elementem
całej układanki.

Nieco inaczej ma się rzecz ze Słowacją
i Czechami – kraje te mają również spore
wpływy na słowiańskojęzycznych Bałka-
nach. Nie tak duże i namacalne jak wpływy
Węgier, ale lokujące się w sferze soft po-
wer. Słowacja wciąż nie uznaje niepodle-
głości Kosowa, a politycy znajdujący się
zarówno w orbicie rządzącej partii SMER,
jak i opozycji, odgrywali przez lata dużą
rolę w stabilizacji politycznej regionu.
Obecny szef dyplomacji Miroslav Lajčák
pełnił swego czasu urząd Wysokiego Przed-
stawiciela ONZ w Bośni i Hercegowinie
(de facto: międzynarodowego administ-
ratora tego kraju, którego urząd powołano
po porozumieniach pokojowych z Dayton
w 1995 roku), a inny szef dyplomacji –
Eduard Kukan – dość często pełnił rolę
pośrednika pomiędzy Belgradem, Brukselą
i pozostałymi stolicami europejskimi. Po-
dobne ambicje mają na Bałkanach Czechy,
cieszące się zresztą powszechną sympatią
i opinią bliskiego przyjaciela regionu.
W czasie samego szczytu V4 w Pradze
można było odnieść wrażenie, że większą
uwagę mediów w regionie skupiła wypo-
wiedź prezydenta Miloša Zemana, wyra-
żająca żal, że w 2008 roku Republika
Czeska uznała niepodległość Kosowa, niż
obowiązkowy, dyplomatyczny frazes pre-
mierów Grupy Wyszehradzkiej o byciu
adwokatem regionu w procesie eurointe-
gracji. 

W tym towarzystwie aktywność Polski
w regionie wypada dojmująco słabo, nawet
biorąc pod uwagę organizację niedawnego

szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu.
Przez lata po 1989 roku, nie licząc pozy-
tywnej roli Tadeusza Mazowieckiego jako
specjalnego wysłannika ONZ podczas wo-
jen towarzyszących rozpadowi b. Jugo-
sławii oraz udziału naszych żołnierzy
w misjach pokojowych w Bośni i Kosowie,
polityczna aktywność Warszawy w regionie
była mierna i nieefektywna. Nie zmienią
tego projekty w rodzaju Trójmorza. Bogate
w wizje i zapowiedzi, ale nie zawsze ro-
zumiane w regionie, zwłaszcza, że wątek
Bałkanów Zachodnich pojawia się w nich
w ramach didaskaliów. Bałkańscy liderzy
nie za bardzo widzą korzyść w dublowaniu
poprzez Trójmorze tego, co można w taki
sam sposób uzyskać dzięki unijnej pomocy
przedakcesyjnej i współpracy dwustronnej
z Węgrami, Chorwacją, Rumunią i Bułgarią. 

Bałkany Zachodnie znajdują się dzi-
siaj w sytuacji nie do pozazdroszczenia.
Pozostawanie regionu poza strukturami
politycznymi zjednoczonej, choć trzesz-
czącej w szwach Europy skazuje Półwysep
na rolę szarej strefy. Zdanej głównie na
wpływy Rosji, Chin i Turcji. Sama euro-
integracja od dawna nie jest już przysło-
wiowym „lekiem na całe zło” i fukuya-
mowskim „końcem historii”. Świat i Eu-
ropa są dzisiaj inne niż w 2004, w 2007
roku (gdy do UE wchodziły Rumunia
i Bułgaria) i nawet w momencie akcesji
Chorwacji przed sześcioma laty. Bałkany
i Europa znów stoją na rozdrożu, a do
konsekwentnego obrania jednego, stałego
kierunku politycznego nikt nie jest w pełni
przekonany. Pytanie podstawowe nasuwa
się samo: jak długo można stać na takim
rozdrożu… 
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Paweł Średziński – Kim są obecnie
Asyryjczycy? Na jakiej podstawie okre-
śla się asyryjską tożsamość?

Prof. michael abdalla: Są ludem bez
ojczyzny, który wyróżnia komplet cech
i kryteria, takie jak język i najstarszy al-
fabet, historia, tradycja, kultura ludowa,
wiara. Są synami Asyrii, Aszura, Sargona
i Sennaheriba, dumni z tego, że ich przod-
kowie w czasach bardzo odległych zostawili
niezatarty ślad w dziejach ludzkości. I także
z tego, że do końca XII wieku stanowili
największy Kościół chrześcijański; ich
misjonarze byli pierwszymi, którzy dotarli
do Chin i odkryli ten kraj dla Europy i do
tego stopnia byli skuteczni w szerzeniu
Ewangelii, że jeden z synów Czyngis chana
był ministrantem w ich Kościele, a jeden
z patriarchów – Ujgurem.

W jaki sposób udało się Asyryjczykom
ocalić swój język i tradycję?

Znany fiński historyk Simon Parpola sza-
cuje, że dzisiejsi Asyryjczycy stanowią za-
ledwie 1/5 ich liczebności we wczesnym
średniowieczu. Liczne prześladowania
zmuszały ich do schronienia się w trudno
dostępnych miejscach. Są dziedzicami
bogatej literatury i świadomi cywilizacyjnej
roli swojego języka. Pomimo braku pań-
stwowości ich język jest w dobrej kondycji.
Powstałą w nim literaturą zajmuje się
wielu naukowców nazywanych syrologami,
w tym polskich. Dzieła ojców asyryjskich
już od pierwszych wieków chrześcijaństwa
były tłumaczone na inne języki, głównie
na ormiański i grecki.

Z powodu odległości, granic i izolacji
występują różne dialekty naszego języka.
Niektóre stały się niejako językiem lite-
rackim, inne, na przykłąd „turoyo” z Tur
Abdinu są w trakcie opracowywania. Nie-
którzy proponują zapis literami łacińskimi,
jednak większość optuje za zachowaniem
zasłużonego alfabetu.

micHaeL aBDaLLa
Asyryjczyk, urodził się w północno-wschodniej Syrii. Do Polski
przyjechał na studia na początku lat 70. Jest arabistą i syrologiem,
profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, autorem licznych publikacji poświęconych asyryjskiej
społeczności i tematyce bliskowschodniej. 

W 2019 roku Asyryjczycy są wciąż ludem bez ziemi, ponieważ nadal nie
mają swojego państwa, które miało powstać po zakończeniu pierwszej
wojny światowej. Obecnie stanowią niewielką społeczność, której odma-
wia się coraz częściej pamięci i prawa do asyryjskiej tożsamości

zapomniani asyryjczycy

z prof. michaelem abdallą 
rozmawia Paweł średziński



Ilu z Was mieszka na Bliskim Wscho-
dzie, a ilu poza ojczyzną?

