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W świecie zachodnim AD 2020 mamy
do czynienia z kryzysem Kościoła zupełnie
innym niż wszystkie dotychczasowe.
Owszem, można zaryzykować tezę, że Ko-
ściół w kryzysie był zawsze, a przynajmniej
przez większość swojego istnienia.
W pierwszych wiekach był prześladowany,
potem zalegalizowano go wprawdzie edyk-
tem mediolańskim, ale cały czas nękały
go schizmy, herezje, spierał się z państwem.
Jego sytuacja nie była łatwa nawet w cza-
sach cywilizacji Christianitas okresu śred-
niowiecza, znaczonego mniej więcej w po-
łowie wielką schizmą wschodnią. Później
przyszła reformacja, Oświecenie, a wresz-
cie w XIX w. zadrżał w posadach przez
nowe idee i odkrycia naukowe (z Darwi-
nowskimi na czele) oraz tryumfalny marsz
trzech „mistrzów podejrzeń” – Karola
Marksa, Fryderyka Nietzschego i Zyg-
munta Freuda. Jednak dzisiejszy kryzys
ma inny charakter. Świat zachodni – po
raz pierwszy od ponad 1600 lat (jeśli
liczyć czas od edyktu tesalońskiego, czyli
od momentu, kiedy chrześcijaństwo stało

się religią państwową Rzymu) przestaje
być światem istotowo chrześcijańskim. 

Odwrót na wszystkich frontach

Badanie Eurobarometr 2015 wskazuje,
że jako agnostycy lub ateiści deklaruje
się 64,4% Czechów, 61,1% Niemców, 50%
Szwedów czy 48,8% Holendrów. Najmniej
agnostyków i ateistów pozostaje głównie
w państwach „nowej Unii” – w Rumunii
(0,3%), Bułgarii (5,6%) i w Polsce (5,8%),
ale także na Cyprze (1,6%) i w Grecji
(3,5%). Stosunkowo najszybciej sekula-
ryzują się państwa protestanckie, najwol-
niej – prawosławne. W Stanach Zjedno-
czonych odsetek osób niereligijnych wzrósł
od 5% w 1972 r. do 23% w roku 2016,
a tempo wzrostu tej grupy zwiększyło się
znacząco po 2002 r. Co prawda skupiam
się na świecie zachodnim, jednak warto
tutaj zauważyć, że w największym państwie
świata – w Chinach, które być może za
jakiś czas staną się dominującym mocar-
stwem – większość z 1,5 mld mieszkańców
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to osoby niereligijne, a 200 mln to zade-
klarowani ateiści. Nawet jeśli proroctwa
dotyczące Pax Sinica w miejsce Pax Ame-
ricana się nie spełnią, z czysto biznesowych
przyczyn możemy spodziewać się w ko-
lejnych latach zwiększenia kulturowego
wpływu Chin na Zachodzie. To zapewne
nie będzie dobra wiadomość dla chrze-
ścijaństwa (chyba że przyjmiemy hipotezę
o pozytywnym wymiarze kryzysu, mó-
wiącą, że paradoksalnie na zateizowanych
terenach Kościoły mogą rozwijać się szyb-
ciej – ale to pozostaje niewiadomą).

Kryzys dotyczy oczywiście wszystkich
chrześcijańskich wyznań, jednak chcę
przyjrzeć się w tym artykule, jak dotyka
on Kościoła katolickiego w świecie za-
chodnim, a przede wszystkim – w Polsce.
Przez lata należała ona do państw o naj-
mniejszym odsetku osób bezwyznaniowych
i niereligijnych, jednak także i nad Wisłą
nastąpił wzrost w tej grupie – według
Europejskiego Sondażu Społecznego (ESS)
w 2002 r. stanowiła ona 6,7% Polaków,
a w 2018 r. – już 12,8%. Jeśli chodzi
o Kościół rzymskokatolicki, ostatnie lata

znaczone są przede wszystkim powolnym,
choć systematycznym spadkiem udziału
w praktykach religijnych. Wskaźnik do-
minicantes, czyli biorących udział w nie-
dzielnych mszach, wyniósł w 2018 r. 38,2%
wiernych (wg danych Instytutu Statystyki
Kościoła Katolickiego) – wobec 45,8%
dwanaście lat wcześniej. Ten odsetek
w 2016 r. był już mniejszy (wynosił 36,7%),
jednak trudno na razie mówić o trwałym
wyhamowaniu tendencji spadkowej. 

Jeszcze szybciej odchodzą Polacy od
praktyk prywatnych, czyli od osobistej
modlitwy – wg ESS w 2002 r. codziennie
modliło się 47,8% Polaków, a w 2018 r.
już tylko 33,3%. Dodatkowo należy za-
uważyć, że najnowsze dane zbierane były
przed rokiem 2019 r., a więc przed falą
ujawnionych informacji o skandalach pe-
dofilskich (np. w filmie braci Sekielskich
„Tylko nie mów nikomu”, o którym pisa-
liśmy w maju ub. r.). Kropkę nad „i” sta-
wiają omawiane już w NK ogólnoświatowe
badania Pew Research, wskazujące, że
im młodsi Polacy, tym mniejszą wagę
przywiązują do religii. Za bardzo ważną
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uważa ją 40 proc. Polaków powyżej 40.
roku życia, i jedynie 16 proc. młodszych.
Ta luka między starszym a młodszym po-
koleniem jest największa na świecie. Jeśli
więc nie nastąpi jakieś cudowne przeła-
manie trendu, prędzej czy później dołą-
czymy do zateizowanych Czech czy Niemiec. 

Nowy rodzaj ateizmu

Wszystkie te dane wskazują, że człowiek
Zachodu może żyć bez religii, i że praw-
dopodobnie będzie coraz więcej osób,
które bez niej żyją. Wydaje się jednak, że
nastąpiła pewna zmiana jakościowa jeśli
chodzi o charakter niereligijności i jej
kulturowe osadzenie. Stawiam tezę, że
obecny ateizm /agnostycyzm jest inny
niż XIX- i XX-wieczny. Przez poprzednie
dwa stulecia był on odpowiedzią na religię
i związane z nią wątpliwości. W XIX wieku
wątpliwości te przede wszystkim stanowiły
efekt zderzenia światopoglądu religijnego
(w obrębie którego kształtowani byli ludzie
Zachodu zarówno w ramach formalnej
edukacji, jak i bezpośredniego wpływu
Kościoła) z odkryciami naukowymi i no-
wymi ideami (wspomniani Darwin, Marks,
Freud i Nietzsche). W XX wieku zgrzyty
między religią a nauką nie ustały, jednak
tragedie tego wieku spowodowały wzmoc-
nienie ateizmu egzystencjalnego, będącego
odpowiedzią na zło i cierpienie (najsilniej
objawione w postaci I i II wojny światowej
oraz – przede wszystkim – Holokaustu).
Doskonale ujął to Tadeusz Różewicz: „wi-
działem: / furgony porąbanych ludzi /
którzy nie zostaną zbawieni”.

Jednak ten sam Różewicz chwilę póź-
niej wskazuje, że „szuka nauczyciela i mist-
rza” który „jeszcze raz nazwie rzeczy i po-
jęcia” i „oddzieli światło od ciemności”.
Dziś zdaje się, że ludzie Zachodu takiego
mistrza szukają coraz rzadziej, i przestają

wierzyć w trwałe oddzielenie światła od
ciemności. Nawet jeśli Różewicz pod wpły-
wem tragedii wojennych odchodzi od
Boga (a chyba i to się nie dokonało w pełni,

skoro wiele lat później zapyta retorycznie
„jaki tam ze mnie ateista”), to jego agno-
stycyzm jest par excellence dwudziesto-
wieczny. Wynika z poszukiwania odpo-
wiedzi na wielkie pytania egzystencjalne:
o dobro i zło, o prawdę absolutną, o sens
życia wykraczający poza jego fizyczny kres
(w tym – po prostu – o możliwość życia
po śmierci), o sens cierpienia. Słowem:
na pytania domagające się nowej wielkiej
narracji po rozpadzie lub przynajmniej
wstrząśnięciu światopoglądu religijnego.

Współczesny agnostycyzm czy ateizm
w świecie zachodnim jest już czymś innym.
Ateizm XXI wieku coraz częściej nie jest
odpowiedzią, nie jest nawet buntem, a sta-
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nem względnie naturalnym, w którym
wychowują się kolejne pokolenia. Religia
w tej sytuacji staje się jeszcze jednym zja-
wiskiem kulturowym – np. uczniowie
brytyjscy podczas lekcji religious studies
obok chrześcijaństwa poznają islam, ju-
daizm, hinduizm, buddyzm, sikhizm oraz
świecki humanizm. Nie oznacza to oczy-
wiście, że katecheza katolicka w szkole
jest dobrą metodą zatrzymania wiernych
w Kościele, na co wskazują wyraźnie cy-
towane wcześniej badania (zwłaszcza Pew
Research) – jednak ewidentnie z narracji
podstawowej chrześcijaństwo stało się
w świecie zachodnim jedną z wielu nar-
racji. Coraz mniej narzucaną, coraz bar-
dziej niszową. A skoro jest tak, to nie
trzeba z nią tak żarliwie walczyć jak robiło
się to w XX wieku. Nawet popularna kil-
kanaście lat temu fala „nowego ateizmu”
(którego koryfeuszami byli przede wszyst-
kim Richard Dawkins, Sam Harris czy
Christopher Hitchens) najwyraźniej stra-
ciła swoją moc i nie budzi już AD 2020
tak wielkiego zainteresowania. Ateizm
„gorący”, wojujący coraz częściej zastępuje
to, co ks. Tomáš Halík nazywa „apateiz-
mem”: obojętność wobec pytań o Boga,
brak zainteresowania tymi pytaniami,
a czasem trudność zdefiniowania, co py-
tanie o Boga w ogóle miałoby oznaczać.

Tym razem naprawdę koniec narracji

Te przemiany nie wynikają jedynie z osła-
bienia chrześcijaństwa jako takiego, ale
z bardziej ogólnych przemian kulturowych.
W 1974 r. Jean-François Lyotard w „Kon-
dycji ponowoczesnej” ogłosił koniec wiel-
kich metanarracji. Miał na myśli przede
wszystkim narracje oświeceniowe, czyli
wiarę w postęp i rozum, które nastąpiły
po – martwej już jego zdaniem – opowieści
religijnej, jednak tak czy inaczej mowa

o narracjach roszczących sobie pretensje
do absolutnej, albo przynajmniej bardzo
silnie umocowanej prawdy. 

Mniej więcej od przełomu wieków,
czyli od upowszechnienia internetu, widać
jak przyspiesza powszechne odchodzenie
od myślenia narracyjnego. Jedną lub nie-
wiele dużych narracji (czy to religijnych,
czy naukowych) zastępuje wielość małych,
lokalnych, bieżących – niekoniecznie spój-
nych czy stanowiących wielki system. Co-
raz rzadziej filozofia czy literatura zadają
wielkie pytania egzystencjalne (przede
wszystkim o absolutny sens życia, obiek-
tywną prawdę, nie mówiąc już o pytaniu
o życie po śmierci). Nacisk stawiany jest
na pytania lokalne – tożsamościowe, po-
lityczne, dotyczące pojedynczych wyborów
tu i teraz. Stosunkowo najbardziej globalne
wydają się nasilone w ostatnich latach
pytania ekologiczne, ale i one są odpo-
wiedzią na bieżące wydarzenia, a rzadziej
są (choć też bywają) próbą ujęcia życia
jako takiego w ramy spójnej opowieści. 

Ironią losu jest, że Lyotard uznawał
„Kondycję ponowoczesną” za swoją naj-
gorszą książkę – bo to właśnie ona zdaje
się najbardziej proroczym dziełem Fran-
cuza. Jako że zmarł on w 1998 r., nie
mógł być świadkiem spełniania się włas-
nych przepowiedni w dobie ekspresowego
rozwoju świata online i nowych mediów
internetowych. A właśnie ten rozwój spo-
wodował przyśpieszenie upadku wielkich
narracji. Media takie jak telewizja, gazeta
czy film wymuszały niejako uczestniczenie
w spójnej opowieści i śledzenie jej od po-
czątku do końca. W świecie internetu
można w ciągu sekundy przeskoczyć
z portalu lewicowego na prawicowy, z Biblii
Tysiąclecia na „Biblię Szatana”, obejrzeć
wykład Jordana Petersona, a po chwili –
Judith Butler; na Spotify, wolni od kon-
cepcji „albumu” możemy w kilka sekund
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stworzyć składankę z Bacha, ambientu,
bluesa i black metalu, a na facebookowej
ścianie, o ile nie jesteśmy zbyt selektywni
w wyborze i usuwaniu znajomych, obok
siebie będziemy widzieć memy lewicowe
i prawicowe. Jest to doskonałe środowisko
dla wymierania wielkich narracji, gdyż
nie ma w nim wystarczających narzędzi
do ich podtrzymania, zaś znakomicie służy
ono utrzymywaniu obok siebie różnych
lyotardowskich „gier językowych”.

Na tym tle zaskakująco konserwatyw-
nie przedstawia się mowa noblowska Olgi
Tokarczuk (krytykowanej często dość
apriorycznie i w sposób nieprzemyślany
przez kręgi prawicowe). Mowa Tokarczuk
jest tęsknotą za narracją obejmującą świat:
„Nie zauważamy, że świat staje się zbio-
rem rzeczy i wydarzeń, martwą prze-

strzenią, w której poruszamy się samotni
i zagubieni (…). Nasza duchowość zanika
albo staje się powierzchowna i rytualna.
(…) I w takim świecie rzeczywiście jes-
teśmy zombie”. Noblistka nie jest naiwna,
i wie dobrze, że „nie jest możliwy powrót
do takiej opowieści o świecie, jaką znamy
z mitów, baśni i legend, kiedy przekazy-
wana sobie z ust do ust utrzymywała
świat w istnieniu. Dziś ta opowieść mu-
siałaby być dużo bardziej wielowymia-
rowa i skomplikowana”. Jednak rozwią-
zanie, jakie proponuje – czuły, czwartoo-
sobowy narrator, odsłaniający większy
obszar rzeczywistości, ukazujący wzajemne
związki – jest zaledwie naszkicowane i do-
tyczy tylko literatury, będącej jedynie wy-
cinkiem życia. Na razie znajdujemy się
więc w centrum narracyjnej apokalipsy.

Oblężona twierdza

W Polsce ten kryzys dopiero zaczyna się
ujawniać. Z wielu względów, opisanych
już szczegółowo przez historyków, narracja
katolicka (wzmocniona przez niepodle-
głościową) w Polsce uniknęła wielu wstrzą-
sów, jakie spotkały ją w Zachodniej Eu-
ropie i w USA w II połowie XX wieku. Po
upadku PRL, mimo silnej fali antyklery-
kalizmu w latach 90. i zachłyśnięcia się
zdobyczami Zachodu, Kościół trzymał się
dobrze, w dużej mierze dzięki postaci
Jana Pawła II i jego pełnym charyzmy
pielgrzymkom do kraju pod koniec lat
90. Mało kto pamięta, że wtedy właśnie
zażegnany został (tymczasowo) spory kry-
zys praktyk religijnych, jaki nastąpił po
upadku PRL: w 1993 r. wskaźnik domi-
nicantes wyniósł 43,1%, a w 1998 – już
47,5%; powyżej 45% miał utrzymywać
się jeszcze do 2006 r. 

Dziś z tej potęgi zostało już niewiele.
Ogłaszana w czasach Jana Pawła II „nowa
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wiosna Kościoła”, której efektem było po-
wstawania mnóstwa małych wspólnot,
szybko przywiędła. Dziś z jednej strony,
przede wszystkim w młodszych pokole-
niach, mamy do czynienia z rozwojem
wspomnianego apateizmu i odejściem od
wielkich narracji w stronę swobodnego
wyboru różnych gier językowych; z dru-
giej – rozwijają się nisze „tożsamościowej”
religijności. Czasami przybiera ona formy
nacjonalistyczne, w których wartości chrze-
ścijańskie zastępowane są wartościami
konserwatywnymi i narodowymi (jedność
etniczna, jedność kulturowa), a Ewangelia
występuje na równi z kodeksem Boziewi-
cza (bywa, że dochodzi tu do protestan-
tyzacji, vide Kościół Nowego Przymierza
w Lublinie). Czasami przybiera formy le-
wicowe, w których na pierwszy plan wy-
suwa się bieżąca walka o prawa grup wy-
kluczonych i o powstrzymanie zmian kli-
matycznych. Jedna i druga forma tożsa-
mościowa, jeśli zostanie doprowadzona
do skrajności, ostatecznie może dać efekt
podobny do przejścia w rejony apateizmu.
Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że
faktyczną religię, czyli więź z Większym,
Głębszym, zastąpi to, co ziemskie: religia
ego, to w formie indywidualnej, to w for-
mie tożsamościowej: czy to narodowej,
czy lewicowej. Takie przemiany nasila
wspomniana rewolucja internetowa, i wią-
żące się z nią wzmocnienie polaryzacji
i „twitteryzacji”, a także rosnące uzależ-
nienie działań społecznych (także Kościoła)
od polityków i biznesu. 

Kościołowi nie pomaga przy tym ode-
rwanie od rzeczywistości hierarchów, któ-
rzy zdają się nie zauważać istoty zmian.
Zamiast realnego krajobrazu Polski coraz
mniej katolickiej i coraz bardziej obojętnej,
zmieniającej się od środka, widzą przede
wszystkim pobożny, posłuszny księżom
ludek, atakowany przez zagrożenia z ze-

wnątrz (przede wszystkim „ideologię gen-
der” i „LGBT”). Faktycznie, kto nie wgłębia
się w istotę rzeczy, może dostrzegać głów-
nie „zagrożenia”, gdyż ostatnie lata przy-
niosły (w dużej mierze w odpowiedzi na
wspomniane skandale pedofilskie) nową
falę bardzo ostrej krytyki Kościoła (np.
wypowiedź Leszka Jażdżewskiego przed
wykładem Donalda Tuska na UW). Jednak
wątpliwe, że te ataki przetrwają dłużej,
bo jeśli tak dalej pójdzie, nie będzie kogo
atakować.

8

THINKZINE, nr 3(117)/2020, marzec 2020 www.nowakonfederacja.pl

Dziś można odnieść

wrażenie, że agenda

podstawowych problemów

przejmowana jest od

mainstreamowych mediów;

są na niej bieżące

wypowiedzi biskupów,

Jarosława Kaczyńskiego,

mariusz Błaszczaka czy

Donalda tuska. Znane z lat

90. wielkie dyskusje ks.

