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Pisanie o kryzysie klimatycznym w 2019
roku nikogo już nie dziwi. Stajemy się
świadkami globalnych zmian, które od-
czuwamy również w Polsce. Klimat stał
się numerem jeden w debacie publicznej
na temat środowiska. Powstało nawet
specjalne ministerstwo, które ma zająć
się kwestiami klimatycznymi. Polska jest
w tym zakresie członkiem europejskiej
wspólnoty i od politycznego konsensu na
unijnym szczeblu będzie zależeć dalszy
kierunek działań – dekarbonizacja polskiej
gospodarki lub podtrzymywanie modelu
opartego na węglu. Owszem, każdy z nas
może zacząć korzystać z energetyki od-
nawialnej w skali domowego gospodar-
stwa. Może też częściej wybierać komu-
nikację miejską i rower zamiast samo-
chodu, ale to wciąż za mało, jeśli nie doj-
dzie do porozumienia na najwyższym po-
litycznym szczeblu, a najwięksi emitenci
nie zaczną znacznie ograniczać emisji ga-
zów cieplarnianych. 

To skupienie na globalnych zmianach
klimatycznych odbywa się kosztem innych
ważnych spraw, do których już takiej wagi

nikt nie przykłada, a przecież mają związek
również z tym kryzysem. Niestety, wciąż
nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ochro-
na środowiska oznacza potrzebę zmiany
nie tylko w zakresie polityki klimatycznej,
ale i zarządzania polskimi lasami i wodami
oraz populacjami gatunków zamieszku-
jących nasz kraj. W publicznej debacie
zbyt słabo wybrzmiewają głosy upomi-
nające się o rozwiązanie tych innych pro-
blemów – na przykład nadanie specjalnego
statusu parkom narodowym oraz powo-
łanie nowych i poszerzenie już istniejących.
Brakuje decydentów sprzeciwiających się
regulacji i pracom utrzymaniowym na
rzekach. Nie ma wizji zarządzania lasami
znaczącymi dla mieszkańców sąsiadują-
cych z nimi miast, ochrony ostatnich
skrawków dzikości w Polsce i adaptacji
do zmian klimatu.

Takich kwestii jest wiele i są one dla
nas egzystencjalnie ważne. Bo wyobraźmy
sobie, że mieszkamy w sympatycznym,
małym mieście w Polsce centralnej. Wła-
dze tego miasta w ramach tak zwanej re-
witalizacji, za pieniądze nierzadko z unij-
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To, jak będziemy zarządzać lasami, wodami i gatunkami, ma ogromny wpływ
na gospodarkę i bezpieczeństwo żywnościowe, odciśnie też piętno na
naszym zdrowiu i poziomie życia. Zastanówmy się, jak walczyć z proble-
mami ekologicznymi, na które mamy wpływ, na naszym, polskim podwórku
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nych dotacji, postanowiły wyłożyć brukiem
miejski rynek. Oznaczało to wycinkę drzew,
które rosły sobie od lat, dając cień, i lik-
widację trawników, które zatrzymywały
wodę w czasie gwałtownych opadów. Co
więcej, włodarze miasteczka postanowili
rozprawić się z niewielką rzeką, która
przepływała, meandrując leniwie, w po-
bliżu wspomnianego rynku. Lokalne wła-
dze miały inny pomysł i postanowiły wy-
prostować rzekę, a na zabranej powierzch-
ni zaplanować nową inwestycję w postaci
miejskich bulwarów. I kiedy budowa do-
biegła końca, najpierw przyszła wielka
woda. Zalała nowe nadrzeczne bulwary,
niszcząc świeżo wzniesione budynki. Po
kilku miesiącach nastała dotkliwa susza.
Wody zaczęło brakować nie tylko w ure-
gulowanej rzece, ale i w kranach miesz-
kańców. A na rynku nie było już drzew,
pod którymi wcześniej chronili się w upal-
ne dni ludzie. 

To nie jest scenariusz futurystycznej
powieści. Takie zdarzenia mają już miejsce
w naszym kraju. Nie musimy sięgać daleko
w przeszłość, dość wspomnieć tegoroczny
brak wody w Skierniewicach. Sytuacja
stała się na tyle poważna, że w 15 miastach
trwają konsultacje poświęcone przeciw-
działaniu skutkom suszy.

Historia lubi się powtarzać

Skąd ten brak zainteresowania polityków
kwestiami dotyczącymi środowiska na-
turalnego? Był rok 1989. Zmienił się
ustrój. W pierwszej połowie lat 90. po-
wstały kolejne parki narodowe, a na listę
gatunków chronionych zostały wpisane
wilk i ryś. Minęło pierwszych pięć lat wol-
ności od komunizmu. Pamiętam entuz-
jazm, z jakim zapisywałem się jako po-
czątkujący nastolatek do organizacji zaj-
mujących się ochroną przyrody. Wystar-

czyła chęć działania i lornetka w ręku.
Z czasem wszystko zaczęło się psuć. Rze-
kome nowe otwarcie pozwalało entuzja-
stycznie patrzeć na politykę państwa
względem przyrody, jednak ostatecznie
Polska znalazła się na zielonym rozdrożu. 

Znamienna w tym wszystkim wydaje
się ewolucja samego resortu środowiska.
Na początku było Ministerstwem Ochrony
Środowiska z dodatkowymi elementami.
Potem już tylko Środowiska – od 1999
roku, a dziś zostało jeszcze bardziej roz-
drobnione w rezultacie podziału urzędów
między frakcje obozu rządzącego. I tak
na początku listopada dowiedzieliśmy się,
że powstaje resort klimatu i okrojone mi-
nisterstwo środowiska, które właściwie
powinno nazywać się resortem zasobów
naturalnych.

Utworzenie ministerstwa zajmującego
się klimatem broni się argumentem poli-
tyki klimatycznej i jej miejsca wśród prio-
rytetów na unijnej i światowej agendzie.
Nominacja Michała Kurtyki na szefa tego
resortu też nie powinna budzić zastrzeżeń.
Fatalnie jest jednak w przypadku owych
zasobów naturalnych, których nadzorcą
ma być bardzo młody polityk bez przy-
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rodniczego przygotowania. Można się
tylko domyślać po jego wystąpieniach
w mediach związanych z redemptorystą
o. Tadeuszem Rydzykiem, że nieżyjący
Jan Szyszko wciąż będzie obecny w pro-
cesie zarządzania polskimi lasami, ochroną
gatunkową i parkami narodowymi.

Ta polityczna układanka ma wpływ
na obsadę stanowisk niższego rzędu.
Dobrym przykładem są parki narodowe
i ich dyrektorzy, którzy muszą wybierać
między utratą stanowiska a niedrażnie-
niem lokalnej społeczności. Jeżeli sprze-
ciwiają się budowie drogi przez park, nie
chcą polowań na zarządzanym przez siebie
terenie, albo narażą się miejscowym po-
litykom, ich dni są policzone. Z taką nagłą
rezygnacją ze stanowiska dyrektora musiał
pogodzić się dr Marian Stój w Magurskim
Parku Narodowym. Polskie państwo za-
chowuje się jak stereotypowa macocha
wobec najcenniejszego 1% terytorium na-
szego kraju – tyle zajmują parki narodowe
w Polsce i od lat w tym zakresie nic się
zmienia.

Zakładnicy PSL

To jednak nie jedyne wydarzenie z po-
czątku nowej kadencji polskiego parla-
mentu. Szeroko komentowanym wyda-
rzeniem listopada stało się obsadzenie
stanowiska przewodniczącej sejmowej
Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa. Okazało się, że
na jej czele stanie amatorka polowań,
broniąca myśliwych przed nowelizacją
prawa łowieckiego Urszula Pasławska
z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jed-
nak najbardziej zdziwić mógł fakt, że zos-
tała wybrana głosami tych, którzy kreowali
się w czasie kampanii wyborczej na obroń-
ców przyrody, a stoją pod sztandarami
Zielonych i Lewicy. Spotkała ich za to

mocna krytyka, na którą nawet nie potrafili
umiejętnie odpowiedzieć, bez ujawniania
swoich prawdziwych intencji. Cytowany
na łamach OKO.PRESS anonimowy przed-
stawiciel Lewicy mówił: „Komisja Środo-
wiska nie była dla nas priorytetowa, w od-
różnieniu od Komisji Rodziny. Dlatego
zaakceptowaliśmy zaproponowaną pod-
czas uzgodnień między klubami poselskimi
przewodniczącą Komisji Ochrony Środo-
wiska”. 

Ten wypadek przy głosowaniu po-
kazuje nam w pigułce, na czym polega
problem związany z myśleniem o ochronie
przyrody w Polsce. Jest ona zagadnieniem
marginalnym. Nie jest na tyle istotna,
aby zmobilizować masowy elektorat, a jeśli
już się pojawia, to w kontekście walki
o głosy. W ten sposób PSL, które nigdy
nie zdobyło parlamentarnej większości,
staje się nie po raz pierwszy dozorcą
spraw przyrody, co jest na rękę silnie po-
wiązanym z tym ugrupowaniem osobom
związanym z gospodarką leśną i łowiecką.
Taki układ sił trwa już kolejną dekadę,
i PSL zawsze stara się zatrzymać ważne
procesy. A to zastopować powstawanie
nowych parków narodowych – forsując
fatalną nowelizację prawa, która uzależniła
ich powoływanie i poszerzanie od zgody
samorządów; a to bronić myśliwych przed
nowelizacją prawa łowieckiego, która przy-
najmniej w szczątkowy sposób uporząd-
kowała kwestie związane nie tylko z ochro-
ną przyrody, w tym gwarantując minimum
poszanowania prawa własności do ziemi,
na której dziś można zakazać polowań. 

Nie tylko klimat i energia

Jest wiele spraw do załatwienia na przed-
wczoraj. Warto poważnie pochylić się nad
problemem zarządzania polskimi wodami.
Ujarzmianie rzek, ich regulacja i prze-
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gradzanie nie zatrzymają wody ani w cza-
sach suszy, ani tym bardziej w czasach
powodzi. Nawet w przestrzeni miejskiej
wygrywa betonoza, rozprzestrzeniająca
się w ramach rewitalizacji miejskich pla-
ców. Znika z przestrzeni miejskiej zieleń,
a na jej miejsce wchodzi kostka brukowa.
Zbyt szybko zapominamy o ochronie ob-
szarów wodno-błotnych i smutnej lekcji
z okresu ich osuszania w ramach peere-
lowskiej akcji odwadniania, która jeszcze
bardziej pogorszyła stan polskich rzek.

Nie jest dobrze z jakością powietrza
w polskich miastach. Statystyki lokują
Polskę w niechlubnej czołówce krajów,
gdzie oddycha się najgorzej. Tego pro-
blemu nie odczuwają zresztą wyłącznie
duże miasta. Na liście najbardziej „smo-
gowych” miast są Nowy Targ, Rabka i Za-
kopane. Wśród tego, co wdychamy, oprócz
pyłów, mamy również najwyższe stężenia
rakotwórczego benzoalfapirenu w Unii
Europejskiej. Wciąż nie potrafimy wyjść
na prostą.

Czas działa również chociażby na
niekorzyść planowanych parków narodo-
wych – wśród nich najpilniejszego, czyli
Turnickiego Parku Narodowego. Nie robi
się też nic, aby podnieść prestiż parków
narodowych, doinwestować ich kadry
i sprawić, że parki będą rzeczywiście po-
wodem do dumy. Zamiast mówić o „szko-
dach”, wyrządzanych przez zwierzęta, np.
niedźwiedzie, warto zatwierdzić czekający
od dobrych paru lat „Program ochrony
niedźwiedzia brunatnego”. Coraz częściej
słyszymy o tzw. osobnikach problemo-
wych, które zbliżają się do ludzi albo od-
wiedzają pasieki. W przypadku sytuacji
kryzysowej okazuje się, że w odległe Biesz-
czady musi wyruszać ekipa z Tatrzańskiego
Parku Narodowego, który jest dziś mo-
delowym przykładem, jak można chronić
niedźwiedzie i radzić sobie z sytuacjami

konfliktowymi. Tymczasem wciąż nie ma
grupy interwencyjnej, złożonej z ekspertów
od niedźwiedzi, która działałaby w rejonie
bieszczadzkim (a tacy eksperci są i na
Podkarpaciu). Nie ma też pieniędzy na
wsparcie zakupu zabezpieczeń dla pszcze-
larzy, które ograniczają ryzyko konfliktu.
Jeden zestaw odpowiednio przystosowa-
nych pastuchów elektrycznych kosztuje
do trzech tysięcy złotych. Jeśli zostanie
odpowiednio założony, może skutecznie
zniechęcić niedźwiedzia do wizyty w pa-
siece. W regionie Podkarpacia na takie
wsparcie czeka około 300 osób. I nie
może się doczekać, a Skarb Państwa wy-
płaca odszkodowania już za zniszczone
ule. Pastuchów przekazuje stosunkowo
niewiele. To tylko jeden z przykładów.

Wreszcie pozostaje kwestia lasów
szczególnie cennych nie tylko z punktu
widzenia przyrody, ale również z racji
funkcji rekreacyjnych, jakie pełnią, szcze-
gólnie w sąsiedztwie dużych aglomeracji
miejskich. Takim przykładem są Lasy
Trójmiejskie i Puszcza Bukowa koło Szcze-
cina. Mieszkańcy tak Trójmiasta jak i sto-
licy Pomorza Zachodniego coraz częściej
sprzeciwiają się wycince i polowaniom
w miejscach, które są dla nich zielonym
azylem i celem spacerów. Ten ruch spo-
łecznego oporu wobec gospodarki leśnej
powstaje również w mniejszych miejsco-
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wościach. Przykładem może być zgodnie
działanie lokalnych społeczników, samo-
rządowców i przyrodników w Giżycku,
którzy chcą ochronić Las Miejski Gajewo. 

Trzeci sektor nie ocali przyrody.
Obywatele mogą

Często zadajemy sobie pytanie: „Co ja
mogę, jako obywatel, zrobić, skoro rząd
nie dba o przyrodę i nie uznaje ochrony
środowiska za priorytet, a samorządy nie
zawsze mają szczęście do włodarzy, którzy
wydają decyzje o wycince nawet 300-
letnch dębów?”. Warto zdać sobie sprawę
z tego, że nie pomoże nam trzeci sektor.
Wbrew pozorom organizacje ekologiczne
nie są ani tak wpływowe, ani tak mocne.
Często nie mają czasu, żeby zająć się wy-
cinanym w naszym sąsiedztwie drzewem,
czy też trawnikiem koszonym w okresie
wielkiej suszy. NGO-sy mają swoje prio-
rytety i swoje strategie. Mogą apelować,
zbierać podpisy, ale nie musi to zawsze
odnosić zamierzonego skutku. Niektóre
z nich, sprzeciwiające się wpływowym

grupom interesu, mogą za chwilę zniknąć
z Krajowego Rejestru Sądowego. Są na
to różne metody. Tymczasem my mamy
szansę, aby zabrać głos, i działać bez oglą-
dania się na innych. 

Regulacja rzeki czy wycinka drzew
w mojej miejscowości odbywa się naj-
częściej za pieniądze nasze, czyli podat-
ników. Mam więc prawo zabierać głos
i tworzyć precedensy. O ile różnym orga-
nizacjom można zagrozić zakręceniem
kurka z grantami, to w przypadku nas,
obywateli, pole reakcji decydentów jest
już zdecydowanie mniejsze. Zacznijmy
zatem od małych kroków. A po przeczy-
taniu tego tekstu rozejrzyjmy się wokół
siebie i zadajmy trzy proste pytania: czy
posegregowałem dziś moje śmieci? Ile
żywności wyrzuciłem – i tym samym
zmarnowałem – w ostatnim tygodniu?
Jak często próbuję ograniczać moje za-
kupy, co jest aktualne szczególnie w grud-
niu, miesiącu świątecznych prezentów?

Warto wybrać własną drogę na tym
zielonym rozdrożu, na którym wciąż znaj-
duje się Polska.
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Zacznijmy od opisania stanu faktycz-
nego, później zajmiemy się jego przy-
czynami. Czy w Polsce brakuje wody?

Nie. Trzeba powiedzieć, że w Polsce wciąż
nie brakuje wody. Mamy jej całkiem dużo,
ale gospodarujemy nią w sposób fatalny.
Wyjaśnię. To, ile mamy wody, zależy od
tego, ile opadów spadnie na nasze tery-
torium. W naszym kraju opadów jest
wciąż dość. Niestety pozwalamy wodzie
z opadów natychmiast uciekać do Bałtyku,
nie zatrzymujemy jej, a nawet robimy
bardzo wiele, żeby jeszcze ten proces przy-
spieszyć. To z kolei powoduje, że przepływy
w naszych rzekach są bardzo nierówno-
mierne. Jak pada, wody jest dużo, jak nie
pada, wody jest za mało, bo ta, która
wcześniej spadła, już dawno zdążyła uciec.
Momentami stan wody jest na tyle niski,
że odbija się to na gospodarce. Były już
sytuacje, w których elektrowniom brako-
wało wody. Takie sytuacje mogą się po-

wtarzać, szczególnie w kontekście tego,
że zmiany klimatyczne mogą prowadzić
do zmniejszenia regularności opadów. 

Co to znaczy, że źle gospodarujemy
wodą?

W skrócie – nie dbamy o retencję. Mówiąc
obrazowo: jeśli w betonową rynnę wpu-
ścimy wodę, to będzie ona płynęła tamtędy
tylko wtedy, kiedy będzie dostarczana.
Jeśli wsadzimy tam gąbkę, to ona przy-
trzyma wodę na dłużej. Na tym polega
retencja, czyli zatrzymywanie wody, która
opada na ziemię.

Takich gąbek w środowisku natural-
nym jest bardzo dużo. Najlepsze pod tym
względem są torfowiska i tereny podmokłe,
bo one nasiąkają wodą jak poduchy i spo-
walniają proces wypływu rzekami do mo-
rza. Takich torfowisk było u nas bardzo
dużo, teraz zachowały się tylko ich resztki.
Drugi element magazynujący wodę to

andrzej Mikulski
Pracownik Zakładu Hydrobiologii UW, ekspert w zakresie ochrony
i rekultywacji ekosystemów wodnych, promuje cele i metody ochrony
przyrody oparte o wiedzę naukową;

Nie dbamy o retencję. Mówiąc obrazowo: jeśli w betonową rynnę wpu-
ścimy wodę, to będzie ona płynęła tamtędy tylko wtedy, kiedy będzie
dostarczana. Jeśli wsadzimy tam gąbkę, to ona przytrzyma wodę na dłużej 

susze i powodzie mamy na własne życzenie

z dr. andrzejem Mikulskim 
rozmawia anna szczerbata
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lasy, które bardzo dobrze zatrzymują opa-
dy i później stopniowo oddają je bezpo-
średnio lub poprzez wody podziemne do
koryt rzecznych. 

Dlaczego nie dbamy o retencję i kto
w zasadzie nie dba, a dbać powinien?

Zacznijmy od lasów, które w Polsce są
w opłakanym stanie. Najgorzej jest w gó-
rach, gdzie lasy są masowo wycinane.
Wycięcie lasu w górach powoduje prawie
całkowitą utratę retencyjności. A to właśnie
tam pada najwięcej deszczu, więc tam
trzeba byłoby podejmować jakieś kroki
mające na celu zatrzymanie wody. Nie
robimy tego, a w konsekwencji deszcz,
który spada w rejonach górskich, zamiast
zatrzymać się w lasach, od razu trafia do
potoków i odpływa na niziny. To powoduje
wezbranie, falę powodziową, szybką
ucieczkę wody, a później… suszę.

Niestety u nas o retencji w kontekście
lasów myśli się mało albo nie myśli się
wcale. Lasy są dla nas miejscem, gdzie
uprawia się drzewa, żeby pozyskiwać
drewno. Co ważne, sama zrywka (wycią-
ganie ściętych drzew) dodatkowo powo-
duje powstawanie rynien, które w czasie
deszczu zamieniają się w potoki i potęgują
efekt szybkiej ucieczki wody. 

Jeśli chodzi o torfowiska, to one zni-
kają wszędzie, bo obniża się poziom wód
gruntowych. Po pierwsze, torf jest użyt-
kowany jako nawóz lub do produkcji, np.
kosmetyków, a po drugie – każda dzia-
łalność człowieka wymagająca wbudowa-
nia czegoś w grunt wymusza odwodnienie
gruntu i w konsekwencji powoduje obni-
żenie poziomu wód gruntowych. U nas
na terenach podmokłych masowo buduje
się osiedla. Żeby w takim miejscu coś
zbudować, trzeba wypompować wodę
i osuszyć teren. W ten sposób tracimy

kolejne naturalne „gąbki”. Przykładem
może być choćby Miasteczko Wilanów,
gdzie przed budową poziom wód grunto-
wych był bardzo wysoki. Wypompowano
stamtąd olbrzymie ilości wody.