Jesteśmy chyba jednym z niewielu ludów,
obok Ormian i Żydów, którego większość
członków żyje na wychodźstwie. Pocie-
szamy się tym, że nasza asyryjska ziemia
kryje dowody naszych głębokich korzeni.
Asyryjskie ślady można spotkać także
w Europie. 

Dane dotyczące liczebności są sza-
cunkowe. Sądzę, że na Bliskim Wschodzie
jest nas około miliona, a na emigracji
dwa razy tyle. 

Od lat opinia publiczna nie wie prawie
nic o trudnych dziejach Asyryjczyków?
Dlaczego tak się dzieje?

Bo samolotów nie porywamy i nie wysa-
dzamy się w powietrze. Ze względu na
nasze chrześcijaństwo, jesteśmy mało eg-
zotyczni i zbyt wymagający.

Asyryjczycy byli nękani krwawymi
prześladowaniami przez kilka wieków.
Apogeum zbrodni było ludobójstwo
rozpętane przez Turcję w 1915 roku,
które objęło nie tylko Ormian żyjących
w Imperium Osmańskim. Z czego to
wynikało?

W jednej ze swoich książek uczony libański
Dżurdżi Zajdan zamieścił treść następu-
jącego listu osmańskich władz skierowa-
nego do asyryjskiego biskupa w Tur Ab-
dinie: „Od [Biura] Ustawodawstwa Reli-
gijnego [szariat] w Diyarbakirze do biskupa
gminy asyryjskich giaurów. Ty, odrażający
pod względem wyglądu i wiary! Należący
do waszej znienawidzonej gminy, wyklęty
giaur Jakub, zdechł i unicestwił się. Aby
móc włożyć jego obrzydliwe ciało do ziemi,
po pobraniu podatku za nią, wydano akt

łaski ze strony administracji [muzułmań-
skiej] jego dzielnicy. Wiemy, że ziemia
nie będzie chciała przyjąć jego wstrętnego
ciała, ale aby ono nie gnoiło powietrza,
wydaliśmy zgodę w imieniu [Biura] Usta-
wodawstwa Religijnego na pochowanie
go, do otchłani piekła, w waszym mieście,
zgodnie z waszą fałszywą wiarą. Wydano
tę zgodę 26 dżumada al-awwal 1203 [tj.
22.02.1789 r.], aby nikt temu nie prze-
szkodził”. 

Treść listu obrazuje beznadziejną sy-
tuację Asyryjczyków żyjących wtedy na
południu dzisiejszej Turcji. Innowiercom
nie należał się najmniejszy szacunek.
Takie fale fanatyzmu powtarzają się co
jakiś czas. Dobitnym tego przykładem
jest zgotowane im ludobójstwo na terenie
Turcji na przełomie XIX i XX wieku,
a w ostatnich latach wystarczy sobie uzmy-
słowić tragiczne położenie, w którym zna-
leźli się w Iraku po obaleniu Saddama
Husajna.

Jaki był schemat tych pogromów? Do-
konywały się wyłącznie rękami turec-
kich żołnierzy?

Głównymi sprawcami pogromów byli emi-
rowie kurdyjscy, którzy od XIV do połowy
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XIX wieku dzierżyli władzę w południo-
wo-wschodniej Turcji. W okrucieństwie
ścigali się: Szaraf II, Szamdin, Badr Chan
oraz Izz ad-Din Szer i jego brat Massur
Beg. Zachowały się relacje o masakrach,
porwaniach i zniszczeniach, do których
dopuścili się przeciwko asyryjskim chrze-
ścijanom zarówno w Tur Abdinie, jak
i w Hakkari, na wschód od Tur Abdinu.
Dochodziło nawet nieraz do utworzenia
antychrześcijańskiej koalicji między zwaś-
nionymi plemionami kurdyjskimi. Tak
było w roku 1829, kiedy do Muhammada
paszy z Rawanduzu, na wschód od Mosulu,
dołączył Sajf ad-Din. Ich hordy zmasa-
krowały w dwóch asyryjskich miejscowo-
ściach: Bet Zabdaj i Esfes około 300 osób.
Dwadzieścia lat później kurdyjscy rabusie,
tym razem pod wodzą tyrana Badr Chana,
ponownie zaatakowali Azach i zapuścili
się dalej do Tur Abdinu, wszędzie niszcząc,
zabijając i zabierając dzieci i młode kobiety
do haremu. Tak samo bestialsko postąpili
w 1855 roku Izz ad-Din Szer i Massur
Beg. Tragedia o większych rozmiarach
miała miejsce w roku 1895. Tym razem
głównymi agresorami byli żołnierze z od-
działów Hamidijje, utworzonych z Kurdów
przez sułtana Abdülhamida II, piastują-
cego także godność kalifa w świecie mu-
zułmańskim. Była to konna formacja woj-
skowa licząca co najmniej 50 tysięcy żoł-
nierzy, którzy odznaczali się bezwzględ-
nością. Głównie te oddziały przeprowa-
dzały pacyfikację chrześcijan, na rozkaz
lub bez rozkazu władz osmańskich.

Najtragiczniejszym okresem były lata
1914-1924. To wtedy eksterminacji pod-
dano wszystkich chrześcijan na terenie
całej Turcji, bez względu na przynależność
narodową. W 1924 roku asyryjski region
Hakkari został całkowicie przejęty przez
Kurdów. Część przedostała się do Urmii
w Iranie.

Skąd ten konflikt z ludnością kurdyjską? 

Już dziewiętnastowieczne relacje euro-
pejskich podróżników opisują szereg prak-
tyk przejmowania asyryjskich ziem przez
Kurdów w wyniku zbójeckich wypraw.
O scenach mrożących krew w żyłach ob-
szernie napisał w XIX wieku angielski
archeolog Henry Layard w swojej książce
W poszukiwaniu Niniwy. Layard widział
ciała świeżo zamordowanych Asyryjczyków
i podkreślał, że przysięga nawet na Koran
dana chrześcijaninowi, Kurda nie obo-
wiązuje.

Asyryjczycy, którym udało się prze-
trwać ludobójstwo w czasie pierwszej
wojny światowej rozpoczęli wtedy swój
długi marsz. Schronienie znaleźli pod
opieką państw ententy, w Iranie, a jed-
nak sojusznicy zdradzili Asyryjczyków.
Dlaczego?