Józefa tischnera z prof.

mieczysławem Gogaczem

czy z Jerzym turowiczem

w efekcie zastępuje bieżące

reagowanie na kolejną, mało

zaskakującą wypowiedź

biskupa Jędraszewskiego

czy kolejny obrazek

z „tęczową maryją”



Jeśli Kościół chce przetrwać w wa-
runkach narracyjnej apokalipsy, musi
zejść do głębi i ponownie zadać funda-
mentalne pytania. Dziś można odnieść
wrażenie, że agenda podstawowych pro-
blemów przejmowana jest od mainstrea-
mowych mediów; są na niej bieżące wy-
powiedzi biskupów, Jarosława Kaczyń-
skiego, Mariusz Błaszczaka czy Donalda
Tuska. Znane z lat 90. wielkie dyskusje
ks. Józefa Tischnera z prof. Mieczysławem
Gogaczem czy z Jerzym Turowiczem
w efekcie zastępuje bieżące reagowanie
na kolejną, mało zaskakującą wypowiedź
biskupa Jędraszewskiego czy kolejny ob-
razek z „tęczową Maryją”. Dzieje się tak
nie tylko w Polsce – nawet niemiecka
„droga synodalna” zadaje pytania przede
wszystkim o techniczne i „politycznie po-
pularne” kwestie, w mniejszym stopniu
zaś o fundamenty teologii. Odłogiem leżą

natomiast podstawowe pytania: dlaczego
narracja Kościoła przestaje być przeko-
nująca dla młodszych pokoleń? Dlaczego
nie porusza ich serc Dobra Nowina?
A może w ich odbiorze stała się „złą no-
winą”? Dlaczego coraz rzadziej „kupujemy”
opowieść o odkupieniu? Dlaczego kiedyś
modliliśmy się często, a dziś modlimy się
coraz rzadziej? Jak zmienił się świat i Pol-
ska w porównaniu z rokiem 1989? Dla-
czego tak znaczące odejście od religijności
nastąpiło po śmierci Jana Pawła II? Dla-
czego Polacy lgną do religijnych nisz toż-
samościowych, a katolicki mainstream
coraz częściej budzi obojętność? Nie mó-
wię, że nikt na te pytania nie odpowiada,
ale giną one w zalewie „bieżączki”. A jeśli
Kościół sam sobie nie odpowie na nie
dogłębnie, z dużą dozą samokrytyki, to
nie będzie umiał także sprostać bieżącym
wyzwaniom. 
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Takiego kryzysu Kościoła jeszcze
w Polsce nie było. Na łeb, na szyję
spada odsetek osób chodzących na
mszę i modlących się regularnie. I nie
chodzi tu tylko o skandale pedofilskie,
filmy „Kler”, „Tylko nie mów nikomu”,
bo to przyśpieszenie spadku trwa dłu-
żej – już od 2007 roku. Skąd bierze się
ten kryzys?

tomasz rowiński: To zmiana cywili-
zacyjna, która zachodzi w całej Europie
Zachodniej, i Polskę też można wpisać
w ten model laicyzacji. Do tego dochodzą
małe, polskie okoliczności takie jak za-
niedbywanie wychowania religijnego w ro-

dzinach czy przedkładanie pracy, kariery,
sukcesu zawodowego nad wychowanie
dzieci. Przez to wychowawcami dzieci
stają się media, które są niereligijne albo
wręcz niechętne religii.

ewa Kiedio: Z drugiej strony media ka-
tolickie w ostatnich latach się wzmacniają.
Ogromna jest sprzedaż „Gościa Niedziel-
nego”. Portale takie jak Deon czy Aleteia
docierają w „popkulturowy” sposób do
młodych ludzi. Nie upatrywałabym więc
przyczyny w mediach. Kiedy rozmawiam
z ludźmi, mam wrażenie, że poważne tąp-
nięcie przyniosły skandale seksualne
z udziałem księży. 

ewa KieDio
Redaktor w kwartalniku i wydawnictwie „Więź”, 
członkini Zespołu Laboratorium „Więzi”

tomasZ rowińsKi
Historyk idei, publicysta, redaktor pisma „Christianitas”

Jeden biskup przez czterdzieści lat molestujący kleryków i księży demo-
ralizuje całe zastępy duchownych. Jest jak wirus, który niszczy Kościół
od wewnątrz

Kryzys Kościoła inny niż poprzednie?

Jarema Piekutowski rozmawia 
z ewą Kiedio i tomaszem rowińskim

https://nowakonfederacja.pl/narracyjna-apokalipsa-jak-kosciol-traci-wiernych/


Największym problemem jest dla mnie
sposób reakcji Kościoła na to: przemil-
czanie tak długo, jak się da, a później,
kiedy biskupi są już przyciśnięci do muru –
zwoływanie konferencji prasowej właściwie
po to, by pochylić się nad sprawcami.
Ofiary są w cieniu, a czasem dochodzi
wręcz do takich sytuacji, że 9-letni chłopiec
molestowany przez księdza jest nazywany
przez sąd biskupi „wspólnikiem w grze-
chu”. W komunikacji brakuje więc deli-
katności i wrażliwości na uczucia ofiar.

Czyli mamy do czynienia z reakcją na
bieżące wydarzenia?

TR: Zastanawiam się, czy jednak te skan-
dale po prostu nie odsłoniły głębszej se-
kularyzacji, w wyniku której wierni traktują
Kościół hierarchiczny już tylko jako in-
stytucję zaufania publicznego, funkcjo-
nującą w oddzieleniu od doświadczenia
życia świeckiego. W sytuacji, w której ta
instytucja nie daje sobie z czymś rady, po
prostu ją porzucają. A z drugiej strony są
wciąż tacy z nas, którzy nawet jeśli przestali
ufać biskupom, chodzą do kościoła ze
względu na wiarę w Eucharystię i naukę
Chrystusa, której częścią jest wiara w Ko-
ściół jako „stowarzyszenie chwały Bożej” –
mówiąc słowami Dom Prospera Gueran-
gera OSB – czyli rzeczywistość, która
przekracza jej bieżące słabości.

EK: Dziś jednak coraz trudniej rozdzielić
te dwie sprawy, coraz trudniej mówić, że
Kościół w swojej istocie jest święty, a jego
ludzie są grzeszni. Pojawia się coraz czę-
ściej przekonanie, że jednak wszystko jest
tam od środka przeżarte. Prof. Magdalena
Smoczyńska, córka Jerzego Turowicza,
w wywiadzie dla „Znaku” mówi, że przez
70 lat próbowała to oddzielać, a teraz już
ma tego dosyć. Nie jest w stanie wypo-

wiedzieć credo, powiedzieć, że wierzy
w święty, powszechny, apostolski Kościół,
bo przestała wierzyć w tę świętość. I ja
czuję ten jej ból. Ludziom przestaje wy-
starczać tradycyjna argumentacja: „wierzę,
bo moi rodzice wierzyli”.

Rozmawiam z ludźmi spoza mojej
„bańki społecznej”, np. jazda taksówką
jest do tego świetną okazją – i wszyscy
narzekają na Kościół. Najczęściej pojawiają
się wątki bogactwa i nadużyć seksualnych
księży. Można się pocieszać, że to stary
stereotyp, ale teraz mówią tak nawet ci,
którzy są głęboko zaangażowani w różne
wspólnoty. Często słyszę też opowieści
o sytuacjach, w których wierny traktowany
jest w parafii jak petent, do tego z wy-
ższością i butą.

To jest inny kryzys Kościoła niż wszyst-
kie poprzednie?
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ewa Kiedio: Coraz trudniej

mówić, że Kościół w swojej

istocie jest święty, a jego

ludzie są grzeszni. Pojawia

się coraz częściej

przekonanie, że jednak

wszystko jest tam od środka

przeżarte. Prof. magdalena

smoczyńska, córka Jerzego

turowicza, w wywiadzie dla

„Znaku” mówi, że przez 70

lat próbowała to oddzielać,

a teraz już ma tego dosyć

https://www.miesiecznik.znak.com.pl/siedze-na-kupie-gruzow/


TR: Tak, ponieważ dotyczy jego funkcjo-
nowania w świecie postchrześcijańskim.
Kryzysów w historii Kościoła było wiele.
W czasie wielkiej schizmy zachodniej
o tron rywalizowało trzech papieży! Dziś
taka sytuacja byłaby poważniejszym pro-
blemem niż wtedy. Kiedy Kościół funk-
cjonował w ramach cywilizacji chrześci-
jańskiej, to wierni mogli nawet śmiać się
z takiej sytuacji i krytykować kandydatów
do papieskiego tronu, ale nie niszczyło to
ich wiary: mieli przekonanie, że Bóg ist-
nieje, że Kościół jest prawdziwy, a wszyst-
kie te spory mają charakter wewnętrzny.

Dziś Kościół jako instytucja jest we-
wnętrzne zdezintegrowany i ludzie od-
chodzą do innych – jak powiedziałby
Alasdair MacIntyre – tradycji moralnych,
czy religijnych. Nie ma kulturowej otuliny,
która by chroniła Kościół wobec jego pro-
blemów. Każdy wstrząs przynosi bezpo-
średnio kolejne ofiary. 

Ale czy Kościół skutecznie przeciw-
stawia się tym zmianom kulturowym?

TR: Często jest nieskuteczny. I tu zgadzam
się z tym, co powiedziała Ewa o „zurzęd-
niczeniu” Kościoła. To się dzieje i prze-
szkadza też Kościołowi poradzić sobie
z wewnętrznymi skandalami seksualnymi.
Czasami wystarczyłoby się z kimś spotkać,
porozmawiać i – w przypadku, gdy spraw-
ca nie żyje, jest stary, schorowany, do-
tknięty demencją i z tych przyczyn nie
może ponieść zasłużonej kary – żeby od-
powiedni przełożeni powiedzieli „prze-
praszam”. Zamiast tego władze kościelne
wybierają drogę prawną, ciągają ofiary
po sądach jak swoich prześladowców.
Jeśli biskupi nie będą potrafili sami za-
łatwić sprawiedliwe problemów wspólnoty
kościelnej, to korozja będzie postępować
i kolejne grupy wiernych mogą popadać

w zwątpienie, a nawet duchową i „proce-
duralną” apostazję. W konsekwencji Ko-
ściół nie będzie uznawany za wiarygodnego
rozmówcę. To jest podstawowy problem,
szkoda dla wielu dusz.

Jednak jeśli chodzi o przemiany kul-
turowe, nie uważam cywilizacji liberalnej
za nową cywilizację chrześcijańską. Tym-
czasem mam wrażenie, że takie widzenie
rzeczy przyjmuje się w rozmaitych śro-
dowiskach katolickich prawie za oczywis-
tość. Wolałbym, żeby Kościół przynajmniej
niektóre elementy swojego orędzia był
w stanie wprowadzać – poprzez polityków
i działaczy świeckich.

Jakie elementy?

TR: Takie kwestie jak ochrona życia,
sprzeciw wobec eutanazji, ochrona ro-
dziny, to fundamentalna agenda.

EK: Ale należałoby wprowadzić ją siłowo,
wbrew woli większości społeczeństwa? 

TR: Nie – przez demokratycznie wybra-
nych polityków.

EK: Czyli siłowo! Dla mnie drogą jest
przemiana sumień i sposobu myślenia
ludzi, tak żeby chcieli zagłosować w ten
sposób, na przykład w referendum. Stwo-
rzenie takiej argumentacji, która byłaby
przekonująca. 

Zgadzam się z nauczaniem Kościoła
w kwestii aborcji. Chodzi tylko o to, jak
to nauczanie wprowadzać, bo nie żyjemy
w społeczeństwie homogenicznym, a plu-
ralistycznym. Nie ma konsensu społecz-
nego w tej kwestii. Nie jestem przekonana,
że skoro taki jest według nas, katolików,
ład obiektywny, to powinniśmy to narzucać
całemu społeczeństwu. 
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Pytanie brzmi: co powinno się pozos-
tawić sumieniu, a co regulować prawnie. 

EK: Sądzę, że bardzo istotną wartością,
jaką przyniósł Chrystus, jest wolność.
I Kościół też, zwłaszcza od Soboru Waty-
kańskiego II, dużo mówi o rozstrzyganiu
spraw w swoim sumieniu. Czy mamy
wbrew przekonaniom większości ustano-
wić ład państwowy tak, żeby był odbiciem
prawa Bożego? Może wrócić do prawnego

zakazu rozwodów? Dla mnie taka droga
jest nie do przyjęcia. W praktyce wcale
nie będzie owocna. Człowiek, który we-
wnętrznie nie jest do czegoś przekonany
i nie przyjmuje tego w sposób wolny, i tak
znajdzie możliwość, by dopiąć swego.
Przykładem – podziemie aborcyjne. I od-
wrotnie: człowiek o dobrze ukształtowa-

nym sumieniu nie wybierze zła, nawet
gdyby zezwalało na nie prawo stanowione. 

TR: Wolność sumienia nie stoi ponad
prawem do życia. Aborcja nie jest pierw-
szym grzechem z brzegu, sprzeciw wobec
niej jest wartością nienegocjowalną, mó-
wiąc słowami Benedykta XVI. Aborcja
jest przemocą wobec najmniejszych. Tra-
dycja myślenia, że człowiek jest osobą od
poczęcia, jest tradycją obecną w Kościele
od początku… Dziś żyjemy w państwie
demokratycznym i być może my, katolicy
i przeciwnicy moralnej oraz prawnej do-
puszczalności aborcji, jesteśmy mniejszo-
ścią, ale nie możemy ustąpić, mówiąc, że
aborcja jest w jakiejś sytuacji dopuszczalna.
Bo nie jest. Prawo do życia nie jest kwestią
konsensusu. Encyklika Evangelium vitae
stawia nas przed jednoznaczną odpowie-
dzialnością.

Trochę się nam w tym wywiadzie zro-
biło jak w Polsce – mamy fundamen-
talny kryzys Kościoła, a zeszliśmy na
szczegółową kwestię politycznych roz-
wiązań. Wróćmy do głównego tematu.
Co musi zrobić Kościół, jeśli chce wyj-
ść z kryzysu?

TR: Wspólnota Kościoła musi się nawrócić.
Dopóki to się nie wydarzy, będziemy mieli
do czynienia z pudrowaniem rozkładu.
W dziejach były takie momenty, które
można określić mianem kościelnego na-
wrócenia. Działalność św. Franciszka, czy
wezwanie Leona XIII do powrotu do fi-
lozofii tomistycznej – te prądy budziły
Kościół z marazmu, w którym się znaj-
dował. 

Dzisiaj, w zamęcie, jaki mamy, trudno
to sobie wyobrazić, a jednak uważam, że
Benedykt XVI napoczął taki proces, który
jednak jest przykryty tym, co dzieje się
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niedobrego. To wizja benedyktyńska,
w której liturgia znajduje się w centrum
życia katolickiego, wokół niej gromadzą
się mnisi oddani życiu konsekrowanemu,
a świeccy, czerpiąc z tego źródła, schodzą
z owego „miasta położonego na górze”
i biorą udział w przemienianiu świata
według nauki Kościoła. 

Jednak wewnątrz Kościoła jest ogrom-
na masa ludzi, którzy nie myślą już po
katolicku, mają coraz więcej władzy i to
władzą są głównie zainteresowani, a nie
prawdziwą nauką katolicką. Niestety nie-
którzy z tych, którzy mienią się konser-
watystami, także okazywali się zamiesza-
nymi w skandale, a i dziś nie dopuszczają
do rozwiązania problemów Kościoła, które
go wewnętrznie korumpują. Jeden biskup
przez czterdzieści lat molestujący kleryków
i księży demoralizuje całe zastępy du-
chownych. Jest jak wirus, który niszczy
Kościół od wewnątrz. A jednak nie roz-
wiążemy problemów przez odrzucenie
tradycji moralnej i teologicznej, tylko
przez zmiany w strukturach władzy. Dziś
to łatwa pokusa.

EK: Nawrócenie Kościoła to wielowymia-
rowa kwestia, ale moim zdaniem jego is-
totą jest odklerykalizowanie. To, że księża
mają tak wiodącą rolę, a świeccy nie mają
praktycznie wpływu na zarządzanie, to
źródło patologii. A to wybrzmiało także
w twojej, Tomku, wypowiedzi, gdy mó-
wiłeś, że Kościół musi sam, wewnętrznie
poradzić sobie ze swoimi problemami.
Sam, czyli w kręgu księży.

Socjolog Marco Marzano stawia daleko
idące postulaty: odebrać księżom pro-
wadzenie parafii, pozbawić ich jedy-
nowładczej funkcji zarządczej, finan-
sowej i duszpasterskiej, i zamknąć se-
minaria. To jest jakieś wyjście?

TR: Ta propozycja nie sprawdziłaby się.
Seminaria to wypracowany model formacji
kapłanów. Jedne są lepsze, drugie gorsze,
i to samo będzie z jakimiś hipotetycznymi
wspólnotami, jeśli tam przeniesiemy for-
mację. Po Soborze Watykańskim II mamy
całą serię skandali seksualnych związanych
ze świeckimi liderami wspólnot. I nie
chodzi mi tylko o Jeana Vaniera, ale też
na przykład o brata Efraima czy Philippe’a
Madre’a ze Wspólnoty Błogosławieństw.
Problemy pojawiały się, kiedy nie było
realnej władzy biskupa nad tymi wspól-
notami. Wizja Kościoła bez władzy okazała
się utopią.

Owszem, hierarchia może być w jakimś
stopniu wewnętrznie zepsuta, trzeba ją
oczyścić, ale sama jej obecność i działanie
stabilizuje życie Kościoła, ponieważ stosuje
jego prawo. To, że Kościół wypracował
pewne formuły życia monastycznego czy
zasady kanoniczne, wynika z jego do-
świadczeń nt. natury ludzkiej. Nie lekce-
ważyłbym tego. Jeżeli w jakiejś parafii
jest źle, to musi być człowiek, którego
biskup może pociągnąć do osobistej od-
powiedzialności, a tego nie zapewni roz-
myta władza w grupach świeckich. Kiedy
przyglądam się innym krajom, to widzę,
że gdy świeccy otrzymują duży zakres
władzy, zaraz zaczynają się problemy, nie
tylko dotyczące spraw finansowych, przy-
chodów, ale też doktryny, ponieważ w post-
chrześcijańskim świecie władzę w Kościele
chcą mieć też ci, którzy już nie myślą
i nie wierzą po katolicku.

Dlaczego świeccy mieliby być gorsi
od księży?

TR: Nie są gorsi, ale nie są lepsi. Chodzi
o to, że nie są częścią struktury władzy,
która jednak pociąga za sobą pewną od-
powiedzialność – trwałą i urzędową.
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Świecki nie ma w tej chwili prawie żadnej
odpowiedzialności przed biskupem i bis-
kup nie jest w stanie nic od niego wyeg-
zekwować – świecki może zasadniczo ro-
bić, co mu się podoba. Mówimy o struk-
turze kościelnej.

EK: Mówimy o ludzie Bożym, który w tym
momencie jest w chory sposób podzielony
na warstwę klerykalną, która rządzi, i war-
stwę nieklerykalną, czyli świeckich.

Zamknięcie seminariów nie jest
dobrym pomysłem, bo musi być ktoś
przygotowany do sprawowania sakra-
mentów. Właśnie taką osobą jest kapłan.
Natomiast cała reszta kompetencji: za-
rządzanie finansami, administrowanie,
organizowanie spotkań, modlitw – wszyst-
kie te kwestie, które tak bardzo odciągają
księży od tego, co jest ich głównym zada-
niem, spokojnie mogłyby spoczywać w rę-
kach świeckich. 

TR: Zgadzam się – niech świeccy prowadzą
księgowość, zarządzają finansami. Ale to
nie jest żadna realna reforma.

To spróbujmy iść krok dalej: dlaczego
tylko księża mieliby głosić?

TR: Bo w przeciwieństwie do świeckich
mają misję kanoniczną. A dlaczego na
przykład rekolekcje miałby głosić Szymon
Hołownia?

EK: Bo ma doskonałe przygotowanie teo-
logiczne.

TR: Wobec tego, co prezentuje w sprawach
moralnych jako kandydat na prezydenta
mogę to uznać tylko za żart. Zresztą kto
dziś potwierdza jego przygotowanie?
W Kościele potwierdza to autorytet władzy
kościelnej. Podstawowa struktura Kościoła

jest sakramentalna i opiera się na diako-
nacie, prezbiteracie i na biskupach. To
nie jest coś kontrowersyjnego. Wracając
do Hołowni – ja też uważam, że mam
niezłe przygotowanie teologiczne, ale nie
chciałbym głosić ludziom jakiejś swojej
prawdy w czasie rekolekcji.

