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Zarobki w polskiej administracji publicznej
stoją na głowie. Decyzje o losach państwa
i jego obywateli podejmują ludzie, którzy
nie tylko zarabiają mało, ale też znacznie
mniej od własnych podwładnych. Mini-
strowie i wiceministrowie zarabiają mniej
od dyrektorów departamentów, którzy
im podlegają. Prezydenci, burmistrzowie
i wójtowie zarabiają mniej od swoich za-
stępców i dyrektorów w urzędach. Osoby,
które mają wpływ na obsadę stanowisk
w spółkach skarbu państwa zarabiają ra-
żąco mniej od osób, którym te stanowiska
powierzają. To w oczywisty sposób pro-
wadzi do powstawania układów zależności
i sprawia, że klientelizm to stały element
systemu, niezależnie od tego, kto akurat
rządzi. Trudno też o lepsze warunki do
szerzenia się korupcji niż powierzenie
skandalicznie nisko opłacanym urzędni-
kom zadań, w ramach których będą po-
dejmować decyzje o często wielomilio-
nowym znaczeniu dla interesariuszy biz-
nesowych. Taka sytuacja ma miejsce choć-
by w samorządach, gdzie jedna, korzystna
dla dewelopera decyzja może ustawić bie-

dującego na co dzień urzędnika na kilka
dobrych lat. Pierwszy z brzegu przykład
od pracownika Zarządu Transportu Pub-
licznego w Krakowie: „Odpowiedzialność
człowieka układającego rozkłady jazdy
dla całego miasta wyceniana jest na 2500-
2700 zł na rękę”.

Radykalna i nieco przejaskrawiona
teza o konsekwencjach złego systemu wy-
nagrodzeń w sektorze publicznym jest
taka: zdolni ludzie do pracy w urzędach
idą na chwilę, żeby zaraz potem dostać
lepszą stawkę na start w korporacji, albo
żeby mieć stabilne źródło dochodu i mało
wymagającą pracę, na przykład podczas
nauki do egzaminu na aplikację czy zdo-
bywania dodatkowego wykształcenia na
studiach podyplomowych. Jeśli chodzi
ministerstwa i inne urzędy centralne,
a także – niestety – Sejm, nieliczni zdolni
idą tam na służbę Rzeczypospolitej, nie
przejmując się niskimi zarobkami. Nie-
stety, nie pozostają tam zbyt długo, bo
domowe budżety im na to nie pozwalają.
Zdecydowanie liczniejsza grupa to w naj-
lepszym wypadku ludzie średnio zdolni,

AnnA SzczerbAtA
Członek zespołu „Nowej Konfederacji”

Ministrowie i wiceministrowie zarabiają mniej od dyrektorów, którzy im
podlegają. Decyzje o ogromnym znaczeniu podejmują ludzie zarabiający
mniej niż średnia krajowa
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ale posłuszni, a w najgorszym – partyjni
karierowicze z „kręgosłupami marki Ha-
ribo”, którzy liczą, że odsłużą swoje i do-
staną ciepłą posadkę w jakiejś spółce
skarbu państwa.

Niby-premie

Oczywiście, od każdej reguły znajdują się
wyjątki, ale tak z grubsza można opisać
krajobraz polskiej służby publicznej. Tym-
czasem w mediach o ogólnopolskim za-
sięgu nieustannie kładzie się ludziom do
głowy, że praca w administracji, szcze-
gólnie w urzędach centralnych to kraina
mlekiem i miodem płynąca. Za pożywkę
dla takich publikacji służy niestety choćby
sam system wynagradzania, oparty w dużej
mierze na tym, że niską pensję podsta-
wową równoważy się premiami, które nie
są tak naprawdę narzędziami motywa-
cyjnymi, ale „ukrytym”, stałym dodatkiem
do wynagrodzenia, o czym mówi się przy-
szłym pracownikom już na etapie rekru-
tacji. To całe „ukrycie” oczywiście wychodzi
na jaw co sezon, kiedy kolejne redakcje
publikują informacje w rodzaju: „Zawrotne
nagrody dla skarbówki. Premie dla funk-
cjonariuszy liczone są w setkach milio-
nów”, „Szydło sama przyznała sobie 65
tys. zł nagrody. Burza po odpowiedzi na
interpelację posła PO”, „Bankowy Fundusz
Gwarancyjny wypłacił w 2018 r. swoim
pracownikom ponad 3,57 mln zł dodatków
do pensji” itd. Takie doniesienia zdecy-
dowanie nie pomogą, kiedy ktoś wreszcie
zdecyduje, że trzeba kwestię wynagrodzeń
uporządkować i te niby-premie włączyć
do podstawowego wynagrodzenia. Wtedy
z pewnością usłyszymy lament, że to pod-
wyżki dla darmozjadów.

W 2018 roku na łamach „Rzeczpos-
politej” Katarzyna Wójcik przywoływała
takie przykłady niby-premii: „W Mazo-

wieckim Urzędzie Wojewódzkim na 1130
zatrudnionych nagrody przyznano 1110
członkom urzędniczego korpusu. Wynosiły
od 90 do 7,5 tys. zł. Z kolei w Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim nagrody przy-
znano 495 członkom korpusu służby cy-
wilnej na 481,94 etatu. Wyższa liczba
osób, które otrzymały nagrody od śred-
niorocznego zatrudnienia, wynika z ru-
chów kadrowych oraz faktu, że były przy-
znawane trzykrotnie w ciągu roku”.

– Na comiesięczną pensję składała się
kwota określona w umowie plus premia
stanowiąca procent od tej kwoty. Premia
ta co prawda mogła być przez przełożonego
cofnięta w szczególnych przypadkach, lecz
przez 13 lat nigdy nie słyszałem o takim
przypadku – powiedział mi wieloletni
pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Fi-
nansowego.

W większości urzędów skarbowych
premie też nie mają żadnego związku
z rzeczywistymi zasługami pracowników,
ale częściej zależą od widzimisię przeło-
żonych. Rozmawiałam z pracownikiem
działu wymiarowego jednej ze skarbówek.
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https://www.rp.pl/Urzednicy/304279984-Nagrody-plaga-administracji---kto-je-otrzymuje.html


Oprócz wielu innych spostrzeżeń przyto-
czył swój przykład dotyczący nagród. –
Premie były przyznawane „po znajomości”,
tj. kogo kierownik lubiła, ten dostawał.
Ja miałem konflikt z kierownik, więc
mimo że prowadziłem jednocześnie kil-
kanaście postępowań (to dużo), premii
nie dostałem. W tym samym czasie przy-
szła nowa osoba i z marszu dostała premię. 

W urzędzie się nie rozwiniesz

Ta sama osoba i kilku innych rozmówców
zwróciło mi uwagę na jeszcze jeden pro-
blem polskich urzędów: identyczny zakres
obowiązków dla nowego pracownika i dla
tych, którzy pracują w danej jednostce
już kilka lat. W wielu instytucjach na po-
rządku dziennym jest sytuacja, w której
wszyscy urzędnicy, od młodszego referenta
po głównego specjalistę, robią to samo:
prowadzą postępowania od A do Z. Od
kserowania papierów, przez merytoryczną
ocenę i kontakt z obywatelem czy pod-
miotem kontrolowanym, po czasochłonne
przeklikiwanie się przez niewydolne sys-
temy informatyczne. 

– To tylko pokazuje, że po prostu roz-
wój jako taki, rozwijanie kompetencji za-
wodowych jest w urzędach niemożliwe.
Cały czas będzie się robiło to samo, czasem
rzeczy prostsze, czasem trudniejsze. Ale
wciąż nic nowego – mówił jeden z moich
rozmówców.

Brak możliwości rozwoju, niskie w po-
równaniu z rynkiem pensje i nieprzejrzysty
sposób nagradzania zniechęcają młodych
ludzi do traktowania pracy w urzędzie
jako sposobu na życie i wpychają ich
w objęcia korporacji, w których działy
HR, w przeciwieństwie do działów kadr
polskich urzędów, dbają o utrzymanie
motywacji i satysfakcji z wykonywanych
zadań u swoich najlepszych pracowników. 

Jak zatrudnić specjalistę?

Ministerstwa, agencje i instytucje rządowe
borykają się z problemem niedoboru lub
całkowitego braku wysoko wykwalifiko-
wanych kadr. Problem braku specjalistów
jest szczególnie dotkliwy w resortach
i agencjach rządowych, które mają zadania
ściśle eksperckie – jak np. energetyka,
cyfryzacja czy nadzór nad badaniami nau-
kowymi. Swego czasu mówiła o tym Anna
Streżyńska, minister cyfryzacji w latach
2015-2018. 

– Bardzo dobry programista lub me-
nedżer na rynku dostaje 45-60 tys. zł
miesięcznie, niezły – 20-25 tys. Tymcza-
sem najwyższa pensja w ministerstwie to
10 tys. zł – mówiła w wywiadzie dla
„Rzeczpospolitej”. 

Zaznaczała jednak, że zdarzają się spe-
cjaliści, którzy odchodzą z biznesu i przy-
chodzą do ministerstwa, by pracować za
znacznie niższe pieniądze. – Niestety, te
osoby przychodzą do nas na krótki okres.
Jeśli uda mi się umówić z kimś na dwa
lata, to wielki sukces – dodała.

Tajemnicą poliszynela jest to, że
w związku z trudnością, a czasem nie-
możnością pozyskania ekspertów do pracy
w rządzie, część pracy merytorycznej nad
ustawami odbywa się poza ministerstwa-
mi. Jak mówi jeden z moich rozmówców,
od lat normą jest, że prace legislacyjne
związane choćby z polityką energetyczną
toczą się w spółkach skarbu państwa i są
dostarczane ministrom w formie gotow-
ców. Wielkie spółki energetyczne, w prze-
ciwieństwie do rządu, dysponują naprawdę
rozbudowanymi, silnymi działami anali-
tycznymi i mają możliwość szybkiego
i prostego zamówienia dodatkowych eks-
pertyz. 
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Za 6 tysięcy pracuje złodziej albo
idiota

Warto pamiętać o tym, że zarządzanie
państwem jest chyba największym moż-
liwym wyzwaniem zawodowym, a odpo-
wiedzialność wiążącą się z jego realizacją
trudno porównać z czymkolwiek innym.
Ile w takim razie zarabia premier? Na
rękę około 11 tys. zł. Minister? Jakieś 9
tys. zł netto. Te zarobki, nawet jeśli do-
damy do nich premie, są skandalicznie
niskie w stosunku do ciężaru gatunkowego
wykonywanych zadań. A premie dla po-
lityków, jak wiadomo, nie są w społe-
czeństwie mile widziane. Wciąż krążą le-
gendy o tym, jakie problemy mieli nie-
którzy wysocy urzędnicy z nakazanym
przez Jarosława Kaczyńskiego przekaza-
niem na Caritas otrzymanych wcześniej
dodatków do pensji. Podobno jeden z mi-
nistrów musiał pożyczyć te pieniądze od
znajomych. 

Jak wspomniałam na początku, naj-
ważniejsi urzędnicy w państwie zarabiają
mniej od ludzi, którzy im podlegają. Jak
to możliwe? Zgodnie z tzw. ustawą anty-
korupcyjną (i szeregiem powiązanych ak-
tów prawnych, których nie sposób wy-
mienić) premier, wicepremierzy, mini-
strowie i wiceministrowie, ale też prezy-
denci miast, burmistrzowie i wójtowie,
mają praktycznie zerowe możliwości po-
szerzenia źródeł swoich zarobków, a dy-
rektorów, wicedyrektorów, wiceprezyden-
tów i wiceburmistrzów te zasady już nie
obowiązują. Ci drudzy mogą dorabiać
choćby w państwowych i miejskich spół-
kach. Standardową praktyką jest powie-
rzanie im w ramach dodatku do pensji
stanowisk w radach nadzorczych czy za-
rządach. 

Takie ułożenie systemu sprawia, że
potencjalny awans ze stanowiska dyrektora

departamentu na wiceministra to nie ża-
den awans, tylko degradacja. O jakiej róż-
nicy w zarobkach mówimy? Dyrektor
może uskładać pensję w wysokości nawet
15 tysięcy na rękę, a wiceminister może
liczyć na jakieś 7 tysięcy. W kuluarach
pełnienie funkcji wiceministra nazywane
jest „programem stażowym”, bo jeśli czło-
wiek się sprawdzi, to może otrzymać
dobrze płatną posadę w spółce skarbu
państwa. 

Problematyczne jest też samo zesta-
wienie zarobków urzędników z zarobkami
w spółkach skarbu państwa, które nomen
omen podlegają właśnie tym nisko opła-
canym ministrom. Przykładowo, zatrud-
niony na pół etatu doradca prezesa w Pol-
skiej Grupie Energetycznej może liczyć
na 10 tysięcy na rękę. Sami prezesi dużych
spółek zarabiają na rękę od 40 tys. (np.
JSW) do 100 tys. (np. Orlen). Naprawdę
wesoło (lub niewesoło) robi się, kiedy po-
równamy pensję Premiera z wybranymi
wynagrodzeniami w Narodowym Banku
Polskim. Dyrektor departamentu komu-
nikacji i promocji NBP w 2018 zarobiła
594 756 zł, czyli jakieś 34 tys. zł miesięcznie
na rękę. Średnie miesięczne zarobki sze-
fowej gabinetu prezesa wyniosły z kolei
28 tys. zł netto. To swoją drogą znamienne,
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że asystentka prezesa i szefowa komuni-
kacji zarabiają więcej od dyrektorów takich
departamentów jak: innowacji finanso-
wych, analiz ekonomicznych czy ryzyka
operacyjnego.

Ucywilizować!

Przykłady patologii można wymieniać bez
końca. Cała ta układanka sprawia, że sys-
tem wynagrodzeń w sektorze publicznym,
a szczególnie w administracji centralnej
i samorządach, jest nie tylko postawiony
do góry nogami, ale też jest całkowicie
nietransparentny. Zarówno politycy, jak
i media sprawiają jednak wrażenie, jakby
ich nadrzędnym celem było utrzymanie
tego bałaganu w niezmienionym kształcie.
Nawet jeśli godzimy się z tym, że urzędnik
państwowy nie może zarabiać tyle co me-
nedżer na wolnym rynku, bo cele państwa
są inne niż cele przedsiębiorstw, to nie
możemy godzić się na żenująco niskie

wynagrodzenia najważniejszych osób
w państwie i brak przejrzystości w sposobie
finansowania i konstruowania pensji
urzędników wszystkich szczebli. 

Wynagrodzenia urzędników powinny
być adekwatne do zadań i ponoszonej
odpowiedzialności, nie mogą też w rażący
sposób odstawać od rynku. Powinny być
ustalane w transparentny sposób, a premie
powinny być narzędziem motywacyjnym
i opierać się na jasnych kryteriach, a nie
stanowić stały dodatek do pensji czy za-
leżeć od widzimisię zwierzchników. Nie
może być też miejsca na dofinansowywanie
urzędników przez spółki podległe. Żeby
takie zmiany przeprowadzić potrzebna
jest zarówno wola polityczna, jak i odpo-
wiednie przygotowanie na nie opinii pub-
licznej. Akcje PR-owe i wygłaszane przez
polityków populistyczne komunały o tym,
że premier, poseł czy urzędnik za dużo
zarabiają, tylko oddalają nas od uporząd-
kowania tych kwestii. 
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„Książęce płace w spółkach”, „Prezes X
zarobił miliony”, „Złoci ludzie rządzącej
ekipy” – to tylko niektóre typy nagłówków,
jakie możemy przeczytać w tekstach na
temat zarobków w spółkach skarbu pań-
stwa. Na pierwszy rzut oka mogą one rze-
czywiście przyprawić o zawrót głowy:
przykładowo, jak podał „Parkiet”, w 2018
roku prezes banku PKO BP Zbigniew Ja-
giełło zarobił prawie 1,9 mln zł, prezes
zarządu Tauron Polska Energia Filip Grze-
gorczyk 1,2 mln zł, a Daniel Obajtek –
pracując od lutego – zarobił w PKN Orlen
1,6 mln zł. Łącznie członkom zarządów
tych spółek wypłacono w 2018 roku –
odpowiednio – 17 mln (PKO BP), 4,7 mln
(Tauron) i 8,9 mln zł (Orlen). Pytanie,
czy ci ludzie rzeczywiście zasługują na
takie pieniądze, jest całkiem zasadne.

Już na wstępie narzuca się filozoficzne
pytanie, czy to sprawiedliwe, że prezes
banku zarabia czterdzieści razy więcej niż
typowy Kowalski (taki był mniej więcej
stosunek zarobków prezesa Jagiełły do
ówczesnej mediany zarobków w Polsce).
Zostawmy je jednak na boku i, zakładając,

że nie ma w tym nic zdrożnego, porów-
najmy je do zarobków odpowiedników
tych prezesów z sektora prywatnego. Nie
wszystkie da się porównać, bo przecież
przykładowy Orlen czy KGHM nie mają
w Polsce odpowiednich punktów odnie-
sienia, ze względu częściowo na branżę,
częściowo na skalę działania, jednak gdy
np. spojrzymy na sektor bankowy to okaże
się, że np. prezes mBanku Cezary Stypuł-
kowski zarobił w 2018 roku ponad 5 mln
zł, a Michał Gajewski z Santander Bank
Polska – prawie 2,2 mln. Jak wynika
z badania przeprowadzonego przez Pri-
cewaterhouseCoopers („Analiza wynagro-
dzeń Zarządów spółek giełdowych 2018”),
w 2018 roku mediana wynagrodzeń człon-
ków zarządów w spółkach o dominującym
udziale Skarbu Państwa, notowanych na
Giełdzie Papierów Wartościowych w War-
szawie (WIG20, mWIG40, sWIG80), wy-
niosła 770 tys. zł – i była niższa od wszyst-
kich pozostałych kategorii (akcjonariat
rozproszony – 915 tys., dominujący ak-
cjonariat prywatny – 1,2 mln, strategiczny
inwestor zagraniczny – prawie 1,3 mln).