To, co powoduje olbrzymie szkody
jeśli chodzi o wody powierzchniowe, to
kopalnie odkrywkowe. A u nas niestety
cały czas proponuje się budowanie no-
wych. Żeby taka odkrywka mogła funk-
cjonować, trzeba zlikwidować wody grun-
towe poniżej poziomu, do którego ta ko-
palnia sięga, czyli często nawet do 200-
300 metrów głębokości. A więc ten poziom
odwodnienia jest monstrualny i powstaje
coś, co się nazywa „lejem depresyjnym”.

To powoduje znaczne obniżenie wód grun-
towych na obszarze nawet kilkuset kilo-
metrów! To z kolei powoduje zanikanie
wód powierzchniowych. Trzeba w kon-
sekwencji przekierowywać rzeki albo obu-
dowywać je betonem, trzeba wybetonować
jeziora, żeby woda z nich nie uciekała.
Bardzo łatwo zaobserwować skutki takich
kopalni odkrywkowych, jak pojedzie się
nad Jeziora Gnieźnieńskie, które zanikają
w szybkim tempie. Z kolei rzeka Noteć
na dłuższym odcinku w ogóle nie płynie,
bo trafia do wód podziemnych i jest wy-
pompowywana przy kopalni odkrywkowej. 

To jest kilka przyczyn naszych pro-
blemów z wodą.

A jakie sektory przemysłu są najwięk-
szymi winowajcami braków wody? Czy

wycięcie lasu w górach

powoduje prawie całkowitą

utratę retencyjności



hodowla zwierząt na mięso ma jakiś
związek z brakami wody pitnej? Słyszy
się, że produkcja mięsa powoduje za-
nieczyszczenia wód gruntowych. ONZ
donosi, że hodowla przemysłowa ba-
zuje na zbożach i soi bogatych w biał-
ko, których uprawa pochłania znaczne
ilości pestycydów i nawozów o dużej
zawartości azotu i fosforu. Ile w tym
prawdy?

Na świecie hodowla bydła i w ogóle rol-
nictwo jest segmentem przemysłu, który
zużywa najwięcej wody, choćby na na-
wadnianie upraw zużywa się jej bardzo
dużo. Na przykład Jezioro Aralskie wy-
schło, bo nawadniano ogromne pola ba-
wełny.

W Polsce problem polega na tym, że
rolnicy chcą wyeliminować sytuacje, w któ-
rych ich pola są zalewane wiosną i podczas
intensywnych opadów. To sprawia, że
w Polsce tworzy się efektywne systemy
odwadniające. W tej chwili za unijne pie-
niądze prostuje się cieki wodne, po to,
żeby szybciej odprowadzały wodę. Kilka-
dziesiąt tysięcy kilometrów małych pol-
skich rzek zostało przekopanych, po to,
żeby woda, która powstała w wyniku opa-
dów, szybciej spłynęła w dół. Czyli robi
się coś dokładnie przeciwnego do tego,
co należy robić. Przyspiesza się odpływ,
zamiast go spowalniać. Po co się to robi?
Na przykład po to, żeby na wiosnę szybciej
można było zacząć uprawiać pola. A jakie
są tego skutki? Rolnicy najpierw jak naj-
szybciej pozbywają się wody ze swoich
terenów, a potem w lecie w tych miejscach
jest susza. Dlatego dla własnego dobra
polscy rolnicy powinni zatrzymywać nad-
miarową wodę, a nie się jej pozbywać.
Powinni odtwarzać śródpolne oczka wodne
lub zadrzewienia. 

Systemy irygacyjne powinny regulo-
wać poziom wody w krajobrazie rolniczym,
czyli odprowadzać wodę i przytrzymywać
jej nadmiar do wykorzystania w okresie
niedoboru. Na świecie działają takie sys-
temy irygacyjne, których celem jest za-
rządzanie dostępną wodą, w tym jej za-
trzymywanie, a nie wyprowadzanie jej na
zewnątrz. Problem jest taki, że to wymaga
obsługi (monitorowania ilości wody i pod-
noszenia i opuszczania zastawek w kana-
łach w odpowiednim momencie). Samo
wyprowadzenie wody w dół, do morza,
tego nie wymaga.

Regulacja rzek w Polsce w ogóle jest
problemem. Wyprostowane rzeki są oczy-
wiście krótsze, a poza tym woda w nich
płynie na dużo większym spadku, więc
szybciej. Czyli wszystko, co robimy, służy
osuszaniu terenów i wyprowadzaniu wody. 

To znaczy, że susze mamy na własne
życzenie?

Nie tylko susze, ale i powodzie, bo to, co
zapewnia brak suszy, zapewnia też uni-
kanie powodzi. To jest nierozerwalnie
połączone. Zbieranie wody w miejscu,
w którym ona spadnie, i wypuszczanie
jej stopniowo (jak z gąbki) powoduje, że
oddalamy zarówno zagrożenie suszą, jak
i powodzią, bo unikamy silnych fal wez-
braniowych. A nasze gospodarowanie
wodą powoduje, że mamy albo powódź
albo suszę.

A co robią nasi sąsiedzi w tych spra-
wach? Czy to prawda, że np. Niemcy
zachowują większy procent wody słod-
kiej na swoim terytorium?

Problem z naszymi sąsiadami jest taki,
że oni przeżywali boom ekonomiczny,
kiedy my byliśmy jeszcze daleko w tyle.
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Na Zachodzie proces regulacji i prze-
kształcania krajobrazu zaszedł wcześniej.
Oni mają wiele rzek zamienionych w ka-
nały, bardzo silnie zdegradowane zlewnie
w wielu miejscach, no i mają ostatnio
sporo problemów z powodziami. 

Generalnie w krajach zachodnich
robi się już obecnie dużo w kwestii rena-
turyzacji rzek. Likwiduje się lub modyfi-
kuje elementy regulujące koryt i odtwarza
meandry. Jest wiele przypadków, w któ-
rych rzeki próbuje się odbudowywać, na-
wet gdy jest to bardzo trudne, bo płyną
na przykład w betonowym korycie. 

Kładą gąbkę na betonie? 

Tak, można tak powiedzieć. Kładą tam
podłoże (np. piasek i kamienie), które
sprawia, że woda spływa dużo wolniej
żłobiąc sobie naturalne zakola. Pojawiają
się szybko rośliny i zwierzęta. Rzeka za-
czyna żyć. W normalnej sytuacji nadmiar
wody z rzeki powinien zasilać wody grun-
towe, a wody gruntowe z kolei powinny
zasilać rzeki. Takiej normalności nadal
brakuje w betonowych korytach.

Co więcej, trzeba pamiętać, że nasi
„ekologiczni” sąsiedzi, czyli Niemcy, też
mają u siebie działające kopalnie odkryw-
kowe. I to jest u nas stosowane jako ar-
gument za budowaniem kolejnych.

Wiemy, że to dewastuje środowisko
naturalne, godzi w nasze zasoby wody,
ale chcemy budować, bo Niemcy też
mają?

Miała być nawet specustawa, która po-
zwoliłaby na budowanie kopalni odkryw-
kowych bez zgody lokalnej społeczności
i bez wiarygodnej oceny oddziaływania
na środowisko. Na szczęście utknęła, nie
została przegłosowana i chwilowo prze-

padła razem z zakończeniem kadencji
Sejmu. Ale generalnie takie pomysły są –
żeby budować kopalnie odkrywkowe za
wszelką cenę, nawet przy sprzeciwie miesz-
kańców. 

Mówi pan więc, że nie jest tak, że
w Polsce, za przykładem Zachodu, się
już zorientowaliśmy, że niedobrze jest
betonować rzeki, budować odkrywki
i wyprowadzać wodę? Nie ma w takim
razie nadziei na poprawę?

Jakiejś dużej nadziei chyba nie ma na
razie. Sytuacja wygląda teraz tak, że mamy
UE i ramową dyrektywę wodną, która
każe nam doprowadzić do dobrego stanu
wszystkie wody powierzchniowe. Ale my
robimy wiele rzeczy sprzecznych z tą dy-
rektywą, a osoby, które walczą o polskie
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wody, mogą jedynie próbować opierać
się o instytucje unijne. Podobnie jak
w przypadku innych konfliktów wokół
ochrony przyrody. Bitwy o Dolinę Rospudy
i Puszczę Białowieską zakończyły się
względnymi sukcesami w wyniku inge-
rencji z zewnątrz. W przypadku wód jed-
nak w większym stopniu chodzi o nasze
bezpieczeństwo i dobrobyt, a nie o przy-
rodę. 

UE lepiej dba o nasze interesy niż my
sami?

Tak. Niestety tak. W Polsce bez względu
na opcję polityczną wszyscy są za regulo-
waniem rzek i wykorzystywaniem zasobów
w sprzeczności z naszymi własnymi inte-
resami. Wydaje mi się, że to wynika z bra-
ku wiedzy i z krótkowzrocznego spojrzenia
na problem. Brakuje kompleksowego po-
dejścia do wody – spojrzenia na rzekę
w kontekście całości zlewni. Jeśli mówimy
o Wiśle, to powinniśmy się nią zająć od
gór do ujścia i jej dorzeczem. To, co się
dzieje w dolnej Wiśle niemal w stu pro-
centach zależy od tego, co się dzieje powyżej. 

To ja poproszę o listę rekomendacji –
co musimy zmienić, co nowego po-
winniśmy zrobić, co musimy przestać
robić?

Przede wszystkim unikać ingerencji, które
powodują przyspieszenie spływu wody
z krajobrazu. Nie prostować rzek, nie dre-
nować rzek przez czyszczenie koryta, uni-
kać twardej regulacji cieków wodnych.

A po co się czyści koryta? 

Żeby rzeka była „uporządkowana”, woda
nie wylewała się z koryta na wiosnę, nie
zalewała pól… Pokutuje nadal paradygmat,

iż główną funkcją rzeki jest sprawne od-
prowadzanie wody opadowej w dół. 

Wróćmy do rekomendacji.

Trzeba przestać budować na terenach za-
lewowych. Prędzej czy później tam i tak
będzie powódź. I to jeszcze dodatkowo
wydrenuje budżet państwa ze względu
na odszkodowania. 

Przestać zwiększać przepływy w po-
tokach górskich, bo to drastycznie zwiększa
ryzyko powodzi na nizinach. 

Patrzeć na lasy szerzej niż tylko jako
na miejsce, które zapewnia drewno, ale
też jako miejsce retencji. Gospodarowanie
lasami górskimi powinno być w dużej
mierze podporządkowane retencyjności.
Lasy Państwowe powinny takie zadanie
dostać i mieć na to fundusze. 

Jeżeli już budujemy sztuczne zbiorniki
zaporowe, to ma to sens jedynie na tere-
nach górskich, tam, gdzie opadów jest
najwięcej i zbiornik o małej powierzchni
może mieć dużą objętość. Takie zbiorniki
mogą pomóc ustrzec niziny przed powo-
dziami. To powinny być zbiorniki suche,
a nie mokre. Ze zbiornika wypełnionego
wypłynie tyle wody, ile do niego wpłynęło.
Możliwości przyjęcia przez zbiorniki mokre
fali wezbraniowej są naprawdę niewielkie.
Przytaczany wielokrotnie przez zwolen-
ników budowy zapór przykład Zbiornika
Czorsztyńskiego, który w znaczący sposób
spłaszczył ogromną falę wezbraniową
w 1997 roku, ratując tereny poniżej przed
powodzią, jest po części chybiony. Zbiornik
ten był w tym czasie w fazie napełniania
i mógł przyjąć w odpowiednim momencie
olbrzymie ilości wody, działał więc jak
zbiornik suchy. 

Na nizinach można z kolei budować
poldery zalewowe (czyli takie fragmenty
w dolinie rzecznej, które w momencie,
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kiedy przychodzi fala wezbraniowa, są
zalewane wodą, a potem ta woda powoli
się uwalnia). To dobry pomysł, bo poza
okresami wezbrań można tam coś robić –
są tam bardzo bujne i żyzne łąki, na któ-
rych można wypasać bydło albo prowadzić
działalność rekreacyjną. Takie poldery
spłaszczają fale wezbraniowe i zmniejszają
ryzyko powodzi. 

Trzeba też odbudowywać torfowiska,
nawadniać te zdegradowane, próbując
uruchomić na nowo proces torfotwórczy.
To ma przy okazji fundamentalne zna-
czenie dla klimatu, bo jest jednym z nie-
licznych sposobów naturalnego i poten-
cjalnie trwałego usuwania węgla z obiegu. 

Oczywiście można ograniczać też zu-
życie wody, wprowadzić powszechne opła-
ty za nią. Przemysł i ludzie w miastach
płacą za wodę i to ich trochę ogranicza.
Rolnicy też powinni za nią płacić, choćby
tyle, aby zachęcić ich do jej oszczędzania
i retencjonowania.

Trzeba zrobić wszystko, żeby woda
nam nie uciekała. Z opadów mamy jej
tyle, że jeśli nie będziemy się jej pozbywać,
to jak na razie wystarczy. 

Ostatnie pytanie: kto będzie przeciwko
tym wszystkim działaniom? W czyje
interesy to uderzy, kto będzie prze-
ciwko temu protestował?

Wydaje mi się, że to jest raczej kwestia
mentalności i braku wiedzy. Tkwimy
w starych ramach wiedzy o zagospodaro-
waniu rzek. Nawet na studiach hydro-
technicznych brakuje wiedzy o tym, co
zrobić, żeby rzekami gospodarować w spo-
sób zrównoważony. 

Żeby to, o czym mówiłem się udało,
pewnie musi nastąpić zmiana pokolenio-
wa. Większość ludzi święcie wierzy w to,
że regulacja rzek to najlepszy sposób na
zabezpieczenie przed powodzią. Odwró-
cenie tego trendu, zmiana sposobu my-
ślenia jest bardzo trudna. 

Ludzie w górach nie myślą o tym, co
się stanie z rzeką na nizinach. Rolnicy
nie liczą się z tym, co stanie się z wodą
poniżej ich terenów. To trzeba zmienić.
O losie rzeki muszą decydować wszyscy,
którzy na jej linii się znajdują. 
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Na listopadowej konferencji, zorganizo-
wanej w setną rocznicę ustanowienia Pań-
stwowej Komisji Ochrony Przyrody, wio-
dącą tematyką obrad stały się zagadnienia
związane z polskimi lasami. Punkt cięż-
kości nie bez powodu przesunął się w stro-
nę obszarów leśnych. Lasy coraz częściej
stają się obiektem już nie tylko naukowego,
ale i społecznego zainteresowania. O ich
przyszłości chce rozmawiać polski prze-
mysł drzewny. Czy da się pogodzić różne
grupy interesu, z których każda ma inny
postulat?

Coraz częściej mieszkańcy ośrodków
miejskich, nie tylko tych największych,
zaczynają zadawać leśnikom pytania, dla-
czego w lesie, do którego wychodzą na
spacery, wycina się drzewa. W odpowiedzi
słyszą, że nie ma powodów do niepokoju,
że są to działania wynikające z realizowanej
gospodarki leśnej, prowadzonej zresztą
zgodnie z obowiązującym w Polsce pra-
wem. Jednak takie zapewnienie nie uspo-
kaja „mieszczuchów”, szukających tej na-
miastki dzikości. Kiedy widzą stare drzewa

gotowe do wywiezienia z lasu oburzają
się jeszcze bardziej. W lasach otaczających
Trójmiasto i Szczecin, czy w lesie miejskim
koło Giżycka, już dziś toczy się spór o przy-
szłość terenów leśnych stanowiących zie-
lone zaplecze tych miast. Las w najbliższym
sąsiedztwie przestaje być traktowany jako
nieistotny element krajobrazu. Jest po-
strzegany jako miejsce, które przestaje
pełnić funkcje magazynu drewna.

Na drugim biegunie znajdują się ob-
szary cenne przyrodniczo, ale oddalone
od dużych miast. Najczęściej nie tak znane
jak Puszcza Białowieska. Część z nich
znalazła się nawet na liście obszarów do
objęcia ochroną w formie parku narodo-
wego, jak planowany Turnicki Park Na-
rodowy, położony na południe od Prze-
myśla. Odległa lokalizacja sprawia, że nie
mają szansy zaistnieć, dopóki nie pojawią
się tam organizacje zajmujące się ochroną
przyrody, upominające się z uporem god-
nym osła o ochronę tego przyrodniczego
dziedzictwa. Często jednak okazują się
one bezsilne, gdyż nie posiadają odpo-

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

W myśleniu o polskich lasach należy zabezpieczyć źródło drewna, którego
wystarczy, ale i zacząć skutecznie chronić lasy, proponowane do ochrony
rezerwatowej lub w formie parku narodowego

nowy podział lasu



wiedniego zaplecza zwolenników, a prze-
ciwnicy parku narodowego skutecznie an-
tagonizują lokalną społeczność z „ekolo-
gami”. 

Czym jest dla nas las?

Różnie możemy postrzegać las. Jedni po-
wiedzą, że lasem jest również uporząd-
kowana leśna uprawa, prowadzona w ce-
lach gospodarczych, i – dopóki można
znaleźć tam grzyby – przydatna do czegoś
więcej niż wycinka. Drudzy potraktują

obszary leśne jako miejsce na przejażdżkę
quadem, na zrobienie grilla, lub do wy-
rzucenia śmieci. Jeszcze inni w obawie
przed kleszczami i uciążliwymi komarami
do lasu wchodzić nie będą. Są też tacy,
którzy mieszkają u wrót ładnego lasu, jak
dzieje się to w Szczecinie czy w Trójmieście,
i chodzą do niego codziennie pobiegać,
przejść się z psem lub pojeździć rowerem.
Wreszcie jest rosnąca w siłę grupa, która
przez las rozumie miejsce, gdzie można
znaleźć wspomnianą już dzikość, a po-
walone drzewa zostawione w nim do roz-

kładu podkreślają wysoki stopień natu-
ralności. Piszę o stopniu, ponieważ w Pol-
sce lasów pierwotnych już nie mamy. Mo-
żemy za to poszukać tych o cechach lasu
naturalnego, które najlepiej byłoby zos-
tawić w spokoju.

Jednak będą i tacy, którzy w lesie
pozostawionym przyrodzie dostrzegać
będą „klęskę” w rozumieniu zupełnie ludz-
kim. Pokornikowe drzewa są postrzegane
jako jej przejaw, a przekonanie, że człowiek
to naprawi harwesterem nierzadko wy-
grywa z postulatem zachowania takich
„poklęskowych” drzewostanów. Z kolei
część przyrodników będzie dowodzić, że
„klęska” jest tak naprawdę czymś natu-
ralnym.

Oczekiwania wobec lasu są różne,
i stąd wzięło się pojęcie wielofunkcyjności
lasu. Wywodzi się ono z założenia, zresztą
słusznego, że las powinien służyć do wielu
różnych celów. Jednak czy ten sam kom-
pleks leśny, na przykład las miejski koło
Giżycka, może być jednocześnie magazy-
nem drewna, z którego wyjeżdżają kolejne
drzewa, miejscem chroniącym przyrodę
i zapewniającym odpoczynek mieszkań-
com tej miejscowości? Kumulacja wszyst-
kich funkcji w jednym miejscu wydaje
się być trudna do pogodzenia, a to otwiera
drogę do ponownej weryfikacji tego, jak
postrzegamy zalesione terytorium Polski,
i do nowego podziału, zwłaszcza że wciąż
mamy w Polsce jeszcze jedną klasyfikację
bazującą na kryterium własności.

Las państwowy, las prywatny

Obszary leśne stanowią dziś 30 proc. te-
rytorium Polski. Przyzwyczailiśmy się do
tego, że większość lasów (prawie 80 proc.
wszystkich zalesionych obszarów w kraju)
jest zarządzana przez Państwowe Gospo-
darstwo Leśne Lasy Państwowe. Własność
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prywatna jest stosunkowa niewielka –
18 procent – jeżeli porównamy z terenem
kontrolowanym przez PGL LP. Lasy pry-
watne bywają rozdrobnione pomiędzy
wielu właścicieli, czasami tak bardzo, że
niektóre działki leśne, nadane chłopom
jeszcze w czasach zaborów, są szerokie
na odległość niecałego kroku.

Co jakiś czas przez Polskę przetaczała
się – i nie wątpię, że jeszcze się przetoczy –
debata na temat prywatyzacji polskich
lasów. Media obiegają wtedy przekazy,
że rząd planuje sprzedać „nasz leśny ma-
jątek”. Dyskusja prowadzona przy tej
okazji pomija za każdym razem wyjaś-
nienie kwestii, czy chodzi o zmiany
w strukturze własności lasów, czy też
zmiany w przedsiębiorstwie zarządzającym
tymi obszarami. Bo jest różnica między
lasem stanowiącym własność Skarbu Pań-
stwa, a zarządcą tych lasów, czyli PGL
LP. Rządzący Polską bez względu na po-
lityczne barwy zawsze będą szukali pie-
niędzy. A kiedy podatnicy zostaną już
wystarczająco obciążeni, aby finansować
państwową machinę, znów może wrócić
temat sięgnięcia po pieniądze z wycinki
drzew i sprzedaży drewna, które trafiają
do samofinansującego się państwowego
gospodarstwa leśnego. 