EK: Ale księża też głoszą swoje poglądy.
To zawsze jest interpretacja Ewangelii.
W jednym kościele będzie ona taka, w dru-
gim inna. 
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W moje życie duchowe dużo więcej
wnosi słuchanie świeckich i rozmowa
z przyjaciółmi, którzy przeżywają wiarę
na własny sposób. Także dlatego, że mają
doświadczenia, które są księżom kom-
pletnie obce – takie jak posiadanie dzieci.
Gdy rozmawiam z księdzem, to głosi mi
dyrdymały, że niedziela jest dniem ciszy
i wytchnienia. Dla mnie niedziela jest
najtrudniejszym dniem, bo dzieci nie są
w przedszkolu i nie ma dla nich opieki ze
strony babci. Wolałabym słuchać świec-
kiego, który ma doświadczenie podobne
do mojego i nie mówi rzeczy oderwanych
od rzeczywistości.

TR: Być może faktycznie można pomyśleć
o jakiejś formie misji kanonicznej dla
świeckich, choć już mają ją katecheci,
którzy otrzymują formalne przygotowane.
Dziś uczestnictwo świeckich w Kościele
jest duże, piszą o nim, krytykują, organi-
zują się. Nawet środowiska łacińskiej tra-
dycji katolickiej to efekt soborowego do-
wartościowania świeckich. To księża raczej
dołączają do już zgromadzonych świeckich
niż są liderami tych środowisk. Równo-
cześnie ich rola w perspektywie sakra-
mentalnej, kościelnej – w porządku wła-
dzy – jest niezastąpiona. 

Mam wrażenie, że część tych kwestii
związanych z władzą w Kościele wynika
z sekularnych idei, które dla wielu nomi-
nalnych katolików są ważniejsze od ka-
tolickości. Osobnym problemem jest zwyk-
ła… antypatia do Kościoła i do kleru. Ale
musimy w Kościele przyjmować także
księży niesympatycznych, głoszących złe
kazania, ponieważ jesteśmy jedną katolicką
wspólnotą. My świeccy też nie raz jesteśmy
trudni w relacjach.

Mówiliśmy o nawróceniu, rozwiązaniu
wewnętrznych problemów, odkleryka-

lizowaniu Kościoła. A może – zapytam
prowokacyjnie – tym kryzysem Kościół
nie powinien się martwić? Bo może to
kryzys masowości, a czy Kościół musi
być masowy? Może jakość jest waż-
niejsza niż ilość?

EK: Głosić chcemy wszystkim i takie jest
powołanie chrześcijan. Brak masowości
nie byłby straszny, gdyby zrealizować się
miały słowa kard. Ratzingera, że z Kościoła
pozostaną tylko małe wspólnoty osób bar-
dzo zaangażowanych. Takie osoby mogą
być drogowskazem, światłem, dawać świa-
dectwo. Patrząc na dzisiejszy Kościół
w Polsce, obawiam się jednak, że zostanie
w nim kto inny – sami fanatycy. 

TR: Ratzinger nie mówił, że taki kościół
małych wspólnot to ideał. To raczej była
gorzka konstatacja.

EK: Jałowe jest jednak chrześcijaństwo
przyjmowane inercyjnie, na zasadzie kul-
turowej. W tym samym artykule kard.
Ratzinger pisał, że Kościołowi szkodzi
bycie „tanią oczywistością”. Chodzenie
do kościoła tylko dlatego, że przejęliśmy
to od rodziców? Co nam po takim chrze-
ścijaństwie, nawet gdyby było masowe?

TR: Tego bym nie lekceważył. Jeżeli po-
ważnie traktujemy sakramenty, to także
takie chrześcijaństwo jest poszerzaniem
drogi zbawienia dla wielu, ponieważ jest
uczestnictwem w życiu sakramentalnym,
a to podstawa. Przez setki lat, w epokach
przednowoczesnych, wiara ludzi polegała
na rzeczach prostych: udziale we Mszy,
modlitwie, pracy. Ci ludzie nie byli tyta-
nami filozofii i często nie mieli jakiejś
ogromnej świadomości teologicznej. Ale
droga zbawienia nie jest w świadomości,
a w uczestnictwie.
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EK: Tylko o jakim uczestnictwie mowa?
Chyba ważne jest, żeby w Kościele nie
być tylko ciałem, nie tylko powtarzać pew-
ne formuły, ale też wchodzić w tę rzeczy-
wistość wewnętrznie?

TR: Objawienie jest czymś, co przyszło
z zewnątrz. Pogłębianie życia duchowego
jest ważne, ale większość ludzi nie będzie
szła tą drogą. Kościół nie jest elitarnym
zgromadzeniem. Lepiej niż szukać mis-
tycyzmu – który też nie jest po jest po
prostu pogłębianiem świadomości –
a przyjmować fundamenty.

Na koniec zapytam o relacje Kościoła
i państwa. Czy waszym zdaniem obec-
ne relacje państwa z Kościołem w Pol-
sce są właściwie ustawione? Czy też
potrzeba większej autonomii Kościoła
i państwa, czy wręcz przeciwnie –
większego udziału Kościoła w życiu
społeczno-politycznym?

TR: W prawie nic bym nie zmieniał. Na-
tomiast ewidentnie za bliski jest stosunek
hierarchów Kościoła i polityków. To pro-
wadzi do zaniedbywania głoszenia nauki
Kościoła. Jest kapliczka przy jednej partii,
kapliczka przy drugiej i są biskupi, którzy
obsługują te rzeczywistości polityczne
przymykając oko na takie działania poli-
tyków, które są niezgodne z głosem Ko-
ścioła. Na przykład, kiedy na tapecie była
kwestia ochrony życia i należało „przy-

ciskać” PiS, to biskupi się wycofali, bo
nie chcieli zadzierać z partią władzy.

EK: Myślę, że to zblatowanie Kościoła
z polityką jest przeogromne. Rażące jest
to, że politycy są wpuszczani na ambony –
na przykład Ryszard Czarnecki w Ka-
mieńcu Wrocławskim. Co najmniej równie
rażąca wydała mi się instrukcja arcybis-
kupa Gądeckiego, jak głosować. Oczywiście
nie było w niej wprost powiedziane, na
jaką partię powinien głosować katolik,
ale wypisano zestaw kwestii, które akurat
dosyć jasno to wskazują. Są też inne ważne
punkty społecznego nauczania Kościoła,
z którymi rządzącym nie jest po drodze.
Te jednak przemilczano.

TR: Mnie ta instrukcja umocniła w prze-
konaniu, by nie głosować na PiS. Dlaczego?
Ponieważ ta partia nie realizuje sedna
katolickiej agendy jeśli chodzi o ochronę
życia. Istnieje taka narracja, że Kościół
popiera PiS, ale można wymienić kilka
punktów, w których Kościół trwa w nie-
zgodzie z obecną władzą. Tyle tylko, że
mówi to zwykle cicho. To nie tylko kwestia
ochrony życia, ale także na przykład prze-
jęcia Trybunału Konstytucyjnego, tzw. re-
formy sądów, a dalej korytarzy humani-
tarnych czy ekologii. Paradoksalnie takich
punktów niezgody Kościół ma więcej z PiS,
niż miał z dawną PO. Jeśli chodzi o dzi-
siejszą, to już inna historia. 
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Jarema PieKutowsKi
Członek zespołu, główny ekspert ds. społecznych
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„Jesteśmy na wojnie” – powiedział w te-
lewizyjnym orędziu z 16 marca 2020 pre-
zydent Francji Emmanuel Macron, ko-
mentując nadzwyczajne środki wprowa-
dzane w związku z sytuacją epidemiczną
w kraju. „To jest «wojna» – tylko taka,
podczas której ludzie masowo nie giną
ani dobra materialne nie są niszczone” –
wtórował mu były premier i szef Narodo-
wego Banku Polskiego Marek Belka. „Pun-
ktem odniesienia – jeśli epidemia będzie
głęboka i długa – powinna być raczej gos-
podarka wojenna niż odbudowa po klęsce
żywiołowej” – stwierdził z kolei znany
ekonomista Ignacy Morawski. Podobne
określenia mnożą się w wielu krajach.

Superżołnierz SARS-CoV-2

W jakim sensie walka z wirusem może
być wojną? Czy to tylko metafora czy coś
więcej? Pomińmy wariant ataku bronią
biologiczną, niewykluczony, ale pozba-
wiony na dziś przekonujących dowodów
i jasnych beneficjentów. Już wskazywane

przez ekonomistów podobieństwa skutków
gospodarczych pandemii pokazują, że nie
jest to jednak tylko przenośnia. Z drugiej
strony wojna to stan stosunków między
państwami, a co najmniej między ludźmi
(jak w przypadku „wojny z terroryzmem”).
Drobnoustrój o nazwie SARS-CoV-2 nie
spełnia oczywiście tych kryteriów, a jednak
jawi nam się coraz bardziej jako mikro-
skopijny superżołnierz, przełamujący nie
tylko indywidualne, ale i społeczne systemy
odpornościowe. Patrząc na coraz bardziej
gwałtowne, chaotyczne i paniczne reakcje
przywódców Stanów Zjednoczonych, Fran-
cji czy Hiszpanii, którzy jeszcze niedawno
tego wroga ostentacyjnie lekceważyli, na
skalę przeciwdziałań, na drastyczność
możliwych skutków – trudno zaprzeczyć,
że wirus rzucił świat zachodni na kolana. 

W samych Włoszech już uśmiercił po-
nad dwukrotnie więcej osób niż zamachy
terrorystyczne w latach 1998-2017 w całej
Europie, i liczba ta szybko rośnie. Wirus
paraliżuje systemy opieki zdrowotnej,
grożąc katastrofami humanitarnymi w sa-

BartłomieJ raDZieJewsKi
Dyrektor „Nowej Konfederacji”

Pandemia nie jest wojną, ale może mieć skutki głębsze niż niejeden kon-
flikt zbrojny. Oznacza powrót do pierwotnej polityczności. Uderza w „cywi-
lizację rozpieszczenia” i jej ideę, że udało się w trwały sposób uchronić
ludzi przed gwałtowną śmiercią

Koronawirus – agresor w Pałacu 

https://ourworldindata.org/terrorism?fbclid=IwAR0ZbXYoP_mQTKHdh0p9GiCXX2yl8UidPXO7sTnsS62eTkgrkAoB9s5haRs
https://youtu.be/dJ0QgLSGLJc
https://krytykapolityczna.pl/gospodarka/ignacy-morawski-michal-sutowski-nie-jak-trzesienie-ziemi-raczej-jak-wojna/
https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-marek-belka-zapomnijmy-o-deficytach-ratujmy-firmy-i-gospodar,nId,4384878


mych sercach najbardziej rozwiniętych
krajów. Prowadzi do wyłączenia znacznych
części gospodarek, zamykania granic, zry-
wania globalnych łańcuchów produkcji.
Jest bardzo groźnym wrogiem.

W przeszłości wielkie epidemie też
dotykały najbogatszych krajów, powodując
ciężkie skutki, ale nie wywołując takiego
szoku jak obecny koronawirus. Pojęcia
z głównego nurtu debaty nie wystarczą
do opisania tego zjawiska. Tu trzeba filo-
zofii politycznej.

Śmiercionośna pandemia to zjawisko
z dziedziny pierwotnej polityczności. No-
woczesne państwa powstały przede wszyst-
kim po to, aby chronić mieszkańców przed
gwałtowną śmiercią – argumentował To-
masz Hobbes. Nie całkowicie, uściślijmy;
chodziło tylko i aż o znaczne ograniczenie
skali tragedii. Carl Schmitt dodał, że źród-

łowy motyw państwa i polityki to możli-
wość wojny oraz związanej z nią perspek-
tywy gwałtownej śmierci z rąk wroga. Ale
żaden z nich nie miał na myśli chorób za-
kaźnych i zarazków, które je roznoszą.
Te ostatnie nowoczesne państwa nauczyły
się z bezprecedensową skutecznością zwal-
czać dopiero w XIX-XX wieku, osiągając
w tym z czasem biegłość, pozwalającą
wyeliminować wielkie epidemie wśród
społeczeństw wysokorozwiniętych. W ten
sposób podniesienie poziomu życia wkom-
ponowało bezpieczeństwo zdrowotne w re-
pertuar elementarnych funkcji państwa.
Ostatnim wyraźnym zagrożeniem był na
Zachodzie wirus HIV w latach 80. i 90.,
ale jego bardzo ograniczone możliwości
zakażania nie pozwalały bać się go na
równi z dawną dżumą, ospą, czy grypą
hiszpanką. 

Koniec postpolityki?

Utrwalone dekadami doświadczeń po-
czucie bezpieczeństwa uśpiło czujność
Zachodu, a Europy – w szczególności.
Dotyczy to tak klasycznej agresji zbrojnej
(z wyjątkiem terroryzmu), jak i „wojny”
z zarazkami. Śmiercionośne pandemie,
wciąż przecież szalejące w Azji i Afryce,
uznano za zagrożenie zasadniczo opano-
wane. „W Europie myślano, że scenariusz
azjatycki Covid-19 nam nie grozi. Poczucie
bezpieczeństwa obniżyło czujność. Dopiero
dramat Włoch zmienił narrację «takie
rzeczy to w krajach rozwijających się»” –
mówi współpracująca z „Nową Konfede-
racją” ekspertka ds. zdrowia Maria Libura. 

Mówiąc inaczej: Zachód, a zwłaszcza
Europa, wszedł – podczas długotrwałego
okresu bezpieczeństwa i dobrobytu, z pun-
ktem kulminacyjnym po triumfie w zimnej
wojnie – w fazę postpolityki. Źródłowy
motyw polityki, jakim jest zmierzenie się
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https://www.facebook.com/maria.libura/posts/2991464447614532
https://nowakonfederacja.pl/memento-belli/
https://nowakonfederacja.pl/memento-belli/


z perspektywą gwałtownej śmierci, został
uznany za nieaktualny; otwarła się więc
długa lista pomniejszych spraw do zała-
twienia. Jak powiada André Glucksmann:
„koniec ideologii, żegnajcie wzniosłe spra-
wy” – odtąd liczą się już tylko aktorzy
„troszczący się o wzrost i rozwój”. „Po
przełomie słabe powody, takie jak czysty
kaprys i osobisty gust, musiały przejąć
rolę mocnych powodów, w które wcześniej
wcielał się władczy niedostatek” – dodał
Peter Sloterdijk. Skoro tak, można było
oddać się orgii konsumpcji, a debatę pub-
liczną skoncentrować na tym, jak tę orgię
ulepszać. Tak też się stało. Proces nie-
wątpliwie wzmocniły wciąż kultywowane
przekonania o własnej cywilizacyjnej wy-
ższości (dawniej mające charakter stricte
rasistowski).

Problem w tym, że ta rewolucja nigdy
nie zaszła w samej naturze polityki, a je-
dynie w wyobraźni politycznej ludzi Za-
chodu. Fałszywie zuniwersalizowała ona
to, co partykularne, i przekształciła
w wieczne to, co czasowe, historyczne.
Długi czas pokoju na Zachodzie wynikał
przede wszystkim z tego, że nikt nie miał
interesu w tym, żeby wszczynać wojnę.
Wyciągnięto z tego nieuprawniony wnio-
sek, że czas wojen w rozwiniętym świecie
na zawsze minął. Antyzachodni terro-
ryzm – będący quasi-wojenną formą prze-
mocy słabszych przeciwko silniejszym –
od dawna zadaje temu kłam, ale zbyt
słabo, by zburzyć piramidę złudzeń.

Podobnie ma się rzecz z zarazkami.
Skokowy postęp medycyny pozwolił zmi-
nimalizować ryzyko wielkich epidemii
i skupić się na chorobach cywilizacyjnych.
Ale bakterie i wirusy ewoluują, doskonaląc
swoje metody ataku na nasze organizmy,
jak barbarzyńcy ulepszający sztukę oble-
gania murów. Jak mówi „Nowej Konfe-
deracji” ekspert ds. ochrony zdrowia, dr

Stanisław Maksymowicz, możliwe że wesz-
liśmy w fazę cyklu biologicznego, w którym
odwiecznej walki człowieka Zachodu z za-
razkami dotyka odwrócenie ról: piłka jest
znów po stronie mikroorganizmów. To
oznaczałoby dwie fundamentalne kon-
sekwencje. Po pierwsze – powrót do sy-
tuacji, w której groźne epidemie co jakiś
czas pustoszą nasze kraje. Po drugie –
konieczność podjęcia na nowo „wyścigu
zbrojeń” z wirusami i bakteriami. Zarówno
gdy idzie o „arsenał” farmaceutyczny i me-
dycynę kliniczną, jak i zarządzanie anty-
kryzysowe.

Postpolityczna pycha Zachodu, tak
widoczna w wypowiedziach Donalda
Trumpa, Emmanuela Macrona i innych
przywódców w trakcie pierwszej fazy epi-
demii, sprawiła, że – to już jasne – ten
etap „wojny” z SARS-CoV-2 świat zachodni
przeszedł znacznie gorzej niż Azja Wschod-
nia. Gdy piszę te słowa, 18 marca 2020 r.,
w Japonii, Korei Południowej, Tajwanie,
Singapurze i Mongolii, zamieszkanych
przez 206 milionów ludzi, zanotowano
114 zgonów w wyniku tej pandemii. W po-
dobnie zaludnionych (212 milionów) Wło-
szech, Francji i Niemczech – 2 705 zgonów.
A Stary Kontynent jest jeszcze przed szczy-
tem zachorowań, i ich liczba z dnia na
dzień szybko rośnie. W dodatku miał całe
tygodnie na obserwację doświadczeń az-
jatyckich, uczenie się i przygotowania.
Być może obraz sytuacji zmienią kolejne
fale epidemii, ale pierwsza faza wygląda
właśnie tak. 

Kryształowy Pałac drży w posadach

Powrót ryzyka gwałtownej śmierci – a ra-
czej wyraźne przypomnienie o nim –
oznacza powrót klasycznych pytań poli-
tycznych. Po co nam państwo? Po co nam
polityka? Jak zapewnić ludziom bezpie-
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czeństwo? Jak to pogodzić z wolnością?
Czy potrafimy zaakceptować ryzyko gwał-
townej śmierci? Jak na nie odpowiemy?
Pogrążony wciąż w postpolitycznej drzem-
ce Zachód jest w gorszej niż Azja pozycji
do udzielania dobrych odpowiedzi.

Żeby to lepiej zobrazować, wróćmy
do Sloterdijka. Tworząc w „Kryształowym
Pałacu” filozoficzną teorię globalizacji,
opisał on jej wysokorozwinięte centrum
jako wielką cieplarnię. Symbolizuje ją ty-
tułowa metafora, zaczerpnięta od Fiodora
Dostojewskiego. Zobaczywszy w 1862 r.
na Wystawie Światowej w Londynie gar-
gantuiczny budynek ze szkła i stali, do
którego pragnął się wedrzeć wielotysięczny
tłum, Dostojewski zrozumiał, na czym
polega najważniejsza obietnica zachodniej
nowoczesności. To wprowadzenie całej
populacji do Kryształowego Pałacu właś-
nie. Do monumentalnej cieplarni, strefy
wiecznego komfortu, gdzie odwieczny
problem niedoboru będzie raz na zawsze
rozwiązany.

Sloterdijk opisał projekt już realizo-
wany – po II wojnie światowej, a zwłaszcza
po powstaniu Unii Europejskiej. „Owa
gigantyczna cieplarnia odprężenia po-
święcona jest pogodnemu, acz gorączko-
wemu kultowi Baala, który XX wiek za-
proponował nazwać konsumpcjonizmem.
(…) Nową naukę o rzeczach ostatecznych
formułuje się tu jako dogmatykę używania”. 