Na terenie Iranu, szczególnie w części za-
chodniej, Asyryjczycy byli obecni od cza-
sów starożytnych. W pierwszych wiekach
chrześcijaństwa wiele miejscowości irań-
skich było siedzibami biskupów asyryj-
skich. Takie miasta, jak Urmia, Salamas
i inne były od zawsze zamieszkiwane przez
Asyryjczyków. Tam uruchomiono pierwszą
drukarnię i wydano pierwsze czasopismo
asyryjskie w połowie XIX wieku. Przed
pierwszą wojną światową ten okręg miał
wejść w skład samodzielnego państwa
asyryjskiego. Zachowały się mapy, nawet
treść konstytucji autorstwa Faridona Atu-
raja, który został rozstrzelony w Tbilisi
z rozkazu bolszewików. Marzenia Asy-
ryjczyków o niepodległym bycie uśmierciła
rewolucja bolszewicka. Po wycofaniu się
Rosjan z tego regionu, Asyryjczycy zostali
bez ochrony. Ochronę mogli zapewnić im
Anglicy, ale tego nie zrobili. Wycofanie
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wojska rosyjskiego wykorzystali Turcy,
Persowie i Kurdowie. Doszło do rzezi Asy-
ryjczyków na szeroką skalę. W marcu
1918 roku zdradziecko zamordowano asy-
ryjskiego patriarchę Mar Szymona Ben-
jamina. Mordu dokonał w swoim domu
kurdyjski wódz plemienny Simko, ucho-
dzący dziś u Kurdów za bohatera naro-
dowego. Wraz z patriarchą zginęli rosyjscy
oficerowie, którzy odmówili zostawienia
Asyryjczyków na pastwę losu.

Ostatecznie asyryjskim oddziałom uda-
ło się znaleźć schronienie pod man-
datem brytyjskim w Iraku. Obiecano
im nawet własne państwo. Czy te obiet-
nice udało się spełnić?

Schronienie pozorne. 
Lukę powstałą po Rosjanach sprytnie

wykorzystali Anglicy, obiecując Asyryj-
czykom utworzenie własnego państwa.
Po męczeńskiej śmierci patriarchy, Turcy,
Kurdowie i Persowie terroryzowali ludność
asyryjską, Anglicy zaś zachęcili asyryjskich
sojuszników do wymarszu, podczas któ-
rego byli napadani i mordowani. Z ok.
253 tys. ludzi, którzy wyruszyli z Urmii
do oddalonego o około 600 kilometrów
Hamadanu dotarły 203 tys.. Tu Anglicy
wykorzystali ich do budowy drogi łączącej
Hamadan z Chanekiniem. Codziennie
umierało z wycieńczenia średnio 60 osób. 

Jedną z ostatnich baz asyryjskich tu-
łaczy stała się Bakuba, na północ od Bag-
dadu. Umieszczono ich w obozach pod
namiotami i utworzono cztery oddziały
liczące 8 tys. żołnierzy. Mieli oni bronić
bogatego w ropę północnego Iraku przed
zajmowaniem go przez Turków.

Po podpisaniu przez Anglię, w dniu
30 października 1918 roku, układu poko-
jowego z Turcją, Asyryjczycy znów uwie-
rzyli zapewnieniom Anglików, iż nakłonili

oni Turków do uznania praw zamieszka-
łych na ich terytorium narodów do sa-
mostanowienia. Asyryjska delegacja była
już gotowa do wzięcia udziału w obradach
Konferencji Pokojowej w Paryżu. Na jej
czele stanęła Surma Chanim, siostra za-
mordowanego przez Kurdów patriarchy.
19 lipca 1919 roku delegacja zawitała do
Paryża, jednak Anglicy skierowali ją do
Londynu oznajmiając, że tylko tam znaj-
duje się klucz do rozwiązania kwestii asy-
ryjskiej.

Delegację przetrzymano w Londynie
aż do zakończenia obrad Konferencji Pa-
ryskiej.

Dlaczego wybuchła kolejna fala prze-
śladowań?

W konsekwencji ustaleń Konferencji Po-
kojowej w Sèvres z 1920 roku Irak dostał
się pod mandat brytyjski. Tereny prowincji
Mosulu, które weszły w skład angielskiego
mandatu, były odtąd areną krwawych
walk między Turkami i Kurdami z jednej
strony, a wspierającymi przez 60-tysięczną
armię brytyjską Asyryjczykami. Właśnie
tę prowincję przyobiecano Asyryjczykom,
stąd skutecznie jej bronili, wierząc jed-
nocześnie w rychłe wyzwolenie pozostałych
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swych terenów: Hakkari w Turcji i Urmii
w Iranie. Ostatecznie okręg Mosulu przy-
znano Irakowi, a Hakkari – Turcji, prze-
widując 25-letni mandat angielski nad
Irakiem. 

Niekorzystny rozwój wydarzeń zmusił
Asyryjczyków do pogodzenia się z faktem
niemożności zapewnienia sobie własnej
kontroli nad Hakkari i Urmią. Zaczęli
więc czynić starania, by pozwolono im
żyć razem w okręgu Mosulu. Wierzyli
w taką możliwość dopóty, dopóki Irak
nie był krajem samodzielnym. Jednak
w roku 1929 Anglia nagle zmieniła swą
taktykę wobec Iraku, proponując przyjąć
go w poczet Ligi Narodów i pozwolić mu
się usamodzielnić.

Korzystając z cichego poparcia Anglii
Irak zmobilizował wszystkie środki, by
rozbić jedność Asyryjczyków, terroryzować
i uprowadzać przywódców. Zaczęły się
masowe zwolnienia z pracy, napady na
wioski, palenie zasiewów, kradzież bydła,
zamykanie szkół i zabranianie nauki języka
ojczystego. 

Asyryjczycy szukali schronienia w Syrii
pod opieką Francuzów, ale musieli za-
wrócić, co stało się po tej odmowie?

Wobec czytelnej już polityki Anglii, Asy-
ryjczycy zaczęli masowo opuszczać szeregi
wojska brytyjskiego. Działając odtąd
wspólnie Anglia i Irak torpedowały każdą
możliwość dotarcia przedstawicieli asy-
ryjskich do Ligi Narodów. 

W takiej sytuacji niektórzy przywódcy
asyryjscy spróbowali szukać sprawiedli-
wości u Francuzów, sprawujących mandat
nad Syrią. Odległość dzieląca asyryjskie
osady w Iraku i Syrii nie była duża, prak-
tycznie niektóre dzieliła tylko rzeka Tygrys.
Choć mieli zgodę Francji na przekroczenie
granicy, to kiedy próbowali ją przejść,

Francja nie wpuściła ich. Prawdopodobnie
stało się to pod naciskiem angielskich
oficjeli. Być może Anglicy ulegli kaprysom
władz irackich i pozwolili wojsku irackiemu
rozprawić się bezlitośnie z uciekinierami.
Kolumny powracających były bombardo-
wane przez lotnictwo irackie. 