Przymiotnik „państwowy” sprawia,
że las jest otwarty dla obywateli. Korzystają
oni z terenów leśnych i mogę na nich
przebywać, chyba, że trwa wycinka lub
polowanie, które ograniczają nasz dostęp
do całkiem niemałych fragmentów. Lasy
prywatne charakteryzuje również w wielu
przypadkach otwartość, bo nie są zabez-
pieczane przed penetracją spacerowiczów,
a niektóre z nich sprawiają wrażenie za-
pomnianych przez właścicieli. To, co dzieje
się w takich prywatnych lasach w zakresie
wycinki i odnowienia, podlega zresztą
nadzorowi ze strony PGL LP. Są wreszcie

lasy w parkach narodowych, które są udo-
stępnione zwiedzającym w ramach tury-
stycznego szlaku, z którego nie powinno
się schodzić, co ma pomóc w ochronie
dzikiej leśnej ostoi.

W obronie lasu

Dziś jesteśmy świadkami coraz większej
polaryzacji różnych grup interesariuszy.
Są z jednej strony ci, którzy lasem zarzą-
dzają i go wycinają; ci, którzy chcą ko-
rzystać z jego zasobów drewna; ale i tacy,
którzy nie zgadzają się z leśnikami, wy-
konującymi działania przewidziane w pla-
nie urządzania lasu. Każda z grup będzie
używać własnych argumentów. Jednak
nie można nie odnotować pewnego feno-
menu, który sprawił, że powstają niefor-
malne grupy, sprzeciwiające się wycince
w lesie.

W ostatnich latach zainteresowanie
polskimi lasami zaczęła wyrażać strona
społeczna, która wraz z rosnącym pozio-
mem życia w Polsce coraz częściej spędzała
wolny czas w plenerze. Społeczeństwo,
które szukało swojej życiowej szansy
w miastach, zatęskniło za bliższym kon-
taktem z naturą. Dlatego zaczęło zadawać
sobie pytania o to, gdzie można znaleźć
namiastkę dawnej puszczy i stare drzewa.
Oprócz Puszczy Białowieskiej, na mapie
naszego kraju pojawiły się kolejne leśne
kompleksy, często znane wyłącznie w skali
lokalnej, ale ważne dla miejscowych spo-
łeczności, odczuwających związek emo-
cjonalny z kawałkiem lasu stanowiącego
własność Skarbu Państwa. Coraz więcej
osób zaczęło zwracać uwagę na to, co się
dzieje w lesie, który jest miejscem ich co-
dziennych lub weekendowych spacerów.
W mediach społecznościowych i na blo-
gach pojawiały się nie tylko opisy wy-
chwalające piękny leśny zakątek, ale i głosy
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oburzenia, stanowiące komentarz do wy-
mownych zdjęć z wyciętymi drzewami.

W tej dyskusji najczęściej wywoły-
wane do tablicy jest do dziś PGL LP, co
wynika ze wspomnianej struktury admi-
nistrowania zasobami leśnymi. Leśnicy
postanowili bronić swojego postępowania.
Wyjaśnianie było często oparte o tezę, że
las bez człowieka sobie nie poradzi,
a w ostatnich latach pojawiły się miliony
sadzonek, które są umieszczane w miejscu
wyciętych drzew. Z tymi twierdzeniami
nie zgadzali się przyrodnicy, którzy do-
strzegają potrzebę zachowania procesów
naturalnych i zalecają wyłączenie części
lasów z wycinki lub ograniczenie prowa-
dzonej w nich gospodarki leśnej i łowiec-
kiej. Usztywnienie stanowiska nastąpiło
wraz z powrotem do resortu środowiska
nieżyjącego już profesora Jana Szyszki.
Konflikt o Puszczę Białowieską został roz-
palony do czerwoności, co odbyło się
z niewątpliwą szkodą dla wizerunku sa-
mych leśników. 

Nowy podział lasu

Nie można nie ulec wrażeniu, że sprawy
zaszły już bardzo daleko, i tak strona leś-
ników jak i osób nazywanych potocznie,
chociaż niesłusznie, „ekologami”, przestały
prowadzić konstruktywny dialog. Jest
w tym raczej obrona własnych pozycji,
zajmowanych z poczuciem przekonania
o własnej racji. Tymczasem nie ma woli
kompromisu, która mogłaby zostać wy-
pracowana wspólnie, w duchu wzajemnego
poszanowania i dialogu. Tym, co dzieje
się z polskimi lasami, jest również zain-
teresowana branża drzewna i zakłady
usług leśnych, wykonujących wycinkę na
zlecenie LP, jeśli wygrają przetarg. Nie
ulega wątpliwości, że w myśleniu o pol-
skich lasach należy zabezpieczyć źródło

drewna, którego wystarczy, ale i zacząć
skutecznie chronić lasy, proponowane do
ochrony rezerwatowej lub w formie parku
narodowego. 

O ile te dwie formy ochrony, funk-
cjonujące w polskim prawie, mogą znie-
chęcać również innych użytkowników
lasu, w tym spacerowiczów z psami, grzy-
biarzy czy amatorów jagód, warto byłoby
pochylić się nad wypracowaniem nowego
podziału lasu, który pogodziłby zwaśnione
strony. Dlatego coraz częściej wybrzmiewa
głos, aby wobec niemocy tworzenia parków
narodowych wyłączyć z wycinki i polowań
najcenniejsze fragmenty lasów – Puszczę
Białowieską poza parkiem narodowym,
planowany Turnicki Park Narodowy, otu-
linę Bieszczadzkiego Parku Narodowego
czy też Puszczę Borecką. Musiałoby się
to odbyć w sposób trwały, zabezpieczony
w polskim prawie, ale i gwarantujący lo-
kalnym społecznościom dostęp do drewna
na własne potrzeby bądź rekompensujący
brak tego dostępu. W rozmowach z nie-
którymi osobami związanymi z Lasami
Państwowymi wybrzmiewa aprobata dla
tego typu rozwiązania, które docelowo
wyłączyłoby z wycinki i polowań od 5 do
10 procent lasów znajdujących się w za-
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rządzie Lasów Państwowych, nie pozba-
wiając tych ostatnich kontroli nad takim
obszarem. Jednak ci sami rozmówcy nie
wyrażą tego w sposób otwarty, bojąc się
o utratę swojego zajęcia, a ich opinia
wciąż pozostaje prywatnym przekonaniem.
Moglibyśmy taki las nazwać lasem rek-
reacyjnym, a nawet narodowym, który
byłby otwarty dla ludzi, a jednocześnie
zabezpieczałby starodrzewy przed wycinką.
Takim lasem rekreacyjnym mogłyby stać
się, oprócz wspomnianych leśnych kom-
pleksów, również lasy wokół Szczecina
i Trójmiasta oraz las miejski koło Giżycka.
Co więcej, taki las rekreacyjny spełniałby
również inne funkcje. Na przykładzie La-
sów Trójmiejskich wskazuje się, że wycinka
na zboczach wzgórz opasających Trój-
miasto może zwiększać ryzyko zagrożenia
powodzią. Drzewa pełnią bowiem funkcję
retencyjną, zatrzymując wodę w czasie
opadów. Pełnią ją również lasy w polskich
Karpatach.

Powstanie nowej kategoryzacji lasów
w Polsce rozwiązałoby szereg problemów.
Taki podział winien zostać wypracowany

w ramach szerokiego porozumienia, i za-
bezpieczać również interesy polskiego
przemysłu drzewnego. Lasy będą spełniać
w większości funkcje gospodarcze, bez
których nie istniałaby polska branża meb-
lowa. I to sektor i branże związane z wy-
cinką lasów powinny zostać również za-
bezpieczone w tym nowym podziale lasów,
aby nie czuły się słabsze wobec dużych
nabywców drewna, związanych z między-
narodowymi korporacjami.

W rozmowie o tym, czemu lasy mają
służyć, nie zapominajmy też o globalnych
zmianach klimatu, które dotykają również
drzew. Nie tak dawno naukowcy z Polskiej
Akademii Nauk opublikowali raport, z któ-
rego wynika, że obecni 30- i 40-latkowie
doczekają momentu zniknięcia nawet 75%
polskich lasów. Gatunki takie jak sosna
zwyczajna czy świerk pospolity nie przy-
stosują się do zmian klimatu, a dziś sosna
stanowi ponad 58% powierzchni leśnych
w Polsce – alarmują eksperci. To już
chyba ostatnia szansa, aby zastanowić
się, co zrobić, aby nie dopuścić do tego
scenariusza. 
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Polska Rzeczpospolita Ludowa uczyniła
sobie ziemię poddaną. Rzeki zmieniały
bieg (choć przy okazji były pełne ścieków,
w tym przemysłowych), w wielu miejscach
ziemia była skażona, karczowano lasy.
Polska przyroda była w fatalnym stanie.
Według raportu stworzonego w 1985 roku,
nawet 13 milionów osób mogło mieszkać
na obszarach, na których doszło do klęski
ekologicznej. Co gorsza, władze nie in-
formowały o powstałym zagrożeniu,
a wręcz świadomie ukrywały prawdę przed
obywatelami. W wewnętrznych instruk-
cjach Głównego Urzędu Kontroli Prasy,
Publikacji i Widowisk, wydanych w 1977
w podziemiu pod tytułem „Czarna księga
cenzury” można przeczytać: „Należy eli-
minować informacje o bezpośrednim za-
grożeniu życia i zdrowia ludzi, spowodo-
wanym przez przemysł i środki chemiczne
stosowane w rolnictwie”. Z tego samego
powodu Liga Ochrony Przyrody nie po-
dejmowała żadnych działań w celu po-
prawy sytuacji. 

Opozycja początkowo nie zauważała
problemu, jednak już w latach 80. jed-
nostki regionalne „Solidarności”, działające

na skażonych obszarach, domagały się
od władzy podjęcia działań na rzecz ochro-
ny środowiska. Również niezależna prasa
zaczęła podnosić temat – i tak np. w „Ro-
botniku” ukazał się artykuł „Pięć plag
Górnego Śląska”, o zanieczyszczonej żyw-
ności donosiło Radio Wolna Europa,
a z czasem pojawiły się specjalistyczne
pisma, takie jak „Serwis Ochrony Środo-
wiska”. W 1980 roku w Krakowie powstał
Polski Klub Ekologiczny, zrzeszający eks-
pertów, naukowców, dziennikarzy – była
to pierwsza tego typu organizacja w bloku
wschodnim. W 1984 roku stworzony został
młodzieżowy Ruch Ekologiczno-Pokojowy
„Wolę być”. Organizował on obozy „wo-
lębyćków”, na które przyjeżdżali ekolodzy
z Zachodu, ale również rodzimi dzienni-
karze i przedstawiciele państwa (niektórzy
uważają, że organizacja ta była jedynie
wentylem bezpieczeństwa, podobnie jak
Jarocin). To jedynie niektóre przykłady
aktywności Polaków w tym zakresie –
inicjatyw było znacznie więcej, zwłaszcza
po katastrofie w Czarnobylu, która dobitnie
uświadomiła ludności skalę zagrożenia.
Wtedy też rozpoczęły się protesty prze-

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

Tematyka ochrony środowiska znajdowała zainteresowanie u opozycji
okresu PRL, a na początku III RP była jedną z najważniejszych trosk Pola-
ków. Interesujemy się naturą głównie wtedy, gdy jej stan jest wyraźnie zły

Polak-ekolog? Głównie w deklaracjach
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ciwko budowie elektrowni jądrowych
w Polsce (zakładano budowę 12 takich
obiektów do 2000 roku). W protesty włą-
czyły się nie tylko organizacje ekologiczne,
ale również zwykli obywatele – przykładem
może być marsz matek z wózkami we
Wrocławiu, czy cotygodniowe protesty
w Żarnowcu, gdzie miała powstać pierwsza
polska elektrownia atomowa.

Niestety, mimo coraz większej eko-
logicznej świadomości Polaków do okresu
transformacji stan polskiej przyrody nie
uległ polepszeniu. Nie można jednak za-
pominać, że temat ten był wówczas do
tego stopnia istotny, ze w ramach Okrąg-
łego Stołu zorganizowany został podstolik
ekologiczny, który przyniósł wiele ważnych
zmian, np. wprowadzenie obowiązku wy-
konywania ocen oddziaływania na śro-
dowisko. Niektórych postulatów nie zrea-
lizowano jednak do dziś.

Środowisko przedmiotem troski

Trudno jednak powiedzieć, jak powszech-
na była wówczas ekologiczna wrażliwość
Polaków. Ciekawych informacji na temat
tego, jak istotna była i jest dla obywateli
RP ochrona środowiska, dostarczają ba-
dania prowadzone przez Instytut na Rzecz
Ekorozwoju przez kilkanaście lat (1992-
2008). W 1992 roku aż 80% badanych

oceniło, że stan środowiska jest dla nich
powodem do obaw w stopniu dużym lub
bardzo dużym. W kolejnych latach ten
odsetek systematycznie malał, by zatrzy-
mać się w okolicach 60-65%, co wciąż
jest wynikiem dość wysokim (choć badacze
podkreślają, ze może on być zawyżony
przez „ekologiczną poprawność”). Zmiany
zaszły również w postrzeganiu stanu naj-
bliższego środowiska – tu procent osób,
które uważają, że mieszkają w zagrożonym
środowisku, zmalał z 47% do 28%. Na
przestrzeni badania systematycznie rosła
również grupa postrzegająca stan środo-
wiska jako lepszy niż był 5 lat temu –
z 14% do 48%. 

Kogo Polacy postrzegają jako zobo-
wiązanego do podejmowania działań na
rzecz środowiska? Dane na ten temat wi-
dzimy w poniższej tabeli. O ile zawsze
pierwsze miejsce zajmowały władze lo-
kalne, o tyle kolejne dość wyraźnie zmie-
niały się z biegiem lat. Widać znaczący
wzrost świadomości, że zachowania zwy-
kłych ludzi mają wpływ na środowisko,
w którym żyjemy. Wyraźnie spadł również
nacisk na przedsiębiorców w tej kwestii.
Prawdopodobnie ma to związek ze zmia-
nami jakie nastąpiły w polskiej gospo-
darce – dawni truciciele musieli dosto-
sować się do nowych wymogów lub po
prostu zniknęli. 
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Tabela 1. Podmioty, które winne podejmować działania na rzecz poprawy stanu
lokalnego środowiska 

Źródło: Polacy w zwierciadle ekologicznym, Instytut Na Rzecz Ekorozwoju

https://www.pine.org.pl/wp-content/uploads/pdf/polacy_w_zwierciadle_ekol.pdf
https://www.pine.org.pl/wp-content/uploads/pdf/polacy_w_zwierciadle_ekol.pdf
https://www.pine.org.pl/wp-content/uploads/pdf/polacy_w_zwierciadle_ekol.pdf
https://www.pine.org.pl/wp-content/uploads/pdf/polacy_w_zwierciadle_ekol.pdf
https://www.pine.org.pl/wp-content/uploads/pdf/polacy_w_zwierciadle_ekol.pdf


Badania Instytutu pokazują bardzo
prostą zależność – im lepiej dzieje się
w danej dziedzinie, tym mniejszym pro-
blemem jest ona dla obywateli. O ile na
początku transformacji kwestie ekolo-
giczne były niezwykle ważne, o tyle wraz
z poprawą sytuacji – upadkiem wielkich
fabryk, zwłaszcza przemysłu ciężkiego,
wprowadzeniem restrykcyjnych norm do-
tyczących akceptowalnego wpływu przed-
siębiorstw na środowisko itd. – Polacy
poczuli się w tym zakresie na tyle spokoj-
nie, że stopniowo przykładali do tych
kwestii coraz mniejszą wagę. 

W ostatnich latach trend znów się
odwrócił. Dowodem są ostatnie wybory
parlamentarne, w których istotnym te-
matem okazały się kwestie środowiskowe,
zwłaszcza związane z energetyką. Co cie-
kawe, ekologia jest ważna dla Polaków
bez względu na ich sympatie polityczne.
Z raportu WWF wynika, że już połowa
Polaków wskazuje na zanieczyszczenie
środowiska i zmianę klimatu jako naj-
większe zagrożenie dla świata, a co siódmy
badany uważa, ze należy podjąć działania
na rzecz zatrzymania zmian klimatu. Na-
tomiast z wyników Europejskiego Sondażu
Społecznego możemy dowiedzieć się, że
wartość, jaką jest troska o przyrodę i śro-
dowisko, jest ważna dla 90,3% Polaków,
przy średniej europejskiej na poziomie 91,6%. 

Jednocześnie to, że Polacy są obecnie
świadomi pewnych zagrożeń, nie oznacza,
że są zdeterminowani, by im przeciw-
działać, jeśli wiąże się to z ponoszeniem

przez nich kosztów. Przykładem może
być badanie, z którego wynika, że mimo
iż 71% osób używających do ogrzewania
domu ekogroszku i drewna wie, że rezyg-
nacja z tych paliw wiązałaby się ze zmniej-
szeniem smogu, to jednocześnie jedynie
co trzeci badany jest za zakazem ich sto-
sowania i to tylko w przypadku, kiedy sa-
morząd sfinansuje wymianę pieca. Po-
dobnie jest w przypadku całej energetyki –
większość Polaków chce odejścia od węgla,
jednak sytuacja zmienia się, jeśli w grę
wchodzi podwyżka cen energii. 

Świadomość zagrożeń ekologicznych
jest również związana z doświadczeniami
danego pokolenia. Ci którzy pamiętają
klęskę ekologiczną końca PRL, są nie
tylko bardziej świadomi, ale również skłon-
ni do większych poświęceń na rzecz ochro-
ny przyrody. W listopadzie bieżącego roku
ukazało się badanie, zgodnie z którym
najsurowiej politykę rządu na rzecz ochro-
ny środowiska i klimatu oceniają osoby
50+. W tej grupie najwięcej badanych
zadeklarowało również, że segreguje śmieci
(aż 91%, podczas gdy w przedziale 18-24
odpowiedzi takiej udzieliło 67%). Jedno-
cześnie wśród najmłodszych badanych
znajduje się najwięcej osób (30%), które
uważają, że palenie plastikowych butelek
i foliowych torebek w domowych piecach
jest nieszkodliwe dla środowiska. 

Polak na zakupach

Badania nad postawami ekologicznymi
maja jednak pewną podstawową wadę:
ciężko nam się przyznać, że nasze zacho-
wania są inne niż te społecznie akcepto-
walne. Przykładem mogą tu być zacho-
wania Polaków podczas zakupów. W 2013
roku ponad 60% konsumentów deklaro-
wało że to, czy produkt jest ekologiczny,
ma dla nich duże znaczenie, i że są gotowi
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ponieść w związku z tym dodatkowe kosz-
ty. Kiedy jednak trzeba było wskazać
jeden czynnik, którym kierują się podczas
zakupów, praktycznie nikt nie wskazywał
tego, czy produkt jest ekologiczny; nie-
podzielnie królowała cena. Można przy-
wołać też bardziej praktyczny przykład –
mimo że ponownie ponad 60% osób de-
klarowało, że kupuje jaja klasy 0 lub 1, to
jeśli chodzi o wyniki sprzedaży w skle-
pach – liderem były jajka klasy 3. 

W 2019 roku sytuacja nie uległa dra-
stycznej zmianie – polski konsument
wciąż kieruje się przede wszystkim ceną
produktu. Jeśli chodzi o żywność i kos-
metyki – wpływ produktu na środowisko
jest dopiero na siódmym miejscu. Pozy-
tywną zmianą jest jednak to, ze coraz
chętniej korzystamy z używanych rzeczy
jeśli chodzi np. o ubrania, książki czy
meble. Coraz więcej osób korzysta również
z różnych form współdzielenia, np. ko-
rzystając z wypożyczalni sprzętu czy od-
dając nieużywane przedmioty za darmo. 

Wielu Polaków kupuje niestety dużo
więcej niż im potrzeba. Rocznie marnu-
jemy 235 kg żywności na osobę, zajmując
pod tym względem 5. miejsce w Unii Eu-
ropejskiej. Aż 35% badanych wyrzuca
żywność kilka razy w miesiącu, a co gorsza,
z badań prowadzonych na potrzeby Fe-

deracji Polskich Banków Żywności wyniku,
że liczba ta w ostatnich latach się zwiększa.
Co prawda podjęte zostały kroki prawne
zobowiązujące sklepy do zmniejszenia
marnowania żywności, jednak niezwykle
ważna jest również odpowiednia edukacja
samych obywateli, chociażby powrót do
dawnego zwyczaju, kiedy żywność pozos-
tałą po jednym posiłku wykorzystywano
do przygotowania kolejnego. 