StefAn SęKOWSKi
Zastępca Dyrektora „Nowej Konfederacji”, 
kierownik sekcji Publicystyki

Wysokość pensji zarządzających spółkami skarbu państwa nie jest naj-
większym problemem. Gorsze jest to, że wybiera się ich często nie na pod-
stawie kompetencji, ale według klucza partyjnego

Walka z partyjniactwem 
ważniejsza od pensji

https://www.slideshare.net/PwCPolska/analiza-wynagrodze-zarzdw-spek-giedowych-2018
https://www.slideshare.net/PwCPolska/analiza-wynagrodze-zarzdw-spek-giedowych-2018


Są to więc duże pieniądze, ale w porów-
naniu do tych, jakie można uzyskać na
rynku – nie robią wrażenia.

PiS tnie pensje

I są to pieniądze mniejsze niż wcześniej,
co sprawiła uchwalona w 2016 roku przez
Prawo i Sprawiedliwość ustawa o zasadach
kształtowania wynagrodzeń osób kieru-
jących niektórymi spółkami, ograniczająca
możliwości prowadzenia polityki płacowej
przez władze poszczególnych firm pań-
stwowych – i nie tylko, bo nowe prawo
dotyczy także spółek samorządowych.

Prezesowskie i nie tylko pensje dzielą się
na część stałą i zmienną, zależną od wy-
ników osiągniętych przez spółkę, ograni-
czone są zaś widełkami zależnymi od wiel-
kości jej zatrudnienia, wartości aktywów
i osiąganych przychodów (możliwe są
także wyjątki od tych reguł). W efekcie
pensje w zarządach i radach nadzorczych
spadły drastycznie: jak wynika z raportu
Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia człon-
ków zarządów w 2018 roku”, mediana
zarobków prezesów spadła o 35 proc.,
wiceprezesów o 30 proc. a członków za-
rządów aż o 56 proc.

Czy to dobrze? Zależy. Przynajmniej
w teorii wysoka płaca powinna pełnić
funkcję motywacyjną: zachęcać specja-
listów do zatrudnienia się w firmie, a gdy
już się w niej znajdą – do świadczenia
pracy o jak najwyższej jakości. Zakładając,
że dobór kadr w spółkach skarbu państwa
zależy od merytorycznej oceny ich zdat-
ności i wyników ich pracy, łatwo sobie
wyobrazić, co oznacza sytuacja, w której
w firmie państwowej zarabia się mniej
niż w prywatnej. Oczywiście zarządzający
spółkami mają o niebo lepiej niż przed-
stawiciele administracji publicznej (o pa-
tologiach związanych z płacami w minis-
terstwach i urzędach pisała w „Nowej
Konfederacji” Anna Szczerbata). Jednak,
jak wskazują osoby blisko związane z sek-
torem publicznym, problem pojawia się
przede wszystkim w przypadku spółek
mniejszych, nierzadko balansujących na
granicy bankructwa, w których prezes
może liczyć na kilkanaście tysięcy złotych
pensji miesięcznie. Do zarządzania takimi
firmami często trudno znaleźć osoby kom-
petentne; choć dla większości Polaków
to i tak ogromne pieniądze, trudno ocze-
kiwać od kogoś, kto może w mniej ryzy-
kownym miejscu pracy zarobić kilkakrot-
nie więcej, by poświęcał się dla idei wy-
prowadzenia na prostą spółki, która jest
własnością państwa, ponieważ była do
tej pory tak nieznacząca dla gospodarki,
że kolejni rządzący po prostu zapomnieli
ją sprywatyzować.

Prezes-działacz

Jednak pojawia się pytanie: dlaczego wła-
ściwie zakładamy, że dobór kadr w spół-
kach skarbu państwa jest merytoryczny?
SSP uchodzą w powszechnym mniemaniu
za gospodarczo-polityczny łup, dzięki któ-
remu partie polityczne mogą uzyskiwać
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Jak wynika z raportu Sedlak

& Sedlak „Wynagrodzenia

członków zarządów w 2018

roku”, mediana zarobków

prezesów spadła o 35 proc.,

wiceprezesów o 30 proc.

a członków zarządów 

aż o 56 proc.

https://nowakonfederacja.pl/system-wynagrodzen-w-administracji-publicznej-napedza-patologie/
https://nowakonfederacja.pl/system-wynagrodzen-w-administracji-publicznej-napedza-patologie/


rentę polityczną – zarówno środki na
swoje funkcjonowanie, jak i możliwość
wynagrodzenia swoim członkom i sym-
patykom trudów walki o zdobycie władzy.
Jeśli ktoś uważa, że takie postawienie
sprawy jest obraźliwe dla polityków i za-
rządzających SSP, to muszę go zmartwić:
takie mniemanie potwierdzają badania
naukowe. Bartosz Totleben, Katarzyna
Szarzec i Andreas Kardziejonek w artykule

„Rent-seeking by politicians in state-
owned enterprises” zbadali skalę rotacji
w zarządach 369 spółek, w których skarb
państwa miał co najmniej 25 proc. udzia-
łów (SOE25) w latach 2001-2017 – i po-
równali do 3156 spółek prywatnych funk-
cjonujących w tym czasie w Polsce. Oka-
zało się, że o ile średnia zmian w zarządach
przypadająca na jedną spółkę prywatną
w badanym okresie mieściła się między
0,07 a 0,38 miesięcznie, o tyle w przy-
padku spółek SOE25 mieściła się między
0,1 a 1,11. Co ciekawe, średnia ta była
najwyższa kilka miesięcy po wyborach
parlamentarnych, bez względu na to, która
partia je wygrała (choć warto podkreślić

że największe zmiany nastąpiły w latach
2006, 2016 i 2002). Autorzy badania
wskazują też, że słupki na wykresie rosną
także tuż przed wyborami, co może mieć
związek z tym, iż ustępującym członkom
zarządów trzeba wypłacać odprawy, a za-
nim nowa ekipa zapozna się z obsługą
miotły kadrowej, nowi członkowie mogą
dorobić się prawa do kolejnej odprawy.
Dla ruchów kadrowych w firmach pry-
watnych wybory nie mają znaczenia.

Te wyniki potwierdzają wcześniejsze
badania Igora Postuły, który w 2011 roku
przeprowadził ankietę wśród członków
zarządów i rad nadzorczych SSP. Okazało
się, że aż 72,6 proc. członków rad nad-
zorczych i 78 proc. członków zarządów,
którzy na nią odpowiedzieli jako nega-
tywną oceniało zależność obsady stanowisk
w organach SSP od cyklu wyborczego.
Ponadto 74,7 proc. członków rad nad-
zorczych i 73,8 proc. członków zarządów
krytykuje zależność składów organów spó-
łek skarbu państwa od czynników poli-
tycznych. Jednocześnie jedynie 31,5 proc.
członków RN i 27 proc. członków zarządów
twierdzi, że obowiązujące wówczas regu-
lacje prawne umożliwiały obsadzenie sta-
nowisk w organach SSP dobrymi specja-
listami (odpowiednio 25,5 proc. i 35 proc.
twierdziło, że „trochę tak, a trochę nie”).

Ograniczona niezależność

Te badania pokazują, że politycy mają
wpływ nie tylko na wybór zarządzających
SSP, ale także na samo ich funkcjonowa-
nie. W innym artykule I. Postuły czytamy,
że członkowie Rad Nadzorczych jedno-
osobowych spółek skarbu państwa wśród
największych problemów w funkcjono-
waniu zarządów spółek wymieniają: za-
leżność składów zarządów od cyklu wy-
borczego, politycznie uwarunkowany spo-
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http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-6e5ee0c1-8dc7-407a-96a0-5391a0aaca7d
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-941b8c1a-d1c6-4baf-8c90-bbe848e7b8c1
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-941b8c1a-d1c6-4baf-8c90-bbe848e7b8c1
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2019.034
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2019.034


sób doboru członków zarządów i presję
polityczną na działanie zarządów (człon-
kowie samych zarządów widzą to trochę
inaczej – ich największą bolączką jest
uzależnienie decyzji zarządu od zgody
walnych zgromadzeń, zależność składu
od cyklu wyborczego oraz uzależnienie
funkcjonowania zarządów od decyzji po-
dejmowanych przez pracowników – nie-
istniejącego obecnie – ministerstwa skarbu
państwa). Do myślenia może dawać także
to, że najbardziej na naciski polityczne
narzekają członkowie rad nadzorczych
tych spółek, w których skarb państwa ma
udziały większościowe (czyli są wśród
nich także osoby nie pochodzące z poli-
tycznego nominowania). 27 proc. z nich
uważa, że członkowie zarządów kierują
się przy podejmowaniu decyzji polece-
niami ministra i wiceministrów.

Czy z tego można by wyciągnąć wnio-
sek, że prezesom SSP możemy płacić jesz-
cze mniej? Niekoniecznie. Część członków
zarządów czy rad nadzorczych SSP to
świetni specjaliści (bez względu na to,

czy legitymacja partyjna odgrywała zna-
czącą rolę przy ich doborze, czy nie) i ob-
niżanie im pensji mogłoby ich zniechęcić
do pracy w tych spółkach. Są zresztą różne
przedsiębiorstwa państwowe: spółki-sa-
mograje, funkcjonujące de facto jako mo-
nopoliści; są takie, które odgrywają istotną
rolę na rynku bądź mają strategiczne zna-
czenie dla państwa (co to znaczy w prak-
tyce, oczywiście można dyskutować). Jed-
ne są niedochodowe, dzięki innym osią-
gamy jako państwo spore dochody. Jedne
są nastawione na działalność komercyjną,
inne dostarczają usług publicznych. Są
wreszcie takie, których posiadanie przez
państwo nie ma specjalnego uzasadnienia
(po co państwu sklep z ciuchami, eksporter
tkanin czy centrum bingo?), oprócz moż-
liwości osadzenia w ich władzach krewnych
i znajomych. W pierwszej kolejności warto
by przyjrzeć się regulacjom dotyczącym
doboru kadr w spółkach – i samym spół-
kom, za każdym razem zastanawiając się,
czy ich pozostawanie w gestii państwa
jest naprawdę konieczne. 
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Prawo i Sprawiedliwość, nie zważając na
protesty i krytykę środowiska sędziow-
skiego, przyjęło ustawę dyscyplinującą
sędziów, zwaną potocznie ustawą kagań-
cową. W odpowiedzi na liczne zarzuty,
podnoszone przez krajowych prawników
i zagraniczne instytucje, rząd sprowadza
swoją retorykę głównie do jednego argu-
mentu: „Na Zachodzie funkcjonują po-
dobne regulacje”. 

Od początku kadencji PiS-u argument
ten podnoszony był prawdopodobnie przy
każdej reformie wymiaru sprawiedliwości.
Za każdym razem, gdy ktoś krytykował
projektowane rozwiązania, przypominano,
że w Hiszpanii członków tamtejszej kra-
jowej rady sądownictwa powołują politycy,
albo że sędziów w Niemczech powołuje
minister sprawiedliwości. Gdy jednak
wgłębimy się w analizę regulacji za granicą,
orientujemy się szybko, że te rozwiązania
są osadzone w zupełnie innej pozycji
ustrojowej i w innym kontekście. 

Politycy PiS-u wskazują w uzasad-
nieniu ustawy, że rozwiązania są powie-
leniem tych funkcjonujących w Nie-

mczech, Austrii, Hiszpanii oraz we Fran-
cji. W odpowiedzi na te argumenty wy-
powiadali się już przedstawiciele fran-
cuskiej palestry i niemieckich stowarzy-
szeń sędziowskich, natomiast francuscy
akademicy napisali długi list otwarty,
w którym przedstawiają swoje komple-
ksowe stanowisko dotyczące różnicy mię-
dzy polską ustawą a ich rodzimym mo-
delem. Warto jednak tę argumentację
podsumować i pogłębić, zastanawiając
się nad różnicami między sytuacją w Pol-
sce i w innych krajach.

Francja, zwana przez niektórych „la-
boratorium ustrojowym” ze względu na
dużą liczbę uchwalonych ustaw zasadni-
czych (we Francji uchwalono od 1791 r.
16 konstytucji) posiada bogatą historię re-
gulacji sądownictwa. Sebastian Kaleta,
sekretarz stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwości, argumentował, że wpisany
do ustawy zakaz aktywności politycznej
sędziów jest dokładną kopią regulacji
francuskiej. Pojmowanie jednak w ten
sposób tego zakazu jest co najmniej ma-
nipulacją. 

PiOtr celińSKi
Współpracownik „Nowej Konfederacji”

PiS na różnych etapach reformy sądownictwa argumentuje, że podobne
rozwiązania są stosowane za granicą. Ta argumentacja jest nieprawid-
łowa – i dotyczy to też ustawy dyscyplinującej sędziów

niestrawna mieszanka kagańcowa

https://verfassungsblog.de/french-law-is-not-a-model-for-the-polish-bill-on-disciplining-judges/?fbclid=IwAR3_pt3ZKHnNzflv1Xt3M_c27XA5tFX-Howg225ISrssWzbM_33CVXUmvSE
https://www.iustitia.pl/postepowania-dyscyplinarne/3475-komentarz-neue-richtervereinigung-nrv-dotyczacy-przestepstwa-z-art-339-niemieckiego-kodeksu-karnego
https://www.iustitia.pl/postepowania-dyscyplinarne/3475-komentarz-neue-richtervereinigung-nrv-dotyczacy-przestepstwa-z-art-339-niemieckiego-kodeksu-karnego
https://tvn24.pl/swiat/jak-wygladaja-francuskie-i-niemieckie-rozwiazania-prawne-dotyczace-sedziow-ra994414-2609130
https://tvn24.pl/swiat/jak-wygladaja-francuskie-i-niemieckie-rozwiazania-prawne-dotyczace-sedziow-ra994414-2609130


Faktycznie, zgodnie z art. 10 ustawy
z 22 grudnia 1958 r. o statusie sędziów,
„Wszelkie aktywności są zabronione w są-
downictwie. Wszelkie demonstracje wro-
gości wobec zasady lub formy rządu Re-
publiki są zabronione dla sędziów, jak
również wszelkie demonstracje o charak-
terze politycznym, niezgodne z obowiąz-
kami sędziego, jakie narzucają im ich
funkcje. Wszelkie zaplanowane działania,
mogące wstrzymać lub utrudnić funkcjo-
nowanie sądów, są również zabronione”.
Jednakże francuska konstytucja (i – w art.
XI – Deklaracja praw człowieka i obywa-
tela z 1789 r., na którą konstytucja się
powołuje) stoi na straży wolności słowa
i przekonań jako najcenniejszych praw
człowieka, stanowiących fundament Re-
publiki. Dlatego też zarówno sędziowie
i prokuratorzy we Francji mogli jawnie
protestować przeciwko reformie systemu
emerytalnego, za co nikt nie próbował
pociągać ich do odpowiedzialności. Ta
norma ma swój wyraz w oficjalnym ko-
deksie etyki sędziowskiej, uchwalonym
przez Najwyższą Radę Sądownictwa (Con-
seil supérieur de la magistrature, francuski
odpowiednik naszego KRS-u). Możemy
się z niego dowiedzieć, że sędziowie mogą
na równi z innymi obywatelami dołączać
do partii politycznych (str. 9), brać udział
w demonstracjach politycznych, o ile moż-
na je pogodzić z powagą sędziowską (str.
27), jest wreszcie wskazane wprost, że na
podstawie art. 10 „karane są tylko obraź-
liwe lub celowo prowokujące komentarze,
a także takie, które mogą podważyć obo-
wiązek bezstronności, nałożony na człon-
ków sądownictwa” (str. 51). Nasza regu-
lacja zakazuje natomiast sędziom jakiej-
kolwiek aktywności politycznej, dodatkowo
nakładając na nich ograniczenia nieza-
wisłości orzeczniczej, wskazując, że de-
liktem dyscyplinarnym (czynem niedo-

zwolonym) jest m.in. odmowa zastoso-
wania przepisu lub kwestionowanie po-
wołania sędziego. 

Co więcej, warto porównać brzmienie
art. 10 z brzmieniem art. 9d „ustawy ka-
gańcowej”, który wskazuje, że „Przedmio-
tem obrad kolegium i samorządu sędziow-
skiego nie mogą być sprawy polityczne,

w szczególności zakazane jest podejmo-
wanie uchwał wyrażających wrogość wobec
innych władz Rzeczypospolitej Polskiej
i jej konstytucyjnych organów, a także
krytykę podstawowych zasad ustroju Rze-
czypospolitej Polskiej”. Różnicę widać go-
łym okiem – regulacja francuska mówi
o „podstawowych zasadach i formie re-
publiki”, przez co należy rozumieć prawa
człowieka oraz sposób organizacji rządów,
jakim jest republika. Taka regulacja wynika
z tradycji francuskiej: kolejne rewolucje
i powroty do monarchii sprawiły, że za-
kazane jest podważanie republiki jako
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http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/sites/default/files/atoms/files/gb_compendium.pdf
http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/sites/default/files/atoms/files/gb_compendium.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339259
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339259


formy rządu. Ma to swój wyraz w pream-
bule oraz w art. 1 Konstytucji V Republiki,
który mówi, że „Francja jest republiką
niepodzielną, laicką, demokratyczną i so-
cjalną. To są właśnie te zasady i forma,
określone w art. 10 francuskiej ustawy
o statusie sędziów. A u nas? Ustawodawca
zakazuje sędziom jakiejkolwiek krytyki
innych władz, usiłując nam wmówić, że
wzoruje się w ten sposób na Francji. Mon-
teskiusz, który postulując trójpodział wła-
dzy nakazywał wzajemną kontrolę każdej
z nich, najprawdopodobniej przewraca
się w swoim grobie w kościele św. Sulpi-
cjusza w Paryżu (co ciekawe, według Zbig-
niewa Ziobry Monteskiusz przewraca się
w grobie ze względu na zachowanie pol-
skich sędziów; jak widać, to porównanie
jest wyjątkowo popularne). 