Wrócili i zostali zmasakrowani. W sierp-
niu 1933 doszło do kolejnego krwa-
wego pogromu, znanego dziś jako ma-
sakra w Simele.

To, co wydarzyło się w Simele, wychodząca
w tamtym czasie polska prasa nazwała
„straszną masakrą”.W wyłaniającej się
armii irackiej nastawieni nacjonalistycznie
oficerowie znajdowali inspiracje w dyk-
taturach faszystowskich rodzących się
w Europie. Armia szukała sposobności
dla zaznaczenia swojej roli jako najważ-
niejszego elementu sceny politycznej. Na
niej skupiony był nacjonalizm; symboli-
zowała niepodległość i współczesną pań-
stwowość. W momentach narastania nie-
chęci wobec Brytyjczyków deklaracje armii
uderzały w sentymenty ludu i znajdowały
posłuch.

W dniach 1-14 lipca iracka prasa
opublikowała 80 broszur i wiele artykułów
o antyasyryjskiej treści. Z ambon meczetów
otwarcie namawiano do zabijania „nie-
wiernych”, którzy „powstali przeciwko
islamowi”. W sierpniu 1933 roku ogłoszono
„dżihad”. Na północ kraju wysłano 2/3
wojska, zmobilizowano Kurdów i Bedui-
nów, wyznaczono nagrodę w wysokości
jednego funta brytyjskiego za zabicie
chrześcijanina z prawem przejęcia jego
majątku i żeńskiej części rodziny. Uchy-
lającego od tego obowiązku nazywano
zdrajcą islamu i ojczyzny. Jedni zabijali,
inni łupili domy i kościoły, jeszcze inni
zajmowali się paleniem schwytanych.
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Uciekający przed oprawcami schronili się
w miejscowości Simele, nieopodal miasta
Nuhadra. Ataku na Simele w dniu 7 sierp-
nia 1933 roku nie przeżył żaden mieszka-
niec: księży spalono żywcem. Tak samo
postąpiono z kobietami i dziewczętami,
które wcześniej rzucono żołnierzom w celu
dokonania zbiorowego gwałtu. Ów dramat
rozegrał się, kiedy asyryjski patriarcha
był internowany w Bagdadzie. Żołnierzy
powracających do Mosulu po tych strasz-
liwych masakrach witano jako bohaterów;
ulice udekorowano łukami kwiatów, wice-
król Iraku, Ghazi, odznaczył oficerów or-
derami. Tam samo postąpiono w Bagda-
dzie. 

Simele było tylko jednym z kilkudzie-
sięciu miejsc na irackiej mapie, gdzie
doszło do masakry społeczności asy-
ryjskiej. Jaki był bilans tych wyda-
rzeń?

Tak, rzezie miały miejsce nie tylko w Si-
mele. Podobnie działo się w wielu małych
i dużych miejscowościach północnego Ira-
ku: Ammadijji, Zacho, Szechanie, Mosulu
oraz wszędzie tam, gdzie akurat przebywali
Asyryjczycy, m. in. w biurach, zakładach
pracy i szkołach. W sumie 63 wioski asy-
ryjskie wyludniły się całkowicie i do dziś
są zajęte przez Kurdów. Źródła asyryjskie
podają liczbę kilku tysięcy zabitych, za-
chodnie zaś mówią o kilkuset ofiarach. 

Po masakrze w Simele znów skierowali
się do Syrii. To tam powstały asyryjskie
osiedla. Jaki był dalszy los tych Asy-
ryjczyków?

Było ich około 20 tysięcy. Umieszczono
ich nad brzegami rzeki Chabur, w pół-
nocno-wschodniej prowincji Hasaka, któ-

rej większość mieszkańców stanowili Asy-
ryjczycy. Od podstaw przybysze zbudowali
31 wiosek, nazywanych „obozami”. Sie-
dziba komisji nadzorującej ten proces
znajdowała się w Bejrucie. W ciągu kilku
lat ci ludzie zabłysnęli w zakładaniu winnic
i sadów i w hodowli zwierząt gospodar-
skich, wybudowali 16 szkołach, do których
uczęszczało 867 uczniów języka ojczystego.

W roku 1940 ogólna liczba Asyryjczyków,
tj. przybyłych z Iraku i miejscowych wy-
nosiła w prowincji Hasaka 81 tys., wobec
44 tys. Kurdów. Syria liczyła wówczas
około 2,3 mln mieszkańców. W latach
trwania mandatu francuskiego działały
tu oddziały asyryjskie. To one wyzwoliły
spod panowania tureckiego znaczne te-
rytoria, które zostały włączone do Syrii
jeszcze przed odzyskaniem przez nią nie-
podległości. Do tego czasu Asyryjczycy
stanowili grupę dominującą także gos-
podarczo i kulturalnie w północno-
wschodniej Syrii. Rozwijali się w miarę
pomyślnie, niektórzy zrobili karierę w woj-
sku syryjskim, inni w administracji pań-
stwowej i w szkolnictwie wyższym. 

Dziś, kiedy od kilku lat trwa wojna
w Syrii, część z tych osiedli już nie
ma. Jakie straty ponieśli Asyryjczycy
w tym kraju w wyniku działań wojen-
nych i czyimi ofiarami byli tym razem?
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z ambon meczetów otwarcie

namawiano do zabijania

„niewiernych”, którzy

„powstali przeciwko

islamowi”



Sądzę, że żadna społeczność w Syrii nie
ucierpiała tak dotkliwie jak Asyryjczycy.
W wyniku zorganizowanego przez ISIS
rajdu na 35 ich asyryjskich wiosek poło-
żonych nad rzeką Chabur 14 kościołów
zrównano z ziemią, dziesiątki osób za-
mordowano, z domów zabrano wszystko,
setki osób uprowadzono do niewoli. Tylko
w niektórych wsiach pozostało od kilku
do kilkunastu osób.

Tajemnica rajdu na asyryjski region
nie została wyjaśniona, podobnie jak nie-
pojęte jest błyskawiczne opanowanie wiel-
kiego miasta Mosul przez garstkę dżiha-
dystów. Wielu obserwatorów wskazuje
palcem na Kurdów, którzy mieli utorować
drogę islamistom, aby tereny „wyzwolone”
później przy wsparciu Amerykanów włą-
czyć do swojego regionu. 

Asyryjczycy wykupieni od ISIS po
ponad roku od porwania nie mieli do
czego i do kogo wrócić. Z blisko 20 tysięcy
pozostało około 4 tysięcy. Niektóre wsie
zasiedlili Kurdowie. Przypomnijmy, pierw-
szy exodus tej społeczności miał miejsce
w 1924 roku z Hakkari, drugi exodus na-
stąpił z Iraku do Syrii w roku 1933, a trze-
ci – w 2014 roku po ataku dżihadystów
z ISIS.