Ochrona gatunków

W ostatnim czasie w dyskusji publicznej
mocno obecna jest kwestia polowań.
W tym zakresie również Polacy jawią się
jako miłośnicy przyrody. Według badań
fundacji „Niech Żyją” aż 67% popiera cał-
kowity zakaz polowań na ptaki, a 94%
chce zaprzestania polowań na gatunki
zagrożone. Często widzimy również mo-
bilizację w sprawach takich jak zabloko-
wanie odstrzału łosi czy dzików, czy blo-
kada wycinki Puszczy Białowieskiej. Przy
czym, jak w swoim artykule wspominał
Paweł Średziński, widać wyraźny podział
na linii miasto-wieś, związany głównie
z tym, że rolnicy postrzegają zwierzęta
takie jak bobry czy dziki jako szkodniki,
które powodują straty w ich gospodarstwie. 

Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy
miast mają właściwą perspektywę. Za-
równo w Polsce jak i w innych krajach
coraz częściej mam do czynienia z „bam-
binizmem”. Osoby pozbawione kontaktu
z naturą zaczynają fałszywie postrzegać
zwierzęta jako dobre, biedne i bezbronne
(podobnie jak w bajce Disneya, od której
zjawisko wzięło swoją nazwę). Osoby takie
przesadnie gloryfikują przyrodę, nie za-
uważając całej jej brutalności. Chociażby
to, że zwierzę jest dzikie, nie oznacza, ze
jest „szczęśliwe”; może być głodne, zmar-
znięte, może zostać zjedzone, a jego życie
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to w dużej części walka o przetrwanie.
Z drugiej strony przekonanie o bezradności
zwierząt może skończyć się takimi nega-
tywnymi zjawiskami jak zabieranie młodych
zwierząt z ich naturalnego środowiska. 

Zainteresowanie ekologią w naszym
kraju często pozostaje jedynie deklara-
tywne. Lubimy o sobie myśleć jako o oso-
bach dbających o środowisko lub chcemy
być tak postrzegani przez innych, jednak
ciężko nam pozbyć się starych przyzwy-

czajeń, takich jak korzystanie z torebek
foliowych. Polacy w kwestiach ekologii,
podobnie jak w wielu innych przypadkach,
najbardziej mobilizują się, kiedy katastrofa
zaczyna być widoczna. A jednak, choć
wciąż popełniamy ekologiczne grzechy,
wszystkie badania pokazują, że środowisko
jest dla Polaków coraz ważniejsze. Praw-
dopodobnie też w przyszłej debacie wy-
borczej politycy nie będą mogli już igno-
rować tego tematu.
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Ilu kapłanów przeszło w tym roku w Polsce
drogę podobną do tej, o jakiej poinfor-
mował ostatnio ks. Tymoteusz Szydło?
Oficjalnych statystyk, rzecz jasna, nie ma,
ale możemy pokusić się o szacunkowe
dane. W jednej tylko, sporej archidiecezji
(ale już borykającej się z problemami per-
sonalnymi) tylko w czasie ostatnich wa-
kacji odeszło pięciu księży, w ubiegłym
roku w innej dużej archidiecezji w ciągu
roku odeszło dziewiętnastu kapłanów
(także zakonnych), a w innej niedużej
diecezji odeszło czterech. Jeśli do tego
doliczyć odchodzących zakonników, to
liczby będą jeszcze większe, i pozwolą po-
stawić tezę, że rocznie – zapewne – od-
chodzi ponad dwustu kapłanów, co na
ogólną liczbę około czterdziestu tysięcy
duchownych katolickich daje już całkiem
spory odsetek. Kryzys pogłębia także spa-
dająca liczba powołań, co oznacza, że
w wielu diecezjach (by nie powiedzieć:
w większości) rocznie umiera i odchodzi
z kapłaństwa znacznie więcej księży niż jest
święconych. Co gorsza odchodzą coraz czę-
ściej kapłani młodzi, zaraz po święceniach. 

Brak wspólnoty kapłańskiej

Przyczyny tego zjawiska, a Polska znajduje
się na drugim po Stanach Zjednoczonych
miejscu jeśli chodzi o liczbę odchodzących
księży, są złożone. Papież Franciszek zwra-
ca uwagę na fakt, że wśród młodych ka-
tolików rozpowszechniła się kultura tym-
czasowości, która sprawia, że trudno im
podejmować decyzję na całe życie. Ten
problem dotyka nie tylko małżonków, ale
także młodych duchownych. Nie bez zna-
czenia jest również fakt, że odejście z ka-
płaństwa (tak jak wcześniej stało się to
z rozwodami) przestało już społecznie
stygmatyzować, przestało być problemem,
i to nawet dla wiernych katolików. Oklaski,
jakie zebrał proboszcz pewnej parafii, gdy
oznajmił, że odchodzi do Justyny, są tego
smutnym, ale dobitnym przykładem. Wier-
ność decyzjom, wytrwałość w dążeniu do
celu, a także świadomość, że upadki,
błędy, niewierności nie muszą przekreślać
powołania i święceń (tak jak nie muszą
przekreślać ważności małżeństwa), stają
się także wśród katolików czymś coraz

toMasz terlikowski
Filozof, publicysta i działacz katolicki, 
pisze m.in dla „Do Rzeczy”, „Gazety Polskiej” i „Rzeczpospolitej”. 

Odejście z kapłaństwa ks. Tymoteusza Szydło nie jest niczym wyjątko-
wym. Kościół w Polsce musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy część
odpowiedzialności za to zjawisko nie tkwi w strukturach eklezjalnych,
w modelu władzy czy wreszcie w podejściu do kapłanów ich przełożonych

wyrobnicy w winnicy Pańskiej. 
dlaczego księża odchodzą?



częściej niezrozumiałym. Na pytanie: „dla-
czego ktoś miałby trwać w sytuacji, która
mu nie odpowiada, z którą sobie nie radzi,
zamiast samorealizować się?”, coraz rza-
dziej słychać pełną przekonania odpo-
wiedź, że dlatego, że krzyż jest wpisany
w każde powołanie. Upadek jest wpisany
w ludzkie i chrześcijańskie życie, a trwanie
w nim jest szatańskie, a nie ludzkie.

Najczęstszą, tą bezpośrednią, przy-
czyną odejścia kapłana jest kobieta (lub
rzadziej mężczyzna), ale to tylko ostatnia
z całego ciągu przyczyn. I nawet wtedy
rzadko chodzi tylko o seksualność i nie-
zaspokojone potrzeby. Problemem jest
częściej brak świadomości – u stosunkowo
młodych mężczyzn – na co się decydują,
przyjmując celibat, i jak ich problemy
związane z bezżennością będą się zmieniać.
Dla młodego mężczyzny najtrudniejszy
będzie brak intymności, bliskości z kobietą,
umiejętność wyrzeczenia się pożycia se-
ksualnego, poradzenia sobie z pożądaniem,
ale z czasem dochodzi do tego jeszcze
potrzeba posiadania potomstwa (jedna
z najgłębszych) czy żony, z którą można
przeżywać trudy kapłańskiego życia. Gdy
do domu wraca mężczyzna żonaty, to jeśli
jego małżeństwo jest w miarą dobrze
przeżywane, to zawsze ma się on komu
wyżalić. Kiedy zaś do swojego pokoju
wraca celibatariusz, to wszystkie problemy

musi przeżywać sam, nie ma się komu
wyżalić, ani z kim zwyczajnie pogadać.
Wieczory – szczególnie gdy księdza, a to
się przecież też zdarza, dopadnie kryzys
wiary i modlitwy – są puste, spędzane na
(oby) czytaniu książek, oglądaniu filmów
czy (oby nie) alkoholu czy oglądaniu po-
rnografii (tak, wśród księży to także jest
problem). Najlepiej widać to w czasie
świąt, szczególnie Bożego Narodzenia,
gdy wszyscy świętują w rodzinach, wielu
kapłanów jest samych, w pustych poko-
jach… Samotność zabija, czasem także
powołanie.

Zbyt często, i przyznają to liczni księ-
ża, brakuje też autentycznej kapłańskiej
wspólnoty. Ludzie potrzebują być razem,
potrzebują razem się modlić, rozmawiać
w czasie posiłków, a wieczorem pogadać
przy piwie czy herbacie, tak by podzielić
się z kimś swoimi emocjami. Diecezjalny
model kapłaństwa zbyt często oznacza,
że jest się samemu, a gdy księży jest za
mało, ogromna większość proboszczów
jest na swoich parafiach sama… Jednak
nawet w diecezjach, gdzie wikariuszy jest
sporo, istnienie wspólnoty kapłańskiej
zależy od proboszcza. Tam, gdzie jej nie
ma, sytuacja jest o wiele gorsza. Dlatego
tak istotne jest, by biskupi umacniali
wszystkie tendencje wspólnotowe, a ka-
płani, by szukali własnych wspólnot (ka-
płańskich, ale też ruchów świeckich ka-
tolików), w których mogą odnaleźć swoją
przestrzeń nie tylko duchową, ale i ludzką. 

Skutki feudalizmu

Wśród przyczyn odejść nie można jednak
także nie wymienić zderzenia z ludzką
stroną instytucji Kościoła. Feudalizm,
a może lepiej powiedzieć absolutyzm his-
torycznie uwarunkowanego sprawowania
władzy w Kościele katolickim, najbardziej
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odbija się na „szeregowych” duchownych.
To oni są ofiarami mobbingu, braku ko-
munikacji między dołem a górą, czy wresz-
cie zwyczajnego braku troski o tych, którzy
pracują z ludźmi na dole. Opisana już
szczegółowo sytuacja w archidiecezji gdań-
skiej wcale nie jest nietypowa. Owszem
arcybiskup Sławoj Leszek Głódź jest spe-
cyficzny, ale brak szacunku dla uczuć
 kapłanów, nieliczenie się z ich czasem
czy godnością zdarza się w wielu innych
diecezjach. Biskupom zbyt często wydaje
się, że są panami życia i śmierci księży,
że mogą w imię swojej, często motywo-
wanej religijnie władzy, zwyczajnie nimi
pomiatać. 

Nawet tam, gdzie relacje są lepsze,
i tak często nikt nie sprawdza, czy dany
ksiądz rzeczywiście nadaje się do pracy,
do której zostaje skierowany, czy posłanie
go do jakiegoś proboszcza, o którym wia-
domo, że jest trudny, nie zabije jego po-
wołania. Kompletnie lekceważy się też
syndrom wypalenia zawodowego, który
dotyka także księży. Lekarstwem na niego
(tak jak na wiele innych problemów psy-
chicznych, które także dotykają księży)
nie jest tylko modlitwa, ale również psy-
choterapia, coaching, a czasem dłuższy
urlop, możliwość odprawienia rekolekcji
ignacjańskich (w całości) czy dostosowanie
pracy do realnych możliwości księdza.

Wszystko to wymaga od biskupa
trzech rzeczy. Po pierwsze, musi on zro-
zumieć, że jest dla swoich kapłanów rze-
czywiście ojcem (a ojciec stara się roz-
wiązywać problemy swoich dzieci, a nie
wymuszać na nich – metodami prawny-
mi – posłuszeństwo), a nie władcą ich
sumień i dusz. Po drugie, musi on dostrzec,
i to już jest sprawa religijna, że za każde
odejście księdza, a dokładnie za każde
związane z nim jego zaniedbanie, to on
osobiście będzie rozliczany – nie przez

wiernych, i nawet nie przez papieża, ale
przez samego Boga. I wreszcie po trzecie:
narzędzia psychologii, socjologii czy za-
rządzania mogą być przydatne także w ży-
ciu Kościoła. Dekret biskupa nie jest dla
księdza „wolą Bożą”, ale wskazaniem
miejsca jego pracy, a to oznacza, że wy-
dając go, warto odpowiedzieć sobie na
pytanie, nie tylko, czy „ja – biskup – Ko-
ściół” tak chcemy, ale także, jakie będą
skutki tej decyzji w wymiarze duchowym,
ale i doczesnym. Pomysł, by człowieka,
który całe życie był teologiem i publicystą,
a na mediach zęby zjadł, wysyłać na pa-
rafię, a w jego miejsce stawiać kogoś, kto
całe życie był prawnikiem, dowodzi nie
tylko lekceważenia sytuacji kapłanów, ale
także kompletnego braku profesjonalizmu
w zarządzaniu kadrami i lekceważenia
wydatków, jakie Kościół poniósł na wy-
kształcenie konkretnych kapłanów do
konkretnych zadań. 

Koniec z klerykalizmem

Absolutyzm władzy biskupa nad księdzem
w wielu miejscach jest już ograniczony,
i to wcale nie dlatego, że zmieniła się
postawa biskupów, ale dlatego, że księży
jest na tyle mało, że o każdego trzeba
walczyć. Jednak na dłuższą metę – na co
zwraca uwagę „proces synodalny” w Ko-
ściele niemieckim – konieczne wydaje
się odrzucenie „absolutystycznie” rozu-
mianej władzy biskupiej. Nie ma żadnych
doktrynalnych powodów, by biskup w die-
cezji sprawował pełnię samodzielnej wła-
dzy we wszystkich sferach; nie ma powodu,
by nikt (poza Bogiem i papieżem) nie
miał nad nim funkcji kontrolnej; nie ma
powodu, by podział władzy (niekoniecznie
monteskiuszowski) nie dotyczył także wła-
dzy w diecezji. Kapłani i wierni powinni
otrzymać własną część głosu w diecezji,
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ich opinie, postulaty, ale także prawa
(tak, bo wierni i kapłani mają też w Ko-
ściele swoje prawa) powinny być nie tylko
komunikowane, ale i brane pod uwagę.
Trzeba oczywiście zachować pewną rów-
nowagę, tak by biskup nie stał się figu-
rantem, ale konieczne jest dowartościo-
wanie znaczenia zarówno wiernych, jak
i szeregowych kapłanów. To sytuacja tych
ostatnich jest najgorsza. Świeckiego, nawet
jeśli pyskuje, wskazuje błędy, nie da się
uciszyć dekretem, a księdza można. I bo-
leśnie przekonują się o tym kapłani o bar-
dzo różnych poglądach, którzy walczą
o oczyszczenie swoich własnych diecezji.

Zmiany objąć powinny także stosunek
samych wiernych do kapłanów. Kleryka-
lizm, przed którym przestrzega papież
Franciszek (a który wybitny polski filozof
tomista, prof. Stefan Swieżawski, określał
już wiele lat temu mianem herezji), dotyczy
nie tylko relacji księży do świeckich, ale
też świeckich do księży. Uznanie, że są
oni lepszymi ludźmi, że można od nich
więcej oczekiwać tylko na mocy święceń,
dowodzi magicznego pojmowania tych
ostatnich. Sakrament kapłaństwa nie czyni
człowieka lepszym, bardziej pobożnym,
nie zabija w nim potrzeb i pragnień (a tak-
że namiętności, skłonności go grzechu
i upadku), a jedynie czyni zdolnym, by
przy ołtarzu i w konfesjonale uobecniać
Jezusa Chrystusa. Nic więcej. Jeśli sobie

to uświadomimy, to inaczej zaczniemy
traktować naszych kapłanów, inaczej za-
czniemy do nich podchodzić, skróci się
dystans, ale także… zaczniemy dostrzegać,
że najlepszym lekarstwem na ich kryzysy

jest nasza obecność, bliskość. Nie ma ża-
dnych powodów, by proboszcz czy wika-
riusze naszych parafii w niedziele czy
święta siedzieli na plebaniach sami. We
Francji, w wielu parafiach, każdą niedzielę
i każde święta spędzają oni w domach
swoich parafian czy przyjaciół. I to nie
na wizytach duszpasterskich, ale jak
u przyjaciół, którym można się wyżalić,
dostać wsparcie czy nasycić się domową
atmosferą. 
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Wśród różnych zarzutów wobec polityki
gospodarczej Unii Europejskiej pojawia
się taki, że do kryzysu w strefie euro
i problemów z wyjściem z niego do-
prowadził… ordoliberalizm. Zarzuty
dotyczą przede wszystkim polityki
oszczędności oraz polityki monetarnej.
Czy ordoliberalizm rządzi w Europie?

Wydaje mi się, że w tej chwili nie ma
w ogóle ordoliberalizmu, nawet w Nie-
mczech, jego ojczyźnie. To był pewien
koncept teoretyczny, który zrodził się
jeszcze pod koniec lat 30-tych XX wieku,
w tzw. Kole Fryburskim. Naukowcy, so-
cjolodzy, prawnicy, ekonomiści, wyznawcy
różnych kościołów spotykali się i dysku-
towali, jak ma wyglądać przyszły kształt
Niemiec. Późniejsza szkoła fryburska im-
plementowała te założenia do koncepcji
ordoliberalnej, a jej najbardziej znanym
przedstawicielem był Walter Eucken. Ta
koncepcja jest bardzo praktyczna – or-

doliberałowie próbowali stworzyć kon-
stytucję gospodarczą, czyli ramy funk-
cjonowania dla liberalizmu, który się nie
sprawdził. Klasyczny liberalizm przeszedł
w fazę leseferyzmu, a ten doprowadził do
braku ładu. Jako odpowiedź pojawiły się
doktryny nacjonalistyczne, rasistowskie,
syndykalistyczne, czy totalitarne doktryny
faszystowskie. Praktycznym tego wymia-
rem okazały się zabsolutyzowane formy
interwencjonizmu i protekcjonizmu pań-
stwowego, tj. gospodarka scentralizowana.
Liberalizm należało uporządkować, by
coś z niego uratować. To mogło uczynić
silne państwo, ale tylko jeśli chodzi o two-
rzenie ram prawnych, instytucjonalnych
i aksjologicznych. Nieingerujące w procesy
gospodarcze, jedynie porządkujące wol-
ność, wolną konkurencję. To odróżnia
ordoliberalizm od keynesizmu. Eucken
stworzył siedem zasad konstytuujących
(funkcjonalny system cen, stabilizacja po-
lityki walutowej, otwartość rynków jako

justyna bokajło
Ekonomistka i politolożka, pracownik Instytutu Stosunków
Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim

W Polsce realizujemy jakąś swoją społeczną gospodarkę rynkową, ale
daleką od założeń polityki ładu, subsydiarności, współodpowiedzialności.
To, co powinniśmy wziąć z ordoliberalizmu, to uporządkowanie

ordoliberalizm w tej chwili nie istnieje.
a szkoda

z dr justyną bokajło 
rozmawia stefan sękowski



przesłanka wolnej konkurencji, gwarancja
prywatnej własności środków produkcji,
swoboda zawierania umów, odpowiedzial-
ność materialna i stałość polityki gospo-
darczej) oraz cztery zasady regulujące
(nadzór nad monopolami – zarówno pań-
stwowymi jak i prywatnymi, progresja
podatkowa, uwzględnienie efektów ze-
wnętrznych, ustalenie płacy minimalnej
podczas tzw. anormalnych warunków wy-
stępujących na rynku pracy).

Tego teraz nie ma?

Jest, ale tylko do pewnego stopnia. Or-
doliberalizm jest dobry, ale silnie teore-
tyczny. Eucken, Wilhelm Röpke, Alexander
Rüstow, Hans Großmann-Doerth uważali,
że ordoliberalizm będzie efektywny, jeśli
te zasady będą implementowane w całości.
Pytanie, czy możliwe jest to w UE i UGW,
skoro okazało się problematyczne w rea-
lizacji nawet w Niemczech. Ordoliberalizm
w czystej formie był realizowany do ok
1956 r. Następnie RFN wkroczyła w drugą
fazę, Społecznej Gospodarki Rynkowej
(SGR). Ordoliberalizm miał pomóc od-
budować po II wojnie światowej w RFN
ład finansowo- gospodarczy, natomiast
później należał uzupełnić go o rozwiązania
dla społeczeństwa. Zamysł był jednak
taki, by nie rozdzielać ładów: finansowego,
gospodarczego, prawnego, społecznego,
instytucjonalnego, realizując zasadę „my-
ślenia w porządkach” (Denken in Or-
dnungen) i współzależności porządków
(Interdependenz der Ordnungen). By
traktować je paralelnie. 

Co było, a co nie było realizowane
w Niemczech z idei ordoliberalnej?

Pamiętajmy, że do 1990 r. istniały dwa
państwa niemieckie. Więc mówmy o RFN,

bo NRD należała do bloku wschodniego,
to raz. Dwa, istotna była pomoc amery-
kańska dla RFN, która częściowo odciążyła
RFN od odpowiedzialności finansowej
m.in. poprzez „anulowanie” długu Rzeszy.
Po wojnie realizowana była stabilna poli-
tyka cenowa, czy polityka wzrostu gos-
podarczego, ale poprzez utrzymywanie
niskiej inflacji, co miało sprzyjać inwe-
stycjom, choć widać przewagę funduszy
publicznych nad prywatnymi. Jeśli chodzi
o monopole, to są one do dziś, dla przy-
kładu w 1991 r. funkcjonowało ponad
200 przedsiębiorstw z bezpośrednim

udziałem państwa. Podtrzymywane rów-
nież były nierentowne przedsiębiorstwa
przemysłowe i rolne. Jeśli chodzi o bu-
downictwo mieszkaniowe, tu również była
silna rola państwa (de facto – to wyraźniej
Keynes niż ordoliberalizm). Idea otwar-
tości rynków realizowana jest od czasów
zjednoczenia Niemiec i w warunkach jed-
nolitego rynku europejskiego. Ordolibe-
ralizm nie jest łatwy, ciężko go też odrywać
od SGR, gdyż jest podstawą teoretyczną
stylu gospodarowania, uprawiania polityki
w Niemczech, a tym stylem jest właśnie
SGR z komponentem społecznym. Całość
jest zakorzeniona w kulturze RFN, w tra-
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dycji odpowiedzialności i nastawieniu po-
dażowym, w protestanckim etosie pracy.
Mówiąc więc o realizacji polityki ładu
w Niemczech powinniśmy myśleć w ka-
tegoriach SGR (zasada współzależności
ładów) nie samego ordoliberalizmu.