Nim zastanowimy się nad całą „ustawą
kagańcową” i odniesiemy proponowane
przez rząd postępowanie dyscyplinarne
do wzorców zachodnich, warto na chwilę
pochylić się nad wątkiem niemieckim.
W tym kontekście przypomina się stary
jak świat dowcip o Józefie Stalinie, który
kończy się puentą: ”a mógł zabić”. Wielu
polityków PiS-u, w tym Marek Ast, twarz
wielu reform wymiaru sprawiedliwości,
twierdzi, że kary za złamanie prawa u nas
wcale nie są takie straszne, bo sędziom
co najwyżej można zabrać wynagrodzenie
albo wyrzucić z zawodu, natomiast w Nie-
mczech grozi im wieloletnie więzienie.
Ten argument odnosi się do kontrower-
syjnego przepisu art. 339 StGB (Strafge-
setzbuch, niemieckiego kodeksu karnego),
który wskazuje, że „sędzia, inny funkcjo-
nariusz wymiaru sprawiedliwości lub sę-
dzia polubowny, który podczas prowa-
dzenia sprawy sadowej lub rozstrzygania
w sprawie sadowej dopuszcza się w sposób
zawiniony naginania prawa na korzyść
lub na niekorzyść jednej ze stron, podlega

karze pozbawienia wolności od roku do
pięciu lat”. Argument ten jest w przeko-
naniu projektodawców tak mocny, że
aż trafił do uzasadnienia projektu, gdzie
wskazuje się, że celem tych przepisów jest
ochrona dobra wymiaru sprawiedliwości. 

W tym miejscu warto przytoczyć
wspomniane powyżej stanowisko nie-
mieckich sędziów. Wskazują oni, że „Fe-
deralny Trybunał Sprawiedliwości
(BGH) – w przyjętej od dekad linii or-
zecznictwa, praktykowanej przez wszystkie
pięć trybunałów karnych i uznanej przez
Federalny Trybunał Konstytucyjny
(BVerfG) – ustanowił bardzo rygorystyczne
przesłanki, które muszą być spełnione,
aby uznać, że doszło do «naruszenia pra-
wa» w rozumieniu art. 339 k.k. Chodzi
zatem o «naruszenie prawa», które może
być popełnione tylko przez urzędnika czy
sędziego, który «świadomie i rażąco dys-
tansuje się od prawa, kieruje swoimi dzia-
łaniami jako urzędnik państwowy i zamiast
bazować na przepisach prawa – działa
wg własnego uznania»”. Jest tu mowa
więc nie o błędnym wyroku, który wszak
się zdarza nad wyraz często w każdym
wymiarze sprawiedliwości, a o jawnym
i intencjonalnym złamaniu prawa w celu
pokrzywdzenia strony. Sam przepis jest
używany wyjątkowo rzadko (ok. 30 spraw
od 2006 r. w całych Niemczech). Warto
też pamiętać, że polskie prawo przewiduje
odpowiedzialność sędziego za łamanie
prawa na podstawie art. 231 Kodeksu
karnego, czyli przekroczenia uprawnień
przez funkcjonariusza publicznego. Wydaje
się, że zdecydowana większość stanów
faktycznych, objętych niemieckim art.
339, byłaby objęta normą art. 231 pol-
skiego kodeksu, natomiast wszystkie zda-
rzenia mniejszej wagi, dotychczas niepe-
nalizowane, zostały objęte ustawą kagań-
cową. 

14

THINKZINE, nr 2(116)/2020, luty 2020 www.nowakonfederacja.pl



Myślę, że kwestia różnic ustrojowych
między regulacjami polskimi a francuskimi
i niemieckimi została już dostatecznie
wyjaśniona. Teraz należy podkreślić kon-
tekst i zastanowić się, dlaczego ta ustawa
jest tak kontrowersyjna. Nasz ustawo-
dawca wybrał rozwiązania z poszczegól-
nych krajów, łącząc francuski zakaz z hisz-
pańskimi karami pieniężnymi i dodając
całą masę swoich przepisów, co tworzy
niespotykany miks. I tak do deliktu dys-
cyplinarnego, który podobno jest kopią art.
339 niemieckiego kodeksu karnego do-
pisano, że oprócz oczywistej i rażącej ob-
razy przepisów za delikt uznano również
„odmowę stosowania przepisu ustawy,
jeżeli jego niezgodności z Konstytucją lub
umową międzynarodową ratyfikowaną
za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie
nie stwierdził Trybunał Konstytucyjny”
(art. 107 § 1 pkt. 1 znowelizowanego Prawa
o ustroju sądów powszechnych). W tym
momencie każdy, kto miał choć trochę
do czynienia z prawem Unii Europejskiej,
łapie się za głowę – wszak odmowa za-
stosowania przepisu niezgodnego z pra-
wem UE jest jedną z fundamentalnych
zasad prawnych Unii. TSUE w szeregu
orzeczeń potwierdził, że z wyrażonej w art.
4 ust. 3 traktatu o Unii Europejskiej
zasady lojalnej współpracy wynika zasada
efektywności prawa UE, a w konsekwen-
cji – obowiązek odmowy zastosowania
takiego przepisu. Rząd jednak chce do-
datkowo legitymizować obsadzony przez
siebie Trybunał Konstytucyjny, skoro
uznaje zastosowanie wiążącego nas prawa
unijnego za niedozwolone. 

Pozostaje też koronny argument prze-
ciwników ustawy. Jak wskazują francuscy
prawnicy, we Francji postępowanie dys-
cyplinarne wobec sędziów prowadzi (zgod-
nie z art. 65 Konstytucji) wspomniana
już Najwyższa Rada Sądownictwa, złożona

z I przewodniczącego Sądu Kasacyjnego,
pięciu sędziów wybranych ze swojego gro-
na, przedstawiciel Rady Stanu – swego
rodzaju sądu administracyjnego, której
członkowie też są niezawiśli, pomimo że
są urzędnikami; przedstawiciel palestry
oraz sześć osób niebędących politykami,
wybranych przez obie izby parlamentu
i prezydenta. Nasza izba dyscyplinarna
jest obsadzona sędziami wskazanymi w zu-
pełności przez neo-KRS, a więc przez
organ obsadzony politycznie. Sąd Naj-
wyższy w swojej uchwale wskazał, że nie
jest to sąd w rozumieniu prawa europej-
skiego, przez co nie może wydawać wy-
roków. 

Politycy zapewnili nam wyjątkowo
niestrawną mieszankę, która pod pozorem
wprowadzenia zachodnich standardów
serwuje wybrane rozwiązania, rozszerzone
o radosną twórczość legislatorów z Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości. Niestety, nie-
uznawanie kolejnych wyroków i próba
zablokowania uchwały Sądu Najwyższego
przez Trybunał Konstytucyjny wyimagi-
nowanym sporem kompetencyjnym spra-
wia, że grozi nam dualizm prawny i kom-
pletny paraliż instytucji sądowych. 

Prezydent Andrzej Duda podpisał usta-
wę 4 lutego. Zdecydowana większość jej
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zapisów wchodzi w życie po upływie 7 dni
od dnia ogłoszenia. A gdy ustawa wejdzie
w życie – za próbę ewentualnego sprzeciwu
sędziom grozić będzie wydalenie z zawodu. 
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Niedawne podpisanie umowy na zakup
32 samolotów piątej generacji F-35A za
kwotę około 17,5 mld złotych wywołało
zrozumiałą falę żywych komentarzy. Sta-
liśmy się dziesiątym użytkownikiem tej
platformy w NATO (a czternastym na
świecie). Decyzję tę należy analizować na
wielu płaszczyznach, które tu tylko zostaną
zasygnalizowane. Celem tekstu jest bo-
wiem przedstawienie kilku prowokujących
do dyskusji tez, dotyczących szerszego
kontekstu bezpieczeństwa naszego kraju,
które być może skłonią do dalszej refleksji
na temat polskiej strategii obronnej. Tezą
zasadniczą jest założenie, że priorytetem
dla polskich sił zbrojnych powinno być
rozwijanie zdolności stricte defensywnych,
a dopiero po osiągnięciu ich satysfakcjo-
nującego poziomu – inwestowanie w sys-
temy oferujące zdolności ofensywne.

Jako pozytyw zakupu nowego systemu
uzbrojenia wskazywane jest, że nabycie
F-35A przyczynia się do wzrostu przywo-
ływanej przez premiera Mateusza Mora-
wieckiego, ministra Mariusza Błaszczaka

oraz ambasador Georgette Mosbacher
tzw. interoperacyjności z siłami zbrojnymi
USA. Innymi słowy, siły zbrojne korzys-
tające z tych samych, amerykańskich roz-
wiązań będą mogły ze sobą współdziałać
bez zakłóceń wynikających ze standardu
wykorzystywanego sprzętu. Warto w po-
wyższym kontekście odnotować, że do-
tychczasowe decyzje polskiego MON
w znacznej mierze wpisują się w reko-
mendacje zawarte w publikowanych za
oceanem opracowaniach analitycznych.
Rodzi się jednak poważne pytanie natury
strategicznej, wynikające z faktu, że inte-
roperacyjność nie powinna stanowić celu
samego w sobie: co Polska jest w stanie
poświęcić za możliwość jeszcze płynniejszej
współpracy z siłami zbrojnymi sojuszników? 

F-35 i pytanie o samodzielność

Pytania bezpośrednio związane z umową
na F-35A mogą dotyczyć m.in. sposobu
negocjacji (zawężenie oferty do jednego
typu maszyny), wyboru tej właśnie kon-

błAżeJ SAJdUK
Politolog i historyk myśli politycznej, 
adiunkt w Zakładzie Myśli Politycznej na Wydziale Studiów
Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czy producent samolotów może aktywnie wpływać na ich działanie, np.
czy jest w stanie uniemożliwić start maszyny? Zakup wielu systemów
uzbrojenia z jednego państwa pośrednio wskazuje, że nasza strategia
obronna może być coraz bardziej zależna od decyzji i działań jednego, sil-
niejszego partnera

f-35 a polska samodzielność

https://nowakonfederacja.pl/prztyczek-w-nos-wuja-sama/
https://nowakonfederacja.pl/prztyczek-w-nos-wuja-sama/


kretnej platformy (a nie np. kolejnych F-
16, nawet używanych, czy F-15X), rezyg-
nacji z offsetu (choć deklarowano, że to
będzie kluczowy element), nieobjęcia kon-
traktem systemów uzbrojenia, niewielkiej
liczby części zamiennych (podobnie jak
w przypadku zakupu F-16 w 2002 roku
tylko jeden dodatkowy silnik). Ponadto
w Polsce aktualnie brak infrastruktury
gotowej do obsługi i ochrony tego rodzaju
sprzętu. Niepokój mogą również budzić
również niejasne doniesienia z ostatnich

miesięcy – m.in. niekorzystne opinie Dy-
rektora Prób Państwowych Roberta Beh-
lera, pracującego dla Departamentu Obro-
ny USA, czy raportów norweskich oraz
australijskich odpowiedników polskiej
NIK na temat dostępności i niezawodności
(oraz, pośrednio, kosztów utrzymania)
F-35 (raport norweski jest utajniony).
Osobne, choć retoryczne pytaniem brzmi:
czy tylko jedna opcja polityczna ma prawo
decydować o kwestiach, które wykraczają
swoją wagą poza pozyskanie wyłącznie
nowych zdolności i systemu uzbrojenia,
i które mają de facto charakter geostra-
tegiczny.

Sygnalizując tylko powyższe problemy,
warto odnotować przykład dalekosiężnych
konsekwencji aktualnych decyzji o zakupie
wyłącznie amerykańskich rozwiązań, które
wykraczają poza konkretną decyzję za-
kupową. Chodzi m.in. o przyszłość obecnie
rozwijanych oraz już działających polskich
rozwiązań teleinformatycznych, tworzą-
cych np. system wymiany informacji i za-
rządzania polem walki JAŚMIN. Polska
jest w trakcie pozyskiwania systemów
obrony przeciwrakietowej Patriot oraz
systemu rakietowego HIMARS, który, po-
dobnie jak F-35, będzie zintegrowany
z amerykańskim systemem zarządzania
polem walki IBCS. W związku z tym rodzi
się pytanie, czy Polska wynegocjowała/wy-
negocjuje możliwość „wpinania” w ten
układ rozwijanych nad Wisłą systemów
teleinformatycznych, czy jednak wraz z za-
kupem kolejnych systemów uzbrojenia
zza oceanu polskie rozwiązania nie zostaną
poświęcone na rzecz amerykańskich.

Przechodząc do kwestii samodzielno-
ści, należy wskazać, że zakup wielu sys-
temów uzbrojenia z jednego państwa po-
średnio wskazuje, że nasza strategia obron-
na może być coraz bardziej zależna od
decyzji i działań jednego, silniejszego
partnera. Warto w tym miejscu odnotować
absolutnie dominującą pozycję USA
w przypadku dolara jako światowej waluty
oraz wolności żeglugi – oba są gwaranto-
wane lub dostęp do obydwu ograniczany
jest przez USA. Samoloty F-35 są maszy-
nami „naszpikowanymi” sensorami umoż-
liwiającymi nie tylko bezpośrednie ata-
kowanie celów, ale również prowadzenie
rozpoznania i wskazywanie celów dla in-
nych platform. Jest to szczególnie ważne
w realiach XXI wieku, w którym znaczenie
oprogramowania dla zdolności bojowych
nieustannie rośnie. W 2017 roku Norwegia
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wskazywała, że niektóre z pozyskanych
F-35A przesyłały wrażliwe dane bezpo-
średnio do serwerów producenta. Infor-
macje były przekazywane przez system
oparty o sztuczną inteligencję, zarządzający
podzespołami samolotu. Celem tego pro-
cesu miało być podnoszenie efektywności
wykorzystywania maszyny (aktualnie ten
system – ALIS – będzie do końca 2022
roku wymieniany na nowy – ODIN). In-
cydent ten pozwala sformułować pytanie,
w jakim stopniu producent F-35, którego
kod źródłowy liczy ponad 8 milionów
linii kodu (cztery razy więcej niż opro-
gramowanie F-22) jest w stanie aktywnie
wpływać na jego działanie, w tym czy ob-
razowo rzecz ujmując jest np. w stanie
uniemożliwić start maszyny? Będąc do-
stawcą części i czynności związanych
z utrzymaniem samolotu, jego producent
posiada wpływ na sprawność maszyny
(która może wynikać z kwestii czysto tech-
nicznych i nie mieć politycznego wymiaru). 

Generalnie dostęp do systemów uzbro-
jenia oraz możliwość nieskrępowanego
ich wykorzystania mogą być z różnych
powodów ograniczane, a im mniej tego
typu ograniczeń, tym większy poziom sa-
modzielności danego państwa. Samo-
dzielność może być stopniowalna. Ponadto
w zależności od poziomu może ona doty-
czyć wymiarów politycznego, strategicz-
nego, operacyjnego (teatr działań wojen-
nych) i taktycznego. Wszystkie te poziomy
przenikają się wzajemnie, a braki na któ-
rymkolwiek z nich promieniują na po-
zostałe osłabiając je.

Poziomy samodzielności

Możliwości, jakimi dysponują decydenci,
tworzą poziom samodzielności politycznej,
który określany bywa również mianem
podmiotowości politycznej. Ograniczany

jest on wieloma czynnikami, oprócz geo-
graficznych – również uwarunkowaniami
międzynarodowymi natury prawnej (m.in.
umowy i traktaty międzynarodowe) oraz
natury nieformalnej, np. naciskami, przy-
bierającymi różną postać. Polska sytuacja
geostrategiczna uwarunkowana jest przez
trzy zasadnicze fakty. Po pierwsze – jes-
teśmy państwem za małym, żeby być du-
żym graczem, i za dużym – by zachowywać
się jak państwo małe. Po drugie – grani-
czymy z Federacją Rosyjską, która nie
ma zahamowań przed dokonywaniem si-
łowych zmian status quo. Po trzecie –
naszym sąsiadem są też Niemcy, zainte-
resowane poprawą stosunków gospodar-
czych z Rosją. Wszystko to powoduje, że
Waszyngton jest dla nas oczywistym, acz
trudnym atlantyckim sojusznikiem. Trud-
ność może w przyszłości wynikać z faktu,
iż USA, kontynuując ograniczanie eks-
pansji Chin, będzie szukało do tego zadania
możliwie najsilniejszych partnerów,
a wówczas, w sytuacji strategicznego wy-
zwania, Polska może stracić na znaczeniu
na rzecz Rosji. Nawet jeśli możliwość
osłabienia polsko-amerykańskiej współ-
pracy w zakresie bezpieczeństwa wydaje
się obecnie mało prawdopodobna, nie
może być odrzucana w namyśle nad stra-
tegią obronną naszego kraju.