Piętro pierwsze to bezprecedensowy
dostęp do pieniądza, powiązany z przy-
musem kupowania. Mieszkaniec Krysz-
tałowego Pałacu staje przed „obfitością
opcji, która bezwzględnie przelicytowuje
ewentualny wkład własnego wysiłku –
w skrócie: kupować i pieprzyć się – dopóki
spełnia on warunki pobytu w przestrzeni
dobrobytu, czyli dysponowania siłą na-
bywczą”.

Na drugim poziomie rozpieszczenia
następuje stabilizacja dobrobytu, poprzez
wykluczenie gospodarczych stanów wy-
jątkowych. Legitymizacją „skrystalizowa-
nego” państwa nie jest już, jak mówił
Hobbes, uwolnienie jednostki od per-
spektywy gwałtownej śmierci, lecz za-
pewnienie „wzrostu i rozwoju”.

Na trzecim piętrze „wyśrubowane ocze-
kiwania co do bezpieczeństwa są uogól-
niane i rozszerzane na zakłócenia i ryzyka
związane z życiem prywatnym, takie jak
wypadki, choroby, udział w kataklizmach
itp.”. Wszechobecność i przymusowość
ubezpieczeń zdejmuje z jednostki odpo-
wiedzialność za własny los.

Czwarty poziom rozpieszczenia zwią-
zany jest z nowymi mediami, zdającymi
się znosić potrzebę wytrwałej edukacji na
rzecz łatwego dostępu do wiedzy i zrów-
nania ważności wszelkich treści. Najbar-
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dziej banalna ekspresja postmodernis-
tycznej świadomości znaczy tu tyle samo,
ile ambitny traktat filozoficzny. Towarzyszy
temu daleko idące zastąpienie dyskursu
słowa przez dyskurs obrazu, nieuchronnie
wiodące do zaniku abstrakcyjnego i lo-
gicznego myślenia.

Na piątym poziomie rozpieszczenia
następuje oderwanie zasługi od sławy
i prestiżu. Klasa medialnych celebrytów,
„znanych z tego, że są znani”, jest tu sym-
boliczna. Ten wymiar rozpieszczenia wy-
klucza merytokrację, w której sława i po-
dziw publiczności są nagrodą za zasługi.

Wygnani z wielkiej cieplarni

Jeśli opis naszej cywilizacji rozpieszczenia
autorstwa Sloterdijka jest trafny (a moim
zdaniem jest jednym z najtrafniejszych),
po chwili zastanowienia zrozumiemy, że
ta epidemia uderza we wszystkie najważ-
niejsze elementy zachodniego stylu życia
w obecnej postaci. We wszystkie piętra
Kryształowego Pałacu.

Po pierwsze, gwałtownie ogranicza
dostęp do pieniądza. Problem niedoboru
zasobów już jest wyraźny, a jeśli proces
potrwa wiele miesięcy, będzie drastyczny. 

Po drugie, obala ideę, że udało się
w trwały sposób uchronić jednostki przed
gwałtowną śmiercią, w związku z czym
można się skupić na „wzroście i rozwoju”.
Tak samo z zabezpieczeniem przed gos-
podarczymi stanami wyjątkowymi. 

Po trzecie, zdjęcie z jednostki odpo-
wiedzialności za własny los poprzez dzia-
łalności systemów ubezpieczeniowych –
zostaje zakwestionowane.

Po czwarte i najbardziej problema-
tyczne: na powrót klasycznej kultury pi-
semnej i związanego z nią logicznego my-
ślenia się akurat nie zanosi. Jednak funk-
cjonalność medialnego infotainment i idei,

że edukacja jest niepotrzebna, skoro mamy
internet, zostanie poddana ciężkiej próbie.
W warunkach walki o elementarne bez-
pieczeństwo w cywilizacji rozpieszczenia
z pewnością będą się szerzyć szaleństwa
i fałszywi prorocy, ale na koniec dnia do-
stęp do rzetelnej wiedzy będzie znacznie
ważniejszy niż dotąd. 

Po piąte, nastąpi ponowne związanie
zasług z prestiżem i sławą. W logice walki
i gospodarowania szybko (może drama-
tycznie szybko) kurczącymi się będzie
więcej miejsca dla bohaterów i ludzi ele-
mentarnie użytecznych, mniej – dla „zna-
nych z tego, że są znani”.

W polityce oznacza to w pierwszym
rzędzie zastąpienie partii „wzrostu i roz-
woju” przez „partię niedostatku i powagi”.
Myliłby się jednak ten, kto oczekiwałby
w związku z tym prostego triumfu rozumu
i odpowiedzialności. Utrwalone interesy
i nawyki naturalnie dążą do odtwarzania
warunków, w których mogą istnieć. Jeśli
szok będzie krótkotrwały (najbardziej
optymistyczne ze znanych mi, wiarygod-
nych prognoz mówią o 2,5-3 miesiącach),
okaże się zbyt słaby, by wywołać trwałe
zmiany strukturalne. Traumy tych dni zo-
staną zapamiętane jako anomalia, zły sen. 

Jeśli szok będzie długotrwały lub wie-
lokrotnie powtarzalny, zmiana będzie za-
sadnicza. Wciąż jednak dawne układy in-
teresów i filtry poznawcze będą – coraz
bardziej desperacko pod wpływem trudnej
sytuacji – dążyć do odtworzenia warun-
ków, w których mogą uchodzić za uży-
teczne. Warto przy tym pamiętać o dictum
Mussoliniego o faszyzmie jako horrorze
prowadzącym do dobrobytu. Idee łaska-
wego „pozwalania im umrzeć” dla dobra
własnego i wspólnego pozostają obecne
w naszej kulturze. Jednocześnie logika
kurczących się zasobów doprowadzi do
brutalnej walki o nie.
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Scenariusz pośredni oznaczałby szok
na tyle silny, by wywołać głęboką auto-
refleksję oraz systemowe zmiany, i na
tyle słaby, by nie zniszczyć struktury świa-
ta, jaki znamy. 

Walka z SARS-CoV-2, o ile nie jest
częścią wojny biologicznej, nie jest wojną.
Sam wirus nie jest wrogiem w Schmit-
tiańskim sensie tego słowa. To określenia
zarezerwowane dla stosunków między is-
totami rozumnymi. Nazywanie tak wirusa
i epidemii to dobra metafora lub kolejny

element dewaluacji pojęć typowy dla cy-
wilizacji rozpieszczenia. 

Może mieć jednak skutki głębsze niż
niejedna wojna. Oznacza powrót pierwo-
tnej polityczności. W związku z tym ostat-
nim: ma ścisły związek z gotowością –
lub niegotowością – wspólnot politycznej
do dosłownej, klasycznie rozumianej woj-
ny. Jest bowiem, jak ona, a nawet bardziej,
ryzykiem gwałtownej śmierci. Świat za-
chodni zapomniał, że to w ogóle możliwe. 
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Wygląda na to, że kontynentalny model
walki z epidemią koronawirusa wygrywa
z bardziej „spolegliwym” do tej pory –
i zarzuconym już – modelem brytyjskim.
Opisując go w ciekawym videopodcaście,
dr Michał Zabdyr-Jamróz słusznie wskazał,
w naszym krajowym kontekście, że w pol-
skim systemie prawnym nie ma konfliktu
między zdrowiem publicznym a wolnością
osobistą czy swobodą gospodarczą. Jed-
nocześnie można odnieść wrażenie, że
przekaz wypowiedzi sugeruje, jakoby ist-
niał ogólny konflikt miedzy interesami
zdrowotnymi obywateli a interesami gos-
podarki czy „biznesu”. Jednak jest zupełnie
inaczej.

Prawdziwe oblicze kryzysu

Co oznacza w praktyce kryzys gospodarczy
związany z koronawirusem? Z powodu
„narodowej kwarantanny” robimy mniej
zakupów i korzystamy z mniejszej liczby
usług. Jednocześnie mniej pracujemy,
zwłaszcza w tych branżach, w których
trudno jest o zdalne funkcjonowanie. Eko-

nomiści nazywają pierwsze zjawisko
wstrząsem popytowym, drugie – poda-
żowym. Obecnie oba występują jedno-
cześnie – i mogą się zresztą wzajemnie
potęgować: póki co jeszcze tego nie widać,
bo w pierwszym okresie i klienci kupowali
na zapas, i producenci mogli sięgnąć po
rezerwy. W dłuższej perspektywie brak
zamówień powoduje mniejszą produkcję,
zaś mniejsza produkcja prowadzi do tego,
że mniej możemy skonsumować. Mamy
też do czynienia z kryzysem globalnym –
problemy mają firmy nastawione na eks-
port, trudniej jest też zarówno zaspokoić
potrzeby, jak i sprzedać towary, które nie
schodzą w kraju.

W efekcie firmy muszą ciąć i wstrzy-
mywać inwestycje, produkcję, pensje i za-
trudnienie. Z tego powodu więcej ludzi
będzie bez pracy, a co za tym idzie –
trudno będzie im się utrzymać. Rosnąć
będzie przestępczość, spadać – także od-
porność ludzkich organizmów na inne
choroby. Obecnie na pierwszym miejscu
stawiamy walkę z koronawirusem, jednak
bez prosperującej gospodarki trudno

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

Bez sprawnej gospodarki nie będzie skutecznej walki z epidemią. Rząd
i bank centralny przygotowały rozwiązania mające utrzymać ją na nogach.
Ich skuteczność może być niwelowana przez bagatelizowanie roli ekono-
mii – i procykliczną politykę w ostatnich latach

Dużo zdrowia, gospodarko!

https://nowakonfederacja.pl/koronawirus-na-swiecie-porownanie-strategii-walki-z-pandemia-dr-michal-zabdyr-jamroz/
https://nowakonfederacja.pl/koronawirus-na-swiecie-porownanie-strategii-walki-z-pandemia-dr-michal-zabdyr-jamroz/


o środki na opiekę zdrowotną. Słabsza
gospodarka oznacza niższe wpływy z tytułu
składek na NFZ, a dosypać z budżetu też
będzie trudniej, bo i wpływy do niego
będą niższe z uwagi na spadek konsumpcji
(VAT) i ograniczenie działalności gospo-
darczej (PIT i CIT). Kryzys może być też
dłuższy niż sama epidemia, ponieważ fir-
my, które w jego trakcie padną, będzie
trudno otworzyć na nowo, podobnie jak
nawiązać na nowo przerwane bądź wstrzy-
mane relacje gospodarcze.

Takie realia kryją się za wartościami,
jakimi przerzucają się ekonomiści, starając
się przewidzieć, jak będzie wyglądać nasza
przyszłość w najbliższych miesiącach i la-
tach. Prognozy są bardzo różne – przy-
kładowo według pesymistycznego scena-
riusza banku Morgan Stanley polska gos-
podarka może skurczyć się w tym roku
nawet o 5,6 proc. Nikt oczywiście nie jest
w stanie prognozować, jak będzie na sto

procent, jednak możemy być pewni, że
nastąpi solidne tąpnięcie. Za pojęciami
takimi jak „ujemny wzrost PKB”, „dyna-
mika produkcji przemysłowej”, „poziom
bezrobocia” czy „inflacja” kryją się miliony
indywidualnych losów, nieraz tragicz-
nych – warto o tym pamiętać, zanim
stwierdzi się, że nie powinniśmy się przej-
mować gospodarką czy „biznesem”, bo
teraz najważniejsze jest zdrowie. A takie
opinie zdarza się przeczytać czy usłyszeć.

Po pierwsze: zdrowie; po drugie:
gospodarka

Nie mamy tu do czynienia z wyborem
„albo-albo”. Fakt, że wzięliśmy na wstrzy-
manie z naszą gospodarczą aktywnością,
to efekt naszego społecznego wyboru i po-
stawienia na pierwszym miejscu zdrowia
obywateli. Był to wybór oczywisty, po-
nieważ wyżej cenimy sobie unikanie na-
głego spadku bezpieczeństwa i solidarność
od wolności indywidualnej, choć oczywi-
ście nie absolutnie, tylko do pewnego
stopnia. Alternatywa przecież była: mog-
liśmy nie robić nic. Biorąc pod uwagę
naszą dotychczasową wiedzę o korona-
wirusie, mielibyśmy prędzej czy później
do czynienia ze śmiercią setek tysięcy Po-
laków (M. Zabdyr-Jamróz mówi o ok.
300 tys.) i z kilkoma milionami przypad-
ków ostrego przechodzenia choroby, ko-
lapsu służby zdrowia, a co za tym idzie,
dodatkowo – śmierci trudnej do oszaco-
wania liczby osób, którymi nie mogłaby
się ona zaopiekować, a potrzebowałyby
jej pomocy z przyczyn innych niż koro-
nawirus. Nawet gdyby nie doprowadziłoby
to do masowej paniki, oznaczałoby także
zdecydowane spowolnienie gospodarki
działającej „as usual” – ale prawdopo-
dobnie nie do tego stopnia, jaki szykuje
nam się obecnie. Padłoby mniej firm

25

THINKZINE, nr 3(117)/2020, marzec 2020 www.nowakonfederacja.pl

obecnie na pierwszym

miejscu stawiamy walkę

z koronawirusem, jednak

bez prosperującej

gospodarki trudno o środki

na opiekę zdrowotną.

słabsza gospodarka oznacza

niższe wpływy z tytułu

składek na NFZ, a dosypać

z budżetu też będzie

trudniej, bo i wpływy do

niego będą niższe



i mniej ludzi straciłoby pracę. Woleliśmy
jednak tego uniknąć kosztem aktywności
gospodarczej: altruistycznie, bo nie chcemy
narażać tylu osób na cierpienie, ale i ego-
istycznie, bo przecież nie wiadomo, na
kogo wypadnie.

Jednocześnie nie postawiliśmy wszyst-
kiego na zdrowie. Hipotetycznie, rządzący
mogliby drastycznie ograniczyć swobodę
działalności gospodarczej (może zresztą
do tego jeszcze dojdzie) łącznie z zamy-
kaniem przedsiębiorstw i reglamentacją
towarów. Zresztą przecież za granicą już
do tego dochodzi. Na razie administracyjne
ograniczenia są relatywnie niewielkie
(poza niektórymi branżami); przede
wszystkim stawiamy na (bez)czynność
społeczną i prośbę zamiast groźby.

Jednak to, że przeciwdziałanie epidemii
(czy też spowalnianie jej rozprzestrzeniania
się) jest względnie łagodne, nie oznacza,
że skutki nie będą poważne. A w takich
sytuacjach zwykliśmy oczekiwać od pań-
stwa, że „coś” z tym zrobi. Od razu pod-
niosły się też głosy, że „w sumie po co”,
albo przeciwnie, że jest to kolejny dowód
na to, iż „jak trwoga to do państwa”, i że
przedsiębiorcy sobie bez jego ingerencji
w ogóle nie radzą. Nie tak szybko – pa-
miętajmy, że mamy do czynienia z sytuacją
nadzwyczajną. Pomoc przedsiębiorstwu
w sytuacji, gdy traci ono grunt pod nogami,
ponieważ zmieniają się preferencje kon-
sumentów, za którymi nie potrafi nadążyć,
byłaby absurdem. Teraz mamy do czy-
nienia z przestojami niezawinionymi, spo-
wodowanymi nie tylko samą chorobą,
a w dużej mierze – decyzjami politycznymi,
będącymi odpowiedzią na epidemię. Jeśli
jako wspólnota chcemy, by przedsiębior-
stwa włączyły się aktywnie (czy raczej:
pasywnie) w walkę z Covid-19, powinniśmy
im to ułatwić. Ponadto należy zarzucić
marksistowsko-klasowe myślenie o rze-

czywistości: mówimy tu nie o jakichś
przedsiębiorcach, którzy mogą, ale nie
muszą żyć ze swojego kapitału, a o przed-
siębiorstwach, od których kondycji zależy
„być albo nie być” milionów zatrudnionych
w nich Polaków, powiązanych relacjami
rynkowymi z innymi przedsiębiorstwami. 

Pomagać, ale sensownie

Jak wspomóc gospodarkę, by przeszła
epidemię w możliwie dobrym stanie?
Rząd przedstawił pakiet antykryzysowy.
W chwili pisania tego tekstu znamy jedynie
jego założenia. Jednak już widać, że
w pierwszej kolejności nakierowany jest
na to, by utrzymać zatrudnienie i płace.
Niektórym przedsiębiorstwom, które będą
miały problem ze spadającymi obrotami,
rząd chce bowiem dopłacać do wynagro-
dzenia pracowników (do 40 proc. mini-
malnego wynagrodzenia). Ponadto przed-
siębiorstwa będą mogły liczyć na mikro-
pożyczki czy gwarancje kredytowe. Rząd
chce także wesprzeć inwestycje publiczne,
które mają w dużej mierze zastąpić te
prywatne. Trzy grosze dorzucił także senat,
składając do sejmu projekt nowelizacji
specustawy Covid-19, zawierającej regu-
lacje dotyczące np. telepracy czy rekom-
pensaty za zaniechanie działalności z po-
wodu decyzji władz. Swoje kroki przed-
sięwziął także Narodowy Bank Polski.
Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy
procentowe do poziomu najniższego w his-
torii (stopa referencyjna wynosi 1 proc.).
Ponadto prezes NBP Adam Glapiński za-
powiedział skup rządowych obligacji.

Zacznijmy od NBP. Na pierwszy rzut
oka te rozwiązania wydają się być roz-
sądne: chodzi o to, by odciążyć przedsię-
biorców i dać im impuls do działania.
Jednak już drugi rzut oka budzi spore
wątpliwości. Przede wszystkim trzeba
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przypomnieć sobie, że mamy tu do czy-
nienia nie z kryzysem finansowym i bra-
kiem dostępu do gotówki, ale z epidemią –
siłą rzeczy mamy z nią walczyć, nie robiąc
nic. Obniżenie stóp może spowodować,
że przedsiębiorstwa zaczną brać kredyty
na działalność – a wtedy będzie to prze-
ciwskuteczne, jeśli chodzi o walkę z epi-
demią – albo nie będą, oczekując, że epi-
demia potrwa dłużej niż dwa tygodnie,
co postawi sens operacji pod znakiem za-
pytania z ekonomicznego punktu widzenia.
Obniżka stóp procentowych może oczy-
wiście pomóc obecnym kredytobiorcom,
jednocześnie podobny efekt można uzys-
kać ogłaszając wakacje kredytowe – a prze-
cież taką możliwość na trzy miesiące
wprowadził Związek Banków Polskich
(ciekawie o tym, w jakim stopniu banki
centralne mogą wpłynąć na kondycję gos-
podarki w epoce epidemii Covid-19, pisał
Arkadiusz Sieroń z Instytutu Misesa). Nie
chodzi więc o to, by zachęcać przedsię-
biorców do inwestycji, ale po to, by pomóc
im przetrwać trudny czas.

Jeśli zaś chodzi o wykup obligacji
przez NBP, to wpływ tego narzędzia na
inflacje nie jest jednoznaczny. Luzowanie
ilościowe np. w USA po kryzysie finanso-
wym sprzed dekady nie spowodowało
drastycznego wzrostu cen. Inflacja w naj-
bliższym czasie może rosnąć – wydaje
się, że bardziej jednak z powodu wzrostu
kosztów, niż podaży pieniądza. Zagroże-
niem ekonomicznym może być jednak
pozostanie takiego rozwiązania z nami
na dłużej – gdyby stało się ono normalnym
narzędziem polityki finansowo-monetarnej
państwa w stabilnych warunkach, mogłoby
negatywnie wpłynąć na wartość pieniądza. 