Asyryjskie losy są praktycznie nie-
obecne w literaturze historycznej, cho-
ciaż literatura przedmiotu, liczne świa-
dectwa ocalałych z pogromów, są do-
stępne i czekają na wydawców i po-
pularyzatorów. Dlaczego?

Zapewne są tacy, którym prawda histo-
ryczna nie jest na rękę. „Szkoda, że nasi
ojcowie nie zabili was wszystkich. Wtedy
nikt z was tu by nie zaglądał” – krzyczała
przed kamerami szwedzkiej ekipy tele-
wizyjnej Kurdyjka, żyjąca wraz z rodziną
w asyryjskim domu we wsi Ajn Wardo
w Tur Abdinie. W tej wsi do końca I wojny
światowej nie mieszkał żaden Kurd.
I może, jak już mówiłem, nie jesteśmy aż
tak „atrakcyjni” dla mediów i międzyna-
rodowej opinii publicznej.

Na koniec zadam pytanie o Waszą
przyszłość, zdając sobie sprawę, jak
trudno na nie odpowiedzieć. Czy Asy-
ryjczycy przetrwają? 

Staramy się przetrwać i nie chcemy do-
puścić myśli, że to jest niemożliwe.
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PaWeł śreDziński
Dziennikarz, miłośnik przyrody, rzecznik Fundacji Dziedzictwo
Przyrodnicze i redaktor Magazynu Poświęconego Przyrodzie
natropie.tv
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Tereny zamieszkiwane przez Asyryjczyków
Źródło: „Assyrian Mission Quarterly Paper”, vol. IV, No. 91, April 1915, p. 1197

Mapa ludobójstwa dokonanego na Asyryjczykach
Wikipedia (dostęp 20.10.2016)
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Adam Ostrowski, szerzej znany jako
O.S.T.R., to żywa legenda polskiej sceny
hip-hopowej, której status porównywany
bywa już do tego, jaki w muzyce rockowej
posiada Kazik Staszewski. W dniu 39.
urodzin raper sprezentował fanom pełną
barwnych anegdot, chaotyczną opowieść
o swoim szalonym życiu, opatrzoną tytu-
łem „Brzydki, zły i szczery”.

Hip-hopowy purysta

Polski rap nie traci rozpędu, a trwająca
od kilku lat koniunktura zdaje się nie
mieć końca. Kolejne rekordy sprzedaży
płyt, wyświetleń w serwisach streamin-
gowych i pełne sale koncertowe. Co cie-
kawe, inaczej niż przed 2005 rokiem, gdy
pierwszą hossę zabił nadmierny flirt z miał-
kim popem, dziś otwarte fraternizowanie
się z muzycznym mainstreamem nie wy-
wołuje już takich środowiskowych reper-
kusji jak wtedy, gdy popowi raperzy na
czele z Mezo i Liberem zostali wyklęci
z hip-hopowej społeczności za zdradę

etosu muzyki ulicy. Spora część obecnej
rapowej sceny nie ma dziś problemu
z kooperacją z popowymi gwiazdeczkami,
czy też np. z niezwykle modnymi w 2019
roku inspiracjami rosyjskim hip-house'em.
Prosty tekst, melodyjne flow, klubowy,
taneczny bit. Czy to jeszcze hip-hop, czy
już niebezpiecznie zbliżamy się do przaś-
nego disco? Zdania są podzielone, jednak
jednoznaczną opinię na temat tego i po-
dobnych nowych trendów w rapie bez
wątpienia ma Ostrowski, który na swoim
tegorocznym albumie „Instrukcja obsługi
świrów” bezpardonowo wykłada, co myśli
o nowych modach w polskim rapie, opo-
wiadając o tym, że z umiłowanej przez
niego kultury hip-hopowej, która była
„oddechem miasta i głosem osiedla / kul-
turą prawdy, walki, potrzeby zwycięstwa”
zrobiono lunapark, pełen tanich wersów,
bezguścia i kiczu, który „błyszczy się bar-
dziej od ciuchów Beaty Kozidrak”.

O.S.T.R. jak mało kto ma pełne prawo
do przedstawiania zdecydowanych opinii
na tematy związane ze sceną hip-hopową.

tomasz PułróL
Prawnik, publikuje we „Wprost” i w „Kurierze Słupeckim”,
były Prezes Stowarzyszenia KoLiber

Polscy raperzy biorą się za pisanie książek, co nie wychodzi im aż tak
dobrze, jak rymowane opowieści na bitach. Wciąż jednak na tyle sprawnie,
by warto było po nie sięgnąć, choćby po autobiografię Ostrego „Brzydki,
zły, szczery”

muzyczny maniak



Ponad dwadzieścia wydanych albumów
studyjnych, ponad 400 tysięcy sprzeda-
nych egzemplarzy, siedem debiutów na
szczycie OLIS, dwanaście złotych i dziesięć
platynowych płyt. Do tego wyższe wy-
kształcenie muzyczne, które sprawia, że
nie sposób zaszufladkować go w stereo-
typie nieznającego nut hip-hopowca. Od
prawie dwudziestu lat bez względu na
zmieniającą się koniunkturę, mody oraz
pojawiające się i znikające nowe brzmienia
utrzymuje się na szczycie i wypełnia po
brzegi sale koncertowe. Słuchają go za-
równo twardogłowi hip-hopowcy jak i ci,
u których rap rzadko gości w głośnikach.
Wszystko to mogło zostać przerwane przez
tragiczne wydarzenia z końcówki 2014
roku, kiedy to podczas koncertu w Biel-
sko-Białej fatalnie się poczuł i jak później
się okazało pękło mu płuco. Niewiele bra-
kowało, a nie usłyszelibyśmy już żadnych
nagrań od najlepszego polskiego freesty-
lowca. Badania, dwie operacje, długie le-
czenie i rehabilitacja, powrót na scenę,
porzucenie uzależnienia od palenia ma-
rihuany, które przyczyniło się do tragicz-
nego stanu jego płuc, wreszcie wydanie
albumu „Życie po śmierci”, opisującego
tę walkę najpierw o życie, potem o powrót
do zdrowia i wreszcie o powrót do grania
koncertów. Jak sam mówi, nie wyobraża
sobie życia bez robienia muzyki, bo jedyne,
co potrafi, to pisać i komponować.

Opis dramatycznych chwil z koncertu
w Bielsko-Białej otwiera świeżo wydaną
autobiografię Ostrowskiego. Co warte
podkreślenia, w przeciwieństwie do wielu
tego typu wydawnictw nie mamy tu do
czynienia z żadnymi ghostwriterami, re-
daktorem spisującym wspomnienia bo-
hatera czy wywiadem-rzeką. O.S.T.R. sa-
modzielnie zapełnił wszystkie strony tej
wciągającej opowieści, gdyż nie wyobrażał
sobie, żeby jego biografia nie była napisana

stylem, znanym z tekstów jego piosenek,
by nie było tam stempla jego DNA.