Z samodzielnością polityczną wiąże
się rodzaj działań, które są możliwe do
podjęcia przez siły zbrojne danego pań-
stwa. W polskim kontekście geostrate-
gicznym w szczególności dotyczy to po-
siadania systemów uzbrojenia zdolnych
do wykonania uderzenia odwetowego
poza terytorium naszego kraju, co można
traktować jako probierz poziomu samo-
dzielności. Wydaje się, że pozyskiwanie
takich zdolności przez nasz kraj jest jed-
nym z nielicznych przykładów ponadpar-
tyjnego kompromisu. Siły Zbrojne RP od
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2014 roku są bowiem w trakcie pozyski-
wania i wdrażania systemów zdolnych
razić przeciwnika poza granicami naszego
kraju. Chodzi tu m.in. o 38 pocisków
JASSM o zasięgu ok. 370 km oraz 70
JASSM-ER o zasięgu ok. 1000 km i o wy-
rzutnie HIMARS z 30 pociskami ATACMS
o zasięgu ok. 300 km. W tym miejscu na-
leży odnotować, że choć wejście w posia-
danie broni atomowej i środków do jej
przenoszenia zdolnych przetrwać pierwsze
uderzenie przeciwnika byłoby ze względu
na jej unikatowy charakter elementem
radykalnie zmieniającym samodzielność
polityczną, to koszty zarówno polityczne,
jak i ekonomiczne takiej decyzji wydają
się przeważać korzyści płynące z tego roz-
wiązania.

Samodzielność operacyjna oznacza
autonomię w teatrze wojennym w zakresie
realizacji wyznaczonych celów strategicz-
nych. Probierzem jakości tego typu sa-
modzielności jest m.in. rozbudowa od-
porności państwa (zarówno w sferze woj-
skowej jak i cywilnej) na sytuacje kryzy-
sowe włącznie z wojną oraz posiadanie
planów obronnych gwarantujących prze-
trwanie społeczeństwa. W tym miejscu
warto odnotować, iż formowana w naszym
kraju od 2018 roku czwarta dywizja (18
Dywizja Zmechanizowana) od samego
początku jest wzorowana na rozwiązaniach
amerykańskich i tworzona z myślą o kom-
patybilności w zakresie procedur i sprzętu
głównie z amerykańskimi odpowiednikami. 

Samodzielność taktyczna oznacza dys-
ponowanie zdolnościami (systemami
uzbrojenia) dającymi możliwość skutecznej
realizacji zaplanowanych manewrów i pro-
wadzenia walki, bez konieczności pomocy
zewnętrznej. Samodzielność na tym po-
ziomie oznacza również samowystarczal-
ność w zakresie wytwarzania kluczowych
systemów uzbrojenia lub co najmniej po-

siadanie infrastruktury niezbędnej do
podtrzymywania zdolności (części za-
mienne, serwis, amunicja, itd.). Problemy
z samodzielnością na poziomie taktycznym
rzutują na nadrzędne poziomy samodziel-
ności, ponieważ ograniczają decydentom
i wojskowym dostępne możliwości. Tra-
gicznym przykładem naszej niesamodziel-
ności na tym poziomie był m.in. los Piotra
Stańczaka, polskiego geologa porwanego,

a następnie zamordowanego w 2008 roku
przez talibów. Pozostaje ufać, że w drugiej
dekadzie XXI wieku (czy to ze względu
na nasze zdolności czy sojusznicze alianse)
podobna sytuacja nie mogłaby mieć miejs-
ca, a państwo polskie efektywnie upom-
niałoby się o własnego obywatela. 

Należy wyraźnie podkreślić w tym
miejscu, że na niesamodzielność na wszyst-
kich tych poziomach narażona jest więk-
szość państw i sił zbrojnych na świecie.
Dla przykładu, na początku stycznia tego
roku został ujawniony raport Bundes-
wehry, wskazujący, że w listopadzie 2019
roku z powodu niesumienności podwy-
konawcy odpowiedzialnego za serwis je-
dynie 15% uderzeniowych śmigłowców
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Tiger oraz jedynie 12% śmigłowców trans-
portowych NH90 było zdolnych do akcji.
Innym przykładem konsekwencji niesa-
modzielności na poziomie operacyjnym
może być (domniemane) przekazanie Fe-
deracji Rosyjskiej przez Izrael kodów do-
stępu do gruzińskich bezzałogowców pod-
czas konfliktu w 2008 roku, przez co ma-
szyny te nie były w stanie wykonywać
swoich zadań, a niektóre – nawet oderwać
się od ziemi. Innym przykładem ograni-
czonej samodzielności jest konflikt w Don-
basie i Ługańsku w 2014 roku. W trakcie
tego konfliktu Ukraińcy co prawda otrzy-
mywali zdjęcia satelitarne od swoich za-
chodnich sojuszników, ale z obawy o zbyt-
nią eskalację konfliktu, ich dostarczanie
odbywało się z wielogodzinnym opóźnie-
niem (często liczonym w dniach). Na tym
oczywiście jeszcze bardziej cierpiała i tak
ograniczona skuteczność ukraińskich dzia-
łań obronnych. Z kolei ilustracją próby
podnoszenia poziomu własnej autonomii
na poziomie taktycznym jest np. „turki-
zacja” w 2011 roku oprogramowania wy-
korzystywanego przez samoloty F-16 tu-
reckich sił zbrojnych. 

Wnioski płynące z powyższych przy-
kładów w naszych warunkach można
sprowadzić do kluczowych dwóch pytań:
Właściwie do jakiego konfliktu przygoto-
wują się polskie siły zbrojne? Na jakiego
rodzaju samodzielność możemy sobie po-
zwolić? Obecnie nie jesteśmy samodzielni
na żadnym ze wskazanych poziomów, co
stanowi pewną stałą w polityce obronnej
III RP po 1999 roku (wstąpienie do
NATO). Członkostwo Polski w NATO i UE
wraz z wynikającymi z tego zobowiąza-
niami i ograniczeniami samodzielności
politycznej oraz suwerenności jest ko-
rzystne dla naszego kraju, ale nie wyklucza
budowy samodzielności na pozostałych
poziomach.

Alternatywna geostrategia Polski

Państwa można pogrupować ze względu
na to, jakie zdolności we własnych siłach
zbrojnych rozbudowują (ofensywne czy
defensywne) oraz jakiego rodzaju doktrynę
ich wykorzystania przyjmują (ofensywną
czy defensywną). Choć współcześnie gra-
nica pomiędzy systemami ofensywnymi
a defensywnymi zaciera się, to wciąż moż-
liwa jest klasyfikacja przynajmniej części
z nich. Niestety, jak wskazywałem powyżej,
polska sytuacja geostrategiczna nie jest
korzystna. Naszym sąsiadem jest Federacja
Rosyjska, czyli państwo rozbudowujące
w sposób spójny własne zdolności ofen-
sywne, posiadające ofensywną doktrynę
wojenną, a na domiar złego zaliczane do
kategorii państw rewizjonistycznych –
kontestujących obecne status quo. Na na-
szą korzyść może działać fakt, iż Kreml,
poza wewnątrzkrajowymi przesłankami
(odbudowa poparcia dla obecnej władzy)
nie ma powodu, by nas zaatakować (nie
wspominając o okupacji naszego teryto-
rium). Polska z kolei jest przykładem
państwa, które próbuje z kraju o defen-
sywnym potencjale wojskowym i obronną
doktryną przeistoczyć się w kraj z wciąż
obronną doktryną, ale dysponujący do-
celowo ofensywnymi systemami uzbro-
jenia (tzw. „Polskie Kły”).

Bezpieczeństwo państwa buduje się
w oparciu o własne siły zbrojne i ich zdol-
ność do odstraszania. Pomoc sojuszników
jest bardzo istotna, ale nie może wyczer-
pywać aspiracji w tym aspekcie. Rozróżnia
się co najmniej dwa rodzaje strategii od-
straszania. Pierwsza oparta jest na wy-
wołaniu lęku u agresora przed karą –
stratami własnymi, jakie może spowodo-
wać odpowiedź zaatakowanego. Druga
odmiana strategii odstraszania polega na
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obniżaniu zysków, jakie agresorowi daje
atak na broniące się państwo. Problem
z odstraszaniem przez karanie jest usta-
lenie poziomu kary na poziomie wystar-
czającym, by zniechęcić agresora (naj-
częściej wchodzi w grę zniszczenie zaplecza
strony atakującej, umożliwiającego agre-
sję). W aktualnej sytuacji Polska dostępne
zasoby powinna przeznaczać na różne
aspekty drugiego typu odstraszania. Z tego
powodu przeznaczanie znacznych środków
na pozyskiwanie zdolności, których wy-
korzystanie na polu walki będzie wątpliwe,
może być kwestionowane. Wątpliwość
wynika z faktu, iż dysponując niewielkim
arsenałem środków ofensywnych w ra-
mach „Polskich Kłów”, koncepcja odstra-
szania przez karanie nie może być sku-
teczna wobec Rosji, państwa uzbrojonego
w duże ilości systemów antydostępowych
światowej klasy. Ponadto wadliwość tej
koncepcji podważa możliwa reakcja samej
Federacji Rosyjskiej, państwa posiadają-
cego arsenał atomowy oraz koncepcje
użycia go do deeskalacji przez eskalację
(np. poprzez wykorzystanie ładunku ato-
mowego do wygenerowania impulsu elek-
tromagnetycznego, zdolnego zniszczyć in-
frastrukturę teleinformatyczną, ale niewy-
mierzonego bezpośrednio w społeczeństwo). 

Podnoszenie kosztów agresji w ramach
drugiego rodzaju odstraszania może od-
bywać się w różny sposób. Zasadniczo
celem jest wywołanie przeświadczenia,
popartego rzeczywistymi zdolnościami,
że sam atak oraz okupacja danego terenu
będą nieopłacalne. Narzędziem uwiary-
gadniającym taką strategię są m.in. de-
fensywne systemy uzbrojenia, zwłaszcza
te ograniczające dostęp. Na tym polu pol-
skie państwo podjęło już pewne konkretne
działania. Przywołamy tu trzy przykłady.
Efektem podjętych działań było pozyskanie
od 2013 roku w sumie dwóch dywizjono-

wych systemów rakietowych NSM, chro-
niących nasze wybrzeże (tu warto odno-
tować, że w ramach offsetu Polska zyskała
zdolności związane z produkcją, serwi-
sowaniem i certyfikacją pocisków rakie-
towych). Ponadto od 2017 roku rozpoczęto
formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej,
mających de facto stanowić „asymetrycz-
ną” odpowiedź na hybrydowe działania
armii Federacji Rosyjskiej na Ukrainie.
Trzecim przykładem jest zainicjowana
w 2018 roku dostawa (zaledwie) dwóch
baterii rakiet Patriot (niestety, zakup sa-
molotów F-35 prawdopodobnie zamrozi
pozyskanie deklarowanych kolejnych sze-
ściu baterii). 

Polska, chcąc zbudować spójną stra-
tegię obrony kraju i jego obywateli, po-
winna, nie lekceważąc potencjału, jaki
daje posiadanie ofensywnych systemów
odstraszania, priorytetem uczynić jednak
rozwijanie zdolności defensywnych. Do-
piero po ich zagwarantowaniu środki po-
winny płynąć na inne bardziej ofensywne
zdolności. Kluczowe powinny być dla nas
posiadanie odpowiedniej liczby baterii
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rakiet Patriot (mówi się o co najmniej
16), pozyskiwanych w ramach programu
„Wisła” oraz systemów obrony przeciw-
lotniczej średniego i bardzo krótkiego za-
sięgu, rozwijanych w ramach programu
„Narew” i wdrażanych w ramach progra-
mu „Poprad”. Siły Zbrojne RP muszą też
dysponować własnym satelitarnym zwia-
dem optoelektronicznym oraz efektyw-
nymi systemami przeciwpancernymi. Te
systemy mają ograniczać dostęp do prze-
strzeni powietrznej naszego kraju, umoż-
liwić monitorowanie sytuacji na terenie
innych państw i skuteczne zwalczanie
współczesnych czołgów. Nie pozwoli to
jednak bezpośrednio ograniczyć nega-
tywnych skutków istnienia przesmyku
suwalskiego. Same te systemy nie będą
też stanowić wystarczającego zabezpie-
czenia granicy z Białorusią, która niestety
może stać się kiedyś miejscem stacjono-
wania rosyjskich oddziałów. Ze względu
na ukształtowanie terenu, obszar północ-
no-wschodniej Polski z jednej strony może
sprzyjać prowadzeniu działań obronnych,
z drugiej nie pozwala jednak na traktowanie
go jako elementu polskiej „głębi strate-
gicznej”, którą należy dopiero „zagęścić”. 

Zagęszczanie głębi strategicznej

Zagęszczanie, czyli tworzenie warunków,
w których pokonywanie przestrzeni dla
sił zbrojnych agresora jest trudniejsze,
powinno składać się z dwóch współgra-
jących elementów. Po pierwsze, z obrony
polskiego nieba systemami zdolnymi zwal-
czać środki napadu powietrznego poten-
cjalnego agresora. Jak już wspominałem,
proces pozyskiwania tych zdolności ma
miejsce, choć tempo jest niezadowalające,
a powinien to być absolutny priorytet.

Drugim elementem powinno być stwo-
rzenie przez państwo polskie rozbudo-

wanej sieci różnego rodzaju infrastruktury
obronnej na miarę XXI wieku, rozciąga-
jącej się wzdłuż wschodniej granicy na-
szego kraju. Jej budowę powinno się roz-
począć od granicy z obwodem kalinin-
gradzkim.

Katalog domen, w których współcześ-
nie toczone są działania wojenne jest bar-
dzo szeroki, obejmuje bowiem co najmniej
ląd, wodę (a także przestrzeń pod jej po-
wierzchnią), powietrze, kosmos (NATO
uznało go za domenę operacji obronnych
w trakcie niedawnego szczytu w Londynie
w grudniu 2019 roku, w tym samym czasie
USA powołały Siły Kosmiczne jako od-
dzielny rodzaj sił zbrojnych), cyberprzest-
rzeń, pole elektromagnetyczne, sferę in-
formacyjną (noosferę). Opanowywanie
przez człowieka kolejnych sfer następowało
wraz z rozwojem techniki. Powyższe wy-
liczenie nie jest jednak kompletne, brakuje
w nim jeszcze co najmniej jednej, często
pomijanej domeny – przestrzeni znajdu-
jącej się pod powierzchnią ziemi. Nie za-
pomnieli o niej główni oponenci USA,
jak bowiem wskazują sami Amerykanie,
obecnie na świecie istnieje co najmniej
10 000 podziemnych instalacji o znaczeniu
militarnym. W 2018 roku Pentagon na
przeszkolenie w walce pod ziemią 26 z 31
brygad bojowych wydał ponad pół miliarda
dolarów (572 mln USD). Nic w tym dziw-
nego, ponieważ tylko schodząc pod ziemię
można zabezpieczyć się przed większością
typów uzbrojenia. Ponadto dużo trud-
niejsze jest również śledzenie aktywności
mającej tam miejsce. Wnioski z tego moż-
na wyciągnąć również nad Wisłą.

Nawet jeśli przyjmie się, że celem na-
szej wojny obronnej miałoby być oczeki-
wanie na sojuszników, to infrastruktura
taka powinna pozwolić na skuteczne spo-
wolnienie postępów nacierającego prze-
ciwnika. Co istotne, mając defensywny
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charakter, nie tworzyłaby ona niepotrzeb-
nego dysonansu pomiędzy realnymi zdol-
nościami naszych sił zbrojnych a strategią
obronną państwa. Powyższy pomysł ma
jeden poważny negatywny polityczny
aspekt. Skutkiem takiej inicjatywy byłoby
de facto odcięcie się od sojuszników z pań-
stw bałtyckich i wysłanie sygnału, że
Polska w warstwie militarnej skoncentruje
się na własnym bezpieczeństwie. Na mar-

ginesie: nie byłoby to sprzeczne z założe-
niami realizmu w polityce międzynaro-
dowej (w wydaniu państwa średniego). 

Warto też pamiętać, że przed laty to
dzięki umocnieniom, wzniesionym z ini-
cjatywy marszałka Carla von Mannerhei-
ma, Finlandii udało się skutecznie po-
wstrzymywać ataki Armii Czerwonej i osta-
tecznie obronić niezależność. 
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„Zawsze mnie zastanawiało, że fascynują
nas «twardzi realiści», głoszący zasady
polityki globalnej, zgodnie z którymi taka
np. Polska w zasadzie nie ma prawa istnieć
jako państwo, nie mówiąc o byciu w UE
czy NATO” – napisał na Twitterze były
szef Ośrodka Studiów Wschodnich Olaf
Osica. Skomentował w ten sposób wywiad
z Johnem Mearsheimerem w „Dzienniku
Gazecie Prawnej”, przeprowadzony przy
okazji wizyty profesora w Polsce i prze-
tłumaczenia na nasz język jego klasycznej
już książki „Tragizm polityki mocarstw”. 

I byłaby to tylko kolejna – moim zda-
niem głęboko błędna – krytyka realizmu
politycznego i jego największej żyjącej
ikony, gdyby nie dwie znacznie ważniejsze
sprawy. Pierwsza: mówi to jeden z naj-

wybitniejszych analityków spraw między-
narodowych w Polsce, i wieloletni szef
ośrodka najlepszego spośród dysponują-
cych wielomilionowymi budżetami think
tanków, zajmującego się sprawami za-
granicznymi nad Wisłą. Druga: ten argu-
ment słyszałem już setki, jeśli nie tysiące
razy, najczęściej ze strony dominującego
establishmentu analitycznego i dyploma-
tycznego. Jest popularny zwłaszcza w wy-
daniu ekspertów PISM i OSW, do których
codziennych zadań należy przygotowy-
wanie opracowań i rad dla decydentów.
Sam jego autor powtarza go zresztą w róż-
nych publicznych wystąpieniach. Jest za-
tem – przyjmijmy na potrzeby tego tek-
stu – Osica indywidualny i Osica zbiorowy.
Ten drugi to po prostu dominująca frakcja

bArtłOmieJ rAdzieJeWSKi
Dyrektor „Nowej Konfederacji”

Dominujące w Polsce elity głęboko się mylą, jeśli sądzą, że realizm poli-
tyczny można tak po prostu odrzucić. Nie – o ile prawdziwie wyjaśnia on
przynajmniej ważną część rzeczywistości. W każdym razie – nie bezkarnie 

życzenia nie zastąpią nam rzeczywistości

https://nowakonfederacja.pl/tragizm-polityki-mocarstw-wyklad-prof-johna-j-mearsheimera/


polskich elit analitycznych i dyploma-
tycznych, które pierwszy symbolizuje.
Będę polemizował z obydwoma jedno-
cześnie. 