Także na Tarczę Antykryzysową i pro-
pozycje senatu należy patrzeć z punktu
widzenia podtrzymania biznesu – nie zaś
jego rozwoju. I tu postawienie przede

wszystkim na utrzymanie zatrudnienia
wydaje się mieć sens (i w tym kontekście
należy też patrzeć na propozycje gwarancji
pożyczkowych czy mikrokredytów). Zwią-
zek Przedsiębiorców i Pracodawców słusz-
nie zwraca uwagę na to, że biznesowi
szczególnie pomogłoby ograniczenie ob-
ciążeń i obowiązków administracyjnych
na czas kryzysu. Jednocześnie pamiętajmy,
że… za coś trzeba z epidemią walczyć –
i choć postulat zawieszenia (zamiast od-
roczenia) poboru składek ZUS rzeczywiście
odpowiada na problem płynności przed-
siębiorstw, to jednocześnie zamyka pań-
stwu dostęp do tak potrzebnych środków.
I tak źle, i tak niedobrze.

Trzeba liczyć się z tym, że w związku
z tymi rozwiązaniami będzie nam rósł
dług publiczny – to normalne w dobie
kryzysu. Niestety, rząd Prawa i Sprawied-
liwości, mnożąc w dobie prosperity wy-
datki stałe i rozdając pieniądze na lewo
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https://zpp.net.pl/stanowisko-zpp-ws-pakietu-oslonowego-dla-gospodarki-w-zw-z-epidemia-koronawirusa/
https://zpp.net.pl/stanowisko-zpp-ws-pakietu-oslonowego-dla-gospodarki-w-zw-z-epidemia-koronawirusa/
https://mises.pl/blog/2020/03/18/sieron-czy-banki-centralne-uratuja-gospodarke-przed-covid-19/?fbclid=IwAR32bsq_z3yULPYvwnO-sE1mSZTMYyH5vXBH0VyLRManbP__BuwwDm5LzpA


i prawo, nie przygotował nas na taką sy-
tuację. Gdyby polityka PiS nie była tak
procykliczna, dług w przyszłości mógłby
być mniejszy.

Globalizacja będzie inna niż dotąd

Na koniec warto dodać, jak bardzo sytuacja
naszej gospodarki zależy od relacji mię-
dzynarodowych. Z pewnością po pandemii
międzynarodowe relacje gospodarcze nie
będzie już takie same. Choć trudno sobie
wyobrazić, by przedsiębiorstwa nagle wy-
cofywały się zza granicy, z pewnością ko-
lejne będą ostrożniej patrzeć na współ-
pracę międzynarodową. Spodziewajmy
się także wzrostu pozataryfowych barier
handlu międzynarodowego, takich jak
bardziej drobiazgowe kontrole czy wy-
śrubowane standardy sanitarne. Czy pójdą
za tym na dłuższą metę także wyższe cła?
Trudno powiedzieć, bo w celu wsparcia
odbudowy nadszarpniętych łańcuchów

dostaw państwa i organizacje międzyna-
rodowe mogą pójść w odwrotnym kie-
runku. Wiele zależy także, jak bardzo po-
obijane wyjdą z tego konfliktu największe
mocarstwa, USA i Chiny – trudne do
przewidzenia efekty koronawirusa, zmie-
niające także układ sił między nimi, będą
miały wpływ na podejmowane przez po-
lityków decyzje. Nie wyrzucajmy jednak
w związku z koronawirusem globalizacji
do kosza. Choć rodziła ona wiele patologii,
była też źródłem wzrostu dobrobytu na
całym świecie, także w Polsce – jak słusznie
mówią Joanna Tyrowicz i Jan Hagemajer
w wywiadzie udzielonym „Kulturze Libe-
ralnej”: „gdyby zatrzymano handel, to
byłby dramat i kryzys światowy”.

Pandemia koronawirusa to ogromne
wyzwanie dla gospodarki – zarówno krót-
ko- jak i długoterminowo. Wypada więc
jej życzyć dużo zdrowia, bo bez tego skutki
społeczne choroby mogą być jeszcze bar-
dziej opłakane. 
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Ten kryzys, przez który przechodzimy,
daleki jeszcze od zakończenia w chwili
pisania tych słów, może dokumentnie
zmienić reguły gry na świecie. Albowiem
pandemia, bez względu na to, jak długa
i kosztowna, przygotuje teren pod kryzys
następny – gospodarczy (oby nie globalną
recesję!). A brak zimy tego roku powinien
nam przypominać o jeszcze dwóch wy-
zwaniach stale rosnących i pukających
do naszych drzwi: zmianach klimatycznych
i potężnych zagrożeniach ekologicznych.

Czas pandemii powinien służyć re-
fleksji, zastanowieniu, określeniu strategii
na przyszłość. Szczególnie, że COVID-19,
jak wszystko na to wskazuje, każe nam
bezpowrotnie pożegnać minione 30-lecie
optymizmu, stałego wzrostu i rozbucha-
nych rynków. Złośliwy i śmiercionośny
niestety wirus przypomniał nam o naszych
ludzkich ograniczeniach i stał się dowo-
dem, że nad naturą, którą tak brutalnie
traktujemy i eksploatujemy, jednak do
końca nie mamy panowania. Nie jesteśmy
demiurgiem, za jakiego się uważamy.

Skręt w prawo

Zarówno pandemia, jak spodziewana po
niej recesja, o której piszą już otwarcie naj-
szacowniejsze tytuły i mówią poważni eks-
perci, przynajmniej na krótką metę mogą
pociągnąć za sobą rozwiązanie już rysujące
się jako realne: zamknięcie granic i wza-
jemna izolacja po pierwsze dowodzą, że
nadal podstawowym ogniwem w radzeniu
sobie z realnymi wyzwaniami zagrożeniami
jest państwo. To od jego zdolności i wy-
dolności zależy i będzie zależało, jak sobie
z pandemią, a potem recesją poradzimy. 

W tym kontekście podstawowe zna-
czenie może mieć fakt, że Chiny, wydaje
się, z wirusem skutecznie się uporały,
podczas gdy Zachód, tak Europa jak USA,
ma jeszcze najtrudniejsze bodaj egzaminy
przed sobą, bo pandemii jak dotąd nie
zahamował. Pierwszy test dla sprawności
i efektywności służb, począwszy od me-
dycznych i sanitarnych, oraz administracji
państwowej począwszy od rządu jest zna-
ny: jak sobie poradzą z wirusem?

BoGDaN GóralCZyK
Polski politolog, sinolog, dyplomata, publicysta

Czy „przyszłość należy do Azji”, jak mówi w najnowszej książce popularny
również na Zachodzie indyjski z pochodzenia autor Parag Khanna? Wiele
na to wskazuje, choć poczekajmy jeszcze, jak ostatecznie świat poradzi
sobie z niebywałym, bezprecedensowym – przynajmniej w czasach nowo-
czesnych – wirusem

Na progu Nowego Świata

https://www.cnbc.com/2020/03/19/what-comes-after-coronavirus-for-economy-worry-about-stagflation.html
https://www.cnbc.com/2020/03/19/what-comes-after-coronavirus-for-economy-worry-about-stagflation.html
https:www.foreignaffairs.comarticles�0-03-17coming-coronavirus-recession
https:www.foreignaffairs.comarticles�0-03-17coming-coronavirus-recession
https://fortune.com/2020/03/17/what-is-a-recession-definition-will-coronavirus-cause-one-in-us-2020-odds-global-economy/


Potem przyjdzie następny, ściśle z tym
pierwszym związany, czyli kryzys ekono-
miczny. Wszystko wskazuje na to, że po-
dobnie jak w zwalczaniu wirusa, gdzie po
pewnych wahaniach i niedowierzaniu po-
stawiliśmy jednak, nawet u nas, na chiń-
skie rozwiązania, czyli izolację, zamykanie
obiektów, miast i granic oraz kwarantannę,
tak też w kwestiach gospodarczych pó-
jdziemy w ślady Chin i będziemy odgórnie,
znów przez państwo i rząd, jedynie przy
wsparciu wszechmocnego ponoć dotąd
rynku i sektora prywatnego, pompowali
dodatkowe środki w gospodarkę w postaci
różnego rodzaju pakietów stymulujących.
U nas rząd mówi o 212 mld złotych, Chiny
dotąd przeznaczyły na nie 224 mld dola-
rów, a Amerykanie mówią nawet o 850
mld dolarów, ale nawet w Chinach, gdzie
przecież tez może dojść do zerwania łań-
cuchów dostaw, na razie nie ma żadnych
gwarancji wyjścia w tym roku z sukcesem
z konsekwencji uderzenia wirusa. Zbyt
wiele jeszcze niewiadomych i niepewności
przed nami. 

Widać jednak, że w pierwszej kolej-
ności w centrum zainteresowania wszyst-
kich władz znajduje się ochrona miejsc
pracy oraz usługi publiczne, dotąd mocno
prywatyzowane. Innymi słowy – kolejny
impuls na rzecz wzmocnienia państwa
i nieograniczania go już tylko do roli noc-
nego stróża. 

A jeśli do tego w Unii Europejskiej
i na terenie Europy doszłoby do spełnienia
groźby prezydenta Turcji Recepa Tayyipa
Erdoğana dotyczącej wpuszczenia tu
uchodźców, to mielibyśmy nie tylko po-
wtórkę wędrówki ludów z 2015 roku, ale
przede wszystkim kolejny mocny impuls
na rzecz umocnienia roli państwa, rządu
i wszelkich służb im podporządkowanych.

Podstawowy wniosek płynie stąd taki,
że COVID-19 oraz będące jego skutkiem

trudności gospodarcze, których nie unik-
niemy, nie tylko raz jeszcze, jak w 2008
roku, podważą powszechna dotąd (przy-
najmniej na Zachodzie) wiarę w rynek
i jego moc sprawczą, lecz nawet więcej –
wzmocnią polityków takich jak Donald
Trump czy Viktor Orbán, już od dawna
otwarcie nawołujących do budowania mu-
rów i zasieków na granicach, a nawet go-
towych rządzić dekretami. 

W odpowiedzi na wszechobecną, wy-
dawałoby się, globalizację możemy mieć
centralizację i monopol władzy oraz pie-
niądza w kraju oraz nacjonalizm ekono-
miczny pomiędzy państwami i kontynen-
tami. Zamiast otwartych rynków możemy
napotkać rynki zamknięte i odizolowane
nawzajem od siebie. Aż po głośny decou-
pling, czyli separację i zerwanie łańcuchów
dostaw pomiędzy Amerykanami i Chiń-
czykami, czyli dwoma najpotężniejszymi
graczami na światowych rynkach.
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Nie musi oczywiście tak być. Jednakże
te dwie nakładające się na siebie sytuacje
kryzysowe, wirus rodzący recesję, są ni-
czym innym jak zaproszeniem do kreo-
wania wizerunków mocnych liderów, cen-
tralizowania władzy, monopolizacji wpły-
wów i pieniądza. To jeszcze jedna możli-
wość, że nadejdzie „czas autokratów”, co
przewidywał już przed COVID-19 presti-
żowy magazyn „Foreign Affairs”. Przede
wszystkim tych o prawicowych i nacjo-
nalistycznych inklinacjach, nawołujących
do „powrotu do tradycji” i eksponujących
rodzime wartości („America First”), a nie
transnarodowe rozwiązania i otwarte łań-
cuchy dostaw. To czas na dwustronne
deale, twarde interesy, o których niemal
codziennie tweetuje Donald Trump, a nie
wielostronne umowy, traktaty czy powią-
zania oparte na wspólnych, liberalnych
wartościach. 

Z tego eksperci wyciągają coraz częściej
wniosek, że to może być koniec zdomi-
nowanego przez Zachód (czytaj: USA) li-
beralnego ładu „opartego na wspólnych
wartościach” (value-based order), którego
synonimem były czy to instytucje systemu
Bretton Woods (MFW, Bank Światowy),
czy „kryteria kopenhaskie”, począwszy od
liberalnej demokracji, tolerancji, państwa
prawnego i otwartych rynków, na których
od początku budowano UE. 

Przed nami najwyraźniej nowe wy-
zwanie i wielka cezura, i oby tylko nie
sprawdziły się przewidywania tych anali-
tyków i ekspertów, głównie po liberalnej
stronie, którzy już otwarcie straszą „po-
wtórką z lat 30.” minionego stulecia (wie-
my, jak to się niestety skończyło).

Skręt na lewo

Pewien paradoks, w naszym rachitycznym
politycznym i publicznym dyskursie, sta-

nowczo niedostrzegany i nieeksponowany,
polega na tym, że napotykamy teraz przed
sobą nie tylko dwa powyższe kryzysy,
o których mówimy na okrągło, czyli wirus
i potencjalna recesja oraz trudności fi-
nansowe i rynkowe, lecz także – rosnące
w oczach – wyzwania klimatyczne i eko-
logiczne. Albowiem natura – coraz więcej
danych i faktów na to wskazuje – może
nam dać w kość jeszcze mocniej niż CO-
VID-19.

Ten ostatni, co zrozumiałe, całkowicie
przykrył to, iż praktycznie nie mieliśmy
zimy; że nawet zawody narciarskie wysoko
w górach były w ostatnim sezonie odwo-
ływane. Natomiast zdjęcia już nie tylko
z Arktyki i Grenlandii, ale nawet Antar-
ktydy potwierdzają błyskawiczne topnienie
lodowców. Ocieplenie klimatu staje się
faktem, choć akurat u nas jest ono, szcze-
gólnie po prawej stronie politycznej palety,
ostro i głośno kwestionowane, co w efekcie
dało nam przydomek, dość często używany
po zachodniej stronie naszych granic,
„klimatycznych talibów”. 

Jednakże wziąwszy pod uwagę usta-
lenia z najnowszego raportu ONZ-owskie-
go Międzyrządowego Panelu na rzecz
Zmian Klimatycznych (IPCC) oraz innych
ekspertów, dochodzimy do granic wy-
trzymałości i „zostało nam 12, a w istocie
już tylko 10 lat”, by gruntownie coś zmie-
nić. Jak to jednak uczynić, gdy USA, drugi
po Chinach truciciel i emitent gazów cie-
plarnianych wycofał się z przytupem
z ustaleń szczytu klimatycznego COP-21
w Paryżu, a swój rozwój i dobrobyt opiera
na dewastujących dla środowiska natu-
ralnego łupkach bitumicznych?

Albowiem kto wie, czy nie groźniejsze
dla nas niż dostrzegalne zmiany klima-
tyczne są rosnące lawinowo zagrożenia
ekologiczne, w tym te – chyba już przy-
słowiowe, a tak groźne w wymowie – wy-
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spy plastiku wielkości dużych państw pły-
wających po oceanach.

Ekologia i klimat to druga strona tego
samego przesłania, płynącego z korona-
wirusa i potencjalnej recesji: żyliśmy nad
stan, na koszt przyszłych pokoleń, de-
wastowaliśmy co tylko się dało, kładąc
nacisk na nowe inwestycje, autostrady,
czy plomby stawiane na każdym dostęp-
nym skwerku czy pasie zieleni. Dlatego
nie jest zaskoczeniem błyskawiczna kariera
medialna, a nawet polityczna nastoletniej
Grety Thunberg, relatywny sukces ugru-
powań zielonych w ubiegłorocznych wy-
borach do Parlamentu Europejskiego, jak
też pojawienie się zarówno w Europie,
a tym bardziej w Stanach Zjednoczonych,
koncepcji Nowego Zielonego Ładu (Green
New Deal), forsowanej przez Alexandrię
Ocasio-Cortez i wspieranej przez wielu
demokratów (w tym Joe Bidena i Berniego
Sandersa) w amerykańskim Kongresie. 

W jej programowych założeniach mówi
się nie tylko o tak ambitnych (i raczej
nierealnych) założeniach, jak przejście na
100 proc. energii z alternatywnych źródeł
energii do roku 2030, ale też o ochronie
środowiska naturalnego we wszystkich wy-
miarach, przestrzeganiu praw pracowni-
czych i odbudowie lub wzmocnieniu usług
publicznych (ze szczególnym naciskiem
na oświatę, ochronę zdrowia i transport). 

Wszystko to pod jednym, zasadniczym
przesłaniem: skręcamy na lewo, ku hasłom
i zasadom klasycznej socjaldemokracji
oraz nowocześniejszego ruchu zielonych.
Zasadnicze pytanie, stawiane zresztą nie
tylko przez ideowych oponentów tego no-
wego nurtu, brzmi: Skąd wziąć na to środ-
ki? Jak je wypracować? A przede wszyst-
kim: jak usunąć dotychczasowe dyspro-
porcje dochodowe oraz znakomicie osa-
dzone i nader wpływowe lobby i grupy
interesów, począwszy od tych umiejsco-

wionych w największych i najbogatszych
dotąd koncernach paliwowych?

Jest to również zarzewie kolejnego,
poważnego konfliktu ideologicznego, bo
te pomysły zwiększania dystrybucyjnej
i ochronnej roli państwa nadal zderzają
się z ideami wolnorynkowymi, nawet
u nas. W moc sprawczą – i sprawiedli-
wość? – rynków jeszcze wielu wierzy,
mimo że dowody kompletnej plajty neo-
liberalizmu czy tez fundamentalizmu ryn-
kowego widać jak na dłoni. Chociaż w pełni
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Nie trzeba być jasnowidzem,

że w ślad za zawieszoną

w połowie stycznia br. wojną

handlową między dwoma

najważniejszymi

organizmami

gospodarczymi świata

doszło do kolejnego

konfliktu, tym razem

medialnego

i propagandowego, którego

ostateczny wynik, to akurat

pewne, będzie uzależniony

od tego, kto i jak poradzi

sobie z wirusem

(u Chińczyków bowiem

pojawiły się już znamiona

triumfalizmu)

https://www.cnbc.com/2020/03/19/what-comes-after-coronavirus-for-economy-worry-about-stagflation.html
https://www.cnbc.com/2020/03/19/what-comes-after-coronavirus-for-economy-worry-about-stagflation.html
https://www.gp.org/green_new_deal
https://edition.cnn.com/2020/03/17/economy/global-recession/index.html


zgoda, że zatrzymanym podczas pandemii
usługom oraz małym i średnim przedsię-
biorstwom trzeba będzie jak najszybciej
dać zielone światło – i niezbędne wsparcie
(też od państwa).

Trzeci biegun i piąta siła?

Optymalnym wyjściem byłoby poszuki-
wanie złotego środka, ale w obecnej sy-
tuacji wygląda to na nic innego jak na
chciejstwo lub bujanie w obłokach. Ame-
rykanie łatwo nie odpuszczą, czego dowody
już mamy: wzajemne usuwanie dzienni-
karzy z najlepszych tytułów oraz wymiana
zdań na Twitterze, gdzie na amerykańską
tezę, powielaną przez najwyższych rangą
polityków, mówiącą o „wirusie z Chin”
czy „zarażeniu Wuhan” padają chińskie
kontrargumenty, mówiące albo o HIV
/AIDS jako „amerykańskiej chorobie”,
albo źródła pochodzenia koronawirusa
szuka się gdzieś w amerykańskiej armii
(której przedstawiciele w listopadzie ub.r.
uczestniczyli w manewrach pod Wuhan,
w początkowej fazie pandemii jej głównym
epicentrum, zanim przeniosła się ona do
Włoch, Hiszpanii, Francji i do samych
Stanów).

Nie trzeba być jasnowidzem, że w ślad
za zawieszoną w połowie stycznia br.
wojną handlową między dwoma najważ-
niejszymi organizmami gospodarczymi
świata doszło do kolejnego konfliktu, tym
razem medialnego i propagandowego,
którego ostateczny wynik – to akurat
pewne – będzie uzależniony od tego, kto
i jak poradzi sobie z wirusem (u Chińczy-
ków bowiem pojawiły się już znamiona
triumfalizmu).