A w Europie?

Ordoliberalizm był tworzony w warunkach
państw narodowych, kiedy nie brano jesz-
cze pod uwagę tzw. suwerenności dzielo-
nej. Ordoliberałowie, choć zakładali, że
Europa będzie się integrować, nie wzięli
pod uwagę takich zjawisk jak globalizacja,
turbokapitalizm, finansjalizacja. Choć Al-
fred Müller-Armack twierdził, że to SGR,
która nie jest modelem, a stylem gospo-
darowania w społeczeństwie i dla społe-
czeństwa, może być inkorporowana w wa-
runkach ponadnarodowych. Ordolibera-
lizm sprawdził się w warunkach RFN tuż
po wojnie, ale już gorzej po zjednoczeniu,
gdyż i moment historyczny był inny,
i mentalności społeczeństw RFN i NRD
różniły się.

Czy unia gospodarcza i walutowa jest
ordoliberalna? 

Jest podzielona pomiędzy dłużników a wie-
rzycieli, pomiędzy różne koncepcje pro-
wadzenia polityki gospodarczej, fiskalnej,
determinowana różną organizacją kapi-
talizmu czy instytucjonalnej architektury.
To nie jest ordo. To, co jest z wzięte z or-
doliberalizmu, to idea Europejskiego Ban-
ku Centralnego, jego niezależności, usta-
nowienie bezpośredniego celu inflacyjnego
dla utrzymania stabilności monetarnej.
To też są warunki konwergencji, jako po-
czątkowe ramy organizacyjne, zasady do-
tyczące długu i deficytu, oraz zakaz mo-
netyzacji długu publicznego. Ale to wszyst-

ko nie jest dostatecznie realizowane. Co
więcej, Niemcy nie chciały unii walutowej
bez gospodarczej i fiskalnej; wspólna wa-
luta miała być wisienką na torcie. Chcieli
także unii federalnej. Panowało przeko-
nanie, że wprowadzenie euro przy nie-
stabilnych politykach gospodarczych, czy
dominacji zależności politycznych – czego
przykładem było przystąpienie Grecji do
unii walutowej – po prostu się nie spraw-
dzi. Teraz wszyscy odczuwamy tego kon-
sekwencje.

Ale z drugiej strony pojawiają się opi-
nie, że przywiązanie do surowej stra-
tegii fiskalnej to jest zarzut wobec or-
doliberalizmu, forsowanego przez Nie-
mców.

Z angielskiego tłumaczone jest to jako
austerity policy, czyli polityka surowości
oszczędności. Ale expressis verbis ordo-
liberałowie nigdy nie wydali nakazu:
„oszczędzaj, nie konsumuj”. Mówili o sta-
bilności ładu poprzez konsekwentną jego
organizację, poprzez trzymanie się okre-
ślonych zasad, czyli „granie fair”: to prze-
cież nie jest takie surowe.

Przykładowo możemy mieć niski defi-
cyt przy wysokich dochodach.

Jeśli będą one w zrównoważony sposób
wydawane, nie tylko na konsumpcję, ale
także inwestycje, to tak. Dlaczego jednak
mamy wysoki deficyt, którego ordolibe-
rałowie nie przewidywali? Z powodu nad-
miernych wydatków, konsumpcjonizmu,
także niesprawnej instytucji państwa, co
jest pogłębiane tendencjami finansowania
państwa zadłużeniem. Alfred Müller-Ar-
mack mówił, że wolność gospodarcza ma
być połączona z równością społeczną, ale
to nie oznacza, że przykładowo wszystkim
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mamy dać pracę: niech jeden kopie rowy
a drugi je zasypuje, zaś państwo daje pie-
niądz. Państwo nie daje – to raz. Dwa:
skąd ten pieniądz, skoro praca jest nie-
produktywna, nieefektywna?

Z kreatywnej polityki monetarnej.

Tak, z nadmiernie ekspansywnej i finan-
sowania długiem. 

Częściej w Niemczech zarzuca się róż-
ne „grzechy” neoliberalizmowi.

W Niemczech ordoliberalizm to forma
neoliberalizmu. Sama koncepcja neoli-
beralna powstała w czasie kolokwium
Waltera Lippmanna pod koniec lat 30.
XX w., a nazwa zaproponowana została
przez ordoliberała, Alexandra Rüstowa.
Zamysłem było uporządkowanie libera-
lizmu, tak by wolny rynek służył społe-
czeństwu, nie odwrotnie. Myślę, że cała
ordoliberalna brygada złapałaby się za
głowę, gdyby zobaczyła, co dzisiaj dzieje
się ze współczesnym neoliberalizmem,
do jakich kuriozalnych kształtów został
doprowadzony. To zupełnie nie było w ich
zamyśle.

Czym jest współcześnie ordolibera-
lizm?

W założeniu normatywnym powinien być
on zorganizowanym liberalizmem z do-
mieszką monetaryzmu. W praktyce jest
to jakiś wieloznacznie, bardzo rygory-
stycznie pojmowany twór niemiecki, na-
rzucający wręcz nierealny reżim dla „po-
krzywdzonych” państw, które przejadły
swoje pieniądze, lub ukrywały prawdziwą
sytuację finansową. Ordoliberalizm współ-
cześnie nie jest w pełni realizowany, nie
jest też realizowana koncepcja SGR w ro-

zumieniu ordo. Gdyby było ordo (ład),
strategia luzowania ilościowego w UGW
nie miałaby miejsca, nie byłoby możliwości
dofinansowywania banków przez państwo,
czy restrukturyzacji nierentownych in-
stytucji finansowych albo przedsiębiorstw.
Odeszliśmy także od zasad społecznej
nauki Kościoła, które były kluczowe dla
SGR, w tym zasady subsydiarności, wol-
ności i równości społecznej i sprawiedli-
wości. Pakiety antykryzysowe również nie
były w duchu ordo, nie ramy dominowały,

a pragmatyzm. Podobnie koncepcja fle-
xicurity, czyli zapewnienia bezpieczeństwa
rynku pracy w kryzysie w połączeniu z ela-
stycznością warunków pracy. Ta koncepcja
w rezultacie stała się furtką dla umów
śmieciowych.

Mam wrażenie, że nasz sztywny kodeks
pracy połączony z niskimi zasiłkami
i wparciem dla bezrobotnych to raczej
odwrócenie tej zasady. A umowy cy-
wilnoprawne są ułomną, ale jednak
furtką ucieczki od tego reżimu.

Tak, po prostu brakuje uporządkowania
i równowagi. Z SGR i ordo powiązana
jest zasada Mitbestimmug, czyli współ-
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decydowania. Związki zawodowe i pra-
cownicy mają silną pozycję, mogą na
równi z pracodawcami ustalać strategie
i współdecydować o funkcjonowaniu
przedsiębiorstwa. To swoisty równy dialog,
w którym stosuje się rozwiązania proble-
mowych kwestii „oddolnie”, na zasadzie
subsydiarności, nie autorytarnie. Przy-
kładowo – co zrobić, gdy jest kryzys, niska
produktywność. W Polsce pierwsza myśl,
to zwolnić pracowników. Ale to nie ma
sensu; wtedy wszyscy cierpią. Pracownicy
są bez zatrudnienia, a firmy pozbawiają
się fachowców. Gdy koniunktura nabiera
tempa, zamiast wejść od razu w cykl ak-
tywności gospodarczej, pracodawcy za-
czynają dopiero wyszukiwać specjalistów,
których wcześniej zwolnili. To powoduje
skrócenie prosperity, natomiast okresy
kryzysowe wydłużają się. Reformy rynku
pracy Gerharda Schrödera (de facto w du-
chu ordoliberalnym, choć kanclerz wy-
wodził się z Socjaldemokratycznej Partii
Niemiec, SPD) wprowadziły m.in. „1-Euro
Job”, „Mini-, Midi- Jobs” itd. To formy
zatrudnienia, w których nie zachodzi ko-
nieczność zwolnień, ale skrócenia czasu
pracy, obniżenia świadczeń socjalnych,
dochodów na czas kryzysu. Pracownik
nie wypada z pierwotnego rynku pracy,
wciąż jest aktywny. Nie ponosi straty cał-
kowitej, podobnie jak i pracodawca. Wraz
ze wzrostem koniunktury można od razu
przystąpić do produkcji, co zwiększa efek-
tywność i dochodowość obu stron. 

Czy to pokazuje żywotność idei ordo-
liberalnej?

Powiedziałabym, że Społecznej Gospodarki
Rynkowej w wydaniu niemieckim. To się
nie udało w innych krajach. Niemcy po-
wiedzieliby „gut gedacht, schlecht ge-
macht”, czyli dobrze pomyślane, gorzej

z realizacją. Przykładowo w Polsce art.
20 Konstytucji RP stanowi, że „społeczna
gospodarka rynkowa oparta na wolności
działalności gospodarczej, własności pry-
watnej oraz solidarności, dialogu i współ-
pracy partnerów społecznych stanowi
podstawę ustroju gospodarczego RP”.
A gdzie rozporządzenia, dyrektywy, dające
wskazówki, jak to wykonać? Pojawia się
pytanie, ile ma być tej własności prywatnej,
a ile państwowej, co oznacza „solidarność”?
Czy solidaryzujemy się w wykonywaniu
reguł i zasad, równo, sprawiedliwie? Czy
jedynie w obliczu kryzysu? Ktoś nabroi,
niech inni to naprawi, bo przecież soli-
darnie żyjemy we wspólnocie? Należy
wspierać słabszych – czy jednak nie osła-
biają się sami, właśnie nie realizując reguł?
W Traktacie Lizbońskim, Strategii Euro
2020 też jest mowa o SGR, ale tak na-
prawdę nie wiadomo, czym ona właściwie
jest. Ważne, że dobrze brzmi.

Może jest tylko wygodnym sloganem?
Dzięki niej można pokazać, że jesteśmy
dalecy od skrajności.

Jest sloganem. Typ idealny SGR był rea-
lizowany przez kanclerza Konrada Ade-
nauera i jego ministra gospodarki Ludwiga
Erharda, ale gdy w latach 60. XX wieku
do władzy doszła socjaldemokracja, zaczęła
realizować SGR na swój sposób. To widać
nawet w pisowni: w oryginalnej wykładni
chadeckiej Soziale Marktwirtschaft jest
zawsze pisane z dużych liter jako samo-
dzielna koncepcja. Jeśli w Niemczech pi-
szemy soziale z małej, to staje się ono
przymiotnikiem określającym „jakąś” gos-
podarkę rynkową, z większą lub mniejszą
rolą państwa. Müller-Armack powiedział
tuż przed swoją śmiercią, że jeśli chcemy
realizować SGR jako koncepcję, która ma
korzenie ordoliberalne, musimy pisać
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o niej wielkimi literami, a nie tworzyć
hybrydę; Fryderyk August von Hayek
określiłby to sformułowanie jako słowo-
łasicę, które podrzucamy tam, gdzie nam
się podoba. Dziś każda partia rozumie tą
społeczną gospodarkę rynkową inaczej.
W UE to też jest slogan, czym innym dla
Szwecji, czym innym dla Wielkiej Brytanii
czy Niemiec. W Polsce chcieliśmy zasto-
sować model niemiecki i przełożyć na
polskie warunki. Tylko tak się nie da.

Czy rzeczywiście próbowaliśmy to ro-
bić? Twórcy polskiej transformacji nie
mieli koncepcji, jak ten ład ma wyglądać. 

Masz rację. To, co próbowali zrobić Bal-
cerowicz z Sachsem, to wprowadzenie
neoliberalnych elementów. Transformacja
jednak jeszcze nie jest dokończona – jej
założeniem była całkowita prywatyzacja,
czego do dziś nie mamy. Poza tym po-
trzebowalibyśmy niezależnych związków
zawodowych, czyli tego, co było w Nie-
mczech. Ale nie upolitycznionych! Tak
naprawdę jedynym niezależnym związ-
kiem była NSZZ „Solidarność” w latach
1980-1981. Po 1989 roku się znów upoli-
tyczniła, podobnie jak inne związki za-
wodowe.

Rafał Woś postawił kiedyś tezę, że
owszem, ale w momencie gdy mamy
niski poziom uzwiązkowienia, to lepiej,
żeby związki były upolitycznione, bo
przynajmniej mają jakiś wpływ na partie
polityczne, a przez to na rzeczywistość. 

Czy faktycznie będą miały, takie słabe,
rozdrobnione? Związki zawodowe w SGR
miały być elementem stabilizowania po-
lityki gospodarczej, by zapewniać równe
warunki, w oparciu o efektywność pra-
cowników, których reprezentują. Więc

reprezentują społeczeństwo, a nie rząd,
nie partie polityczne. Jakby nie było, duch
SGR jest stały w Niemczech zarówno
w polityce SPD i CDU/CSU, choć SPD
odchodzi oczywiście od typu idealnego.
A w Polsce? Ma się wrażenie, jakby wpro-
wadzone reformy przez opozycyjne rządy
od razu były piętnowane tylko dlatego,
że pochodzą od konkurencji.

Na przykład co?

Nie zawsze pomysły typu „500 plus” są
złe, może jednak warto je tylko usprawnić.
Nie zawsze liberalizowanie rynków i zwięk-
szenie swobód dla sektora MŚP jest złe,

może warto jedynie ustalić odpowiednie
ramy dla tej liberalizacji. Czasem lifting
wystarczy, niekoniecznie rewolucja. Na-
leżałoby także zastanowić się nie tylko
nad tym, żeby zdobyć elektorat „tu i teraz”,
przekupując go, ale żeby też czasem za-
cisnąć pasa, mając na uwadze zrówno-
ważenie społeczne i finansowe w dłuższej
perspektywie.

Co by na to powiedzieli ordoliberałowie? 
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Powiedzieliby, że nie ma wolności bez
odpowiedzialności. Bez transparentności,
bez zasad moralnych, etycznych. Nie cho-
dzi o rozdawnictwo, bo państwo, pamię-
tajmy, nie produkuje, nie daje, to nie
święty Mikołaj. Nie chodzi też o to, aby
jedynie inwestować i żyć o przysłowiowej
misce ryżu, ciąć wydatki bez końca. Trzeba
zrównoważyć. Uporządkować wolność.
Nie ingerować w proces, tworzyć prawo
dla efektywności społecznej, wspierać
konkurencyjność, pomagać jeśli trzeba
i komu trzeba. Oparcie PKB na konsum-
pcji, stymulowaniu popytu to taktyka
krótkookresowa. Bez inwestycji, techno-
logii, know-how, B+R, jak mawiał Keynes,
„w długim okresie wszyscy będziemy mar-
twi”. Nadchodzą święta – weź kredyt, wa-
kacje – kredyt, komunia – kredyt, wesele –
kredyt… To finansowanie konsumpcji
z długu, nie wartości dodanej. Całkiem
nie-ordo.

Z tego wynika, że w Polsce nie realizuje
się Społecznej Gospodarki Rynkowej.

Nie realizuje się wersji pisanej wielkimi
literami. Realizujemy jakąś swoją spo-
łeczną gospodarkę rynkową, ale daleką
od założeń polityki ładu, subsydiarności,
współodpowiedzialności. Pojawia się rów-
nież pytanie o sprawność naszego społe-
czeństwa obywatelskiego, zasad demo-
kracji…

Tego nie da się zadekretować.

Nie da się, ale powinniśmy większą uwagę
poświęcić rozwojowi społeczeństwa oby-
watelskiego, jego świadomości; edukować. 

Czy w Polsce w ogóle możliwe jest
prowadzenie polityki według zasad or-
doliberalizmu?

W Niemczech jest federalizm, czyli silne
landy, które mają własne budżety, i które
decydują, ile dać do wspólnoty. U nas
mamy odwrotną sytuację: finanse rozdziela
się odgórnie. Jest centralizacja. To prosty
przykład, że ordoliberalizm nie jest zasadą
w Polsce. Nasze NGOsy, inicjatywy oby-
watelskie wciąż nie są wystarczające. Niski
jest udział w wyborach. Ponadto nasza
mentalność nie jest zakorzeniona w ordo.

Ostatnio to się poprawiło.

Tak, poprawiło się, zarówno w wyborach
do PE, jak i krajowych mamy większą
frekwencję, ale to powinno być normą,
a stało się wielkim wydarzeniem. Co do
inicjatyw, kiedy studiowałam, jakoś szybko
i konkretnie, oddolnie tworzyło się wy-
darzenia, organizowało imprezy i to takie
uporządkowane, z gitarą, wspólne święta
w akademiku, itp. A teraz młodych trzeba
pchać do inicjatyw, do spotkań, życie
przeniosło się w sieć, w ekran telefonu.
Pytam: „Nadchodzi weekend, andrzejki,
ostatki – co robicie wieczorem?”, a stu-
denci odpowiadają, że nic, bo uczelnia
nic nie zorganizowała, nikt nic nie zaini-
cjował. Pytam, jak się uczycie ekonomii
(prowadzę ekonomię, więc wiem jak stu-
denci ją „kochają” (śmiech)), wspieram,
aby pracowali wspólnie, w grupach, bo
to jest fajne i efektywne (ja się tak ze
znajomymi w akademiku uczyłam i wszys-
cy zdawali (śmiech)). Jedna osoba wy-
tłumaczy, czym jest elastyczność popytu,
inna lepiej czuje się w obliczaniu PKB,
ktoś inny jest super z bilansu – idzie
szybciej, sprawniej, a potem można zawsze
pójść wspólnie na pizzę (śmiech). To jest
współpraca! Nie tylko w Polsce, ale ogólnie
w świecie zachodnim jest tendencja do
atomizacji. Ludzie nie potrafią ze sobą
współpracować, czyli nie jest to SGR ani
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ordoliberalizm, w których dominują ini-
cjatywny obywatelskie, jak najbliższe czło-
wiekowi.

Ta gleba byłaby trudna do ordolibe-
ralnego obsiania.

Max Weber robił kiedyś badania dotyczące
wpływu religii na efektywność gospodar-
czą. Wyróżnił protestantyzm, gdzie do
zawodu podchodzi się jak do powołania.
Im więcej pracujemy, tym więcej zara-
biamy i mamy się z tego cieszyć, a nie
ukrywać dochody. Dzielić społecznie, gdyż
dochód jednostek przekłada się na wzrost
PNB i dochodu narodowego. A przykła-
dowo w Polsce eksponowana jest zasada
miłosierdzia, tylko jest ona niewłaściwie
interpretowana. A pomoc musi być celowa,
skuteczna, a nie „czy się stoi czy się leży”… 

Często też dominuje myślenie z po-
przedniego systemu: kombinowanie, ukry-
wanie, zatajanie, podejrzewanie. Nie mamy
świadomości, że zarobki powinny być wy-
kładnią efektywności. Że czasem warto
też współpracować, czasem warto podzielić
się (dywersyfikować kompetencje), by
wypracować zysk wspólnie. Cześć społe-
czeństwa wciąż jedną nogą tkwi w starym
systemie myślenia, z drugiej strony chcemy
być w działaniu bardziej zachodni. Jaki
jest więc nasz model polityki gospodarczej?

Społecznej? W jakiej tożsamości, kulturze
politycznej zakorzeniony? Stwórzmy coś
swojego, nie koniecznie kopiujmy roz-
wiązania cudze.

Może inne ramy ideowe byłyby w związ-
ku z tym lepsze dla Polski?

To, co powinniśmy wziąć z ordoliberaliz-
mu, to uporządkowanie, czyli ład. Ale
uporządkowanie to powinno być dosto-
sowane do naszej specyfiki – żebyśmy
się nie zastanawiali nad tym, czy bierzemy
ordoliberalizm niemiecki, skandynawski
model państwa opiekuńczego, czy model
anglosaski. Nie da się w stu procentach
przenieść tamtych rozwiązań do polskich
warunków. Stwórzmy swój styl, może to
będzie jakieś wyjście?

Własny, czyli jaki?