Zostawmy na boku tezę ex-szefa OSW,
jakoby z realizmu Mearsheimera miała
wynikać niemożność istnienia Polski czy
innych krajów: to raczej mocno przejas-
krawiony wniosek z tez profesora wska-
zujących, że problem przetrwania jest
stale obecny w stosunkach międzynaro-
dowych, a najlepszą jego gwarancją jest
potęga. Esencję antyrealistycznego argu-
mentu Osicy najlepiej chyba oddają jego
słowa: „takie myślenie i taki ład globalny
nie jest w naszym interesie”. Stoją za
nimi trzy bardzo daleko idące założenia.
Po pierwsze, idee są pierwotne wobec
ładu międzynarodowego: to one bardziej
kształtują go niż na odwrót. Po drugie,
możemy i powinniśmy wybierać takie
idee – w tym teorie stosunków między-
narodowych – które najlepiej służą naszym
interesom. Po trzecie, zgodnie z tym ro-
zumowaniem Polska, jako państwo sto-
sunkowo niewielkie i słabe, powinna od-
rzucić realizm polityczny, gdyż ten nie
tyle (czy nie tylko) opisuje rzeczywistość,
co ją kreuje. A ponieważ operuje przede
wszystkim kategoriami rywalizacji mo-
carstw i polityki siły, tworzy globalny po-
rządek niekorzystny dla Polski. Ze względu
na naszą słabość lepiej nam bowiem w ła-
dzie światowym opartym na prawie, in-
stytucjach, współzależnościach i współ-
pracy. 

Wszystkie trzy założenia są głęboko
błędne, wpisując się par excellence w kon-

struktywistyczną, i częściowo w klasycznie
liberalną teorię stosunków międzynaro-
dowych. Przyjrzyjmy się im po kolei. Po
pierwsze, idee mają jedynie bardzo ogra-
niczony wpływ na kształt porządku mię-
dzynarodowego. Są przeważnie co najwyżej
modyfikatorem, a nie kreatorem. A gdy
występują okazjonalnie w poważniejszej
roli, usiłując przełamać odwieczne reguły
realizmu politycznego, tworzą układy nie-
stabilne i nietrwałe. Przykładem jest ład
wersalski po I wojnie światowej, zbudo-
wany w dużej mierze na idealizmie ame-
rykańskiego prezydenta Woodrowa Wil-
sona. Porządek ten zaczął się załamywać
niemal natychmiast po powstaniu, a osta-
tecznie upadł po zaledwie dwudziestu latach. 

Zależność jest odwrotna: popularność
zyskują takie idee, które najlepiej służą
dominującym w danym układzie między-
narodowym interesom, w tym przede
wszystkim dominującym w nim mocar-
stwom. Globalny sukces liberalnego po-
rządku międzynarodowego ostatnich de-
kad może skłaniać – i wielu skłania – do
odwrotnego rozumowania, które jednak
pomija fakt, że ta kariera liberalizmu
i konstruktywizmu była możliwa głównie
dzięki potędze Stanów Zjednoczonych
(oraz ich sojuszników). W chwili, gdy ta
potęga zaczęła – w kategoriach względ-
nych – maleć, rozpoczął się najpierw stop-
niowy, a ostatnio coraz bardziej gwałtowny
kryzys pozimnowojennego ładu między-
narodowego oraz wspierających go ideo-
logii. Przyśpieszenie tego procesu jest po-
chodną faktu, że świadomie pozostające
przez dłuższy czas w cieniu Chiny – stały
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się wielkim mocarstwem. Otwarcie ry-
walizującym z USA i dysponującym po-
równywalną potęgą.

Zatem to struktura systemu między-
narodowego jest pierwotna w stosunku
do dominującej w nim ideologii, nie od-
wrotnie. To zaś odsyła nas właśnie do
realizmu politycznego, który od czasu
Kennetha Waltza właśnie z analizy struk-
tury międzynarodowego (nie)ładu wy-
chodzi z wyjaśnianiem politycznej rze-
czywistości.

W związku z tym, po drugie, nie mo-
żemy tak po prostu wybrać sobie teorii
politycznej dla nas najwygodniejszej. Prze-
de wszystkim musimy zrozumieć rzeczy-
wistość, by jak najmniej nas niemile za-
skakiwała. I tu pojawia się dylemat, która
teoria najlepiej ją opisuje. Moim zdaniem,
przy wszystkich, niebagatelnych wadach,
jest nią realizm ofensywny, przez lata wy-
śmiewany, a dziś wychodzący na proroczy.
Ale być może ktoś jest w stanie wykazać,
że jest inaczej.

Czym innym jest natomiast ideologia,
którą najwygodniej się posługiwać naszym
politykom dla realizacji celów państwa.
Ta może być inna niż samo rozumienie
rzeczywistości, jeśli tego wymaga racja
stanu. Tych dwóch sfer – intelektualnej
i politycznej – nie należy jednak mieszać,
co niestety jest permanentne w polskim
życiu intelektualnym.

Dlatego, po trzecie, realizmu politycz-
nego – o ile prawdziwie wyjaśnia przy-
najmniej ważną część rzeczywistości –
nie można tak po prostu odrzucić. W każ-
dym razie – nie bezkarnie. Nasze elity
mają jednak bardzo długą tradycję jego
odrzucania, która, „dozbrojona” ostatnio
przez liberalne i konstruktywistyczne złu-
dzenia, wciąż trzyma się bardzo mocno,

jak widać. Starałem się historię tej tradycji
opisać w e-broszurze „Długi Wrzesień
‘39”. Teraz zaryzykuję tezę, że ta osobliwa
tradycja polskich złudzeń odpowiada także
za takie błędy geostrategiczne, jak nie-
zniszczenie Prus w wieku XVI, niezneut-
ralizowanie Moskwy w wieku XVII, oca-
lenie potęgi Austrii w wieku XVIII. Gdyby
nasze ówczesne elity rozumowały w ka-
tegoriach racji stanu, rywalizacji mocarstw,
potęgi i regionalnej hegemonii, nie po-
pełniłyby żadnego z tych kardynalnych
błędów.

To oczywiście nie znaczy, że nasi po-
litycy powinni popierać na arenie mię-
dzynarodowej porządek oparty na sile
i strefach wpływów. Absurdalny byłby to
wniosek, mylący – ponownie – analizę
z polityką. Znaczy to tyle, że tak ludzie
intelektu, jak i politycy, musza rozumieć
realną politykę – taką, jaka jest, a nie
taką, jaką chcieliby widzieć. Wtedy dopiero
próby przekształcania ładu międzynaro-
dowego zgodnie z polskim interesem mają
jakiekolwiek szanse powodzenia.

To fundamentalnie ważne w dobie po-
wracającej brutalizacji i anarchizacji ładu
światowego. Problem przetrwania jest
trwale wpisany w historię Polski. Tak
samo jak to, że gdy nasze elity o nim za-
pominają, Polska przestaje istnieć. 
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Prezydent Francji Emmanuel Macron za-
inicjował w zeszłym tygodniu nie tylko
odwilż w relacjach z Polską, ale też zaczął
nową fazę swojej gry na skalę europejską.
Już jego wizyta w naszym kraju była
ważna nie tylko dla relacji dwustronnych,
ale też dla całej Unii. Macron zapowiadał
reaktywację Trójkąta Weimarskiego, mó-
wił o triumwiracie francusko-niemiecko-
polskim jako potencjalnie przywódczym
dla całej Wspólnoty, sygnalizował rozpo-
częcie debaty o europejskim odstraszaniu
nuklearnym. Kwestię bezpieczeństwa roz-
winął podczas piątkowej prezentacji uak-
tualnionej francuskiej doktryny obronnej
w paryskiej Szkole Wojennej. 

Z dużej chmury mały deszcz

Jak zwykle u prezydenta Macrona, przy
obu okazjach padło wiele pięknych, sta-
rannie dobranych słów, składających się
na strzeliste wizje przyszłości. Któż w Unii
nie chciałby silnej Europy, zdolnej samo-
dzielnie się bronić, i to nie tylko przed
wrogimi potencjałami nuklearnymi, ale

też przed chińską penetracją technolo-
giczną i kapitałową oraz rosyjskimi inge-
rencjami teleinformatycznymi? O tym
przywódca V Republiki długo mówił
w Szkole Wojennej, przez wszystkie przy-
padki odmieniając „odpowiedzialność za
międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo”
i odpowiedzialność Francji „jako państwa
nuklearnego”. 

Między tą piękną wizją a jej wcieleniem
w życie jest jednak długa i wyboista droga.
Jak wyboista, mogliśmy zaobserwować
na przestrzeni ledwie kilku dni: będąc
w Polsce, Macron zapowiedział na piątek
przedstawienie zasad, na jakich Francja
może bronić swoich partnerów przy użyciu
własnej broni jądrowej. Zabrzmiało to
elektryzująco w kontekście tego, jak wiele
mówił wcześniej i teraz o rosnącej mię-
dzynarodowej niepewności, wątpliwo-
ściach co do przyszłości NATO i roli USA
w Europie. Zabrzmiało jak zapowiedź
sformułowania zarysu alternatywy – czy
też fundamentalnego uzupełnienia – dla
dotychczasowego systemu bezpieczeństwa
poprzez stworzenie jego realnego euro-

bArtłOmieJ rAdzieJeWSKi
Dyrektor „Nowej Konfederacji”

Większa Francja – to cel podstawowy. W każdym scenariuszu, od rozkwitu
aż po rozpad UE i NATO. Zastanówmy się w Polsce, jak możemy na tym
skorzystać

macron gra bronią nuklearną. O co?

https://www.rp.pl/Polityka/302039919-Koniec-zimy-w-relacjach-Polski-z-Francja.html


pejskiego filaru w postaci odstraszania
nuklearnego. Jednak w piątek w Paryżu –
w najbardziej interesującym dla Polski
aspekcie – Macron powtórzył jedynie
francuskie zobowiązania wynikające
z członkostwa w NATO i sposoby opero-
wania bronią jądrową znane już z fran-
cuskiej doktryny obronnej. Nic nowego,
jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski i in-
nych krajów naszego regionu, szczególnie
dotkniętych przez ów wzrost międzyna-
rodowej niepewności, co Macron pod-
kreśla i dobrze rozumie. Z dużej chmury
mały deszcz.

Czy możemy się spodziewać więcej
w dłuższej perspektywie? Też raczej nie.
Po pierwsze, francuski potencjał jądrowy
jest stosunkowo niewielki (ok. 300 głowic,
wobec ponad 6 tys. w posiadaniu tak
Rosji, jak USA) i mało elastyczny: ma
charakter strategiczny, nie taktyczny, czyli
nie jest odpowiedzią m.in. na rozbudo-
wywane przez Kreml zdolności do doko-
nania bardzo ograniczonych ataków np.

na infrastrukturę krytyczną. Po drugie,
Macron nie tylko nie przedstawił sposobu
zmiany tego stanu rzeczy, ale mówił wręcz
o redukcji francuskiego arsenału. Po trze-
cie, kusząc z jednej strony sygnałami za-
pewnienia bezpieczeństwa Europie Środ-
kowo-Wschodniej, z drugiej – wskazując
na potrzebę zacieśnienia relacji wojsko-
wo-strategicznych z Rosją, prezydent
Francji sięga prawą ręką do lewej kieszeni
i sam sobie przeczy. Na dziś wiązanie
z tym większych nadziei polskich wygląda
na równie zakorzenione w rzeczywistości,
co wiara w odbudowę wielkiej Polski przez
Napoleona I, w walne wsparcie powstania
styczniowego ze strony Napoleona III,
czy w powstrzymanie przez Francję III
Rzeszy. Historia wiele nas tu uczy, a do-
świadczenia przeszłości wynikają z geo-
polityki: interesy Paryża były i nadal są za-
sadniczo odmienne niż interesy Warszawy. 

Macron chwyta wiatr w żagle

Nuklearne deklaracje Macrona wpisują
się w kilka kontekstów. Po pierwsze, w lu-
tym 2021 roku upływa ważność tzw. no-
wego układu START, czyli amerykańsko-
rosyjskiego porozumienia co do dalszej
redukcji i ograniczenia zbrojeń strate-
gicznych. Macron przestrzega przed roz-
przestrzenianiem broni nuklearnej i es-
kalacją jądrowego wyścigu zbrojeń oraz
chce, aby UE była współsygnatariuszem
następnego porozumienia w tej sprawie.
Po drugie, po brexicie Francja będzie je-
dynym członkiem Unii posiadającym broń
atomową. Po trzecie, już wyczuwalna jest
tendencja do proliferacji. Należą do niej:
generalne poluzowanie międzynarodo-
wego reżimu kontroli zbrojeń konwen-
cjonalnych; niedawne wypowiedzenie
przez USA traktatu INF o likwidacji i nie-
używaniu pocisków balistycznych pośred-
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niego i średniego zasięgu, nieobejmującego
Chin i nieprzestrzeganego przez Rosję;
dyskusje o wejściu w posiadanie broni
jądrowej w kolejnych krajach; ogólna
erozja jednobiegunowego ładu między-
narodowego. Po czwarte, francuski arsenał
nuklearny wymaga kosztownej moderni-
zacji w perspektywie kilku lat. Po piąte,
Macron doświadczył na razie porażki
w swoich próbach przeprowadzenia znacz-
nie ściślejszej integracji europejskiej
w oparciu o strefę euro. Po szóste i nie
najmniej ważne: porządek światowy coraz
wyraźniej się chwieje.

Zapraszając inne kraje Unii do dyskusji
o europeizacji francuskiego arsenału jąd-
rowego i do udziału w ćwiczeniach uży-
wania tej broni oraz redefiniując żywotne
interesy Francji jako mające także wymiar
europejski, Macron chwyta więc chwilę
i nowy wiatr w żagle. W każdym nowym
rozdaniu w Europie Francja będzie bardzo
ważna. A wobec nikłego potencjału woj-
skowego Niemiec może być w pewnych
okolicznościach nawet najważniejsza, a co
najmniej – może zmniejszyć dystans,
który dzieli ją od Berlina w kategoriach
gospodarczych i ludnościowych. Sprzy-
jałoby temu zwłaszcza zdyskontowanie
jej potencjału nuklearnego. Moment na
podniesienie tematu jest dogodny: z po-
wyższych roztrząsań wynika przecież, że
albo zmierzamy do wzrostu chaosu w tej
dziedzinie, albo do reorganizacji systemu.
Francja daje do zrozumienia, że w każdym
wariancie trzeba się z nią liczyć. A że jej
arsenał jądrowy tak czy inaczej trzeba
dofinansować…

Francja to ciekawy kierunek

Macron zdaje się przy tym grać jedno-
cześnie na dwóch fortepianach. Na unij-
nym – uderzając w miłe wielu duszom

tony ściślejszej integracji i solidarności.
Ale i post- lub pozaunijnym: jeśli z po-
głębienia Wspólnoty nic nie będzie albo
wręcz nastąpi jej dalsza erozja, to wszyscy
powinni pamiętać, że Francja pozostaje
potęgą, także nuklearną. Podobnie
z NATO. Z pewnością możemy się od
Macrona uczyć, jak dbać o interesy naro-
dowe w aurze troski o wspólne dobro Eu-
ropy, a nawet Zachodu.

Polskie władze powinny patrzeć na
nuklearne enuncjacje Macrona sceptycz-
nie, ale przychylnie. Jeśli rzeczywiście
chce eksportować bezpieczeństwo, musi
pokazać konkrety i rozwikłać sprzeczności.
Jeśli nie, pozostaje interesującym part-
nerem w obszarze know how – jądrowego,
wojskowego, a zwłaszcza cywilnego. Jak
również w wymiarze konwencjonalnego
bezpieczeństwa, o czym świadczą zeszło-
tygodniowe deklaracje polsko-francuskie
o możliwym dołączeniu Warszawy do
projektu europejskiego czołgu nowej ge-
neracji; ale przecież Paryż mógłby być
dla nas użyteczny także w wielu innych
przedsięwzięciach, pozostając znaczącym
graczem wojskowym. Nie mówiąc o po-
zostałych kwestiach, głównie gospodar-
czych, bo to osobna historia. 

Wspomnijmy o jeszcze jednym. Fran-
cja to dla Polski interesujący kierunek
w kontekście naszych relacji z USA. Po-
stawiliśmy w ostatnich latach na kartę
amerykańską prawie wszystko, dziś coraz
wyraźniej uwidaczniają się ograniczenia
tej opcji. Możliwość dywersyfikacji źródeł
zaopatrzenia w broń i technologie w opar-
ciu o Francję, realna lub choćby tylko
udawana dla podbijania stawek w nego-
cjacjach z Waszyngtonem, jest w coraz
bardziej niespokojnych czasach nie do
przecenienia. A ewentualny wzrost zna-
czenia Paryża jako przeciwwaga dla wpły-
wów Berlina to także kwestia warta uwagi. 
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W Unii Europejskiej istnieją dwa główne
sposoby stanowienia prawa konstytucyj-
nego, a więc takiego, które reguluje ustrój
i funkcjonowanie tej organizacji. Według
zasady supremacji ma ono nadrzędne
znaczenie nad prawem krajowym, stano-
wionym w państwach członkowskich, dla-
tego jest określane mianem prawa kon-
stytucyjnego dla UE. 