Z tym jednak, że powodów do niepo-
koju (u Amerykanów) może być znacznie
więcej, bowiem Chiny nie zrealizowały
jeszcze swego nadrzędnego celu strate-

gicznego, jakim jest zjednoczenie z Taj-
wanem (czy będzie pokojowe?). Tymcza-
sem toczące się niemal nieprzerwanie od
9 miesięcy demonstracje w Hong Kongu,
które już bardzo zmieniły optykę i sposób
myślenia w chińskiej diasporze, dopro-
wadziły do utrzymania na wyspie nie-
chętnej Pekinowi administracji pani Tsai
Ing-wen. A przecież Tajwan już dawno,
w połowie ubiegłego stulecia, został zde-
finiowany w amerykańskiej strategii jako
„najbardziej wysunięty lotniskowiec na
Pacyfiku”. Trudno się spodziewać, by ten
status zmienił się akurat teraz, gdy –
w oczach Amerykanów – Chińczycy właś-
nie podnoszą głowę.

Rozedrgany Hong Kong i niepokorny –
w oczach Pekinu – Tajwan to jedno. Ale
jest jeszcze geostrategiczna rozgrywka,
nie mniej istotna, a dla nas wręcz new-
ralgiczna. Otóż zostało już – statystycznie,
analitycznie i fachowo – udowodnione,
że poprzedni wielki kryzys, ten z 2008 r.
Chiny wykorzystały – i mocno się na nim
wzmocniły. Teraz może stać się podobnie,
o ile utrzymałyby się zjawiska, tendencje
i trendy notowane w chwili pisania tych
słów, tzn. Chiny wirusa by zahamowały,
a zachodnia Europa oraz USA miałyby
z nim poważne problemy.

Wtedy tonacja triumfalna w chińskich
mediach i propagandzie, mówiąca „wy-
graliśmy” zostałaby, to pewne, nałożona
na wcześniej ogłoszone strategie i wizje,
w tym inicjatywę 17+1 oraz Inicjatywę
Pasa i Szlaku (Belt and Road Initiative –
BRI). Obie bowiem, podkreślmy to mocno,
skierowane są do Europy. Po co? Przecież
nie po to, by szukać tu surowców, zagwa-
rantowanych wcześniej w Rosji, na Bliskim
Wschodzie i w Afryce, tylko po nowoczesne
technologie i rozwiązania, a nade wszyst-
ko – co niestety całkowicie umyka naszej
uwadze – by szukać „trzeciego bieguna”.  
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Albowiem każdy, kto zna chińskie do-
kumenty strategiczne, ten wie, że można
się w nich doszukać iście lustrzanego od-
bicia dokumentów amerykańskich. Tak
jak w USA głównym oponentem, rywalem,
a nawet wrogiem są Chiny, tak w ChRL
w centrum uwagi tamtejszych analityków
i strategów są USA, podczas gdy Rosja,
Indie, czy nawet Japonia mają tylko ważne,
lecz w gruncie rzeczy marginalne znaczenie
w ich dywagacjach. Ci ostatni obawiają
się jak ognia odbudowy porządku zim-
nowojennego, także w wymiarze ideolo-
gicznym i chcieliby uniknąć zderzenia od-
miennych wartości, co przecież jest faktem.
Na Japonię Chiny nie postawią, Indie czy
Australia tej roli nie chcą lub się wahają,
a Rosja z kolei – szczególnie za admini-
stracji Władimira Putina i w kontekście
kryzysu na Ukrainie i Donbasie – jest nie
do przyjęcia dla USA i Zachodu. 

W ten sposób wyłania się w chińskich
kalkulacjach Europa, ale nie tyle Bruksela,
co raczej Berlin, Paryż, a teraz po brexicie
i koronawirusie także Londyn, oczywiście
ze szczególnym naciskiem na Niemcy, bo
przecież wojna handlowa także i ich do-
tyczy (pamiętne tweety Donalda Trumpa,
że „nie chce widzieć Amerykanów jeż-
dżących audi czy mercedesami”). 

Niedawne rozmowy i depesze Xi Jin-
pinga, skierowane do przywódców Włoch,
Niemiec, Francji, Hiszpanii i Serbii, gdzie
oferował pomoc w zwalczaniu wirusa, po-
winny być traktowane – jak wszystko
w Chinach – za symbol i znaczące prze-
słanie: to ci partnerzy w Europie są teraz
dla nas najważniejsi.

To w tym kontekście ma dojść w bie-
żącym roku do sytuacji bezprecedensowej:
po raz pierwszy od 1998 r., gdy rozpoczę-
liśmy doroczne szczyty Unia-Chiny, mają
się odbyć dwa z nich: obok regularnego,
w kwietniu (już przesuniętego w czasie)

ma być jeszcze drugi, nadzwyczajny –
w Lipsku. Po co? Może po to, by zmienić
dotychczasową formułę 17+1 na 27+1?
W świetle wyjścia Brytyjczyków z UE oraz
konsekwencji koronawirusa nie jest to
wcale perspektywa nierealna czy oderwana
od rzeczywistości.

Gra na Europę jako „trzeci biegun”
już w najlepsze trwa, a jeszcze została
wzmocniona po pandemii, gdy Włochy
dostają specjalną pomoc, premier Serbii
nazywa Xi Jinpinga „bratem” (przy okazji
krytykując powolną UE), a szefowa Komisji
Europejskiej, Ursula von der Leyen, ofi-
cjalnie dziękuje Chinom za pomoc. Tyle
na dziś. A co się stanie, gdy – z czym
Pekin realnie się liczy – prezydentem po-
zostanie Donald Trump, jak doskonale
wiemy, przeciwny wszelkim rozwiązaniom
wielostronnym, których przecież uoso-
bieniem jest UE? 
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Trump nie znosi multilateralizmu,
chce dwustronnych umów i deali i nawet
umowę NAFTA odrębnie negocjował z Ka-
nadą i Meksykiem, a z Porozumienia
Transpacyficznego (TPP), tak mocno for-
sowanego przez poprzednią administrację
Baracka Obamy, wyprowadził Ameryka-
nów już w pierwszym dniu urzędowania.
Chińczycy to widzą i wiedzą, dlatego grają
na Berlin, Paryż (pamiętajmy o niedawnej
wizycie Emmanuela Macrona w ChRL
i miliardowych umowach), Londyn – a nawet
Warszawę (o ile tylko chcemy to dostrzec).

Ta ostatnia, to ważne, znalazła się
w chińskich kalkulacjach i na tej platfor-
mie – o czym otwarcie mówię i piszę od
dawna – nie dlatego, że Chińczycy nagle
nas pokochali, lecz po prostu: tak wynika
im z mapy. Trzeba sobie wreszcie u nas
uświadomić, że po tradycyjnym „między
Rosją a Niemcami”, po rozpadzie porządku
zimnowojennego doszło tu nam jeszcze
dwóch graczy: USA (bo NATO) oraz UE –
bo do niej wstąpiliśmy. A teraz, począwszy
od kryzysu 2008 r., gdy Chińczycy „wy-
grali” dla siebie Grecję, a co może być
wzmocnione po COVID-19, gdy – jak wi-
dać i czuć – „grają” o Włochy, będą oni
już tutaj u nas, tu w Europie, w UE, w na-
szym regionie i w samej Polsce obecni.
Albowiem gdy chodzi o Polskę, z ich pun-
ktu widzenia nasze tradycyjne przekleń-
stwo „między Rosją a Niemcami” to bodaj
najlepsze geopolityczne położenie, jakie
sobie można wyobrazić. Tym samym, oni
już tutaj są – i pozostaną jako „piąta siła”
(u nas przez wielu widziana jako „piąta
kolumna”).

Świat z Azją na przedzie?

Ale, jakby tego wszystkiego było mało,
jest jeszcze jedna chińska przewaga kon-
kurencyjna, która szczególnie mocno może

teraz, po koronawirusie, dać znać o sobie.
Jak wiemy, klimat, smog czy zanieczysz-
czenia nie znają granic. A Chiny najpierw
środowisko naturalne u siebie niemal do-
szczętnie zniszczyły i już w roku 2006
stały się największym trucicielem na
globie, a teraz wychodzą ze śmiałym wiz-
jami nowych rozwiązań ekologicznych,
technologicznych, a ich firmy są na czele
producentów czy to baterii solarnych, czy
reaktorów atomowych, czy nowych za-
stosowań sztucznej inteligencji, mocno
i chyba bardzo skutecznie wykorzystanej
do walki z COVID-19 (jeszcze o tym sto-
sunkowo mało wiemy). 

Do tego trzeba dodać przynajmniej
jeszcze jedno: budowę – między Pekinem
a Tianjinem – bodaj najnowocześniejszego
inteligentnego miasta – smart city zwa-
nego Xiong'an, którego integralną częścią
jest uznawane za najnowocześniejsze lot-
nisko na świecie, oddane w sierpniu ubieg-
łego roku (za 14,5 mld dolarów) Daxing.
Całość miała być gotowa do końca br.,
o ile teraz wirus tej daty nie przesunie.

Takich inwestycji i pionierskich przed-
sięwzięć przecież ukryć się nie da. Na
wielu robią one wrażenie, choć u jednych
budzą podziw, a u drugich zazdrość i za-
wiść. Ten stan, że jedni u nas będą Chiny
postrzegali jako partnera, czy wspólnika,
a drudzy jako konkurenta, rywala, a nawet
wroga, jak to w demokracji, na pewno
pozostanie. A nawet, jak można przewi-
dywać, ta nasza wewnętrzna (w kraju,
w UE i na całym Zachodzie) polaryzacja
w stosunku do Chin jeszcze bardziej się
wzmocni, szczególnie gdyby dochodziło
do kolejnych kontrowersji i starć na linii
Pekin-Waszyngton, a na to się niestety
zanosi.

Albowiem to nie tylko szybki rozwój
technologiczny i ambitne plany, by do
roku 2035 być innowacyjnym liderem,
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lecz chiński potencjał, tamtejsze pomysły
oraz rozwiązania budzą największe emocje.
Stany Zjednoczone z porozumień klima-
tycznych się wycofują, a Chiny w opusz-
czone miejsce wchodzą; USA stawiają na
izolacjonizm, wręcz ekonomiczny nacjo-
nalizm, który COVID-19 może jeszcze
niebywale wzmocnić, podczas gdy Chiny
stawiają na globalizację (słynne wystą-
pienie Xi Jinpinga w Davos w 2017 r.),
otwarte rynki, a nawet na wymyśloną już
w 2014 r. przez premiera i Keqianga kon-
cepcję „społeczności wspólnych losów”
(zeren gongtongti – community of shared
responsibility). Od pierwszego szczytu
BRI w Pekinie wiosną 2017 r. jest ona
mocno forsowana w ramach tej Inicjatywy
jako antidotum na wcześniejszą koncepcję
win-win, wzajemnych korzyści, bo zbyt
często okazywało się, że daje ona ten sam
wynik: 2:0 czyli podwójne zwycięstwo
Chin w danym projekcie czy przedsięw-
zięciu. 

Zastąpiono więc ten slogan bardziej
wysublimowaną i rozwiniętą wizją wspól-
nej odpowiedzialności za losy świata.
Mogłaby się ona spotkać z aprobatą i na-
łożyć na wymyśloną przez ekspertów
OBWE i nawet przejętą przez NATO kon-
cepcją „bezpieczeństwa kooperatywnego”
(cooperative security), wychodzącego na-
przeciw rosnącym wyzwaniom globalnym,
które nie znają granic (klimat, ekologia,
migracje, cyberprzestrzeń i in.), ale czy
się spotka? 

Należy mocno wątpić. Albowiem naj-
wyraźniej rozpoczęła się wojna o prymat
i hegemonię, czego dowodem jest fakt,
że w niezwykle spolaryzowanym teraz
(nie tylko przez toczącą się kampanię wy-
borczą) społeczeństwie amerykańskim
i jego elitach jest bodaj tylko jeden nie-
kwestionowany przypadek bipartisanship,
czyli jedności poglądów obu partii – w sto-

sunku do Chin. Zanosi się, że bardziej
skazani jesteśmy na konkurencję i bój,
aniżeli „społeczność wspólnych losów”
i wspólnej odpowiedzialności.

Szkoda że tak jest i tak może być, bo
obiektywnie rzecz biorąc, zmiany klima-
tyczne i ekologiczne są tej miary, że niosą
ze sobą wyzwania chyba nawet większe
niż COVID-19. Niestety, wiele wskazuje
na to, że mamy jednak przed nami bardziej
„czas dyktatorów” niż ekologów. Trump,
Putin, Xi Jinping, Erdoğan, Duterte czy
Orbán (by posłużyć się niedawną okładką
„Foreign Affairs”): każdy na swój sposób
buduje swój własny reżim – i koncentruje
władzę (najchętniej we własnych rękach).
Tyle tylko, że i tutaj – jak się wydaje –
Chiny mają kolejne komparatywne atuty:
od dawna wiedzą, co znaczy (scentralizo-
wane) państwo.

Nieżyjący wybitny sinolog francuski
węgierskiego pochodzenia Étienne Balázs
w książce wydanej na progu lat 60. ubieg-
łego wieku zanalizował i skodyfikował
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najważniejsze wartości chińskiego kla-
sycznego modelu rządzenia. Zaliczył do
nich przede wszystkim: patriarchalizm;
hierarchię i szacunek dla władz oraz osób
wyżej postawionych; wartości wspólno-
towe nadrzędne wobec jednostkowych;
zasadę wspólnych powinności zamiast in-
dywidualnych wolności; centralizację wła-
dzy pod okiem cesarza (który dziś nazywa
się Xi Jinping); surowy system prawny,
ograniczony w istocie do kodeksu karnego;
zawartą wręcz w DNA tego systemu stałą
pokusę rządów twardej ręki, autorytar-
nych, a nawet totalitarnych, co Francis
Fukuyama trafnie określił mianem „syn-
dromu Cesarza”.

Fukuyama w niezwykle cennej, wy-
danej i u nas, dwutomowej pracy poświę-
conej „Historii ładu politycznego” w dzie-
jach powszechnych, w pierwszym tomie,
obejmującym okres do rewolucji francu-
skiej, bodaj najwięcej uwagi poświęcił
chińskiej administracji i biurokracji, co
powinno nam dawać do myślenia. Wynika
z tej lektury i znajomości chińskiej historii
jedno, nadrzędne przesłanie: zawsze
w tamtejszej cywilizacji stawiano na silne
państwo, a nie kupców, sektor prywatny
czy indywidualne jednostki, oczywiście
poza cesarzem – wodzem i kodyfikatorem
(bo przecież „synem Niebios”).

Oczywiście bywały w najnowszej his-
torii okresy osłabienia i słabości – co jest
teraz mocno i zrozumiale eksponowane –
szczególnie w „stu latach narodowego po-
niżenia” (1839-1949). To wtedy w wyniku
zewnętrznej presji oraz wewnętrznych
konfliktów wielka przez wieki cywilizacja
Państwa Środka straciła swój dawny blask,
prestiż i moc. Jak wiemy, ten klasyczny
model próbował zrewolucjonizować Mao
Zedong, ale pod koniec życia raz jeszcze
doprowadził do kolejnych dwóch klęsk
(„wielki skok” oraz „rewolucja kulturalna”). 

Dlatego jego następca Deng Xiaoping
szybko przywrócił formuły merytokracji,
czyli rządów dobrze dobranych i przygo-
towanych, światłych elit. Xi Jinping w re-
toryce i zachowaniach zdaje się wracać
do wzorców maoistowskich, co niedawno
wyeksponowali eksperci z naszego Ośrod-
ka Studiów Wschodnich. Jednakże nie
dajmy się zwieść: zarówno on, jak jego
najbliższe otoczenie, doskonale zdają sobie
sprawę z tego, że Chiny stają się ponownie
mocarne, otwarcie mówią o „nowym re-
nesansie” i mogą stać się nie tylko wielką
gospodarką czy mocarstwem handlowym,
którymi już się stały, ale też zamienić się
w sprawny, choć ponownie autorytarny
system, budujący – przy pomocy sztucznej
inteligencji i innych rozwiązań – społe-
czeństwo innowacyjne i odbudowując tym
samym status Chin jako wielkiej cywili-
zacji, którą zawsze były. 

Impuls kryzysu 2008 roku Chiny na-
leżycie wykorzystały. Czy powtórzą ten
manewr po obecnym kryzysie wokół ko-
ronawirusa? Jeśli tak, to uczynią następny
wielki krok w spełnieniu „chińskiego ma-
rzenia”, czyli powrotu na środek światowej
sceny, jak mówi tytuł jednej z najnowszych
prac profesora z Uniwersytetu Tsinghua,
Hu Anganga. A w ślad za tym, światowe
centrum – gospodarki, handlu, a także
technologii – przeniesie się z Atlantyku
na Pacyfik. Tym bardziej, że z COVID-9,
jak na tę chwilę, dobrze poradziły sobie
nie tylko kontynentalne Chiny, ale też
Tajwan, Makau i Singapur. 

Czy „przyszłość należy do Azji”, jak
mówi w najnowszej książce popularny
również na Zachodzie indyjski z pocho-
dzenia autor Parag Khanna? Wiele na to
wskazuje, choć poczekajmy jeszcze, jak
ostatecznie świat poradzi sobie z nieby-
wałym, bezprecedensowym – przynaj-
mniej w czasach nowoczesnych – wirusem.
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Coraz bardziej trzeba sobie jednak uświa-
damiać, że świat już nie jest europocen-
tryczny, czy nawet transatlantycki. Jaki
więc będzie? Wygląda na to, że wielobie-
gunowy (spór toczy się o to, ile jest i ma
być tych biegunów), a taki z natury rzeczy
nie jest zbyt stabilny. Najpierw musi się
rozegrać konflikt o prestiż i hegemonię,
a do nowego koncertu mocarstw, jakkol-
wiek byłby rozumiany, a który z racji eko-

logicznych oraz klimatycznych jest teraz
jak najbardziej pożądany, najwyraźniej
jeszcze nie dojrzeliśmy. 

Czy kiedy przyjdą następne tąpnięcia,
klimatyczne lub ekologiczne, znów obu-
dzimy się wielce zaskoczeni, jak po wy-
buchu epidemii COVID-19? Niestety, wiele
na to wskazuje. Czas zacząć myśleć od
nowa – i zupełnie inaczej niż dotąd.
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Często w debacie publicznej przewija się
pogląd, że niski poziom oszczędności blo-
kuje możliwości rozwojowe naszej gos-
podarki. Jednym z jego wyznawców jest
premier Mateusz Morawiecki. To błędna
diagnoza, która prowadzi do szkodliwych
poczynań. Premier dąży do zwiększenia
stopy oszczędności. W jego wizji mają ją
zwiększyć Pracownicze Plany Kapitałowe,
które długoterminowe oszczędności Po-
laków powierzą w ręce państwowego Pol-
skiego Funduszu Rozwoju. O zwiększenie
stopy inwestycji miałyby natomiast zadbać
państwowe molochy pod zarządem poli-
tyków z Ministerstwa Aktywów Państwo-
wych. Obydwa pomysły to niewypały.

Oszczędności kontra inwestycje

Pochylmy się nad tym, co odróżnia
oszczędności od inwestycji. Oszczędności
w rozumieniu makroekonomicznym to
cały „nieskonsumowany” PKB. Często
uznaje się, w uproszczeniu, że ta nieskon-
sumowana produkcja zostaje przeznaczona
na utrzymanie i powiększenie kapitału

trwałego – makroekonomiczne inwestycje.
I choć te dwie wielkości wydają się fak-
tycznie podobne, to intuicja jest błędna
z dwóch powodów.