Należałoby do tego podejść bardziej kon-
cepcyjnie. Teraz jest to też o tyle skom-
plikowane, ze mamy czasy globalizacji,
europeizacji, jesteśmy w UE. Powojenna
RFN startowała od innego poziomu. Zmia-
na myślenia wymaga czasu, to zmiany
pokoleniowe. To, co dla nas jest najważ-
niejsze w koncepcjach, o których mówimy,
to: balans między społeczeństwem a gos-
podarką, o czym mówił Müller-Armack;
civitas humana, czyli postawienie czło-
wieka w centrum gospodarki, o czym
pisał Röpke, i Vitalpolitik Rüstowa – czyli
tworzymy nie tylko dobrobyt (welfare),
ale także jakość życia (well-being). Istotne
jest, jak my czujemy się w społeczeństwie.
Zbytnio skupiamy się na PKB, wytwarza-
niu dóbr materialnych (ale to w ogóle
domena turbokapitalizmu światowego) –
a co ze sferą jakościową gospodarki? Na
pewno powinniśmy rozdzielić politykę
gospodarczą od polityki społecznej i po-
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lityki socjalnej. Musimy rozróżniać to, co
zwykło się określać politics i policy, czyli
tworzenie ram polityki i wykonywanie
jej. Polityka socjalna powinna być krót-
kookresowa, służąca dopasowaniu się do
danych warunków i ukierunkowana na
tych, którzy jej najbardziej potrzebują.
Polityka społeczna to polityka długoo-
kresowa ustawiona na rozwój jakości życia
w społeczeństwie. Czyli: budujemy park,
plac zabaw, tworzymy coś, z czego zado-
wolone będzie całe społeczeństwo, wreszcie
dbamy o środowisko, by lepiej nam się
funkcjonowało, zdrowiej. Polityka gos-
podarcza w większej mierze powinna kon-
centrować się na stabilności pieniądza,
cen, konkurencji, także efektywnym rynku
pracy. Powinniśmy bardziej decentrali-
zować, dać większe kompetencje samo-
rządom. Bo centralizacja to monopol,
z którym walczyli ordoliberałowie.

Premier Morawiecki mówi: nie, państwo
nie jest od tworzenia samych ram.
Mówi za prof. Marianą Mazzucato, że
państwo powinno być przedsiębiorcze. 

Ale co to znaczy? Już sama nazwa „pań-
stwo przedsiębiorcze”, czyli państwo jako
przedsiębiorstwo? czy chodzi o państwo
bardziej efektywne? Czy efektywność przez
przedsiębiorczość? Fajnie brzmi, ale czy
do zrealizowania? Państwo mające zna-
miona przedsiębiorczości – tak, jak naj-
bardziej, ale państwo nigdy nie stanie się
przedsiębiorstwem w podstawowym słowa
tego znaczeniu.

Albo państwo jako aktywny uczestnik
produkcji czy badań.

Nie może jednak dyktować, co mamy pro-
dukować czy badać. Społeczeństwo wie
to najlepiej, nie można tego ustawiać od-

górnie. Ale czy państwo ma wspierać pro-
duktywność i rozwój naukowy, technolo-
giczny itp.? Tak, oczywiście. Przez zasadę
subsydiarności. Tworzyć ramy, organi-
zować tak, by człowiek człowiekowi nie
był wilkiem, by nie przeszkadzał drugiemu
w realizacji wolności. Po prostu być ar-
bitrem, tworzyć reguły gry. Wspierać ini-
cjatywy takie jak start-upy, mikroprzed-
siębiorczość, małą i średnią. To zwiększa
konkurencyjność, jakość, podnosi efek-
tywność, ogranicza monopolizację. To jest
ordoliberalne. Należy przejrzyście wyróżnić
kompetencje, które należą do państwa,
do społeczeństwa, samorządów, gmin,
a które są wspólne (to zrobił Traktat z Liz-
bony jeśli chodzi o funkcjonowanie UE)
i tego przestrzegać. Potrzebujemy też
transparentności wydatków, musimy wie-
dzieć, na co idą pieniądze. Jeśli decydu-
jemy się np. na to, by część szpitali po-
została w rękach państwa, to stwórzmy
takie warunki, przy których będą one do-
finansowane, a nie, żeby było tak, że ope-
racja onkologiczna jest wykonywana, ale
na radio- czy chemioterapię czeka się
rok-półtora w kolejce, i człowiek zdąży
w tym czasie dwa razy przejść na tamten
świat. O braku refundacji podstawowych
leków nie wspomnę. To ujmuje godności,
nie jest w duchu SGR.

Ordoliberał nie byłby przeciwny pod-
niesieniu składki zdrowotnej, do czego
politycy podchodzą jak pies do jeża?

Ordoliberał tak, ale niemiecka Społeczna
Gospodarka Rynkowa, czyli ordoliberalizm
włożony w warunki społeczne, już nie.
To, co można zarzucić ordoliberalizmowi,
to to, że oddalił się za mocno od koncepcji
dobra wspólnego, na co zwróciła uwagę
m.in. Elinor Ostrom. Mamy globalizację,
korporacje transnarodowe, UE, które po-
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wodują, że rynki nie są doskonałe. Przy-
kładowo, jeśli Niemcy chciałyby utrzymać
stabilną walutę w duchu ordo, to musia-
łyby wrócić do marki, która była silną
walutą ustanowioną na bazie stabilnej
polityki gospodarczej. Wspólna waluta
bez unii gospodarczej, bez konsekwencji
przy realizacji warunków fiskalnych, bu-
dżetowych, dotyczących długu itp. nie ma
prawa się udać.

Ordoliberalizm ma dziś coś do zaofe-
rowania Polsce?

Oczywiście. Dla UE i UGW też ma dużo
do zaoferowania. Ale ordoliberalizm jest
bardzo teoretyczny. Nie trzymałabym się
tak kurczowo „ordoliberalizacji Europy”,
raczej spójrzmy na to, co ma do zaofero-

wania SGR. Röpke wskazywał też, że pa-
nuje nihilizm społeczny. Odeszliśmy od
wartości, a bez tego gospodarka źle funk-
cjonuje. Na to też zwracali klasycy, również
przedstawiciele szkoły austriackiej, na to
też zwracał uwagę Keynes. Do tego do-
chodzi Vitalpolitik Rüstowa. Musimy zna-
leźć złoty środek. Rüstow nie mówił tego
wprost, ale miał na myśli stworzenie trwa-
łego zrównoważonego rozwoju, równowagi
między gospodarką, społeczeństwem a śro-
dowiskiem naturalnym.

Dziś coraz częściej podkreśla się te
zależności między gospodarką a eko-
logią. Rüstow mówił to już kilkadziesiąt
lat temu?

Oczywiście.
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Wyodrębnienie ministerstwa ds. europej-
skich od MSZ-u tłumaczono tym, że skoro
UE tak mocno wpływa na wewnętrzne
funkcjonowanie kraju, sprawy jej dotyczące
nie mogą być traktowane na takiej zasadzie
jak stosunki bilateralne z państwami Afryki
czy Azji. Zadaniem nowego ministra ma
być też lepsza koordynacja zmian praw-
nych, które wychodzą z Unii Europejskiej.
Koncepcja ta ma sens, aczkolwiek diabeł
jak zwykle tkwi w szczegółach. A na efekty
działalności nowego ministerstwa przyjdzie
nam jeszcze poczekać.

Omówić możemy za to bilans ponad
15-lecia swoistego dualizmu prawnego,
w jakim jesteśmy, od czasów wejścia do
Unii Europejskiej. Od 15 lat unijne przepisy
stają się nierozerwalną częścią polskiego
systemu prawnego. Prawie 70% prawa
obowiązującego w naszym kraju powstaje
w ramach Unii Europejskiej. Część prze-
pisów, które wynikają z dyrektyw musi
być jednak jeszcze implementowana do
prawa krajowego przez lokalnego usta-
wodawcę. Często swoboda implementacji
dyrektywy jest całkiem spora, toteż sposób

i forma jej implementacji ma później nie-
bagatelne znaczenie dla funkcjonowania
takowych przepisów. Mamy bowiem pra-
wa, które powstają poza naszymi grani-
cami i są bezpośrednio stosowane w kra-
ju – tzw. rozporządzenia unijne. Inaczej
sprawa ma się z dyrektywami. Powstają
one w UE, ale są co najwyżej zbiorem
pewnych reguł i ogólnych zasad, które
przestrzegać muszą państwa członkowskie.
Kraj, który jest członkiem Unii ma obo-
wiązek implementacji dyrektywy do swo-
jego porządku prawnego, ale w jaki sposób
to zrobi zwykle zależy już od niego samego. 

Implementacje lepsze i gorsze

W latach 1997-2019 przez Sejm przeszło
909 ustaw dostosowujących polskie prze-
pisy do unijnych. W minionym Sejmie
takowych ustaw było 133. Były one różnego
kalibru i charakteru. Niektóre, zwłaszcza
te dotyczące dziedzin, w których to Unia
Europejska ma wyłączne kompetencje
np. dotyczących rybołówstwa, były niemal
całkowitym odwzorowaniem dyrektywy.

kaMil rybikowski
Analityk prawny Warsaw Enterprise Institute, 
absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Były prezes Stowarzyszenia KoLiber

Negatywne zmiany w prawie często zrzuca się na „Brukselę”, choć nie-
rzadko buble są efektem złej implementacji prawa unijnego. Przez błędy pol-
skich polityków mieliśmy np. przez lata bałagan przy składaniu reklamacji
towarów, a od stycznia – przesadnie nieprzyjazny przedsiębiorcom exit tax

ue plus minus, 
czyli europejskie prawo po polsku



Inne, choćby nowe Prawo zamówień pub-
licznych, tworzone przez resort minister
Emilewicz, były już autorskim wytworem
rządu, który tylko po części harmonizował
pewne przepisy wynikające z unijnych
obostrzeń. Warto także pamiętać, że dy-
rektywa może być często także imple-
mentowana poprzez wydanie rozporzą-
dzenia, które nie przechodzą ścieżki legi-
slacyjnej.

Trudno porównywać ze sobą okres
przedakcesyjny i krótko po wejściu do
UE do teraźniejszości. Polska w krótkim
czasie była w pewnym stopniu zmuszona
do uchwalania prawa już zastanego w kra-
jach tzw. starej Unii. Nie mieliśmy, po-
dobnie jak inne kraje kandydujące, ża-
dnego wpływu na kształt tych rozwiązań
(gdyż powstać one mogły dużo wcześniej)
a z racji chęci szybkiego wejścia do grona
państw członkowskich nie mogliśmy także
specjalnie marudzić przy ich wdrażaniu.
Niestety, bardzo często w tamtym czasie
mechanicznie i bezrefleksyjnie przepisy-
waliśmy teksty dyrektyw, nie bacząc na
specyfikę naszego prawa, co często pro-
wadziło do kłopotów ze stosowaniem tego
rodzaju przepisów. Dobrym przykładem
jest choćby wprowadzanie nowych prze-
pisów konsumenckich w ramach ustawy

o szczególnych warunkach sprzedaży kon-
sumenckiej. Ustawę wprowadzono nie-
zależnie od tego że w Kodeksie Cywilnym
już wcześniej znajdowały się przepisy
o rękojmi. Konsumenci mieli więc dwie
podstawy prawne do dochodzenia swoich
roszczeń. Dwa reżimy reklamacyjne sta-
nowiły pewien problem dla obrotu gos-
podarczego, gdyż dawały one inne prawa
i obowiązki stronom – konsumentowi
i przedsiębiorcy. Dopiero powstała dziesięć
lat później, w 2014 roku, Ustawa o pra-
wach konsumenta ujednolicała zasady
reklamacji, doprowadzając do większej
przejrzystości całego systemu ochrony
konsumenckiej.

Początki były trudne, ale z czasem
musiało być lepiej. Polska zaczęła uczest-
niczyć w procesie tworzenia prawa na
szczeblu unijnym, była w stanie zgłaszać
swoje uwagi. I choć w dalszym ciągu na-
rzekamy na jakość naszego lobbingu
w Brukseli i Strasburgu, to „lepszy taki
niż żaden”. Przed akcesją na komfort
w postaci próby negocjowania procedo-
wanych przepisów nie mogliśmy sobie
pozwolić – a tworzone one były w ode-
rwaniu od realiów nowych państw człon-
kowskich. Nasi legislatorzy, urzędnicy czy
parlamentarzyści nie byli odpowiednio
przygotowani do tak gruntownego prze-
modelowania systemu prawnego. Stąd
też często z implementacji wychodziły
buble prawne, obarczone licznymi wadami.
Wiele z nich dotyczyło chociażby wątpli-
wego jakościowo tłumaczenia z języka
angielskiego. W ustawie o paliwach z 2010
źle przetłumaczono przepis dyrektywy
i błędnie wywnioskowano z niego nakaz
umieszczania przez stacje benzynowe in-
formacji o ilości biokomponentów w pa-
liwie. Dziś dalej nie jest idealnie, ale
uczestnicy procesu implementacji już
dawno oswoili się z nową, wcześniej nie-
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spotykaną rzeczywistością. Fatalne im-
plementacje pod względem techniki pra-
wodawczej zdarzają się już dużo rzadziej
(co nie znaczy, że wcale). Choćby w zeszłym
roku wyniknął problem, związany z błęd-
nym tłumaczeniem dyrektywy o ochronie
inwestorów w Unii Europejskiej.

Różne oblicza UE+0

Do swoistych punktów obowiązkowych
wszelkich programów politycznych ugru-
powań od lewa do prawa weszła tzw. za-
sada UE+0, czyli postulat, by dyrektywy
nie były implementowane w sposób szerszy
niż tego dyrektywa wymaga np. poprzez
większe wymogi dla przedsiębiorców danej
branży, której dotyczy regulacja. Ta zasada
znalazła się oczywiście także w programie
Prawa i Sprawiedliwości. PiS postanowił
zresztą pójść o krok dalej i przy zamie-
szaniu spowodowanej przyjęciem dyrek-
tywy o ochronie praw autorskich (tzw.
ACTA 2) zapowiedział, że dyrektywa zo-
stanie implementowana w taki sposób,
aby nie zagrażała wolności w internecie.
Praktyka jednak daleka jest od zapowiedzi
politycznych. Zarówno ten rząd, jak i po-
przednie rządy bardzo często rozszerzały
dyrektywę, by osiągnąć zamierzony przez
siebie cel.

Bardzo dobrze obrazuje to sprawa
tzw. exit tax, czyli podatku od wyprowa-
dzonego kapitału. Faktycznie wprowa-
dzony jest on na podstawie unijnej dy-
rektywy, ale obowiązek implementacji dla
krajów członkowskich mija dopiero wraz
z końcem tego roku. Jednak w Polsce na
podstawie ustawy z dnia 23 października
2018 r. o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób praw-
nych, ustawy – Ordynacja podatkowa
oraz niektórych innych ustaw, podatek

ten obowiązuje już od 1 stycznia 2019
roku. Rząd zyskał dzięki niemu w upły-
wającym roku około 1,5 mld złotych.
W ustawie implementującej dyrektywę
przepchnięto też inne niekorzystne dla
przedsiębiorców rozwiązania, ale niema-
jące już z dyrektywą nic wspólnego, jak
np. zmiany w systemie odliczania kosztów
leasingu.

Znane są także przykłady, gdy rząd
stara się wytłumaczyć zmiany prawne,
powołując się na unijne standardy. Taka
argumentacja ma sugerować, że zmiany
wynikają z konieczności implementacji,
choć wcale tak nie jest. Dobrym przykła-
dem jest zaprojektowana w Ministerstwie
Sprawiedliwości ustawa o odpowiedzial-
ności podmiotów zbiorowych. Rozwiązania
prawne w większości krajów unijnych są
znacznie bardziej rygorystyczne niż do-
tychczas obowiązująca polska ustawa.
Przepisy karne jednak są kompetencją
państw członkowskich i można się oczy-
wiście wzorować na rozwiązaniach z in-
nych państw, ale nie ma takiego przymusu.
Ustawa zresztą nie przeszła procesu legi-
slacyjnego przed upływem kadencji i pro-
jekt musi być złożony na nowo. Stanie
się tak jednak tylko w przypadku odpo-
wiedniej woli politycznej, a nie nacisków
z Brukseli.

Na przepisy implementujące należy
zawsze spoglądać tak samo jak na prawo
krajowe. Bo choć ustawodawca jest zwią-
zany pewnymi wytycznymi to jego moż-
liwości są nadal wysokie. W sprawie ACTA
2 przyznali to poniekąd sami rządzący.
Skoro bowiem można zmienić raz dyrek-
tywę tak, że nie będzie ona odczuwalna
dla obywateli, to dlaczego zwykle krajowy
ustawodawca może wyłącznie rozłożyć
ręce? Krajowa implementacja może za-
równo dyrektywę poprawić, jak i ją popsuć.
Nie dajmy sobie wmówić, że jest inaczej.
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Opublikowane w połowie listopada przez
chińskich korespondentów „New York
Timesa” wewnętrzne dokumenty Komu-
nistycznej Partii Chin i stenogramy ze
spotkań z udziałem najwyższych władz
z Xi Jinpingiem na czele ujawniły skalę
represji wymierzonych w zamieszkujących
Sinciang Ujgurów. W następnych dniach
International Consortium of Investigative
Journalists ujawniło kolejne dokumenty
ukazujące budowę technodystopii w ChRL.

Dokumenty miały zostać przekazane
przez pragnącego zachować anonimowość
przedstawiciela chińskiego establishmentu.
Miał on wyrazić nadzieję, że dzięki temu
chińskie przywództwo nie uniknie odpo-
wiedzialności za swoje działania. Od roku
2017 pojawia się coraz więcej informacji
o represjach wymierzonych w Ujgurów
i inne muzułmańskie mniejszości naro-
dowe zamieszkujące Sinciang. Chiny stwo-
rzyły tam sieć tzw. „obozów reedukacyj-
nych”, szybko okrzykniętych przez media
obozami koncentracyjnymi. Miało się
przez nie przewinąć już około miliona
spośród dziesięciu milionów Ujgurów,

chociaż najwyższe szacunki mówią nawet
o trzech milionach zatrzymanych.

Kulturowe ludobójstwo

Póki co nie ma jednak dowodów na fi-
zyczną eksterminację. KPCh wyciągnęła
wnioski z historii Związku Radzieckiego
i III Rzeszy, zaś totalitarne metody w po-
łączeniu z nowoczesną technologią otwo-
rzyły zupełnie nowe możliwości. Zatrzy-
mani mają być wykorzystywani do pracy
przymusowej. Dużo większe znaczenie
zdaje się mieć systemowe, zakrojone na
szeroką skalę pranie mózgów. W doku-
mentach mówi się o polityce „deradyka-
lizacji” i przystosowania zatrzymanych
do „poprawnego funkcjonowania w spo-
łeczeństwie”.

Chiny stworzyły także w Sinciangu
olbrzymi system inwigilacji i dozoru spo-
łeczeństwa, połączony z kulturowym lu-
dobójstwem. Na szeroką skalę wykorzys-
tuje się systemy rozpoznawania twarzy,
a według części doniesień w grę wchodzi
też zbieranie danych biometrycznych

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

Dlaczego władze Chin prześladują muzułmańską mniejszość? Przyczyn
należy się doszukiwać na pograniczu geopolityki, ekonomii, polityki
wewnętrznej i ideologii

ujgurzy w uścisku technodystopii



z próbkami krwi i DNA włącznie. Zakaz
praktykowania religii poza zatwierdzonymi
przez władze meczetami poszedł bardzo
daleko i przeszedł w burzenie, często za-
bytkowych, świątyń i cmentarzy. Wśród
nich znalazło się wpisane na listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO stare miasto
w Kaszgarze. Część zabudowy została
zniszczona, a reszta odrestaurowana
w „chińskim stylu”, bardziej z myślą
o chińskich turystach niż o zachowaniu
historycznej substancji. Ujgurscy aktywiści
alarmują również o zwiększonym napływie
Chińczyków Han do Sinciangu i wymu-
szanych przez władze międzygrupowych
małżeństwach. Wszystko to pod szyldem
budowy „harmonijnego społeczeństwa”.

Wśród ujawnionych dokumentów
jest 96 przemówień Xi Jinpinga do człon-
ków partii i władz, w których wzywał do
twardej polityki i uzasadniał konieczność
przejścia muzułmanów przez „okres bo-
lesnego, interwencyjnego leczenia”, ko-
nieczny, by wyleczyć ich z „wirusa eks-
tremizmu”. Przewodniczący ChRL zachęcał
też swoich podwładnych, by nie bali się,
jeżeli „obce siły wyją”, lub „oczerniają wi-
zerunek Sinciangu”. Tego typu zachęty
spotykają się z różną reakcją aparatu par-
tyjnego i administracyjnego. Tylko
w 2017 r. miano przeprowadzić 12 tys.

wewnątrzpartyjnych dochodzeń w sprawie
naruszeń w „walce z separatyzmem i eks-
tremizmem”. Ciekawy jest tutaj przypadek
„bezczelnego nieposłuszeństwa” Wang
Yongzhiego, sekretarza KPCh w Jarkan-
dzie. Wang zgodnie z poleceniami prze-
łożonych zaczął tworzyć w okolicy miasta
obozy, zwiększył wydatki na posterunki
kontrolne i systemy inwigilacji. Wkrótce
jednak zaczął po cichu zwalniać tysiące
więźniów. Michael Clarke z australijskiego
National Security College wątpi, by Wang
kierował się humanitaryzmem. Masowe
aresztowania uderzyły mocno w lokalną
gospodarkę, utrudniając realizację wy-
tycznych w zakresie rozwoju ekonomicz-
nego i społecznego. Są to kluczowe czyn-
niki, według których funkcjonariusze par-
tyjni są oceniani, nagradzani i awansowani.
Tam gdzie brakuje dużych państwowych
inwestycji, gdzie można wykorzystać nie-
wolniczą siłę roboczą, by poprawić staty-
styki, urzędnicy stają więc przed sprzecz-
nymi wymaganiami ze strony KPCh.