Pierwszy sposób jest oczywisty – jest
to przyjmowanie traktatów europejskich
przez państwa członkowskie. To właśnie
traktaty są uznawane za najwyższe źródło
prawa w UE i dla jej członków. Są one
przyjmowane tylko i wyłącznie przez pań-
stwa UE, w dodatku na zasadzie jedno-
myślnego poparcia. Jest to jednocześnie
dość powszechnie stosowany sposób za-
wierania traktatów międzynarodowych,
których uczestnikami są państwa sygna-
tariusze danego porozumienia. Taki spo-
sób procedowania jest uznawany za de-
mokratyczny, gdyż traktaty nie tylko wy-
magają zgody wszystkich demokratycznie
wybranych rządów, ale również są ratyfi-

kowane przez parlamenty narodowe bądź
w drodze powszechnego referendum. 

Drugi sposób powstawania prawa kon-
stytucyjnego w UE nie jest równie oczy-
wisty. Są to orzeczenia Trybunału Spra-
wiedliwości UE, a więc najwyższego sądu
unijnego, który pretenduje do miana sądu
konstytucyjnego w UE. O jego pozycji de-
cyduje zasada supremacji nad prawem
krajowym, zasada skutku bezpośredniego
jego orzeczeń w państwach członkowskich,
a także uznanie przez Trybunał, że państwa
muszą przestrzegać prawa unijnego nawet
w obszarach gdzie formalnie nie obowią-
zuje jurysdykcja Trybunału lub w obsza-
rach wyłącznych kompetencji państw
członkowskich. To stwarza szerokie pole
do interwencji prawnej Trybunału, prze-
kraczającej niekiedy granice, które państwa
powierzyły mu w traktatach. Dlatego
orzecznictwo TSUE jest określane jako
interpretację rozszerzającą zapisy trak-
tatowych, a tym samym tworzy ono nową
jakość prawną, która obowiązuje w UE.
Tym samym orzeczenia Trybunału tworzą

tOmASz GrzeGOrz GrOSSe
Politolog i socjolog, doktor habilitowany nauk politycznych, profesor
Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Polityk Unii
Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków
Międzynarodowych UW

W procesach integracji europejskiej coraz większe znaczenia ma konsty-
tucjonalizm europejski, czyli władza sądów UE. Coraz częściej władza
unijnych sędziów zagraża demokracji, a tym samym może przyczynić się
do poważnych napięć w projekcie europejskim

Pełzający zamach stanu 



prawo konstytucyjne, a nie tylko rozstrzy-
gają spory prawne w UE. Dlatego Joseph
H. H. Weiler już trzydzieści lat temu okre-
ślił ten proces mianem konstytucjonalizmu
europejskiego. 

Aktywizm prawny TSUE

Fritz W. Scharpf zarzuca Trybunałowi,
że jego aktywizm prawny wykracza poza
mandat powierzony tej instytucji przez
państwa członkowskie w traktatach. Uzna-
je, że w przeciwieństwie do procedury
przyjmowania nowych traktatów przez
państwa - orzecznictwo TSUE nie ma od-
powiedniej legitymacji demokratycznej
do tworzenia prawa konstytucyjnego w UE. 

W państwach demokratycznych obo-
wiązuje zasada trójpodziału władzy, co
oznacza wzajemną kontrolę tych władz
oraz ich pewną autonomię. Niemniej wielu
teoretyków uznaje, że podstawowe zna-
czenie w demokracjach ma demos, czyli
obywatele mający prawa wyborcze oraz
instytucje polityczne pochodzące z wy-
borów, a określane jako instytucje więk-
szościowe (ich władza opiera się o mandat
większości wyborców). Władza sądownicza
według tego modelu nie ma absolutnej
autonomii wobec instytucji większościo-
wych. Sądownictwo jest nie tylko kon-
trolowane przez te instytucje, ale w pew-
nym stopniu także wybierane przez in-
stytucje większościowe, zwłaszcza na naj-
wyższe stanowiska w sądach konstytu-
cyjnych. Skoro konstytucja jest wyborem
demokratycznym, a więc wynika z decyzji
instytucji większościowych lub nawet
wszystkich obywateli, to również sądy
konstytucyjne powinny w demokracji mieć
związek z polityką. W ten sposób pewna
doza upolitycznienia tych sądów nie jest
nie tylko patologią, ale wręcz gwarantem
zachowania demokratycznego charakteru

sądownictwa, jego związku z danym pań-
stwem i narodem politycznym. 

Tymczasem TSUE ma opinię najbar-
dziej autonomicznego sądu konstytucyj-
nego w znanych obecnie ustrojach de-
mokratycznych, a tym samym jest insty-
tucjonalnie odseparowany od polityki wy-
borczej. Nawet jeśli jego sędziowie są no-
minowani przez państwa członkowskie
to przechodzą selekcję jakościową na
szczeblu europejskim, tj. są weryfikowani

przez TSUE. Uznaje się również dość po-
wszechnie, że państwa w niewielkim stop-
niu mogą wpływać na orzecznictwo Try-
bunału poprzez proponowanie swoich
kandydatów na sędziów. Nie ma innych
demokratycznych mechanizmów wyboru
członków TSUE na poziomie europejskim,
na przykład przez Parlament Europejski
lub Radę Europejską. W ten sposób zwięk-
szono autonomię TSUE od świata polityki,
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ale też obniżono jego legitymizację de-
mokratyczną. Trybunał nie ma więc od-
powiedniego zamocowania ani w demo-
kracjach narodowych, ani w kształtującej
się dopiero demokracji na szczeblu unij-
nym. Ma to poważne konsekwencje poli-
tyczne dla autoryzacji jego ogromnej wła-
dzy w zakresie stanowienia prawa kon-
stytucyjnego w UE. Dlatego niektórzy
naukowcy określają autonomię sędziów
europejskich jako sędziokrację, która w co-
raz większym stopniu zastępuje demo-
krację w Europie. 

Uderzenie w demokratyczną
legitymację

Alec Stone Sweet określa emancypację
sądownictwa europejskiego jako „sędziow-
ski zamach stanu”, który dokonał się
w drodze kolejnych decyzji Trybunału,
a więc przez samych sędziów, a nie przez
decyzje traktatowe państw członkowskich.
Tak było z przyjęciem wszystkich wcześniej
wspomnianych zasad, na których opiera
się europejski konstytucjonalizm, czyli
władza europejskich sędziów nad inter-
pretacją traktatów i ich rozszerzającą wy-
kładnią. Można by nazwać to „pełzającym
zamachem stanu”, gdyż odbywa się to
przynajmniej od lat 60-tych ubiegłego
wieku. Simon Hix stwierdza, że ustój
w UE został wypaczony w kierunku sę-
dziokracji, co oznacza poważne naruszenia
trójpodziału władzy. 

Według rozlicznych badaczy TSUE
ogranicza demokratyczną politykę zarów-
no w państwach członkowskich, jak i na
szczeblu europejskim, gdyż w sposób sto-
sunkowo trwały może zmienić decyzje in-
stytucji większościowych. Na przykład
Susanne Schmidt uznaje, że w ogromnym
stopniu wpływa na decyzje polityczne, na
przykład związane z kształtem polityk

publicznych w UE, wchodząc tym samym
w prerogatywy do podejmowania takich
decyzji przez wyborców i instytucje de-
mokratyczne. Tym samym Trybunał za-
miast ograniczyć się do rozstrzygania czo-
łowych dylematów ustrojowych (i innych
spraw mających wymiar konstytucyjny)
wchodzi w szczegółową materię spraw
publicznych. Schmidt pokazuje przykłady
wielu polityk publicznych, które są decy-
dowane przez instytucje mające mandat
demokratyczny na szczeblu UE, przede
wszystkim Radę i Parlament. Wypraco-
wują one niekiedy w długich negocjacjach
kompromis mający odniesienie do repre-
zentowanych przez te instytucje interesów
społecznych. Orzeczenia TSUE mogą nie
tylko unieważnić ten kompromis, ale pro-
ponują nową interpretację traktatów w da-
nej sprawie, która od tej pory powinna
być brana pod uwagę przy kolejnych pró-
bach stanowienia prawa unijnego przez
obie instytucje. 

Jeszcze większym ograniczeniem są
orzeczenia TSUE dla parlamentów naro-
dowych. Przykładowo państwa członkow-
skie często wybierają dla nowego prawa
unijnego formę dyrektywy, aby pozostawić
swobodę ich implementacji przez lokalne
parlamenty. Tymczasem wiele orzeczeń
TSUE ingeruje w te uprawnienia wskazując
dokładnie w jaki sposób dana dyrektywa
powinna być implementowana. Jest to
ograniczenie narodowych legislatur, któ-
rym ustawodawca specjalnie pozostawił
pole do wdrożenia reguł unijnych zgodnie
z miejscowymi preferencjami. 

Parlamenty narodowe mogą np. ze
względu na ograniczenia budżetowe lub
z uwagi na preferencje wyborców zmienić
zakres dostępu do usług publicznych, ta-
kich jak świadczenia społeczne lub usługi
zdrowotne. Trybunał podejmował w prze-
szłości orzeczenia, które nie tylko unie-
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ważniały decyzje krajowych legislatur ma-
jące skutki fiskalne w obu politykach, ale
również oczekiwał od tych parlamentów,
aby w przyszłości uwzględniały w swoich
pracach ustawodawczych stanowisko
TSUE. Tymczasem polityka społeczna
i zdrowotna są zaliczane do kompetencji
pozostawionych państwom członkowskim,
gdzie UE ma możliwość jedynie wspierania
lub koordynowania działań państw UE,
nie zastępując jednak ich kompetencji
w tych dziedzinach (art. 2 TFUE). Ponadto,
polityka fiskalna jest dość powszechnie
uznawana za kluczowy obszar decyzji par-
lamentów i krajowych wyborców. Dlatego
na przykład Dieter Grimm uznaje, że roz-
wój konstytucjonalizmu europejskiego
sprzyja de-polityzacji wyborczej w Europie,
a tym samym stawia coraz większe bariery
dla demokracji w UE. Zamyka bowiem
lub poważnie ogranicza kolejne obszary,
które kiedyś były pozostawione krajowym
wyborcom. W ten sposób – w opinii Grim-
ma - polityka jest odbierana wyborcom
oraz przenoszona do europejskich sądów,
które stale poszerzają swój zakres orze-
kania i pod pozorem egzekucji traktatów
faktycznie przejmują decyzje w sprawach
politycznych. 

Inni autorzy wskazują na to, że TSUE
ma własną wizję polityczną integracji eu-
ropejskiej, którą systematycznie urzeczy-
wistnia w swoich orzeczeniach, która prze-
kazuje w ręce europejskich sędziów coraz
większy zakres władzy nad procesami in-
tegracyjnymi w UE. Europejscy sędziowie
opierają swoją wizję na federalizacji prawa
w UE, tj. jego hierarchicznej strukturze,
która w oparciu o zasadę supremacji pod-
porządkowuje prawo krajowe prawu eu-
ropejskiemu, zwłaszcza temu mającemu
wymiar konstytucyjny (prawo traktatowe
i orzeczenia TSUE). Warto zwrócić uwagę,
że większość narodów w UE i ich rządów

jest bardzo daleka od idei wprowadzania
ustroju federalnego w Europie, co fak-
tycznie orzecznictwo TSUE wprowadza
niejako „tylnymi drzwiami”. Ponadto,
wizja integracji proponowana przez unij-
nych sędziów polega na stałym transferze
kompetencji z państw do instytucji unij-
nych. Oznacza to, że nie tylko wtedy,

kiedy zgodzą się na to w traktach wszystkie
państwa członkowskie, ale również bez
ich zgody – poprzez orzecznictwo Trybu-
nału – sędziowie umożliwiają postępy in-
tegracji rozumianej jako wzrost kompe-
tencji UE. Konstytucjonalizm w wykonaniu
unijnych sędziów oznacza m.in. rozstrzy-
ganie sporów kompetencyjnych między
tym co powinno być realizowane przez
instytucje UE, a tym co powinno pozostać
w gestii państw członkowskich. Jednak
wizja polityczna TSUE powoduje, że
w praktyce niemal zawsze tego typu spory
są rozwiązywane na korzyść instytucji
UE, co oznacza transfer kolejnych upraw-
nień na szczebel europejski. 

Jednocześnie ważnym aspektem tego
transferu kompetencyjnego jest możliwość
poszerzania własnej jurysdykcji przez sę-
dziów europejskich na kolejne obszary

34

THINKZINE, nr 2(116)/2020, luty 2020 www.nowakonfederacja.pl

Wizja polityczna trybunału

preferuje w dużej części

własne interesy

korporacyjne, a dotykowo

wyłączone z jakiejkolwiek

kontroli przez polityków

mających demokratyczny

mandat



prawa narodowego. Dość dobrym przy-
kładem jest interpretacja zapisów Karty
Praw Podstawowych będącej załącznikiem
do traktatu lizbońskiego w formie dekla-
racji. Przede wszystkim TSUE uznał, że
nawet jeśli wszystkie państwa członkow-
skie zgodziły się na wyłączenie niektórych
krajów (Zjednoczonego Królestwa i Polski)
z zapisów tej karty, to pomimo tego i tak
obowiązuje ona wszystkie państwa UE.
Ponadto, artykuł 51 karty wskazał, że
wiąże ona państwa członkowskie tylko
w przypadku implementowania prawa
unijnego. Jednakże TSUE rozszerzył póź-
niej obowiązywanie karty także na przepisy
prawa krajowego (Case 617/10), co w oczy-
wisty sposób poszerzyło zakres jurysdykcji
sędziów europejskich. 

Zdaniem Grimma Trybunał poważnie
ogranicza w ten sposób rolę państw człon-
kowskich, które są „twórcami traktatów”
(ang. Masters of the Treaties), jak również
przekracza zasadę przyznania, zgodnie
z którą Unia działa wyłącznie w granicach
kompetencji przyznanych jej przez pań-
stwa członkowskie w traktatach, a wszelkie
kompetencje nieprzyznane Unii w trak-
tatach należą do państw członkowskich
(art. 5 TUE). 

Wizja polityczna Trybunału preferuje
w dużej części własne interesy korpora-
cyjne, a dotykowo wyłączone z jakiejkol-
wiek kontroli przez polityków mających
demokratyczny mandat. Ambicją tego
projektu integracyjnego jest podporząd-
kowanie sądów w państwach członkow-
skich władzy TSUE, a tym samym ich
oddzielenie od demokratycznej polityki
w ich krajach i lojalności wobec własnego
państwa i interesów narodowych. Forso-
wanie apolityczności sądownictwa w pań-
stwach członkowskich służy zatem od-
dzieleniu tego sądownictwa od krajowego
trójpodziału władzy i kontroli przez na-

rodowe instytucje większościowe, a jed-
nocześnie ich ścisłego powiązania z TSUE
i doktryną konstytucjonalizmu europej-
skiego. Służy to intensywnej federalizacji
prawnej w UE, choć jest coraz dalsze od
standardów demokratycznych. 

Tak jak wspomniałem, ambicje sędziów
europejskich w zakresie kumulowania
władzy politycznej nad procesami inte-
gracyjnymi przy jednoczesnej autonomii
wobec instytucji większościowych na
szczeblu krajowym i europejskim - obni-
żają legitymację demokratyczną całego
systemu. Władza demokratyczna, która
podlega cyklicznym wyborom, pozwala
na dość dużą elastyczność w procesie za-
rządzania, gdyż niezadowolenie społeczne
może być rozładowywane przez procesy
wyborcze i zmianę osób sprawujących
władzę. Tymczasem sędziowie, choć w co-
raz większym stopniu kształtują politykę,
to jednak nie odpowiadają przed wybor-
cami. W przypadku kiedy sędziokracja
zastępuje w coraz większym stopniu me-
chanizmy demokratyczne, jej autorytet
może być wystawiony na szwank w sy-
tuacjach kryzysów, co naraża cały system
na niestabilność. 

Mają tego świadomość europejscy sę-
dziowie starają się dostosowywać własne
orzecznictwo do czynników politycznych.
Naukowcy wskazują przede wszystkim
na opinię publiczną w państwach człon-
kowskich, jak również stanowisko wyra-
żane przez przywódców politycznych
w największych państwach członkowskich.
Według Geoffreya Garretta im bardziej
wpływowy kraj w UE, tym z jego opinią
bardziej liczy się TSUE. Z kolei Clifford
Carruba i Matthew Gabel dowodzą w swo-
ich badaniach, że nawet jeśli Trybunał
procesuje się z jakimś rządem narodowym
to tylko wtedy, kiedy czuje polityczne
wsparcie ze strony innych państw człon-
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kowskich. Im silniejsza jest presja na
państwo toczące spór z TSUE ze strony
pozostałych państw członkowskich, a także
im słabszy rząd w tym państwie i silniejsza
opozycja krajowa, tym bardziej odważne
orzecznictwo Trybunału i większe praw-
dopodobieństwo, że będzie ono przestrze-
gane przez zasądzony kraj. 

Nieformalne upolitycznienie TSUE

Carruba i Gabel przedstawiają wiele przy-
kładów ilustrujących ich teorię. Wśród
nich jest analiza dwóch orzeczeń Trybu-
nału: Schmidberger v. Austria (Case
112/00) oraz Komisja v. Francja (Case
265/95). Obie sprawy dotyczyły tej samej
kwestii, a mianowicie odpowiedzialności
państwa za swobodę połączeń drogowych
na rynku wewnętrznym, w tym nieogra-
niczaną przez lokalne protesty społeczne.
W obu przypadkach skarżący zarzucali
rządom, że ponoszą odpowiedzialność fi-
nansową za demonstracje blokujące prze-
jazd autostradami. Jednak co ciekawe,
Trybunał w obu sprawach sądził odmien-
nie, raz uznając odpowiedzialność rządu
za blokowanie dróg, a w drugim przypadku
uznając za uzasadnione prawo do pro-
testowania na autostradach. Za każdym
razem orzeczenie Trybunału było zdaniem
naukowców wsparte przez stanowisko in-
nych państw członkowskich, dołączone
do akt sprawy, które wspierały kierunek
orzecznictwa. Co więcej, naukowcy suge-
rują, że przychylne stanowisko TSUE wo-
bec Austrii było spowodowane silnymi
w tym okresie nastrojami eurosceptycz-
nymi w Austrii, co oznaczało, że Trybunał
nie chciał dodatkowo przyczyniać się do
wspierania sentymentów niechętnych in-
tegracji w tym kraju. 