I bez dwóch zdań to zamierzenie mu
się udało. Styl Ostrowskiego, ze wszystkimi
jego wadami i zaletami, wyraźnie czuć
przez cała narrację. Mamy więc barwne
anegdoty, dużo dygresji, zabawne historie,

wciągające opowieści snute przez spraw-
nego gawędziarza oraz niezmierzone po-
kłady pasji i miłości do muzyki. Pasja to
w ogóle słowo klucz do zrozumienia na-
szego bohatera, coś co napędza go przez
całe życie i co doprowadziło tego nie-
ogarniętego lekkoducha z łódzkiego osiedla
na sam szczyt. I wokół tej właśnie pasji
muzycznej kręci się większość narracji
w książce. „Selektywnie dobrane brzmienia
bębnów, mocny bas, sample z płyt winy-
lowych, których znalezienie nieraz wy-
magało odwiedzenia miejsc, do jakich
nigdy bym pewnie nie dotarł, gdyby nie
moja pasja i chęć stworzenia czegoś wy-
jątkowego. Muzyka – zakochałem się
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mamy w książce opowieści

o tym jak powstawały
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legendarna, całkowicie

improwizowana „30 minut

z życia”, biały kruk

osiągający dziś na

internetowych aukcjach

ceny przekraczające 2000

zł) i jak kształtowała się

łódzka scena hip-hopowa



w niej od pierwszego dźwięku”. Tak za-
czyna się opowieść o tym, jak już od
czasów dzieciństwa spędzonego w domu
przepełnionym muzyką (matka Ostrow-
skiego to profesor zwyczajny sztuk mu-
zycznych) O.S.T.R. łapczywie chłonął
każdy dźwięk. Ojciec zapisał go do szkoły
muzycznj. Tam Ostrowski zaczął naukę
gry na skrzypcach (ostatecznie ukończył
Akademię Muzyczną). Pojawienie się
w Polsce telewizji satelitarnej umożliwiło
mu poznanie praktycznie nieistniejącego
wtedy jeszcze w Polsce gatunku muzycz-
nego, który wciągnął go bez reszty. Oglą-
dając kultowy program Yo! MTV Raps!
chłonął złotą erę amerykańskiego hip-
hopu, jego życie kręciło się wokół rapu
i NBA. Gdy usłyszał „Spalam się” się Ka-
zika, zobaczył, że rapować można również
po polsku. Potem zaczęły się pierwsze
nagrania i freestyle’owe występy, dzięki
którym Ostry mógł zdobywać sobie po-
pularność na lokalnych imprezach i wpaść
w oko Marcina „Tytusa” Grabowskiego,
założyciela legendarnej już wytwórni Asfalt
Records, pod której skrzydłami wydaje
do dziś.

„Za czarnymi płytami przejdę każdy
kilometr”

Mamy w książce opowieści o tym jak po-
wstawały kolejne płyty (choćby legendarna,
całkowicie improwizowana „30 minut
z życia”, biały kruk osiągający dziś na in-
ternetowych aukcjach ceny przekraczające
2000 zł) i jak kształtowała się łódzka
scena hip-hopowa. Przeczytamy o zatra-
ceniu się w muzycznej pasji, które spra-
wiało, że spędzał niezliczone godziny
w studiu, czasem wręcz w nim nocując
oraz o tym, jak zamęczał swoich znajomych
i dziewczyny na randkach rozmowami
o muzyce. O tym jak przekonał swojego

idola Czesława Niemena do hip-hopu za-
chwycając go swoim talentem do słownej
improwizacji. O przyjaźniach, rywaliza-
cjach, życiu na niebezpiecznym łódzkim
osiedlu, problemach w szkole, konkursach
i egzaminach z gry na skrzypcach, o miłości. 

I – co chyba najbardziej znamienne
w kontekście szalonej pasji muzycznej –
o tym, jak wiele pieniędzy i czasu poświęcił
poszukiwaniu winyli oraz jak wiele kilo-
metrów przemierzył w tym celu. Dla zdo-
bycia wartościowych dźwięków, które
mógł potem samplować i wykorzystywać
do tworzenia własnych bitów, był w stanie
zrobić naprawdę wiele. „Za każdym razem,
gdy odwiedzałem nowy kraj, nowe miasto
moje pierwsze pytanie brzmiało: czy są
tu sklepy z winylami albo pchli targ?”.
Warto bowiem pamiętać, ze O.S.T.R. to
nie tylko raper, mistrz improwizacji i per-
fekcyjny nawijacz, ale również producent
muzyczny, komponujący bity dla siebie
i dla innych (w tym cenionych zagranicz-
nych artystów). Myślę, że trudno znaleźć
drugiego takiego muzycznego wariata nie
tylko na hip-hopowej, ale w ogóle na całej
polskiej scenie muzycznej. Nic zatem
dziwnego, że ktoś, dla kogo muzyka,
a w szczególności rap to wręcz świętość,
nie może zdzierżyć patrząc, jak dziś ko-
rzystając z czasów bezprecedensowej ko-
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porównuje do brzydkiej
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niunktury co poniektórzy bezczeszczą ją
marnej jakości nagraniami i za nic mają
muzyczne tradycje, artyzm oraz historię
hip-hopowej kultury.

Fatalne zauroczenie

Cała ta pasja, która przewija się przez
większość książki ma też swoje ciemne
strony. I nie chodzi tu tylko o nieudane
randki czy problemy w szkole. Całkowite
oddanie się muzyce bardzo negatywnie
odbiło się na zdrowiu Ostrego oraz spra-
wiło, że zaniedbywał on najbliższych.
Śmieciowa dieta, przemęczenie związane
z ogromną liczbą koncertów, nieprzespane
noce spędzone na tworzeniu. Wszystko
to doprowadziło do momentu, w którym
otarł się o śmierć. Nie miał czasu dla naj-
bliższych, nigdy nie zabrał rodziny nawet
na wakacje, bo najważniejsza była muzyka
(za chichot losu można uznać historię
o tym jak przez kumulację pecha i włas-
nego nieogarnięcia o mało co nie pozos-
tałby bez zespołu na swoim weselu). Do-
piero choroba uświadomiła mu, że czas
zmienić priorytety. Jak sam zauważył
w ostatnim zdaniu książki: „Nieistotne,
ile płyt mam na koncie i ile ich jeszcze
nagram, nieważne recenzje, opinie hej-
terów, nieistotne kim jestem dla ludzi
jako raper czy muzyk, bo i tak kilka lat
po zakończeniu kariery nikt nie będzie
o tym pamiętał, natomiast dla moich
dzieci i żony, jeśli tego nie spieprzę, będę
bohaterem do końca życia”.