O Sinciangu słów kilka

Dlaczego Pekin rozpoczął akcję wymie-
rzoną w muzułmanów, a Ujgurów w szcze-
gólności? Oficjalnie chodzi o walkę z islam-
skim ekstremizmem. Od 2001 r. Chiny
starają się bezskutecznie ustawić w pierw-
szym szeregu wojny z terroryzmem. Na
terenie ChRL doszło w ciągu ostatniej
dekady do kilkunastu zamachów doko-
nanych przez muzułmanów, w których
zginęło ok. stu osób. Miały one jednak
zwykle podłoże nie religijne, a społeczne
i polityczne. Mimo statusu regionu auto-
nomicznego, mieszkańcy Sinciangu wła-
ściwie od samego początku istnienia ChRL
są obywatelami drugiej kategorii, regu-
larnie poddawanymi próbom przymusowej
sinizacji.
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Sama historia regionu w XX stuleciu
jest bardzo złożona i pełna błędów po-
pełnionych przez Pekin. W okresie anarchii
w Chinach Sinciangiem rządzili różni wa-
tażkowie, spacyfikowani na początku lat
30. przez działającego w imieniu Kuo-
mintangu generała Sheng Shicaia. Ten
jednak szybko związał się z ZSRR i aż do
roku 1944 region pod nazwą Turkiestanu
Wschodniego był raczej radzieckim pro-
tektoratem niż prowincją Chin. Okres za-
mętu rozbudził jednak wśród Ujgurów
ambicje niepodległościowe. Pierwsza próba
z lat 1933-34 zakończyła się fiaskiem, ale
w 1944 r. w północno-zachodniej części
Sinciangu proklamowano z błogosławień-
stwem Stalina Drugą Republikę Turkie-
stanu Wschodniego. W 1949 wraz ze zwy-
cięstwem komunistów w chińskiej wojnie
domowej uznano w Moskwie, że dalsze
zaangażowanie w regionie jest nieopła-
calne. Lokalni oficjele Kuomintangu
w większość podporządkowali się Mao.
Obiekcje zgłaszali natomiast Ujgurzy. Sta-
lin zgodził się pośredniczyć w rozmowach
z Pekinem i, jak łatwo się domyśleć, pod-
czas wizyty w Moskwie popierane do nie-
dawna kierownictwo Republiki Turkie-
stanu Wschodniego zostało zlikwidowane. 

Niewątpliwą zasługą KPCh było ukró-
cenie anarchii i zaprowadzenie porządku
w regionie. Tak jak w wielu regionach
Chin, głównym przeciwnikiem sił komu-
nistycznych nie były resztki wojsk Czang
Kaj-szeka czy separatyści, a przestępcze
bandy terroryzujące ludność. Szybko jed-
nak nowa władza stała się zmorą. Pierwsze
powstanie w Sinciangu wybuchło już
w maju 1950 r. Po nim nastąpiła cała
seria kolejnych. Przyczyny były różne:
dążenie do niepodległości, opór przed ko-
lektywizacją, ateizacją, nadużyciami władz.
Lokalni funkcjonariusze niemal od razu

uznali niechińskie mniejszości za obywateli
drugiej kategorii.

Łagodny Xi senior

Tutaj na scenę wchodzi ojciec Xi Jinpinga,
Xi Zhongxun, który w 1949 r. objął kie-
rownictwo Biura Północnozachodniego,
odpowiadającego za północnozachodnią
część ChRL. Xi senior był także przez lata
wicepremierem i odpowiadał w rządzie
za sprawy wyznaniowe. Od samego po-
czątku zalecał uwzględnianie w zarządza-
niu Sinciangiem lokalnej specyfiki, „pracy
etnicznej” i łagodnego podejścia. Kryty-
kował zwalczanie lokalnych tradycji jako
„elementów wstecznych i feudalnych”.
Postulował dopuszczenie lokalnych elit
do członkostwa w KPCh, aby tą drogą
związać je z nową władzą.

Mimo dużej władzy, Xi Zhongxun
walczył z wiatrakami. Sinciang był daleko
od Pekinu, a lokalni urzędnicy – najczęściej
nieprzygotowani do pracy w niechińskim
otoczeniu, i do tego przejęci ideą budowy
nowego systemu. Kiedy władze centralne
nie interweniowały i nie nadzorowały bez-
pośrednio sytuacji, ta szybko wracała do
błędnego koła represji i powstań. Sprawy
nie ułatwiał też Mao, którego słowa zawsze
można było interpretować wieloznacznie. 

Prześladowania doprowadziły wiosną
1962 do ucieczki ok. 80 tys. Ujgurów
i Kazachów do ZSRR. Co istotne, akcję
wsparła chińska administracja lokalna,
która wydała zgodę na opuszczenie ChRL,
a nawet organizowała transport do granicy.
Doszło do dyplomatycznego kryzysu. Zwią-
zek Radziecki protestował, ale kiedy Chiny
zażądały wydania uchodźców, odmówił.
Ostatecznie na przełomie lat 1962/63 za-
warto umowę, która umożliwiła wyjazd
do ZSRR kolejnych ok. 46 tys. osób.
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W zamęcie „rewolucji kulturalnej”
i walki o władzę po śmierci Mao, Sinciang
zszedł na dalszy plan. Lata 80. były czasem
odwilży. Xi Zhongxun pełnił wówczas
funkcję wiceprzewodniczącego Stałego
Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia
Przedstawicieli Ludowych. Odpowiadał
także za specjalne strefy ekonomiczne,
politykę wyznaniową i sprawy Sinciangu
oraz Tybetu. Prześladowania w trakcie
„rewolucji kulturalnej” utwierdziły jego
dotychczasowe przekonania. Podobne do-
świadczenia przeciągnęły na stronę Xi
sekretarza generalnego KPCh, Hu Yao-
banga, który postulował, by wzorem ZSRR
na czele partii w Tybecie i Sinciangu po-
stawić przedstawicieli lokalnych mniej-
szości. Jeszcze dalej szedł wicepremier
Wan Li, którego zdaniem regiony auto-
nomiczne powinny być zależne od Pekinu
jedynie w zakresie polityki zagranicznej
i obronnej.

Okres liberalizacji skończył się wraz
z wydarzeniami na placu Tiananmen, jed-
nak na politykę względem Sinciangu dużo
większy wpływ miały wydarzenia rozgry-
wające się w Afganistanie. Chiny wrogo
przyjęły wkroczenie sił radzieckich do
tego kraju i bardzo szybko zaczęły udzielać
wsparcia mudżahedinom. Chińskie służby
zwróciły wówczas uwagę na Ujgurów. Ze
względu na pokrewieństwo kulturowe
i etniczne, dużo lepiej sprawdzali się w Af-
ganistanie niż rodowici Chińczycy. Być
może zezwalano nawet ochotnikom na
dołączanie do afgańskich partyzantów.
Równie szybko zwrócono uwagę na isla-
mistów ze środkowoazjatyckich republik
radzieckich. Już w 1980 r. KGB oskarżyła
chiński wywiad o udział w zabójstwie pre-
miera Kirgiskiej SRR Sułtana Ibraimowa
przez islamistów.

Każdy kij ma jednak dwa końce. Uj-
gurscy agenci i bojownicy zetknęli się

w Afganistanie z muzułmańskimi rady-
kałami. Tym sposobem fundamentalizm
islamski zaczął przenikać na teren Sin-
ciangu. Jednocześnie Rosjanie zaczęli
w ramach odwetu wspierać ujgurskich
separatystów i dopiero pojawiających się
islamistów. Sprawy nabrały rozpędu, gdy
w roku 1989 powstała Islamska Partia
Turkiestanu Wschodniego, funkcjonująca
obecnie jako Islamska Partia Turkiestanu
(TIP). Grupa połączyła ujgurski nacjona-
lizm z religijnym fundamentalizmem i od
samego początku współpracowała z Al-
Kaidą i talibami. Co jednak istotne, TIP
otrzymuje również wsparcie od tureckiego
wywiadu MIT.

Istnieją także laickie i umiarkowane
ugrupowania działające na rzecz praw uj-
gurskiej mniejszości, zrzeszone w Świa-
towym Kongresie Ujgurów (WUC). Jednak
z racji działania na emigracji mają one
niewielki wpływ na wydarzenia w Sin-
ciangu. Te zaś okazały się związane z sy-
tuacją w Afganistanie. Przebiegająca
w trudno dostępnym górskim terenie gra-
nica stwarzała teoretycznie dogodne wa-
runki dla przenikania bojowników. No-
woczesne środki obserwacji i dozoru wraz
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z brutalnymi represjami już około roku
2000 zmusiły kierownictwo i główne siły
TIP do przenosin do Afganistanu i Paki-
stanu. Niemniej kolejne amerykańskie
zapowiedzi wyjścia z regionu powodują
nerwowość chińskiego kierownictwa, co
jest widoczne w ujawnionych dokumen-
tach. Mimo uszczelnienia granicy i współ-
pracy z państwami regionu, zmniejszenie
presji ze strony Amerykanów może ułatwić
radykałom infiltrację Sinciangu.

O co chodzi?

Sytuacja w Sinciangu została spacyfikowana
już prawie 20 lat temu. Wszelkie wystą-
pienia i zamieszki w regionie były spowo-
dowane ograniczaniem praw mniejszości
i akcją kolonizacyjną. W Chinach nie doszło
do zamachów takich jak w Europie Za-
chodniej, czy do jakich regularnie dochodzi
na Bliskim Wschodzie. Bronią muzułmań-
skich zamachowców w Chinach są sto-
sunkowo słabe ładunki wybuchowe i noże.
Dlaczego więc Pekin nadal „dokręca śrubę”? 

Przyczyn należy się doszukiwać na
pograniczu geopolityki, ekonomii, polityki
wewnętrznej i ideologii. Zasadniczo nazwa
Sinciang oznacza „nowe kresy” i nadano
ją w XVIII w. W następnym stuleciu po-
lityk Zuo Zongtang tłumaczył nazwę jako
„nowy stary kraj” lub „stary kraj ponownie
przywrócony”. Począwszy od II w. p.n.e.
każda chińska dynastia, gdy tylko mogła,
starała się rozciągnąć swoje zwierzchnic-
two nad wschodnią częścią Azji Centralnej.
Powody były zawsze dwa. Pierwszy to
chęć zabezpieczenia rdzennych terytoriów
Chin przed najazdami ze strony koczow-
ników, drugi zaś to objęcie kontroli nad
Jedwabnym Szlakiem. Z racji odmienności
etnicznej i kulturowej, region był zawsze
skory do buntów, do których często przy-
łączali się chińscy osadnicy. Duża odległość

od głównych ośrodków politycznych skut-
kowała dużą swobodą i uwolnieniem od
kontroli oraz sztywnych norm narzucanych
przez cesarską administrację. Odpadnięcie
dalekiego zachodu zawsze było zwiastu-
nem kolejnych kłopotów, oznaczających
utratę przez panująca dynastię mandatu
niebios.

W XX i XXI w. zmieniło się niewiele.
Sinciang osłania chińskie instalacje jąd-
rowe zlokalizowane w rejonie jeziora Łob-
nor. Region zyskał strategiczne znaczenie
wraz z Nowym Jedwabnym Szlakiem.
Gwarantuje dostęp do zachodniej, pora-
dzieckiej części Azji Środkowej. Stamtąd
wychodzi główna nitka NJS, prowadząca
do Europy; druga, nie mniej istotna z pun-
ktu widzenia Chin, prowadząca do Paki-
stanu i portu Gwadar nad Morzem Arab-
skim, i kolejna, wiodąca na Bliski Wschód.
W ramach ożywiania gospodarki po kry-
zysie z 2008 roku skierowano do regionu
duże środki na inwestycje w infrastrukturę,
a firmom, chcącym otworzyć tam dzia-
łalność zaczęto oferować różnorodne ulgi
i zachęty finansowe. Przez Sinciang biegną
gazociągi i rurociągi dostarczające węg-
lowodory z basenu Morza Kaspijskiego.
W regionie są też lokalne złoża ropy na-
ftowej i gazu ziemnego. Tym samym Sin-
ciang jest niezbędny dla zaopatrzenia
chińskiej gospodarki w paliwa. 

Mimo trwającej już siedem dekad
budowy „socjalizmu z chińska twarzą”,
stare przyzwyczajenia umierają powoli,
zwłaszcza gdy w sferze ideologicznej KPCh
postawiła na nacjonalizm. W tej sytuacji
odłączenie się Sinciangu lub Tybetu pod-
ważyłoby legitymację władzy, czyli, uży-
wając dawnych pojęć, sygnalizowałoby
utratę mandatu niebios. Jednocześnie
wraz ze zwieraniem szeregów przez Xi
Jinpinga i tworzeniem nowej ortodoksji
ideologicznej, Partia wróciła do swoich
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ateistycznych korzeni. Władza w Chinach,
podobnie jak w Związku Radzieckim, nie
toleruje wymykających się jej kontroli
grup religijnych i wyznaniowych. Represje
spadają na wszystkich wierzących. W naj-
trudniejszej sytuacji oprócz muzułmanów
z Sinciangu są lamaistyczni Tybetańczycy,
ale prześladowania dotykają też etnicznych
chińskich muzułmanów (Hui) i żydów,
a także chrześcijan. Pojawiają się nawet
doniesienia, że Pekin inspiruje represje
wymierzone w muzułmanów i chrześcijan
w Mjanmie.

Doniesienia o obozach sprawiły, że
Sinciang zaczął przyciągać uwagę świa-
towych mediów. Mnoży się krytyka pod
adresem Chin, której dotychczasowym
szczytem jest przyjęta przez Kongres USA
przy tylko jednym głosie sprzeciwu rezo-
lucja, wzywająca prezydenta Trumpa do
nałożenia sankcji na przedstawicieli władz
regionu odpowiedzialnych za prześlado-
wania Ujgurów. Tym samym Sinciang
stał się kolejnym elementem amerykań-
sko-chińskiej konfrontacji. 
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Siedemdziesiąt lat minęło, od kiedy światło
dzienne ujrzało opus magnum Ludwiga
von Misesa, „Ludzkie działanie” („Human
Action”). Dziś już takich książek się nie
pisze. Napisany z rozmachem traktat,
który trudno określić jako stricte „eko-
nomiczny”, w wersji polskiej ma ponad
700 stron, a w wydanym właśnie przez
Instytut Misesa audiobooku trwa wiele
godzin. Owszem, dotyczy on gospodarczej
sfery naszej aktywności, jest jednak roz-
ważaniem nad tym, jaki jest człowiek, jak
działa i jakie są tego efekty, zwłaszcza
jeśli jego działanie włożone zostaje w takie,
a nie inne ramy. To dzieło filozoficzne,
antropologiczne, ukazujące gospodaro-
wanie w szerszym kontekście – jako jeden
z elementów ludzkiej aktywności, ekono-
mię zaś – jako dziedzinę prakseologii
(czyli nauki o ludzkim działaniu) w kon-
tekście tych poczynań, które da się skal-
kulować.

Mises zaczyna od wywodu na temat
tego, że człowiek jako jednostka działa –
i że to działanie jest celowym zachowa-
niem. Każdy człowiek może ów cel defi-

niować zupełnie inaczej. Decyzje podej-
muje na podstawie racjonalnej oceny tego,
w jakim stopniu dostępne środki umożli-
wiają mu optymalnie efektywną realizację
możliwie dużej liczby najważniejszych
dlań potrzeb. Racjonalność Mises rozumie
specyficznie, ale i dość trzeźwo. Nie ocze-
kuje, że człowiek będzie wiedział wszyst-
ko – przeciwnie, racjonalny jest on wtedy,
gdy podejmuje sensowne decyzje na pod-
stawie posiadanej wiedzy, nawet jeśli jest
mocno ograniczona. Tej tezy broni, po-
wołując się na przykłady lekarzy, którzy
„sto lat temu stosowali zarzucone obecnie
metody leczenia raka”, jednak „mieli –
z punktu widzenia współczesnej patologii –
za mało wiedzy i dlatego ich metody były
nieskuteczne. Nie postępowali jednak nie-
racjonalnie, lecz robili, co było w ich
mocy”.

Problemy z Misesem

Założenie Misesa jest z grubsza słuszne –
to nie państwa, klasy, rasy czy narody
podejmują decyzje, ale w ostatecznym

steFan sękowski
Zastępca Dyrektora „Nowej Konfederacji”, 
kierownik sekcji Publicystyki

Ludwig von Mises był skrajnym wolnorynkowcem, i wiele jego twierdzeń
należy traktować ostrożnie. Jednak jego dzieło może zaszczepić nas prze-
ciw wielu pokusom współczesnej gospodarki – choćby nadmiernemu pro-
tekcjonizmowi 
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rozrachunku robią to jednostki, nawet
jeśli niekiedy robią to wspólnie lub pod
wpływem czynników, które mocno ogra-
niczają im pole manewru i mogą sprawiać
wrażenie, jakby ich decyzje zostały zde-
terminowane (choć przecież zawsze mogli
wybrać inną drogę). Problem pojawia się,
gdy mówimy o racjonalności – Mises nie
znał wyników badań psychologów zaj-
mujących się ekonomią behawioralną, ta-
kich jak Daniel Kahneman czy Amos Tver-
sky. Można z tych analiz wywnioskować,
że nawet rozumiana po misesowsku ra-
cjonalność ograniczona jest przez błędy
poznawcze. Powodują one, że nawet jeśli
chcemy wybrać A zamiast B, to różne
okoliczności mogą spowodować, że wy-
bierzemy B. Wolimy nie zyskać niż nie
stracić, trzymamy się raz podjętej decyzji
nawet jeśli jej zmiana mogłaby być dla
nas korzystna, ignorujemy te elementy
naszej wiedzy, które przeczą naszym pier-
wotnym założeniom, np. wskazują na to,
że w przeszłości mogliśmy podjąć lepszą
decyzję itp. Itd.

Twardy misesista zawsze może po-
wiedzieć, że w takiej sytuacji po prostu
ludzie wybierają to, co w ich hierarchii
wartości stoi wyżej – np. dobre samopo-
czucie, co możemy oceniać negatywnie,
ale to nie nasza sprawa oceniać cudze
hierarchie wartości. Tu dochodzimy do
największego problemu z myślą Misesa
– jego teoria tłumaczy się sama. Metodo-
logia „badań” Misesa jest skrajnie anty-
empirycystyczna. Jako że nigdy nie bę-
dziemy mieli pełnego obrazu czynników,
które wpływają na daną sytuację, a w do-
datku czynniki te zmieniają się w czasie,
niemożliwe jest ustalenie na podstawie
analizy danych, jakie są źródła danego
zjawiska ekonomicznego. To, co nam zos-
taje, to proces myślowy – dedukowanie
wniosków wychodząc z wcześniej założo-

nych aksjomatów. Co prawda Mises zwra-
ca uwagę na niebezpieczeństwa z tym
związane, jednak ostatecznie sam – a już
na pewno wielu przedstawicieli ortodo-
ksyjnego skrzydła jego szkoły – w nie
wpada. Jakoś tak dziwnie się składa, że
jakakolwiek analiza prowadzi „Austriaków”
do wniosku, że winę za dane negatywne
zjawisko (bezrobocie, recesja etc.) ponosi
niedobór wolnego rynku. Znajdziemy tu

rozważania o wymianie, pieniądzu cyklach
koniunkturalnych, wadze kalkulacji eko-
nomicznej, niemożliwości realizacji so-
cjalizmu i skutkach interwencji państwa
w gospodarkę – wszędzie będziemy mieli
do czynienia z wnioskiem, że odpowiedzią
na wady przypisywane rynkowi powinno
być jeszcze więcej rynku (choć anarcho-
kapitaliści powiedzą, że autor „Ludzkiego
działania” zatrzymuje się w pół kroku,
popierając państwo minimum).