Nieformalne upolitycznienie TSUE
nie wydaje się być dobrym rozwiązaniem

dla UE. Prowadzi bowiem do zakulisowych
rozwiązań, które preferują interesy państw
silniejszych w stosunku do tych słabszych
w UE. Nie jest to także zadowalający stan-
dard demokratyczny, a więc trudno ocze-
kiwać wzrostu legitymacji demokratycznej
dla orzeczeń TSUE, a tym samym pacyfi-
kowania niezadowolenia społecznego w sy-
tuacji kryzysów. Brak elastyczności sys-
temu europejskiego, w tym jego dostoso-
wywania do oczekiwań wyborców w pań-
stwach członkowskich jest obecnie jednym
z największych zagrożeń dla integracji
europejskiej. Przynajmniej taki wniosek
można wyciągnąć z brexitu, biorąc pod
uwagę niezadowolenie większości elit tego
kraju wobec nadmiernej ingerencji TSUE
w demokrację narodową. 

W kontekście wcześniejszych rozważań
należy spojrzeć na kryzys wokół polskiej
reformy sądownictwa. Był to na początku
kryzys wewnętrzny między rządem a opo-
zycją o to, czy reformy nie łamią polskiej
konstytucji. Ale od chwili jego umiędzy-
narodowienia spór ma zupełnie inny cha-
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rakter. Dotyczy wizji integracji i roli
państw członkowskich w tym procesie.
Polska z jej obniżonym autorytetem na
arenie międzynarodowej była znakomitym
celem ofensywy instytucji europejskich,
zwłaszcza Komisji Europejskiej i TSUE.
Jednak w tej walce nie chodziło tylko
o obronę liberalnych wartości europej-
skich, demokracji i praworządności w Pol-
sce, a także apolityczność polskiego są-
downictwa. Celem było oddzielenie sądów
od wpływu polityki demokratycznej, a tak-
że od lojalności wobec państwa polskiego
i jego strategicznych interesów, a jedno-
cześnie ściślejsze powiązanie sądownictwa
z zasadą supremacji prawa europejskiego,
konstytucyjnego charakteru orzeczeń
TSUE, a w końcu wsparcie dla rosnącej
federalizacji UE. Przy tej okazji kształtuje
się nowe standardy apolityczności i pra-
worządności w całej UE, a nie tylko w Pol-
sce. Będą one później wykorzystywane
w przypadku innych państw członkowskich
w celu ograniczania ich władzy w stosunku
do TSUE. 

Inne państwa UE zasadniczo popierają
ofensywę Trybunału wobec Warszawy.
Przy okazji załatwiają własne interesy,
gdyż presja wywierana na Polskę służy
zwiększeniu ich szans w innych negocjo-
wanych obecnie sprawach europejskich.
Niemniej taka postawa wydaje się krót-
kowzroczna. Aktywizm sądowy w UE pro-
wadzi bowiem do dalekosiężnych zmian
ustrojowych w UE w kierunku federacji.
Jednocześnie nie rozwiązuje się problemu
deficytu demokratycznego, a nawet się
go zwiększa. Centralizacja władzy w UE
poprzez konstytucjonalizm europejski
oznacza zbyt małą elastyczność systemu
na wstrząsy natury politycznej. Mogą być
one łagodzone przez nieformalne upoli-
tycznienie sędziów europejskich, ale tworzy
to nowe patologie, czyli zakulisowy wpływ
państw najsilniejszych. Jest to sytuacja
rodząca wątpliwości wobec autorytetu sę-
dziów, ich bezstronności i tym samym
stabilności integracji europejskiej. 
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Obrady niemieckiej drogi synodalnej do-
piero się rozpoczęły, ale już dziś – choć
będzie ona trwała jeszcze niemal dwa
lata – można określić główne kierunki jej
zainteresowań oraz to, co może się w jej
trakcie zmienić. Etyka seksualna, celibat,
model zarządzania Kościołem i odpowie-
dzialność biskupów przed świeckimi oraz
rola kobiet (a w zasadzie kwestia ich ka-
płaństwa) – to główne przedmioty zain-
teresowania drogi synodalnej. Jeśli po-
mysły kościelnych liberałów (a tych jest
obecnie w składzie komisji synodalnych
większość) zostaną zrealizowane, to nie-
miecki katolicyzm nabierze zupełnie nowej
specyfiki, a być może trzeba powiedzieć
nawet mocniej: zerwie z tym, co dotąd za
rzymski katolicyzm było uważane. Refor-
ma, która jest konieczna, przekształci się
w nową reformację, która zniszczyć może
spoistość i jedność Kościoła katolickiego.
Wprost mówi o tym metropolita Kolonii,
kard. Rainer Maria Woelki, który zaznacza,
że duża część „argumentów czy pomysłów,
jakie padły podczas obrad, jest nie do
pogodzenia z nauczaniem Kościoła”. Wielu

z uczestników obrad synodalnych, dodaje
kardynał, jest przekonanych, że „Kościół
można ukształtować w zupełnie nowy,
odmienny sposób”, a sama droga syno-
dalna zaczyna przypominać, jego zdaniem,
„protestancki parlament”, który niewiele
ma wspólnego z katolickim myśleniem
i katolicką tradycją.

Zmiana…

I choć słowa te spotkały się z ostrą reakcją
części świeckich uczestników synodu, to
już dokument roboczy przygotowany przez
komisję zajmującą się etyką seksualną
pokazuje, że metropolita Kolonii może
mieć sporo racji. Lektura tych tekstów
uświadamia, że Kościół w Niemczech za-
mierza zrezygnować ze wszystkiego, co
było dotąd znakiem rozpoznawczym ka-
tolickiej teologii moralnej (a także z części
tego, co jest takim znakiem dla biblijnej
teologii moralnej). I tak szukając infor-
macji o kwestii antykoncepcji w doku-
mentach synodalnych można przeczytać,
że „nie każdy akt seksualny musi pozostać

tOmASz P. terliKOWSKi
Filozof, publicysta i działacz katolicki, 
pisze m.in dla „Do Rzeczy”, „Gazety Polskiej” i „Rzeczpospolitej”. 

Droga synodalna, choć stawia trafne i niekiedy konieczne pytania, raczej
nie będzie prowadzić do niczego dobrego. Niemieccy katolicy w miejsce
reformy, która w pewnych kwestiach jest niezbędna, proponują nową
reformację, radykalnie zmieniającą oblicze Kościoła

reforma czy reformacja: 
ku czemu zmierza droga synodalna



otwarty na prokreację”, a zasada odpo-
wiedzialnego rodzicielstwa ma dopuszczać
stosowanie środków antykoncepcyjnych
przez pary małżeńskie. Eksperci przygo-
towujący dokument zamierzają także
uznać wartość aktów homoseksualnych.
„Akty homoseksualne realizują także po-
zytywne wartości, o ile są wyrazem przy-
jaźni, lojalności i wsparcia w życiu” –
podkreślał jeden ze zwolenników owych
dokumentów, czyli arcybiskup Stefan Hes-
se z Hamburga. 

I nie jest to głos odosobniony. Już
rok temu biskup Franz-Josef Overbeck
wzywał do ponownego przemyślenia sta-
nowiska Kościoła w kwestii homoseksua-
lizmu, a pod koniec 2019 roku o możli-
wości udzielania błogosławieństwa parom
gejowskim mówił kard. Reinhard Marx.
Wypowiedź tego ostatniego może być
wprawdzie rozmaicie rozumiana, bowiem
kardynał powiedział jedynie, że każdy
może poprosić o błogosławieństwo,
a ksiądz zawsze powinien go udzielić, jed-
nak użycie przez niego sformułowania
„błogosławieństwo pary homoseksualnej”
używane jest w debacie kościelnej jako
synonim pewnego obrządku przeznaczo-
nego dla par jednej płci. Czy był to celowy
zabieg, mający przygotowywać na zmiany,
czy nieprzemyślana wypowiedź – trudno
rozstrzygnąć, ale… w niczym nie zmienia
to faktu, że nastroje wśród uczestników
obrad są raczej przychylne głębokim zmia-
nom w etyce seksualnej. To zaś oznaczać
może tylko jedno: odrzucenie dotychcza-
sowych rozstrzygnięć w tym obszarze. 

Nie inaczej jest z rolą kobiet w Kościele.
Niemieccy „ojcowie i matki synodalne”
nie ukrywają, że ich celem nie jest tylko
większe uczestnictwo kobiet w życiu Ko-
ścioła (ten postulat jest bowiem już w Nie-
mczech z naddatkiem zrealizowany), ale
doprowadzenie do zmiany w zakresie ka-

płaństwa kobiet. Oficjalne dokumenty ro-
bocze są w tej sprawie wprawdzie ostrożne,
ale wprost zapisane jest w nich, że ko-
nieczna jest dyskusja na ten temat. Pod-
dane jest w wątpliwość osiągnięcie ludzkiej
pewności w kwestii prawomocności od-
mówienia święceń kobietom, a także dys-
kutuje się nad znaczeniem prawnym i ka-
nonicznym magisterialnych rozstrzygnięć
w tej sprawie. Co to oznacza? Ujmując
rzecz wprost – próbę podważenia jedno-
znacznego stanowiska (które, zdaniem
ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki
Wiary, kard. Josepha Ratzingera, powinno
być traktowane jako nieomylne) św. Jana
Pawła II, który uznał, że Kościół nie ma
władzy święcenia kobiet, z czego wynika,

że gdyby nawet jakiejś kobietą udzielono
takich święceń, to i tak nie stałaby się
ona kapłanką. Jeszcze ostrzej, jako że
akurat ta sprawa nie została rozstrzygnięta
na poziomie Magisterium, stawiana jest
kwestia diakonatu kobiet, który powinien
zostać, zdaniem autorów dokumentów,
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„odrodzony”. Kłopot z tym zdaniem polega
tylko na tym, że wcale nie jest oczywiste,
ani z teologicznego, ani historycznego
punktu widzenia, że starożytne diakonisy
były diakonkami w znaczeniu sakramen-
talnym, i że istnieje tradycja, która mog-
łaby zostać „odrodzona”.

… a może rewolucja?

Ale to nie jedyne pytanie, jakie rodzą po-
mysły uczestników niemieckiej drogi sy-
nodalnej. Otóż wbrew temu, co wydaje
się niektórym, zmiany dotyczące etyki se-
ksualnej czy kapłaństwa kobiet nie są
łatwe do dokonania. Tak się bowiem skła-
da, że aby to zrobić, trzeba zadać i roz-
strzygnąć odmiennie niż dotychczas także
wiele innych pytań, także absolutnie fun-
damentalnych z punktu widzenia dokt-
ryny. Znakomicie pokazał to w wywiadzie
dla portalu CruxNow arcybiskup Sydney
Anthony Fisher. Jego zdaniem, wbrew
temu, co wielu może się wydawać, w dys-
kusji tej wcale nie chodzi o to, czy kobiety
są równe mężczyznom pod względem
godności i znaczenia, ale o coś zupełnie
innego. – Chodzi nie tylko o nasz pogląd
na kobiety i mężczyzn, ale o to, jaki jest
nasz pogląd na autorytet Tradycji? Na
kapłaństwo? Co znajduje się w „pakiecie
kapłaństwa”? Co może być wydzielone
z tego pakietu, a co mogą lepiej zrobić
inni? – podkreśla arcybiskup. 

Zadać należy też szereg głębokich
pytań dotyczących sakramentologii i eklez-
jologii, bo nie sposób zmienić zasady je-
dynie męskich święceń, nie odnosząc się
do pytania o nieomylność papieską i obo-
wiązywalność Tradycji w Kościele, o relację
między Tradycją a Pismem Świętym, o to,
co podlega zmianie, a co jest niezmienne
itd. Trudno też nie przedyskutować teologii
stworzenia, wcielenia, a także rozumienia

sakramentu kapłaństwa i samej struktury
Kościoła. Tak samo jest z kwestiami teo-
logii moralnej. Zmiana podejścia do ho-
moseksualizmu wymagałaby nowego usta-
wienia autorytetu Pisma Świętego (i wcale
nie chodzi o zakazy Starego Testamentu
czy Listy św. Pawła, ale o teologię stwo-
rzenia z księgi Rodzaju), autorytetu całej
Tradycji Kościoła, a także samego papieża.
Inaczej trzeba by także sformułować ro-
zumienie człowieka, męskości i kobiecości,
a co za tym idzie – odrzucić antropologię
biblijną. 

To, że można to zrobić, że można
zreinterpretować rozumienie Biblii, jest
rzeczą oczywistą, bowiem zrobiło to już
wiele wyznań protestanckich, pytanie jed-
nak, czy można to zrobić i pozostać w kręgu
tradycyjnie rozumianej teologii i tradycji
katolickiej. Ujmując zaś rzecz ostrzej –
nie sposób nie postawić pytania, czy gdy
się zmieni to wszystko, to pozostanie się
jeszcze katolikiem.

Konieczna dyskusja o władzy

Uwagi te nie oznaczają, że cała debata
tocząca się w Niemczech nie ma sensu.
Tak zwyczajnie nie jest. Warto przypo-
mnieć, że „droga synodalna” została zor-
ganizowana jako odpowiedź na skandal
pedofilski w Kościele niemieckim. Raport,
zamówiony zresztą przez Konferencję Epi-
skopatu Niemiec, wykazał, że prawie 4,4
procenta wszystkich niemieckich księży,
pracujących tam w latach 1945-2014, jest
wiarygodnie oskarżonych o molestowanie
seksualne dzieci i młodzieży. Ofiarami
byli w większości chłopcy, a ponad połowa
ofiar nie miała więcej niż trzynaście lat.
W co szóstym przypadku doszło do gwałtu.
Jakby tego było mało, jest jasne, że biskupi
tuszowali te sprawy, przenosili winnych
do nowych parafii, przekupywali wreszcie
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oskarżających. I właśnie ta sytuacja skło-
niła katolików w Niemczech do pytania
o odpowiedzialność biskupów, o katolickie
struktury władzy, i o to, czy rzeczywiście
hierarchowie mają odpowiadać za swoje
czyny jedynie przed Bogiem i papieżem?

Aby jednak taka dyskusja była rze-
czywiście możliwa, konieczne było wpro-
wadzenie w nią nie tylko samych bisku-
pów, którzy w takiej sytuacji byliby sę-
dziami we własnej sprawie, ale także
świeckich. I właśnie dlatego zamiast sy-
nodu, w którym głos mieliby jedynie bis-
kupi (a świeccy i szeregowi kapłani jedynie
byliby obserwatorami czy doradcami) zor-
ganizowano drogę synodalną, w której
uczestniczy dokładnie tylu samych ojców
synodalnych świeckich, co biskupów. Głos
każdego jest tyle samo warty i tak samo
istotny. Formuła ta, nie ma co ukrywać,
jest niezgodna z prawem kanonicznym,
ale za to umożliwia realną dyskusję i wy-
mianę poglądów. I nawet jeśli może to
rodzić niebezpieczeństwo „protestantyzacji
Synodu”, to nie ulega wątpliwości, że
innej drogi poważnego przedyskutowania
tematu władzy w Kościele mogło nie być.
Kwestia ta zaś nie ma wymiaru dogma-

tycznego, a jedynie strukturalny. Tak się
bowiem składa, że w średniowieczu bis-
kupów mianowali władcy, albo lokalne
kapituły, a odwołać też często można ich
było bez udziału papieża. Jeśli teraz jest
inaczej, to tylko dlatego, że przejęto w Ko-
ściele od państw – zresztą z pewnym
opóźnieniem – absolutystyczną formę
władzy, wedle której Kościół to papież
i biskupi, władza płynie tylko z góry, a Lud
Boży ma jedynie słuchać. I choć Sobór
Watykański II zmodyfikował to myślenie
od strony teologicznej, to w praktyce wła-
dzy niewiele się zmieniło. A jeśli – to
tylko na gorsze, bo jednostkową odpo-
wiedzialność zastąpiła bezwładna władza,
rozproszona w biurokracjach Konferencji
Episkopatów.

Można oczywiście zastanawiać się, czy
zmiana proponowana przez niemieckich
ojców synodalnych będzie zmianą na lep-
sze, czy nie ulegną oni protestantyzacji
i demokratyzacji, ale trudno nie dostrzec,
że akurat w tym obszarze ich pytania są
słuszne, a potrzeba zmian – oczywista.
Jeśli coś rodzi obawę, to jedynie to, że
władzę biskupów może zastąpić po „drodze
synodalnej” władza asystentów pastoral-
nych i zawodowych katolików. W niczym
nie zmienia to jednak faktu, że jakiś me-
chanizm kontrolny i odwoławczy powinien
powstać, chyba że chcemy, by były nim
skandale medialne, i to na skalę globalną. 