„Brzydki, zły i szczery” to barwna
opowieść o pasji, miłości (do rodziny,

muzyki i swojego miasta, które porównuje
do brzydkiej siostry) i przyjaźni. O muzyce
i wytrwałości w realizowaniu marzeń. Ca-
łość czyta się bardzo szybko i przyjemnie,
Ostrowski zdecydowanie ma lekkie pióro.
To co trochę razi, to brak usystematyzo-
wanej, chronologicznej narracji i chao-
tyczne skakanie po tematach. Ponadto
dla fanów rapera bez wątpienia rozcza-
rowująca jest niewielka liczba nowych in-
formacji: większość tego, o czym prze-
czytamy na kartach autobiografii, znamy
już z innych źródeł. Przydałoby się również,
żeby Ostry, jak na pasjonata przystało,
nieco dokładniej oprowadził czytelnika
po kuchni swoich muzycznych produkcji. 

Bez wątpienia przyjęcie formy wy-
wiadu-rzeki lub oddanie pióra sprawnemu
dziennikarzowi pozwoliłoby uniknąć tych
mankamentów i wyciągnąć więcej istot-
nych faktów, jednocześnie zabrałoby nam
jednak ten niepowtarzalny styl Ostrego.
Dlatego też mimo wspomnianych wyżej
niedociągnięć zdecydowanie warto sięgnąć
po tę lekturę. Dla tych, którzy znają twór-
czość Ostrego to okazja, by bardziej za-
nurzyć się w jego świat i spojrzeć jego
oczami na dotychczasową twórczość i ka-
rierę. Dla pozostałych to z jednej strony
szansa na lepsze zrozumienie fenomenu
tego stałego bywalca czołowych miejsc
na OLIS-ie oraz gatunku muzycznego,
który zdobył w Polsce tak ogromną po-
pularność, a także po prostu uniwersalna
opowieść o niezłomnym idealizmie i stra-
ceńczej pasji, przepełniona refleksjami
na temat tego, co w życiu najważniejsze.
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Pod uwagę działaczom religijnym, 
politycznym i społecznym:

chrześcijańska myśl ekonomiczna

Chrześcijańska myśl ekonomiczna stanowi kierunek badania znaczenia Przykazań De-
kalogu: „Nie kradnij!” i „Nie pożądaj własności bliźniego!” dla ekonomii i gospodarki,
oraz na wyciąganiu wniosków z wyników tych badań w celu ich wykorzystania w nauce
ekonomii i polityce gospodarczej. Inspiracją tej myśli jest stwierdzenie, że ponieważ aż
dwa te Przykazania mają za cel ochronę własności człowieka, czyli ochronę własności
prywatnej, to znaczy, że Stwórca nadał nienaruszalności instytucji własności prywatnej
wysoką rangę. Stanowi ona dobro nierozerwalne z człowieczeństwem. Pod pojęciem
„własność prywatna” rozumie się, oczywiście, dobro uczciwie nabyte przez człowieka,
a nie dobro przez niego posiadane, lecz nabyte drogą jakiegokolwiek rodzaju kradzieży. 

Wyniki badań powyższego wpływu okazują się rewelacyjne. Okazuje się, że łamanie
przez ludzi i ich rządy Przykazania „Nie kradnij!”, poprzedzane na ogół łamaniem
Przykazania „Nie pożądaj własności bliźniego!”, czyli, inaczej mówiąc – kradzież jest
główną przyczyną, lub samą istotą, prawie wszystkich poważnych krajowych i między-
narodowych problemów i kryzysów gospodarczych wiodących do biedy i rożnych nie-
pożądanych efektów społecznych. Im powszechniejsze zjawisko kradzieży we wszelkich
jej formach, a szczególnie w formach grabieży zalegalizowanej przez państwo i popełnianej
na różne sposoby, często „w majestacie prawa”, na obywatelach, tym poważniejsze ha-
mowanie rozwoju gospodarczego i dobrobytu. Do tych sposobów zaliczyć należy,
między innymi:

1) zaciąganie pożyczek państwowych bez wiedzy i zgody obywateli, którzy wraz ze
swym potomstwem pożyczki te będą musieli spłacać;

2) drukowanie papierowych pieniędzy bez ich pokrycia w przyroście bogactwa naro-
dowego, co powoduje inflację i obniżanie wartości pieniędzy już posiadanych
przez obywateli;

3) przyznawanie przez władze rożnych licencji, monopoli i innych przywilejów
wybranym ludziom lub grupom ludzi, kosztem wszystkich pozostałych;

4) tworzenie w instytucjach państwowych tak zwanych stanowisk pracy, pracy bez-
produktywnej i pasożytniczej, będącej przykrywką do dzielenia się pieniędzmi
z kieszeni podatnika;

5) sprzecznie z zasadą równości wszystkich obywateli wobec prawa, zalecane przez
Marksa opodatkowanie wybiórcze (progresywne) ludzi zamożniejszych, a tym
samym karanie ich za to, że w gospodarce rynkowej stali się nimi dzięki swej pra-
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cowitości, zaradności, uczciwości, wyrzeczeniom, oszczędzaniu i zaspokajaniu
potrzeb innych ludzi owocami swej działalności;

6) opodatkowanie na cele nie służące dobru całego społeczeństwa, lecz tylko niektórych
jego grup;

7) łamanie prawa podaży i popytu, przez narzucanie cen minimalnych lub maksymalnych
za jakieś dobra – a więc okradając właściciela danego dobra z prawa do swobodnego
dysponowania swą własnością;

8) szerzenie i praktykowanie korupcji poprzez tworzenie korupcjogennych urzędów
dla „swych” ludzi i ochrona ich działań drogo kosztujących całe społeczeństwo;

9) praktykowanie socjalizmu poprzez bezpośrednią konfiskatę własności prywatnej
na rzecz państwa i jego różnych instytucji;
itd., itd.

W świetle powyższego jasne jest, dlaczego państwa socjalistyczne i „opiekuńcze”
oparte na „uszczuplaniu” i konfiskacie własności prywatnej prowadzą kraje do
bankructwa, a rodziny i społeczeństwa do rozkładu.