A jednak miał rację (częściowo)

Paradoks polega na tym, że swoim, wy-
dawałoby się na pierwszy rzut oka dokt-
rynerskim sposobem myślenia, Mises wbił
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szpilę w rozpowszechniony wówczas trend
matematyzacji ekonomii – i jest to jego
ogromna zasługa co najmniej z dwóch
powodów. Po pierwsze, powstających na
fali pozytywizmu i chęci upodobnienia
nauk społecznych do nauk ścisłych dzieł
zwyczajnie nie da się czytać bez uprzed-
niego, mocno formalno-matematycznego
przygotowania. Każde błahe zdanie pró-
bowano przepisywać na równania mate-
matyczne – co czasem ma sens, ale nie-
rzadko jest zupełnie zbędne. W „Ludzkim
działaniu” nie ma ani jednego wzoru ma-
tematycznego, a wywód Misesa jest dość
klarowny, choć niekiedy autor się powta-
rza. Po drugie, autor trzeźwo wskazuje
na to, że ludzkiego działania nie da się
włożyć w ciasne ramy jednego modelu,
a nawet jakichś ich ograniczonej liczby.
Jesteśmy zbyt złożeni – to, co może uzys-
kać nauka społeczna, to wskazanie na
pewne prawidła, które często, choć nie
zawsze, warunkują ludzkie działanie, czy
to jednostkowe czy grupowe.

Problem polega na tym, że gdy po-
padamy ze skrajności w skrajność, bardzo
ograniczamy sobie możliwość poznania.
Mises nie przewidział niesamowitego roz-
wój narzędzi pomocniczych w ekonomii:
komputeryzacji, baz danych, ekonometrii,
eksperymentów, współpracy na poziomie
różnych nauk – od socjologii, nauk poli-
tycznych po psychologię, medycynę czy
klimatologię. Niestety, część z tych splotów
zwyczajnie odrzuca; śmiesznie czyta się
dziś jego stwierdzenia, że ekonomia in-
stytucjonalna nie istnieje, choć jest ona
dziś jednym z jej ważniejszych nurtów,
albo że w ekonomii niemożliwe jest prze-
prowadzanie eksperymentów (pozdro-
wienia przesyłają nobliści z 2019 roku),
lub że psychologia zajmuje się innymi
zjawiskami.

Trudno jest powiedzieć, czy robił to
z dogmatyzmu, czy dlatego, że nie wiedział,
jak nauki się rozwiną. Wydaje się jednak,
że ten paradoks można przezwyciężyć,
traktując – bardzo ciekawe zresztą – ciągi
myślowe wyprowadzane za pomocą de-
dukcji jako podstawy do późniejszych ba-
dań empirycznych. Przy jednoczesnej
świadomości, że w tej dziedzinie stwier-
dzenie „ekonomiści dowiedli” ogranicza
zasób posiadanych danych i oczywiście
nigdy nie będziemy w stanie z pełną pew-
nością stwierdzić, że jakiś motyl po drugiej
stronie kuli ziemskiej nie zaburzył nam
ostatecznych wyników trzepotem swych
skrzydeł. Jeśli tak będziemy do tego pod-
chodzić, Mises nauczy nas pokory – nie
zaś przekonania, że to, co znajduje się
w naszej głowie w pełni obrazuje rzeczy-
wistość.

Naukowiec czy ideolog?

Żeby mieć jednak taki użytek z Misesa,
musimy traktować go jako naukowca sta-
rającego się poznać obiektywną rzeczy-
wistość. A nie jest do końca możliwe, po-
nieważ był on jednocześnie ekonomistą,
ale i ideologiem. Konkretnie – epigonem
klasycznego liberalizmu, w wersji zresztą
przez niego w rekonstrukcji dość uprosz-
czonej. To nie razi, o ile pojawia się w ta-
kich dziełach jak „Liberalizm w tradycji
klasycznej” – wtedy można spierać się
z jego wizją, ale tam występuje w roli po-
litycznego myśliciela. Niestety jest to rów-
nież widoczne w „Ludzkim działaniu”. Tu
liberalizm staje się najlepszą możliwą
normatywną formą realizacji teoretycz-
nych założeń Misesa – w kąt idzie jego
nauka „wolna od wartościowania”, obiek-
tywna, nawet jeśli w deklaracjach nie sta-
rająca się oceniać celów innych doktryn.
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Czyni to jednak metodzie Austriaka wielką
szkodę, pozbawia nimbu uniwersalności.

Zresztą, taki właśnie był Mises – nie-
przejednany zwolennik wolnego rynku,
który w złości potrafił wyrzucać członkom
liberalnego Mont Pelerin Society (np.
Miltonowi Friedmanowi), że są bandą
socjalistów. Jak na człowieka który jest
uznawany dziś za głównego przedstawi-
ciela najbardziej ortodoksyjnego nurtu
rynkowego w ekonomii Mises inspirował
jednak bardzo wielu ludzi. Nie tylko nurt,
który dziś określa się jako kolejną już ge-
nerację austriackiej szkoły ekonomii –
w dużej mierze splecionej ideologicznie
z (anty)politycznym ruchem libertariań-
skim. Spod skrzydeł Misesa wyszedł nob-
lista Fryderyk August von Hayek, który
swoją nagrodę dostał za prowadzone już
wcześniej właśnie z LvM badania nad
teorią cyklów koniunkturalnych. Miał
także wpływ na powstanie szkoły wyboru
publicznego, która zresztą dziś nierzadko
korzysta z założeń „Austriaków”. Później-
szy noblista z ekonomii, James Buchanan,
był pod wielkim wpływem „Ludzkiego
działania”. Lista osób zainspirowanych
przez lwowianina obejmuje także innego
noblistę, Vernona Smitha, jednego z czo-
łowych przedstawicieli ekonomii ekspe-
rymentalnej – a pamiętajmy, że przecież
dokładnie takie metody w badaniach od-
rzucał sam Mises. Żeby było zabawniej,
dziś Smith jest patronem nagrody za naj-
lepszy esej dla… młodych „austriaków”.

Mises inspiruje

A czy może inspirować nas także dziś?
Z niektórymi jego wnioskami jest problem.
Przykładowo austriacka teoria cyklu ko-
niunkturalnego (ATCK) broni się – ale
przede wszystkim jeśli stoimy twardo na
fundamentach misesowskiej metodologii.

Jeśli choć trochę od niej odejdziemy, za-
uważymy, że świat się przez ostatnie pra-
wie sto lat mocno zmienił, także świat fi-
nansów i polityki monetarnej. ATCK –
nawet jeśli uznamy, że chodzi o pewne
uogólnione zasady - wydaje się bezradna
przykładowo wobec faktu, że ogromne
zwiększenie podaży pieniądza nie spo-
wodowało już od dość długiego czasu
wzrostu inflacji (choć ostatnio coś rusza
się w tym zakresie), a wiele inwestycji
ma jednak rację bytu – i choć mówi się

o zbliżającym się nieuchronnie kolejnym
kryzysie gospodarczym, to jakoś on nie
nastąpił. Przekonany „austriak” powie:
poczekaj, w końcu nastąpi; jednak każdy
krach można wytłumaczyć w ten sposób.
Jednocześnie wskazując na wieloczynni-
kowość zjawisk Mises może pomóc nam
w szukaniu odpowiedzi na te fenomeny –
bo zjawiska monetarne stoją dziś dla nas
być może podobną zagadką, jak w dobie
Wielkiego Kryzysu czy stagflacji z lat 70-
tych XX wieku.

W dobie nawracającego sceptycyzmu
wobec kapitalizmu – właśnie rozważania
Misesa nad gospodarką uspołecznioną
mogą chronić nas przed nostalgią za so-
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cjalizmem. Gdy przeczytamy rozważania
Austriaka na ten temat, które znajdziemy
także w „Ludzkim działaniu”, a jedno-
cześnie znamy nieco historii gospodarczej
PRL, pięknie nałożą nam się one na przy-
czyny i skutki „gospodarki niedoborów”.
Nie da się nawet superkomputera nakar-
mić taką ilością – zmiennych i nieprze-
widywalnych przecież w czasie! – danych,
by potrafił bezbłędne i bez wykorzystania
mechanizmu cenowego połączyć potrzeby
z możliwościami. Warto przypomnieć, że
wnioski i sposób rozumowania Misesa
potrafił docenić nawet Oskar Lange, choć
ostatecznie pozostał przy swoim.

Niemniej niestety zbyt często mise-
sowskie doktrynerstwo i niechęć do roz-
dzielania ideologii od nauki utrudniają
współczesnym traktowanie go jako obiek-
tywnego krytyka rzeczywistości słusznie
minionej. Paradoksalnie jednak jego nieco
oldskulowe przywiązanie do „klasycznego
liberalizmu” może chronić nas przed no-
wymi, współczesnymi pokusami, tym ra-
zem niezwiązanymi z komunizmem, a bar-
dziej z motywowanym lokalistycznie pro-

tekcjonizmem. Ukazując społeczną naturę
rynku, a także wskazując, że w ostatecznym
rozrachunku to nie państwa, a ludzie
handlują między sobą, Mises szczepi nas
na wojenno-handlową propagandę. Jed-
nocześnie powinniśmy uważać, by łódeczki
naszej myśli nie przechylić zanadto w stro-
nę idealizowania leseferyzmu – możemy
się wywrócić, zapominając, że obok niskich
zakusów ludzi dążących za całkiem pry-
watnymi korzyściami także i międzypań-
stwowe animozje gospodarcze miewają
poważne, społeczne podłoża.

I wreszcie, o czym zresztą była
mowa – traktowany z pewną dozą ostroż-
ności Mises może chronić nas przed nad-
mierną ufność w matematyzowanie eko-
nomii. W „Human Action” prezentuje
nam, jak mało kto współcześnie, spójny
system myślowy, przedstawiony w sposób
klarowny i przystępny, z którym warto
się na poważnie zmierzyć. Gwarantuję,
że nie skończy się to rzuceniem książki
w kąt w trakcie lektury – choćby dlatego,
że jest zwyczajnie zbyt ciężka (tym bardziej,
jeśli sięgniecie Państwo po audiobooka).
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Nie miał racji Jerry Garcia. Polany, wą-
wozy, kaniony i jeziora Ameryki, lądu
wielkich obietnic, nie są przyjaznymi
miejscami. To nie żaden raj dla hippisów
i ludzi dobrej woli, nie american beauty,
lecz miejsce, po którym grasują diabły,
przyprawiając farmerów o utratę zmysłów,
zmuszając ich do czynów godnych potę-
pienia. Spod ostrych, raniących stopy ka-
mieni woła krew zamordowanych Indian,
złoto pojawia się niczym zły duch obie-
cujący raj na ziemi, a pośród drewnianych
ścian gospodarstw krzewi się wszelka
możliwa patologia. Tak to przynajmniej
widzieli przedstawiciele gotyckiego co-
untry, nurtu w literaturze, muzyce ludowej
i sztuce znanego także jako południowy
gotyk (southern gothic) albo mroczne Po-
łudnie (dark southern). Ci spadkobiercy
twórczości Ambrose’a Bierce’a na wiele
sposobów dawali wyraz przekonaniu, że
Nowy Kontynent, ojczyzna mająca za swą
dewizę Boga i konstytucję, jest w rzeczy-
wistości ziemią przeklętą.

Pani zabiła pana

Źródeł inspiracji dla południowego gotyku
należałoby szukać jeszcze w dziewiętna-
stym wieku, a ściślej – w twórczości przed-
stawicieli „mrocznego romantyzmu” w li-
teraturze amerykańskiej. Obok wspom-
nianego już Ambrose’a Bierce’a, mistrza
cynicznego do bólu opisu wiejskiej, połu-
dniowej patologii, można tu wskazać na
wpływ delirycznych nowel Edgara Allana
Poego, inspirowanych koszmarną mie-
szaniną średniowiecza i brudnych, nad-
morskich doków; opanowanego obsesją
grzechu i pokoleniowej winy Nathaniela
Hawthorne’a; odwiedzającego nawiedzone
gospody Henry’ego Jamesa oraz eksploa-
tującego głębiny ludzkiego szaleństwa
Hermana Melville’a. Nie bez wpływu po-
została tu także proza Cormaca McCar-
thy'ego, który zamienił swobodnych jeźdź-
ców, easy riders, na przemierzających
amerykańskie autostrady seryjnych za-
bójców o niejasnej tożsamości (może na-

Michał Gołębiowski
Eseista, pisarz, historyk literatury, doktorant na Wydziale Polonistyki
UJ. Współpracuje m.in. z „Christianitas”, „Teologią Polityczną” oraz
„Nowym Napisem” 

Gotyckie country – mroczne dźwięki z amerykańskiego Południa – to twór-
cza kontynuacja wątków niesamowitych opowieści Bierce’a i Poego. Nie-
sie powiew okrutnej śmierci, ale i – paradoksalnie – blask nadziei

krzyż i banjo. obsesje gotyckiego country



wet nie są ludźmi, lecz jakimś ucieleśnie-
niem bezlitosnego fatum). Gotyckie co-
untry zainspirowało także świat filmu,
czego dobitnym przykładem jest niedo-
ceniany western horror, Drapieżcy (Ra-
venous, reż. Antonia Bird), który opowiada
o indiańskim demonie, pierwotnym lęku,
walce o przetrwanie, kanibalizmie i gulaszu
z człowieka. A w tle – wojna amerykań-
sko-meksykańska i zaśnieżone, choć zbryz-
gane krwią wzgórza Sierra Nevady. Dra-
pieżcy to zresztą podręcznikowi przykład
południowego gotyku w stylu Bierce’a.

Mamy w nim bowiem purytańską moral-
ność, złowrogie duchy nieochrzczonych
przodków, buszowanie w świerkowym le-
sie, skrzypienie drewna, wielką historię
Stanów Zjednoczonych, muzykę wygry-
waną na banjo oraz mnóstwo przyziemnej,
namacalnej, mięsistej grozy.

Gotyckie country jest obecnie naj-
bardziej znane dzięki wpływowi, jaki wy-
warło na muzykę rockową. Bodaj najdoj-
rzalszym, a z pewnością najbardziej kon-
sekwentnym przedstawicielem tego nurtu
jest zespół Slim Cessna’s Auto Club Band.
Mamy tutaj obowiązkowe banjo, mnóstwo
slide’owych gitar, głębokie harmonie wo-

kalne, bluegrassową sekcję rytmiczną.
Można by sądzić, że to muzyka, w jaką
celowali The Byrds, The Grateful Dead
oraz Eagles (może tylko mniej wygładzona,
a bardziej nieokrzesana na teksańską
modłę), gdyby nie to, że peaceful easy
feeling, czyli „słodkie uczucie pokoju” raz
za razem naruszają balladowe tony, tak
mocno przypominające romantyczne bądź
ludowe przyśpiewki o „pani, co pana za-
biła”. Im dłużej słucham kolejnych albu-
mów, tym mocniej się przekonuję, że to
właśnie na spuściźnie Ambrose’a Bierce’a
zbudowana została muzyka dwóch kory-
feuszy południowego gotyku, Jaya Mun-
ly’ego oraz Slim Cessny. To twórczość
mroczna i niepokojąca, kontemplująca
ciemne strony egzystencji. Jest ona zara-
zem głęboko religijna. Mówiąc dosadniej:
religia jest jej głównym tematem. I tutaj
pojawia się znacząca różnica pomiędzy
twórczością Slim Cessna’s Auto Club a no-
welistyką Bierce’a, który był cynikiem
i nihilistą nieuwzględniającym, a nawet
niezmagającym się z religijnymi twier-
dzeniami. Tymczasem w niemal każdej
piosence duetu Cessny i Munly’ego obecne
jest imaginarium chrześcijańskie i pro-
blematyka religijna.

Między Bogiem a ciemnością

Wymowny jest artystyczno-dokumentalny
klip, objaśniający filozofię twórczą projektu
Slim Cessna’s Auto Club. Wpierw pat-
rzymy prosto w twarz Jaya Munly’ego,
który z właściwym sobie obłędem w oczach
przyznaje się do okrucieństwa na zwie-
rzętach, jakiego dopuścił się jako dziecko,
dodając przy tym: „Döder mnie do tego
zmusił” (Döder made me do it). Nie wia-
domo, czy patrzymy na wyjątkowo ponury
i niepokojący performance, czy może naj-
szczersze wyznanie. Następnie Slim i Jay
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wykonują baptystyczną piosenkę, Children
of the Lord (Dzieci Pana), a w tym czasie
śledzimy kadry, przedstawiające stare,
rozsypujące się figury Jezusa i Maryi,
które stoją lub leżą gdzieś przy drodze,
zarośnięte trawą, zniszczone i zapomniane.
Z jednej strony jest to wciąż istniejący
ślad amerykańskiej pobożności, a z dru-
giej – znak Bożej nadziei, która zestarzała
się, umarła i rozpadła, tak jak zresztą
każda wielka idea ludzkości. Wiara i ni-
hilizm, pustka i oczekiwanie, śmierć i ży-
cie – na tych dwóch biegunach rozpięta
jest cała twórczość duetu Munly’ego i Cess-
ny. Jest w niej wpatrywanie się w otchłań,
ale także nieustanny niepokój o to, że
być może faktycznie – i wbrew wszelkim
głośnym, mrocznym znakom – światłość
w ciemności świeci i ciemność jej nie
ogarnęła. Jest w niej także próba odna-
lezienia obiecanej przecież soli Objawienia,
a jednocześnie zgorszenie z powodu an-
tyświadectwa, jakie chrześcijaństwo da-
wało światu, czego wyrazistym przykładem
jest piosenka Z podniesionym czołem
(Hold My Head):

Zgromadź tu swe dzieci,
Zgromadź swoich ludzi,
Zgromadź swe kobiety, tak jak śpiewak
w pieśni nuci.
Pistolet załaduj,
Strzelby miej gotowe,
Wzywaj Go, niech zbawi cię
Bóg w świętym swoim Słowie.

O, Jezu, święta Mario, wyzwól mnie,
Bo diabeł z moich oczu patrzy bardzo źle! 
O Boże, niechaj morze z krwi rozstąpi się, 
Święta wodo, spłyń i wyzwól mnie,
Święta wodo, spłyń i wyzwól mnie.

(tłum. Michał Gołębiowski)

Nadzieja grzesznych, nadzieja
świętych

W jednym z wywiadów Slim Cessna, za-
pytany o to, dlaczego w twórczości jego
zespołu pojawia się tak sporo tematyki
religijnej (a lot of religious content), od-
powiedział inaczej, niż mógłby to zrobić
chociażby David Eugene Edwards, lider
Wovenhand, innego (tym razem jawnie
chrześcijańskiego) zespołu wykonującego
gotyckie country:

Nie chcę odpowiadać w imieniu resz-
ty grupy. Osobiście wzrastałem w bardzo
religijnej rodzinie, mój ojciec jest kazno-
dzieją baptystycznym. Tak czy inaczej,
tematyka religijna pojawia się często,
bo jeźli jesteś wychowywany w określony
sposób, to później myślisz tymi katego-
riami, niezależnie od tego, czy wierzysz,
czy też nie (…). Szczerze mówiąc, podoba
mi się idea wiary, i jeśli chrześcijanie
nie byliby takimi dupkami to pewnie
wierzyłbym n a p r a w d ę, wiesz o czym
mówię? Myślę, że to najlepsza odpowiedź. 

Munly jest dla odmiany mniej bez-
pośredni, a znacznie bardziej powściągliwy
w wywiadach, natomiast zdecydowanie
opowiada się za diaboliczną rozpaczą
w tekstach, muzyce i wizerunku scenicz-
nym. W jego twórczości zło oczywiście
śmierdzi czasem trupem. Jednak sposób
opowiadania sprawia, że nie jest obskurne
i odpychające, lecz połyskliwe jak skóra
węża; ma swoje hipnotyzujące piękno.
Równowagę stara się zaprowadzić Slim
Cessna, który – choć sam pozostaje czło-
wiekiem wątpiącym, „raz chyba wierzą-
cym, a raz chyba nie” – ukierunkowuje
nieprzejednaną rozpacz Munly’ego na
wspólne oczekiwanie Boga. On, Pan
i Stwórca, jawi się wprawdzie jako „ciemny
płomień”, a Jego blask świeci w ciemności,
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lecz ciemność, jak u świętego Jana, osta-
tecznie jej nie ogarnia. 

Daje się zresztą zauważyć, że Slim
Cessna uparcie oczekuje chrztu, ciągnąc
ku niemu swojego satanizującego towa-
rzysza. Chrztu nowego, prawdziwego, od-
miennego od tego, który został przyjęty
z rąk słynnego ewangelisty i bigota, Sir
Rogera Williamsa. Byłby to chrzest, który

rzeczywiście zanurza Boga w ludzki mrok,
a ludzki mrok zanurza w Boga, lecz po to,
aby oboje wynurzyli się z odmętów ku
niebu bez końca. I taka jest też koniec
końców nadzieja święcie-grzesznego tan-
demu Jaya i Slima. Nadzieja, którą pośród
mrocznych dźwięków i słów można usły-
szeć w gotyckim country. 

55

THINKZINE, nr 12(114)/2019, grudzień 2019 www.nowakonfederacja.pl



56

THINKZINE, nr 12(114)/2019, grudzień 2019 www.nowakonfederacja.pl

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. 



„Nową Konfederację” tworzą

Stali Darczyńcy: Bartłomiej Kachniarz, Piotr Kubiak, Michał Macierzyński, Jerzy
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