Synod Międzymorza

Oczywiście nie wszystkie pomysły, nawet
te zasygnalizowane już w tekstach robo-
czych, przejdą w niezmiennej formie przez
drogę synodalną. Wiele z nich zostanie
złagodzonych, a inne – zapewne zasto-
powane przynajmniej częściowo przez
Stolicę Apostolską. W niczym nie zmienia
to jednak faktu, że agenda tematyczna
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zaproponowana przez niemieckich kato-
lików będzie jeszcze przez wiele lat kształ-
towała katolicka opinię publiczną, a jej
rozwiązania będą inspirować także po-
ważnych hierarchów. Dlatego konieczna
jest pogłębiona, teologiczna i filozoficzna
odpowiedź na wiele z postulatów i pomy-
słów synodu. W tej chwili nie wystarczy
już odrzucenie ich jako niekatolickich,
ale uzasadnienie owego odrzucenia, a także
próba zmierzenia się z założeniami, jakie
leżą u podstaw tego myślenia. To zaś wy-
maga poważnej debaty, kto wie, czy nie
synodalnej. 

Jeśli Kościół w Europie Środkowo-
Wschodniej chce zachować własną spe-
cyfikę, musi, jak najszybciej, wziąć się do
pracy. Katolicy polscy, słowaccy, czescy,
ukraińscy, chorwaccy, węgierscy podobnie
postrzegają rzeczywistość i mogliby spo-
kojnie razem obradować, szukając odpo-
wiedzi na część pytań niemieckich, for-
mułując własne pytania i szukając bardziej
tradycyjnych i katolickich odpowiedzi.
Pytanie tylko, czy rzeczywiście jesteśmy
do tego zdolni? Jeśli nie, to prędzej czy
później bezrefleksyjnie skopiujemy roz-
wiązania niemieckie. 
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Naprawdę złych filmów jest w gruncie
rzeczy niewiele. Ich dziwny, niepokojący
neon rozbłyska nagle i niespodziewanie,
a wówczas z łatwością uskutecznia wobec
widza swoją hipnozę i nie daje o sobie
zapomnieć. Tak zaczyna się kult. Kiedy
pojawia się „zły film”, to działa on jak
„zły urok” albo „złe oko”, kreuje jedyne
w swoim rodzaju metafilmowe wydarzenie,
zaskarbia sobie serca specyficznego, choć
wcale niewąskiego grona widzów, igra
z klasycznym pojęciem sztuki i wystawia
na próbę wszystkie najbardziej nośne teo-
rie estetyczne. Nie chodzi tu wcale o całą
masę zupełnie niepotrzebnych celuloido-
wych miernot, wypluwanych – by nieco
przewrotnie sięgnąć po symbolikę chrze-
ścijańską – jako „ani zimne, ani gorące”.
Mowa o filmach, które bezkompromiso-
wym łamaniem prawideł dobrej reżyserii
i scenopisarstwa wprowadzały nową jakość.
Z napięcia pomiędzy dążeniem do ideału
(tak mocno wyczuwalnym u „fatalnych
twórców”) a jego niezamierzoną karykaturą
rodziło się coś nowego, wyjątkowego i w ja-
kiś przedziwny sposób progresywnego.

Wampiry transgresji

Pierwszą legendą złego kina, ojcem
chrzestnym twórców filmowego koszmaru,
który przeraża i fascynuje krańcową nie-
udolnością, był Edward Wood Jr. Do fil-
mografii tego ekscentryka, lubiącego ubie-
rać się w damskie swetry z angory, należą
między innymi: bodaj pierwszy filmu na
temat transgenderyzmu pt. Glen czy Glen-
da, mroczny i pokraczny kryminał noir
pt. Jail Bait, a przede wszystkim wielka
trylogia horrorów (Narzeczona potwora,
Plan 9 z kosmosu oraz Noc upiorów),
w której latające jazzowe trąbki, angielska
willa w środku dżungli oraz obserwowanie
wybuchu grzyba atomowego z odległości
kilku metrów od epicentrum to najmniej
zaskakujące elementy fabuły. Być może
jednak poważny i złowrogo brzmiący ter-
min „horror” nie jest tu do końca ad-
ekwatny. Oglądając bowiem dzieła oko-
łotrzydziestoletniego reżysera, trudno
oprzeć się wrażeniu, że na ekranie roz-
grywa się właśnie fantazja kilkunastolet-
niego dziecka, rozmiłowanego w opowie-
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ściach z dreszczykiem. Wampiry, diabły,
gumowe ośmiornice, trzaskające pioruny,
szaleni naukowcy, a na dodatek – bodaj
najbardziej przejmujące monologi w ka-
rierze wybitnego skądinąd aktora, Beli
Lugosiego.

A jednak Ed Wood, tradycyjnie nazy-
wany „najgorszym reżyserem w historii”,
z czasem zainspirował takich wizjonerów
dziesiątej muzy, jak Tim Burton czy David
Lynch. To, co wciąż fascynuje w filmach
typu Glen czy Glenda czy Noc upiorów,
można ująć w krótkim słowie „transgresja”.
Pałające serce i młodzieńcza pasja Wooda
w połączeniu z beztroską nieumiejętnością
ujarzmienia zasad reżyserii uczyniły zeń
chyba najszczerzej campowego twórcę
amerykańskiej kinematografii. Dość
wspomnieć, że Hollywood drugiej połowy
lat 50. znało już hrabiego Draculę, Fran-
kensteina i najazd Marsjan. Ale twórca
Planu 9 z kosmosu zapragnął przekroczyć
wszelkie granice grozy, łącząc wszystkie

obrośnięte pajęczyną elementy i destylując
z nich czystą „spookiness”, aby za pieniądze
lokalnego zboru baptystycznego powołać
do istnienia kosmiczne hieny cmentarne,
które wskrzeszają wampiry i wielkiego
golema, tym samym uskuteczniając wizję
końca ludzkości i zaprowadzenia na świe-
cie ekologicznego ładu. Jednocześnie
wszystko tu odbywa się na zupełnie pro-
wizorycznym planie (wręcz na jakimś me-
tapoziomie), gdzie obserwujemy policjan-
tów drapiących się po głowie lufami re-
wolwerów, błądzących pośród sztucznej
mgły i trzęsących się kartonowych na-
grobków, wyraźnie bez określonego planu
działania, aż prosząc się o powolną śmierć
w młynach zębów potwora z lateksu. Nie
było i chyba nigdy nie będzie doskonal-
szego (choć mimowolnego) metakomen-
tarza do najbardziej anachronicznych spo-
sobów na straszenie.

Namiętność jest surrealna

Czasy się zmieniły. Złota era Hollywood
minęła, horrory Hammera przestały stra-
szyć, pojawiły się filmy w kolorze, a na
arenę dziejów weszła telewizja. I oto
w 2003 roku powstało kolejne legendarne
dzieło, otoczone bodaj największym kultem
spośród wymienionych tu tytułów, nie
bez powodów nazywane zresztą „Obywa-
telem Kane’em złych filmów”. Mowa tu
o The Room, dziele życia enigmatycznego
Tommy’ego Wiseau. Wszystko w tym fil-
mie razi krańcową nieudolnością, od zbyt
wielu przydługich scen erotycznych aż po
dialogi, nieuwzględniające podstawowych
zasad komunikacji. Gdyby się jednak dłu-
żej zastanowić, można dojść do w gruncie
rzeczy oczywistego wniosku, że The Room
to film głęboko szekspirowski. To praw-
dziwa tragedia namiętności, w której przy-
jaźń ściera się z pożądaniem, prowadząc
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wszystkich bohaterów ku tragicznemu fi-
nałowi. Zarazem jednak mamy tu do czy-
nienia z groteskowym rozładowaniem tak
bolesnych doświadczeń wielu ludzi, jak
zdrada czy rozstanie. Rozładowaniem
o tyle skutecznym, że niewykreowanym
przez kogoś o zmyśle komika czy szydercy,
lecz przez człowieka najprawdopodobniej
cierpiącego całkiem poważnie, a jednak
nadającego swojej tragedii kształt „ośmie-
szający”, egzorcyzmujący demony przez
niezamierzony humor. Dzięki temu widz
ma okazję zobaczyć całą groteskowość
najboleśniejszych aspektów relacji mię-
dzyludzkich.

Niepowtarzalny, a zarazem niepokojący
urok The Room zdołali zdefiniować Greg
Sestero oraz Tim Bissell, celnie zauważając
w Disaster Artist, że film Tommy’ego
Wiseau to „bodaj najbardziej przypadkowo
surrealistyczny film w historii”. To lapi-
darne stwierdzenie wiele wyjaśnia. Prze-
strzeń The Room zachowuje bowiem tylko
pozorną bliskość wobec wszystkiego, co
znamy z rzeczywistego świata. To jakby
imitacja codzienności, która raz za razem,
w najdrobniejszych szczegółach i sytua-
cjach, zdradza się z tym, że przynależy
raczej do sfery gorączkowego i męczącego
snu. Każdy może wejść do domu John-
ny’ego i Lisy właściwie o jakiejkolwiek
porze i bez pukania; ludzie, o których
w zasadzie nic nie wiemy, umawiają się
ze sobą na trwające kilka minut spotkania,
aby niczego sobie nie zakomunikować
i rozejść się w poczuciu, że nigdy się
wcześniej nie widzieli. Ale niepokój, jakiego
można doświadczyć w trakcie seansu The
Room, wynika ze wspomnianej już nie-
intencjonalnej surrealności. Widz szybko
zdaje sobie sprawę, że w rzeczywistości
nie śledzi poczynań prawdziwych osób,
lecz raczej skąpane w poetyce delirycznego
snu quasi-ludzkie figury. One z kolei za-

mieszkują swego rodzaju atrapę codzien-
ności, tak wyraziście reprezentowaną
przez komputerowo wygenerowaną pa-
noramę miasta. Podobno tuż za murami
studia, w którym kręcono The Room,
można było uchwycić niemal ten sam wi-
dok, tyle tylko, że prawdziwy (jak gdyby
stanowiło to problem). Tommy Wiseau
koniecznie chciał jednak jego kompute-
rowej imitacji. „Robimy przecież profes-
jonalny film hollywoodzki” – argumen-
tował szalony reżyser.

Najgorszy mesjasz świata

Historia ludzkości zna wielu fałszywych
mesjaszy, lecz prawdopodobnie najbar-
dziej tandetnym z nich jest filmowe alter
ego Neila Breena, twórcy najgorszych,
a zarazem najciekawszych reprezentacji
zjawiska, które można by roboczo nazwać
„nowym kinem religijnym”. W tym przy-
padku reżyserowanie, jakkolwiek nieudol-
ne, rozpatrywane jest w kategoriach misji.
Nie ulega wątpliwości, że Breen pragnie
po swojemu ukazać potęgę przedwiecznej
miłości, o której Dante pisał, że ona „wpra-
wia w ruch i Słońce, i gwiazdy”. Ambicje
są ogromne, dotykają bowiem spraw naj-
ważniejszych, bo duchowych. Niekłamany
szacunek czy wręcz podziw budzą także
wypowiedzi Neila Breena, z których prze-
bija ślepa wiara we własny artyzm i kos-
miczną perfekcję dzieł. Problem w tym,
że tego mistycyzującego reżysera czasem
ponosi. I nie chodzi tu wyłącznie o fatalny
montaż, albo komiczne namiastki efektów
specjalnych. To wszystko można by złożyć
na karb ledwo zauważalnego budżetu tych
produkcji. Prawdziwej konsternacji można
doświadczyć na widok „duchowych od-
pałów” na ekranie, takich jak histeryczny
bieg rozwrzeszczanego Breena przez pu-
stynię, zstępujący do kartelu narkotyko-
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wego quasi-Jezus z doczepionymi do ciała
elementami komputera z lat 80., wygła-
szający psychodeliczne monologi do ma-
nekinów, delfinów i polityków. Zdecydo-
wanie artyzm, pejotl i mistyka weszły
twórcy Double Down zbyt mocno, tworząc
niepowtarzalną mieszankę campu i ”wol-
nej duchowości”.

Mesjanizm to bardzo charakterystycz-
ny rys artystyczny reżysera z Las Vegas,
wyraźnie odróżniający go od innych przed-
stawicieli kina „tak złego, że aż dobrego”
(termin znany na Zachodzie jako good
bad). O ile twórczość Tommy’ego Wiseau
aspirowała do realizmu psychologicznego,
a filmografia Eda Wooda to nieustanna
celebracja „gęsiej skórki” i ”horror rena-
issance”, o tyle dzieła Breena stanowią
mieszankę wątków New Age z mistyką
przywodzącą na myśl dokonania Alejandro
Jodorowsky’ego. Przede wszystkim jednak
problematyka dzieł takich, jak I Am Here…
. Now („czterokropek” nieprzypadkowy,
głęboko uzasadniony teologicznie) albo
Pass Thru, opiera się na kolejnych rein-
terpretacjach ponownego przyjścia Chrys-
tusa. Można je nazwać postchrześcijań-
skimi, bądź też posthippisowskimi w du-
chu sekty „Jesus freaks”. W swoich filmach
Breen odgrywa rolę najbardziej zdepra-
wowanej istoty na świecie, mordercy,
złowrogiego hakera, egocentrycznego pi-

sarza i kobieciarza, narkomana, a nawet
samego szatana w halloweenowej masce.
Każda z tych filmowych person ma jednak
w sobie aspekt Chrystusowy, który osta-
tecznie zwycięża. Wszyscy źli protagoniści
dzieł Neila Breena stają się paradoksalnym
pasem do lądowania dla zamieszkującego
mgławice i odległe galaktyki Zbawiciela.
Niejednokrotnie ten dobrotliwy Mesjasz
dopuszcza się wszakże ludobójstwa w ra-
mach kary za nieużywanie energii wiat-
rowej, co tylko udowadnia, że jego miłość
staje się zrozumiała dopiero w odmiennych
stanach świadomości.

Gdy śpi estetyka, budzą się demony

Patrząc przez pryzmat braku kontroli nad
dosłownie wszystkimi aspektami sztuki
filmowej, należy przyznać, że ani Ed Wood,
ani Tommy Wiseau, ani nawet Neil Breen
nigdy nie dotarli do jądra reżyserskiej
nieudolności. W tym odciętym od świata
miejscu niepodzielnie rządzi tajemniczy
Mark Region. Jego jedyny znany film,
After Last Season (sam Region twierdzi,
że ma na swoim koncie jeszcze inne
dzieła), jest zagadką nie mniejszą od du-
chowo-charakterologicznego profilu skry-
tego w mroku, nieujawniającego swej
twarzy twórcy. Co więcej, tak jak wybitny
w swej „nieoglądalności” Garbage Pail
Kids to enfant terrible lat 80., tak After
Last Season jest koszmarem kina nieza-
leżnego. Mamy tutaj do czynienia z bodaj
najbardziej radykalnym przykładem an-
tyestetyki, całkowitego braku stylu oraz
rozpoznawalnych cech warsztatu twór-
czego. Zaczynamy od tomografu z kartonu,
lewo słyszalnych kwestii, skutecznie za-
głuszanych pogłosem, który wypełnia
puste lokacje – ciemne garaże imitujące
sale szpitalne. Dwie nuty służą za ścieżkę
dźwiękową. Niepokoi nas „antykonstruk-
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Źli reżyserzy nie są po

prostu przypadkowymi

parodystami. ich wpływ jest

paradoksalnie dalece

bardziej znaczący i głębszy



cja” ujęć, w których połowa twarzy aktorów
zostaje obcięta tylko po to, abyśmy mogli
kontemplować białe ściany, oblepione
ledwo trzymającymi się kawałkami per-
gaminu. Już po pierwszych trzech minu-
tach wkraczamy w zupełnie niezrozumiałe
rejestry fabuły: obserwujemy ludzi wy-
głaszających kwestie pozbawione treści,
mieszkających wśród wszędobylskich kar-
tonowych pudeł i listew. Bohaterowie
zdają się nie posiadać żadnych cech cha-
rakteru, historii życia ani motywacji dzia-
łania. Gubi nas sam montaż, pozbawione
jakichkolwiek emocji (a przez to nieczy-
telne) poczynania postaci, jak również
absolutna prowizoryczność każdej sceny,
kręconej w miejscach pozostających jakby
w stanie wiecznego remontu. Ten osobliwy
dreszczowiec o grupce studentów usiłu-
jących wejść w umysł seryjnego zabójcy
okazuje się dziełem niemal przezroczy-
stym, roztaczającym przed widzem de-
konstrukcję w stanie czystym, mimowolnie
posuniętą do granicy, o której prowadzący

youtube’owego kanału na temat złych fil-
mów Good Bad or Bad Bad, Bryan Schil-
ligo i Kyle Hinton, powiedzieli: „it’s not
a movie”, czyli: „to już nie jest film”.
I trudno się z tym nie zgodzić, zważywszy
na fakt, iż Regionowi udało się – jak już
wspomniałem – wyprać swoje dzieło z ja-
kiegokolwiek śladu stylu czy estetyki.

Nadzwyczajny przypadek After Last
Season poniekąd wyjaśnia cały fenomen
filmów „tak złych, że aż dobrych”. Feno-
men, który – należałoby dodać – poza
kontekstem postmodernistycznych rede-
finicji kultury. Chodzi o badanie granic
formy, o dekonstrukcję tego wszystkiego,
co wydawało się wyznacznikiem wartości
popularnej kinematografii. Źli reżyserzy
nie są po prostu przypadkowymi paro-
dystami. Ich wpływ jest – paradoksalnie –
dalece bardziej znaczący i głębszy. Omó-
wione tu dzieła nie są bowiem utworami
po prostu nieudanymi, kiepskimi warsz-
tatowo i pozbawionymi wartości. To swo-
iste arcydzieła à rebours. 
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https://www.youtube.com/watch?v=UqERLJbSW3U
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Pod uwagę działaczom religijnym, 
politycznym i społecznym:

chrześcijańska myśl ekonomiczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

itd., itd.

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

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

JAn michAł mAłeK
Założyciel Fundacji PAFERE
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Misja

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

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

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

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

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

dialnym. 

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

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

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

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

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

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

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

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



„Nową Konfederację” tworzą
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