Przyjęcie powyższego do wiadomości powinno być szczególnie łatwo akceptowane
przez nas, chrześcijan, dla których Dekalog, będący zbiorem nakazów i zakazów po-
chodzących od Stwórcy, jest jednym z filarów wiary. Szczególnie czujni winniśmy być
na znaczenie nieraz spotykanych haseł o potrzebie realizacji zasad sprawiedliwości
społecznej (co, między innymi, jest wyrażone w Artykule 2 obecnie obowiązującej
Konstytucji RP), bo często bywają one pośrednim wzywaniem do łamania Przykazania
10 („Nie pożądaj żadnej rzeczy należącej do bliźniego”) i do przymusowego wyrównywania
międzyludzkich nierówności majątkowych i społecznych, drogą zalegalizowanej grabieży
i kradzieży gwałcącej Przykazanie „Nie kradnij!” i chrześcijański nakaz miłości bliźniego,
a są inspirowane przez różnych popleczników marksizmu, którego, jak wiadomo,
jednym z podstawowych dogmatów jest konieczność likwidacji własności prywatnej.
Nieopatrzna akceptacja takich haseł przez katolików, mimo, że nigdzie w Piśmie
Świętym nie ma potępienia, a nawet tylko dezaprobaty nierówności międzyludzkich,
stanowi sukces infiltracji wrogiej chrześcijaństwu ideologii marksistowskiej do Kościoła.
Chrześcijańska myśl ekonomiczna służyć może za narzędzie intelektualne w zwalczaniu
tej infiltracji. Niezależnie od tego zachęca ona patriotów pragnących jak najlepiej dla
swego kraju, aby nie pozwalali rządzącym na ustanawianie i egzekwowanie praw
okradania obywateli przez państwo, a doprowadzali do likwidacji takich praw już ist-
niejących.

jaN micHał małek
Założyciel Fundacji PAFERE
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Misja

Świat intelektualny – od uniwersytetów po media – nie nadąża dziś za gwał-
townymi przemianami rzeczywistości politycznej, gospodarczej i społecznej,
opisując je za pomocą kategorii z poprzednich epok. To zasadniczo obniża
jakość rządzenia, które wymaga rozstrzygania dylematów przy użyciu wiedzy
dostępnej w danej chwili. Deficyt tej ostatniej zwiększa ryzyko decyzji błędnych
lub wręcz katastrofalnych, jak również – dominacji fałszywych ideologii. Polski
dotyczy to w stopniu szczególnym, ze względu na trudne położenie geopoli-
tyczne i słabość intelektualną (uniwersytetów, mediów, think tanków). 

„Nowa Konfederacja” stara się temu kryzysowi myśli przeciwdziałać na cztery
zasadnicze sposoby: 
1) Poprzez formułę thinkzine’u: pierwszego w Polsce i prawdopodobnie na

świecie think tanku i magazynu publicystycznego w jednym, umożliwiającą
lepszą komunikację i synergię między ekspertami z różnych dziedzin oraz
między specjalistami a  publicystami i  intelektualistami; wszystko po to,
aby po pierwsze zwiększać poziom wiedzy specjalistycznej, a po drugie
(i ważniejsze) budować całościowy obraz rzeczywistości;

2) Poprzez kształtowanie opinii elit;
3) Poprzez oddziaływanie na główny nurt debaty za pomocą komentatorstwa

politycznego;
4) Pełniąc rolę pośrednika między światem ekspercko-akademickim a me-

dialnym. 

Działamy w  duchu polskiej tradycji republikańskiej, uważając ją z  jednej
strony za najbardziej chwalebny dorobek rodzimej polityki, z  drugiej za
inspirację do rozwiązywania współczesnych problemów, na czele z fałszywymi
dylematami: państwo czy wolność, wolność czy wspólnota. Dziś potrzebujemy
jednocześnie więcej państwa, więcej wolności i więcej wspólnoty. Wyzwania
tak dla politycznej podmiotowości, jak i wolności są bowiem bezpreceden-
sowe – taka musi też być odpowiedź. 

Jesteśmy konfederacją – związkiem obywateli dążących razem do dobra
wspólnego, w sytuacji, gdy inne instytucje zawodzą. 

Jesteśmy niezależni tak od partii politycznych, jak i od rywalizacji na klikalność.
Jest to możliwe przede wszystkim dzięki hojności naszych Darczyńców. Utrzy-
manie niezależności i poziomu merytorycznego oraz dalszy rozwój, przybliżający
realizację powyższych celów, zależą od utrzymania i  rozwoju finansowania
poprzez bezwarunkowe darowizny na cele statutowe.
Jeśli cenisz „Nową Konfederację” – wesprzyj ją.
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Działalność

Do listopada 2017 r. „Nowa Konfederacja” była pierwszym w Polsce interne-
towym miesięcznikiem idei (pierwszych 51 numerów ukazało się w  formule
e-tygodnika, między październikiem 2013 a  wrześniem 2014). Dziś „Nowa
Konfederacja” to prawdopodobnie pierwszy na świecie thinkzine. To nowa
forma instytucji eksperckiej i  publicystycznej jednocześnie. Umożliwia to
z jednej strony lepsze niż dotąd gromadzenie i tworzenie wiedzy specjalistycznej,
z  drugiej: efektywniejszą pracę nad całościowym opisem rzeczywistości
 publicznej.

Do tej pory podstawowym sposobem prezentacji takich owoców była pub-
licystyka, która cały czas odgrywa ważną rolę w naszej działalności. Obecnie
każde kolejne wydanie e-miesięcznika zawiera 10 materiałów – artykułów
analitycznych, esejów, wywiadów. Dwa razy w  tygodniu publikujemy ko-
mentarze reagujące na bieżące wydarzenia. Swoje miejsce ma u nas także
felieton – wymierający gatunek na pograniczu dziennikarstwa i  literatury
pięknej, ukazujący się co najmniej raz w miesiącu.

Od listopada 2017 roku stawiamy także na działalność ekspercką. Specjaliści
od spraw ustrojowych, międzynarodowych, prawa, obronności, gospodarki,
samorządu i nie tylko publikują w „Nowej Konfederacji” raporty, analizy, ko-
mentarze eksperckie.

Zarówno publicyści, jak i eksperci związani z „Nową Konfederacją” występują
w mediach, zarówno pracując w różnych tytułach, jak i występując w nich
gościnnie czy komentując dla nich bieżące wydarzenia. Jesteśmy obecni na
łamach największych polskich dzienników i  tygodników, w  internecie, na
falach stacji radiowych, regularnie występujemy także w programach tele-
wizyjnych stacji publicznych i prywatnych.

Ważnym elementem naszej działalności są także otwarte debaty, które or-
ganizujemy co najmniej raz w  miesiącu. Zaproszeni przez nas goście –
naukowcy, politycy i  dziennikarze – dyskutują wokół kolejnych naszych
publikacji, a także na bieżące tematy społeczno-polityczne. Jesteśmy obecni
także w mediach społecznościowych – na Facebooku, Twitterze czy YouTube. 
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