Spójrzmy w liczby. W Polsce w relacji
do PKB oszczędności wynoszą obecnie
19,6%. Wcześniej, w czasie globalnego
kryzysu, wielkość ta spadła z 18,6% w 2007
do 15,7% w 2010. Od tamtego czasu stale
rosną, ale kształtują się poniżej średniej
UE (23.3%) i średniej światowej (25.4%).
Tymczasem stopa inwestycji wynosi dziś
21,5% (tyle samo, ile w Niemczech i mniej
niż średnio na świecie, gdzie łączna stopa
inwestycji musi równać się łącznej stopie
oszczędności). Chociaż jej wysokość jest
podobna do stopy oszczędności, to dzieje
się tak dopiero po raz pierwszy w historii
najnowszej. Wcześniej poziom krajowych
inwestycji zawsze przekraczał poziom kra-
jowych oszczędności o kilka punktów pro-
centowych. Jak to możliwe?

Polska gospodarka od czasu transfor-
macji nieprzerwanie przyciąga kapitał
z zagranicy. Dzięki szybszemu wzrostowi
średni zwrot z inwestycji w Polsce może
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być wyższy niż na Zachodzie. Napływ ob-
cego kapitału ma dwie fundamentalne ko-
rzyści – pozwala zwiększać inwestycje bez
potrzeby ograniczania poziomu zwykłych
wydatków oraz wiąże się zazwyczaj z na-
pływem nowych technologii i know-how. 

Polska gospodarka nie jest autarkiczna,
tylko otwarta na wymianę zagraniczną.
Oszczędności można bowiem wyekspor-
tować za granicę, a inwestycje z zagranicy
zaimportować. Na przykład w krajach
rozwijających się nagły wzrost oszczęd-
ności średnio tylko w połowie zostaje za-
inwestowany w kraju. Reszta „wędruje
za granicę” – jako zwiększony eksport,
zmniejszony import lub zmniejszony na-
pływ inwestycji i transferów z zagranicy.
To jeden z wyników moich badań opub-

likowanych w zeszłym roku w Journal of
Money, Credit and Banking. 

Jeśli to inwestycje odpowiadają za
przyszły dobrobyt, to wokół nich właśnie
powinna się koncentrować polityka gos-
podarcza państwa. Źródła finansowania
tych inwestycji to sprawa ważna, ale do
rozpatrzenia dopiero w drugiej kolejności.
Tu trzeba wziąć też pod uwagę fakt, że
w ekonomii nie ma jednak darmowych
obiadów, i import kapitału wiąże się rów-
nież z ryzykiem. To ryzyko to deficyt na
rachunku obrotów bieżących. Gdy deficyt
jest wysoki i długotrwały, to załamanie
koniunktury może doprowadzić do nagłego
odpływu kapitału i przerodzić się w bolesny
kryzys. Tak działo się przez lata w prawie
wszystkich krajach Ameryki Łacińskiej,
a niedawno w Grecji. Niemniej przycią-
ganie kapitału zza granicy ma dla inwe-
stycji fundamentalne znaczenie.

Rola państwa

Porównajmy teraz dwie strategie. W pierw-
szej – stosowanej przez premiera Mora-
wieckiego – rząd zaczyna gromadzić
oszczędności w nowym filarze emerytal-
nym z dominującą rolą spółki państwowej,
ale bez jasno zdefiniowanej strategii in-
westycyjnej. Ekonomia polityczna i polskie
doświadczenie z likwidacją OFE uczą nas,
że istnienie takiego dużego i taniego
zasobu środków tworzy nieodpartą pokusę
dla polityków do wykorzystania ich do
doraźnych celów politycznych – „inwe-
stycji” w wygrane kampanie zamiast in-
westycji w dobrobyt przyszłych pokoleń
(pomińmy tu słuszną obawę, że skoro
politycy dopiero co zlikwidowali rynkowe
OFE, to będzie im niezwykle ciężko prze-
konać Polaków do oszczędzania w pseu-
do-rynkowym PPK na taką skalę, jakiej
oczekuje rząd). 
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W drugiej strategii państwo ma do
odegrania kluczową rolę w polityce in-
westycyjnej, ale zupełnie inną niż wyobraża
sobie Morawiecki. Wyznacza strategiczne
kierunki inwestycyjne, na przykład poprzez
zachęty podatkowe i dopłaty. Wtedy prze-
chodzimy do drugiego etapu i rozważamy,
jak te inwestycje sfinansować. Jeśli rynek
oczekuje, że nowe inwestycje przyniosą
sensowne zyski, to krajowe firmy i gos-
podarstwa domowe same zdecydują
o ograniczeniu konsumpcji i zwiększeniu
oszczędności. W tym przypadku inwestycje
same kreują finansujące je oszczędności.
Jeśli oszczędności krajowych jest wciąż
za mało, to można je zaimportować z za-
granicy. Są na to trzy sposoby. 

Najbardziej bezpieczny to bezpośrednie
inwestycje zagraniczne (FDI). W tym
przypadku podmiot zagraniczny bierze
pełną i długoterminową odpowiedzialność
za swój kapitał, którego nie może wycofać
w dowolnym momencie. W drugim przy-
padku podmioty krajowe pożyczają środki
z zagranicy – to prowadzi do wzrostu
prywatnego długu zagranicznego. Taki
kapitał – w przypadku kryzysu – może
jednak szybko odpłynąć, doprowadzając
do bankructw i efektu międzynarodowego
domina. Aby tego uniknąć, kluczowe jest
utrzymywanie stabilnego systemu insty-
tucjonalnego (niezależne sądy i sprawne
urzędy), który zbuduje odpowiedni poziom
zaufania dla inwestorów – tak zagranicz-
nych, jak i krajowych. Z gospodarczego
punktu widzenia PiS-owska polityka lik-
widowania niezależności sądów, proku-
ratury i urzędów jest skrajnie nieodpo-
wiedzialna. 

W trzecim przypadku środki z zagra-
nicy pożycza bezpośrednio państwo. To
wariant najmniej optymalny, bo spłata
długu publicznego finansowana będzie
z przyszłych podatków i – w przypadku

kryzysu zaufania – może nastąpić w naj-
mniej korzystnym momencie dołka gos-
podarczego, powiększając skutki ewen-
tualnego kryzysu. Boleśnie doświadczyła
tego Grecja.

Co istotne, w tej drugiej strategii wy-
raźnie zdefiniowany jest podział ról między
państwem a rynkiem. Z teorii ekonomii
i z licznych obserwacji wiemy, że rynek
słabo radzi sobie z wyzwaniami cywiliza-
cyjnymi: kryzysem klimatycznym, dekar-
bonizacją gospodarki czy nawet opieką
zdrowotną. Państwo uzupełnia zatem ry-
nek w tym strategicznym zakresie. Jednak
w zakresie wykonawczym – wyboru opty-
malnego finansowania – to rynek ma lep-
sze narzędzia od państwa, takie jak stopy
procentowe (mechanizm cenowy, w tym
przypadku ceny pieniądza), agregacja in-
formacji, analiza korzyści i kosztów oraz
większa odporność na naciski i układy.

Powierzanie państwu roli inkasenta
oszczędności bez wyraźnej strategii in-
westycyjnej to błąd. A pogląd, że zwięk-
szanie stopy oszczędności z automatu za-
pewni przyszły dobrobyt jest jak twier-
dzenie, że ogon może machać psem.

Europejski darmowy obiad

Jest jeszcze czwarty sposób importu
oszczędności, który odegrał szczególną
rolę w Polsce w ostatnich piętnastu latach.
To fundusze europejskie. Ich mechanizm
ma dwie fundamentalne zalety. Po pierw-
sze, są to tylko inwestycje częściowe. Do
ich wykorzystania potrzeba współfinan-
sowania ze środków krajowych. W ten
sposób fundusze europejskie automatycz-
nie generują dodatkowe oszczędności kra-
jowe i wspólnie mogą finansować większy
zakres inwestycji. Po drugie – w prze-
ciwieństwie do FDI i emisji długu – nie
trzeba ich w przyszłości spłacać. Fakt, że
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samorządy często zaciągają dług na współ-
finansowanie inwestycji europejskich, nie
przemawia przeciwko funduszom euro-
pejskim, a wprowadza pożądany mecha-
nizm rynkowy, który pomaga wybrać sen-
sowniejsze projekty. Istotnie, fundusze
europejskie znacząco wpłynęły na pod-
wyższenie jakości i szybkości polskiego
transportu drogowego (szkoda, że sieć
kolejowa nie skorzystała w podobnym
stopniu) w okresie od wstąpienia Polski
do UE w 2004 roku. 

Taki napływ kapitału z zagranicy nie
wiąże się z żadnym ryzykiem i wynosił
w ostatnich siedmiu latach średnio ponad
2% PKB rocznie. To dużo. Spójrzmy na
to ze strony rachunku obrotów bieżących
z zagranicą (wymiany handlowej). Wielu
komentatorów uważa, że bilans ten po-
winien być co najmniej zrównoważony,
a najlepiej dodatni (jak w przypadku Chin,
Norwegii czy Niemiec). Mnie bliższy jest
pogląd głównej ekonomistki Międzyna-
rodowego Funduszu Walutowego, profe-
sorki Gity Gopinath, że gospodarki z młodą
siła roboczą i dużym potencjałem wzros-
towym mogą bezpiecznie utrzymywać de-
ficyty na rachunku bieżącym. Tę „bez-
pieczną” granicę dla Polski określam na
około 5% PKB. Deficyt na rachunku bie-
żącym poniżej tej wielkości pozwala na
znaczące poprawienie stopy inwestycji
ponad stopę oszczędności przy utrzymaniu
ryzyka niewypłacalności gospodarki na
niskim poziomie. Gdy taki deficyt w więk-
szości finansowany jest z napływu FDI
i tylko w niewielkim stopniu przez dług
zagraniczny, to przy szybkim wzroście
gospodarki i niskiej stopie procentowej
ten dług „sam się spłaca”. Dla porównania,
Grecja utrzymywała deficyty powyżej 10%,
często ponad 15% PKB, nieprzerwanie
przez czterdzieści lat. Bez względu na to,
który pogląd przyjmiemy, napływ bez-

zwrotnych funduszy europejskich w roz-
miarze 2% PKB rocznie znacznie przesuwa
tę bezpieczną granicę - do 2% w pierw-
szym, i do 7% w drugim przypadku. 

Dla Polski fundusze strukturalne i spój-
nościowe to „darmowy obiad”. Należy
jednak założyć, że ten darmowy obiad
właśnie się kończy. Wyjście z UE Wielkiej
Brytanii, która była płatnikiem netto, po-
zostawi wyrwę w europejskim budżecie.
Zmieniają się również cele finansowe
Unii. W kolejnym rozdaniu priorytetem
będzie neutralność klimatyczna energetyki
i szczelność granic. Skorzystają kraje Po-
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łudnia, które wcześniej brały na siebie
ciężar kryzysu migracyjnego oraz te które
podejmą ambitne cele dekarbonizacji gos-
podarki. Póki co premier Morawiecki jest
w UE głównym hamulcowym polityki kli-
matycznej.

Rozmiar nie ma (aż takiego) znaczenia

Kolejna pułapka, w którą często wpadamy
myśląc o inwestycjach, to zamknięcie się
w liczbach sumarycznych. Intuicyjnie
uważamy, że skoro stopa inwestycji w Pol-
sce jest poniżej średniej światowej to źle,
i że 25% inwestycji w PKB byłoby na pew-
no lepsze niż obecne 21,5%. To prawda,
ale tylko do pewnego stopnia. Bardziej
istotna od łącznego rozmiaru jest bowiem
kompozycja strumienia inwestycji. Hisz-
pania i Grecja przed wybuchem kryzysu
wcale nie były krajami „rozpasanej kon-
sumpcji”. Przeciwnie – inwestowały, ale
niekoniecznie w najbardziej rozwojowe
gałęzie gospodarki.

Niestety, nie istnieje jednoznaczna
odpowiedź na pytanie, w które gałęzie
gospodarka powinna inwestować. Gdy
spojrzeć na polską wymianę z zagranicą,
jako najbardziej „dochodowe” gałęzie
jawią się usługi transportowe i turystyka.
To jednak branże o niskiej produktywności
i z niskim potencjałem rozwoju w długim
terminie. W tej najbardziej produktywnej
na świecie – branży technologii informa-
tycznych (i ich wykorzystania w trans-
porcie, energetyce, medycynie czy finan-
sach) – nie mamy na razie szans dogonić
światowych liderów.

Z pewnością zgodzimy się, że wiele
dziedzin naszej gospodarki jest drama-
tycznie niedoinwestowanych. Często wy-
obrażamy sobie, że dobry rząd mógłby te
braki nadrobić w jedną lub dwie kadencje.

Niestety, to nierealne. Polityka gospo-
darcza to zawsze szereg wyborów i trud-
nych dylematów – każda nowa inwestycja
w jedną dziedzinę to wstrzymanie inwe-
stycji w inną. Dla przykładu: rząd PO-
PSL pozostawił po sobie sensowną sieć
autostrad i nowe lotniska w miastach wo-
jewódzkich. Dzięki temu transport dro-
gowy (i lotniczy) stał się szybszy, tańszy,
bezpieczniejszy i bardziej dostępny. I choć
na tym korzystamy do dziś, to również
życzyłbym sobie sprawnej sieci kolejowej
– błyskawicznych połączeń między mias-
tami wojewódzkimi i sprawnych i częstych
dojazdów do nich z mniejszych miast
i wsi. Z kolei rząd PiS chce po sobie po-
zostawić Centralny Port Komunikacyjny
i przekop Mierzei Wiślanej. Tutaj moja
ocena jest mniej zniuansowana – uważam,
że to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Ewen-
tualne korzyści z nowego wodnego dostępu
do Bałtyku i nowego powietrznego dostępu
to Azji będą marginalne, podczas gdy
koszty tych inwestycji – liczone jako utra-
cone możliwości inwestycji w innych ob-
szarach – są znaczące.

Ekonomista Jakub Sawulski w książce
„Pokolenie ‘89” zwraca uwagę na drama-
tyczną sytuację mieszkaniową, której
żaden rząd nie był w stanie wyleczyć ani
nawet porządnie zdiagnozować. I choć
podpisuję się pod jego tezami obydwoma
rękami, to zwracam uwagę, że duży pro-
gram rozwoju mieszkalnictwa na miarę
naszych narodowych aspiracji musiałby
pozostawić wyrwę w pozostałych newral-
gicznych dziedzinach – na przykład dróg
i kolei. Jeśli do tego dodać najważniejsze
wyzwanie cywilizacyjne dzisiejszych cza-
sów – kryzys klimatyczny i palącą potrzebę
dekarbonizacji polskiej energetyki, to za-
czynamy widzieć pełniejszy obraz trudnych
wyborów polityki gospodarczej.
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Najlepsze inwestycje to
„nieinwestycje”

Na koniec pragnę pozostawić czytelników
z jedną nieintuicyjną obserwacją. „Inwe-
stycje” w makroekonomii to środki na
utrzymanie i rozbudowanie majątku trwa-
łego – fabryk, mieszkań, dróg czy torów.
Truizmem jest stwierdzenie, że nowo-
czesna gospodarka jest „oparta na wiedzy”.
To stwierdzenie ma jednak fundamentalne
i nieoczywiste konsekwencje. Otóż domi-
nacja technologicznych gigantów (jak Ap-
ple czy Facebook) wcale nie wynika z tego,
że posiadają ogromne fabryki czy złoża
ropy. Przeciwnie, ich wysoka produktyw-
ność to głównie funkcja talentu i wiedzy
ich pracowników. Istotnie, w nowoczesnej
gospodarce edukacja może pochwalić się
bardzo wysoką „stopą zwrotu”. Jednak
w rachunkach narodowych wydatków na
edukację nie zapisuje się w kategorii „in-
westycje”. Pensje nauczycieli to „konsum-
pcja rządowa”, a opłacane z własnej kie-
szeni prywatne szkoły i uniwersytety –
to „konsumpcja prywatna”. Identycznie
rzecz się ma ze zdrowiem. Służba zdrowia
to znów „konsumpcja” – publiczna i pry-
watna. O tym, że wyższe wydatki na zdro-
wie to wyższy dobrobyt na pokolenia, nie
muszę chyba nikogo przekonywać. Wynika
to wprost z matematyki – im dłużej żyje-
my, tym dłużej korzystamy z PKB per ca-
pita, a im jesteśmy zdrowsi, tym więcej
tego PKB możemy wytworzyć. 

Zdrowie i edukacja to najbardziej roz-
wojowe i przyszłościowe inwestycje. Zwięk-
szenie nakładów – czy to prywatnych czy
publicznych – na te dziedziny doprowadzi
jednak, z punktu widzenia księgowego,
do spadku stopy inwestycji (i oszczędności)
w gospodarce. Stopa inwestycji to nie
Święty Graal – warto o tym pamiętać. 

Rola polityków

Dojrzała polityka gospodarcza to sztuka
zrozumienia tych dylematów i wyboru
priorytetów.

Marzy mi się debata gospodarcza,
która nie będzie festiwalem ideologii, pu-
stych obietnic i niekompetencji. Marzą
mi się politycy, którzy spośród wielu słusz-
nych dróg będą mieli odwagę wskazać tę,
która ich zdaniem jest najlepsza, i za swój
wybór brać odpowiedzialność. Tylko
w oparciu o wiedzę i spór na argumenty
będziemy w stanie wykuwać w Polsce
przyszły dobrobyt. 

Niestety, dziś mamy do czynienia z rzą-
dem, którego polityka gospodarcza jest
antyrozwojowa. Likwidowanie niezależ-
nych instytucji, „deforma” edukacji, przej-
mowanie oszczędności emerytalnych, pań-
stwowe molochy i bizantyjskie projekty
infrastrukturalne – to błędy gospodarcze,
których koszty obciążą nas na lata. Oby
nie na pokolenia.

44

THINKZINE, nr 3(117)/2020, marzec 2020 www.nowakonfederacja.pl

https://www.rp.pl/Opinie/304239948-Ile-warta-jest-dobra-nauczycielka-Naukowcy-to-obliczyli.html
https://www.rp.pl/Opinie/304239948-Ile-warta-jest-dobra-nauczycielka-Naukowcy-to-obliczyli.html


45

THINKZINE, nr 3(117)/2020, marzec 2020 www.nowakonfederacja.pl

Rosja weszła w konflikt z Arabią Sau-
dyjską o poziomy wydobycia. Na to
nałożyła się sytuacja z koronawirusem
i w efekcie cena za baryłkę ropy spadła
do poziomu, którego nie widziano od
dawna. Jeszcze dwa miesiące temu
mówiliśmy o tym, że Białoruś może
w ogóle przestać istnieć, jeżeli Putin
i Łukaszenka nie dogadają się co do
programu integracji dwóch państw.
Czy Łukaszenka jest dzieckiem szczę-
ścia, czy może groźby aneksji Białorusi
nigdy nie było?

Groźba była, jednak nigdy nie była tak
totalna, jak to przedstawiłeś. To jest w ogó-
le cały problem polskiej debaty na temat
Białorusi. Zagrożenie rosyjskie najpierw
było przez długie lata ignorowane, zapewne
po prostu z powodu braku dojrzałości
politycznej osób, które zajmowały się Bia-
łorusią. Później natomiast to zagrożenie
zauważono i zaczęła się dla odmiany his-

teria. Powodowało to, że pojawiała się
narracja, iż z Białorusią trzeba się doga-
dywać „jakkolwiek bądź”, a tymczasem
ani nie należało „jakkolwiek bądź” iść na
zwarcie ani nie należało „jakkolwiek bądź”
iść na zbliżenie z Białorusią.

W jakimś stopniu Alaksandr Łuka-
szenka jest dzieckiem szczęścia, ale chciał-
bym zauważyć, że rosyjska presja nigdy
nie miała na celu rzucenia Łukaszenki na
kolana. Rosjanie są graczami i wiedzą, że
jeżeli postawiliby Łukaszenkę w sytuacji
bez wyjścia, podejmowaliby spore ryzyko.
Ich celem jest raczej przyduszanie Łuka-
szenki niż jego uduszenie. 

Oczywiście obecna sytuacja jest na
rękę Łukaszence, z zastrzeżeniem, że ja
nie wierzę w to, aby gospodarka białoruska
miała się rozpaść od razu po podwyżce
cen na ropę. Ma ona spore rezerwy,
w postaci dochodów, co do których nie
jestem pewny, czy są rejestrowane, czy
wynikające z kontrabandy i omijania san-

witolD JurasZ
Były pracownik MON, b. I sekretarz Ambasady RP w Moskwie, 
b. charge d'affaires RP na Białorusi. Prezes Ośrodka Analiz
Strategicznych oraz dziennikarz portalu Onet.pl

To jest stały polski problem, że patrzymy na Białorusinów bardzo mocno
z góry i traktujemy ich, jakby byli hołotą, która nie ma odwagi postawić
się w obronie swojego kraju

łukaszenka jest dla naszych elit
gigantycznym moherowym beretem

Z witoldem Juraszem 
rozmawia Bartosz tesławski



kcji nałożonych na Rosję (słynne biało-
ruskie krewetki); również część handlu
ukraińsko-rosyjskiego idzie przez Białoruś.
Kiedyś były jeszcze oczywiście pomidory
tureckie, które w magiczny sposób stawały
się białoruskimi pomidorami i tak dalej.

Sytuacja gospodarcza i geopolityczna
Białorusi jest w Polsce relatywnie zna-
na, a przynajmniej jesteśmy w stanie
wizualizować sobie zagrożenia, które
mogą czyhać na Łukaszenkę. A jak
wygląda sytuacja od strony wewnętrz-
nej, politycznej na samej Białorusi?
Czy tam Łukaszence coś zagraża, czy
też nie?

Alaksandrowi Łukaszence zagraża sam
Łukaszenka. Prezydent rządzi, posiada
bardzo wiele talentów politycznych – poza
jednym. Ludzie długie lata sprawujący
władzę zmieniają się pod wpływem czasu,
a Łukaszenka jest taki sam. W związku
z faktem, że wyrosło już całe nowe poko-
lenie, dla którego jego retoryka jest obca,
to staje się to jego słabością. Gdy rozma-
wiam z przywódcami białoruskiej opozycji,
mam wrażenie, że oni coraz częściej trak-
tują go jako trochę nudnego starszego
pana, a nie – jak jeszcze kilka lat temu –
człowieka, którego trzeba się bać. To po-
ważna zmiana.

W Polsce jest takie podejście, że skoro
nie jesteśmy w stanie Łukaszenki oba-
lić, a przynajmniej tak nam się wydaje,
to być może jest jakaś opozycja, na
którą moglibyśmy postawić? Kiedy
rozmawiam z opozycją białoruską, mie-
wam niekiedy wrażenie, że jest po-
dobna do Łukaszenki, jeżeli chodzi
o doświadczenie. Są to ludzie, którzy
w dawniejszych latach zostali przez
niego pokonani, a obecnie to rozpa-

miętują. Równocześnie są to ludzie,
którzy już „wypadli z obiegu politycz-
nego”. Czy mamy zatem na Białorusi
ludzi, którzy mogliby tę władzę przejąć? 

Nie, nie sądzę, aby taka opozycja istniała.
Na Białorusi dzieje się coś innego, co
w przyszłości może doprowadzić do po-
wstania opozycji. Gdy byłem po raz pierw-
szy przejazdem w Mińsku w 2006 albo
2007 roku, w mieście były ledwie kilka
porządnych restauracji. Naprawdę trudno
było gdzieś usiąść i coś normalnie zjeść.

W 2010 roku Mińsk sprawiał już wrażenie
porządnego, europejskiego miasta, nato-
miast na prowincji było jak w Mińsku 20
lat wcześniej. Teraz słyszę od samych Bia-
łorusinów, że w każdym mniejszym mie-
ście mamy kilku dolarowych milionerów.

Ci dolarowi milionerzy prowadzą róż-
nego rodzaju akcje, np. „żądamy budowy
oczyszczalni ścieków” czy „zachęcamy do
noszenia wyszywanki”. To nie jest dzia-
łalność opozycyjna, ale pozasystemowa.
Równocześnie przez to, że ci ludzie są
elitą, częścią systemu i wchodzą z władzą
w interakcje, reżim zaczyna w niezauwa-
żalny sposób mięknąć. 
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Pozycja tych osób w małym miasteczku
jest coraz bardziej istotna, nadają oni ton
debacie i zaczyna się dziać to, co działo
się w Polsce - dzieci jednej i drugiej strony
poznają się w szkołach, nawiązują relacje.
Nagle może się okazać, że powstaną relacje
między ludźmi reżimu, a tymi, którzy nie
są ludźmi opozycji, ale którzy bardzo
łatwo mogą się nimi stać. 

W optymalnym scenariuszu to dopro-
wadziłoby do końca systemu autorytar-
nego, ale nie na zasadzie rewolucyjnej,
tylko na zasadzie swoistej implozji – sy-
tuacji, gdy ludzie reżimu pewnego dnia
nie będą już mieli ochoty go bronić. Z za-
strzeżeniem, że musimy zadać sobie ważne
pytanie, czy dzisiaj jego upadek dopro-
wadziłby do władzy opcję prozachodnią
czy prorosyjską. Pamiętajmy też, że jest
i trzeci, być może najgorszy wariant, gdy
dochodzi do władzy opcja prozachodnia,
ale jest ona na tyle słaba, że łatwo poddaje
się rosyjskiej presji i mamy niby proza-
chodniego prezydenta, tylko, że to Ros-
janie – a nie my – są tego beneficjentami. 

Kiedy słucham o tej grupie milionerów,
to mam wrażenie, że mówimy o grupie
dorobkiewiczów, którzy dorobili się
już majątków na systemie białoruskim
i ten system ich karmi. Żyją i działają
na Białorusi i gdyby nagle przyszło
im zacząć funkcjonować na przykład
w Rosji, to by się w tym kompletnie
pogubili. Są zatem żywotnie zaintere-
sowani podtrzymaniem systemu. Czy
możemy zatem mówić, że przedsię-
biorcy są w stanie faktycznie i realnie
stawać po stronie Białorusi niepodleg-
łej i niezależnej, a Polska mogłaby tę
grupę jakoś wesprzeć?

Czy jest to w ich interesie? Owszem.
Zresztą to dotyczy szerszej części społe-

czeństwa. Lepiej jest być biznesmenem
w dużym białoruskim mieście – np. Grod-
nie, niż w Grodnie, które byłoby malutkim
rosyjskim miastem. Lepiej być generałem
w białoruskich służbach niż nieznaczącym
dowódcą w prowincjonalnej części Fede-
racji Rosyjskiej.

Lepiej być prezydentem niepodległego
państwa niż gubernatorem guberni
białoruskiej…

No właśnie. Ja bym jednak nie odmawiał
Białorusinom ich patriotyzmu. To mnie
zresztą uderza, że zakładamy, iż jedynym
powodem, dla którego są oni gotowi bronić
białoruskiej niepodległości, jest to, że im
się to zwyczajnie opłaca. Ja wiem, że ty
tak nie myślisz, ale mówiąc o obronie
niepodległości Białorusi tylko z powodu
własnego interesu w gruncie rzeczy wiernie
odwzorowałeś nasz polski, w istocie aro-
gancki i obelżywy dla Białorusinów, sposób
myślenia. My de facto zakładamy, że Bia-
łorusini – już o białoruskiej nomenklaturze
nie wspomnę – są pozbawieni patriotyzmu. 

Mam takie wrażenie, że kiedy mówimy
o Białorusi, to zawsze patrzymy na
nią w taki sposób, jakby Alaksandr
Łukaszenka ustanowił cenę na Biało-
ruś, i był gotowy sprzedać kraj wraz
z przyległościami, gdy tylko Putin prze-
bije tę cenę o jednego dolara.

Nie mam nic do dodania, bo to dokładnie
tak jest. Kiedy słyszałem, co się w Polsce
mówiło o Białorusi albo o kolejnych bia-
łoruskich ambasadorach, to na ich miejscu,
jeżeli byłbym nimi i wiedziałbym, co się
o nich mówi, traktowałbym Polaków z nie-
chęcią. To jest stały polski problem, że
patrzymy na Białorusinów bardzo mocno
z góry i traktujemy ich, jakby byli hołotą,
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która nie ma odwagi postawić się w obro-
nie swojego kraju. 

Czasem żartuję, że największym dra-
matem naszej polityki na kierunku bia-
łoruskim jest to, że Alaksandr Łukaszenka
był dyrektorem sowchozu, a nie prawni-
kiem, lekarzem, albo innym „inteligen-
tem”. Nasza elita wszystko bowiem mogła
sobie wyobrazić, ale tego, że taki oto
„wieśniak” okaże się sprawnym polity-
kiem – wyobrazić sobie już za nic nie
mogła. Alaksandr Łukaszenka jest dla na-
szych elit jednym, gigantycznym mohe-
rowym beretem. 

Dostrzegamy, że Białoruś jest partne-
rem bardziej asertywnym, ale mimo
to patrzymy na Białorusinów z góry.
Jak właściwie jest z naszą polityką
wobec nich?

Moglibyśmy o tym podyskutować, czy
patrzymy z góry, ale prawdopodobnie
w toku dyskusji doszlibyśmy do tego, że
nie patrzymy w ogóle. 

Ja do dzisiaj pamiętam, że kiedy w wy-
niku tragicznego splotu wydarzeń (w ka-
tastrofie smoleńskiej zginął wiceminister
Kremer, a ambasador został wiceminis-
trem) zostałem chargé d'affaires RP na
Białorusi, pojechałem do Warszawy z pro-
śbą o instrukcje i dowiedziałem się, że
mam nic nie robić. Usłyszałem, że mam
administrować placówką, a na pytanie,
kiedy będzie nowy ambasador, dowie-
działem się, że pewnie za rok. Innymi
słowy – MSZ uznał, że można przez rok
ograniczyć się do „administrowania” am-
basadą w kraju sąsiadującym z nami, klu-
czowym z punktu widzenia bezpieczeństwa
narodowego. 

Ja wówczas popełniłem największy
błąd w moim życiu zawodowym, miano-
wicie postanowiłem nie posłuchać tego

polecenia. Uznałem, że szefuję placówce
w istotnym dla nas kraju. Przekonałem
kilku ważnych ludzi do moich pomysłów.
Nie wiedziałem jeszcze wówczas, że wy-
chylanie się – to sposób na zakończenie
kariery, a nie na karierę. Podejrzewam,
że gdybym się posłuchał i postawił wy-
łącznie na administrowanie, to byśmy
dziś nie rozmawiali, a ja bym sobie spo-
kojnie dalej funkcjonował w administracji

państwowej i nie przeszedłbym przez rok
bezrobocia. Koniec końców dobrze na
tym wyszedłem, bo czuję się dobrze
w miejscu, w którym obecnie jestem, ale
jakbym miał dać radę jakiemuś urzędni-
kowi w polskiej administracji, to powie-
działbym, że o ile nie jest bogaty z domu,
to lepiej, by rzeczywiście niczego nie robił. 

Podsumowując – jeżeli pytając się
o relacje z krajem, z którym mamy granicę
i który jest dla nas istotny, usłyszałem, że
mam nie robić nic, to jest to chyba odpo-
wiedź na twoje pytanie.
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Być może kiedyś dyplomacja miała
nic nie robić, ale wydaje się, że za po-
litykę względem Białorusi bierze się
IPN. Mamy ostatnie wydarzenia w Haj-
nówce i rozpalający się kult Romualda
Rajsa „Burego”, który dla Białorusinów
jest absolutnie nie do zaakceptowania.
Czy my to robimy celowo?

Obawiam się, że mało kto o tym myśli
w kategoriach polityki zagranicznej. Ja
rozumiem dramat ludzi – bo przecież nie
tylko żołnierzy podziemia – którzy po
wojnie znaleźli się w realiach państwa
wówczas obiektywnie totalitarnego, ale
nie rozumiem, czemu spośród wszystkich
tzw. żołnierzy wyklętych postanowiono
czcić akurat Burego, którego oddział wy-
mordował 79 cywili pochodzenia biało-
ruskiego, co miało nawet wg IPN nosić
„znamiona ludobójstwa”. 

Nie chcę odpowiedzialnością za te
mordy obciążać Burego, ale nawet jeśli
do nich doszło w wyniku niesubordynacji
jego podkomendnych, to jego, jako do-
wódcę, chociażby moralnie to jednak ob-
ciąża. Skoro zaś tak – to wypadałoby
uważać z tym kultem. Argumenty o „sko-
munizowaniu” wymordowanych wiosek
są kpiną – nie można w ten sposób uza-
sadniać mordowania kobiet i dzieci – no
chyba, że już niczym się nie różnimy od
tych, który na Ukrainie relatywizują zbrod-
nie UPA (choć oczywiście mówimy o zu-
pełnie innej skali zbrodni). 

Przemarsze z portretami Burego przez
Hajnówkę, która jest stolicą białoruskiej
mniejszości w Polsce, wyglądają na głu-
pią, albo moskiewską prowokację. W tym
drugim scenariuszu, którego niestety
nie jestem w stanie wykluczyć, chodziłoby
o to, by znaleźć nowe przyczyny, z racji
których – gdy już Zachód porzuci walkę
o demokrację na Białorusi – Warszawa

nigdy nie zdoła się porozumieć z Miń-
skiem.

Dlaczego spośród wszystkich żołnierzy
wyklętych, których w lasy poszło kilka
tysięcy największym kultem cieszą się
tacy jak Bury i Ogień, na których ciąży
odpowiedzialność za zbrodnie lub
oskarżenia o bandyterkę?

To jest dobre pytanie. Niestety, nie znam
odpowiedzi.

Mam wrażenie, że właściwie trudno
jest uchwycić naszą politykę względem
tego kraju. Polityka zakłada bowiem,
że mamy plan i cel, do którego dążymy
różnymi ścieżkami, stosując różne tak-
tyki. Czy my w ogóle – i nie tylko
w kontekście ostatnich paru lat, ale
od samego początku, kiedy Białoruś
pojawiła się na mapie – mamy jakikol-
wiek cel związany z tym krajem?

Mamy cel, tylko jest on sformułowany
w sposób nieprawdopodobnie ogólny.
W ten sposób staje się on parodią celu.
Każdy cel, każde zamierzenie trzeba zope-
racjonalizować, przełożyć na język konkre-
tów – inaczej staje się czczym gadaniem. 

Naszym fundamentalnym celem było
to, by pomiędzy nami a Rosją były pań-
stwa, które nas od Rosji oddzielą. Uznano,
że państwa te będą niepodległe, jeśli będą
demokratyczne. W ten sposób pomylono
cel z metodą. Naszym celem na Białorusi
stało się w pewnym momencie już wy-
łącznie to, by była demokratyczna, bo jak
będzie demokratyczna, to będzie zabez-
pieczała nasze interesy, i koniec, kropka.
No, super, ale nigdy nie zbliżyliśmy się
nawet do możliwości realizacji tego celu.
Nigdy nie byliśmy w stanie obalić reżimu
w Mińsku, za to udało się nam przekonać
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Alaksandra Łukaszenkę, że o niczym in-
nym nie marzymy. Gdy czasem docierało
do nas, że nam nic nie wychodzi, nie by-
liśmy wiarygodni jako partner, a kiedy
dla odmiany szliśmy na zwarcie – nigdy
nie byliśmy na tyle istotni czy groźni, aby
reżim doszedł do wniosku, że będzie
szukać z nami jakieś formuły współpracy. 

Tak naprawdę nasza polityka wobec
Białorusi zawsze opiera się na chciejstwie.
W zasadzie my chcemy, aby Białoruś była
inna niż jest. Ale tak nie prowadzi się dy-
plomacji. Dyplomacja z zasady opiera się
na handlu; na tym, że my coś damy,
a w zamian coś otrzymamy. My gdzieś
ustąpimy, a w zamian partner nam ustąpi.
Problem polegał na tym, że my tak na-
prawdę nigdy nic dla nich nie mieliśmy.
Nie mieliśmy nigdy ani kija, ani mar-
chewki: mieliśmy zwiędłą marchewkę

i kawałek patyczka, zamiast porządnego
kija. Po co mieli się z nami dogadywać? 

Z punktu widzenia Białorusi istotne
jest też to, że dzisiaj jesteśmy słabi w Unii,
więc jeżeli mają się dogadywać z kimkol-
wiek – to z Berlinem, a nie z nami, bo nic
nie możemy dla nich załatwić. Z Berli-
nem – jeśli już – będą rozmawiać z jeszcze
jednego powodu. Jeden z białoruskich
oficjeli powiedział mi kiedyś: „My się nie
będziemy z wami dogadywać, bo wy za-
wsze na końcu i tak zmienicie zdanie”. 

Ogromnym problemem w naszych re-
lacjach z Białorusią jest to, że nie odbywała
się chyba nigdy prawdziwa, rzeczowa roz-
mowa na temat tej polityki. Ta rozmowa
odbywała i odbywa się między osobami
przyzwyczajonymi do jednego sposobu
patrzenia, które spotykają się z innymi
osobami, patrzącymi tak samo. 

Białoruś jest trudnym przypadkiem
i jest to przypadek, który wymagałby cze-
goś w rodzaju konsylium. Konsylium
oznacza, że różni ludzie, o nachodzących
na siebie kompetencjach intelektualnych,
ale nieraz sprzecznych spojrzeniach i nie-
koniecznie się lubiący, siadają do jednego
stołu – i szukają konsensusu. U nas takie
konsylium nigdy się nie odbyło. W związku
z tym najpierw za leczenie bierze się jeden
lekarz, potem przychodzi drugi i podważa
wszystko, co zrobił jego poprzednik. Tak
naprawdę w naszej polityce białoruskiej
widać jak w soczewce, że mentalnie nie
jesteśmy Zachodem, gdzie spór jest uwa-
żany za metodę dochodzenia do opty-
malnych rozwiązań.

Mnie się wydawało, że ten Zachód to
pochwała demokracji, miłość do praw
człowieka i wolności. To jest właśnie
ta zachodnia droga, aby tej demokracji
i praw człowieka bronić. My, wnosząc
wolność i demokrację na sztandary,
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postępujemy właśnie „arcyzachodnio”,
czyż nie?

Uważam, że „zachodniość” polega na com-
mon sense – Zachodem była zawsze Wiel-
ka Brytania, idąca na zgniłe kompromisy
w imię swoich interesów. Arcyzachodnim
jest stwierdzenie o wiecznych interesach
Wielkiej Brytanii i wiecznym obowiązku
ich obrony.

Jeśli już mowa o demokracji, to należy
sobie odpowiedzieć na pytanie, czy wal-
czymy o demokrację, czy o prawa czło-
wieka, bo to są dwie różne rzeczy. Popro-
szenie Łukaszenki, aby stał się demokratą
oznacza prośbę, by zaryzykował swoją
władzę. Propozycja korzyści pod warun-
kiem przestrzegania praw człowieka – to
już coś zupełnie innego.

Przede wszystkim jednak kwintesencją
bycia Zachodem jest cierpliwość, a do-
skonałym przykładem takiego państwa,
które choćby z punktu widzenia Moskwy
jest „emanacją Zachodu”, jest Stolica
Apostolska. Kościół prowadzi bardzo prze-
myślną, długofalową i spokojną politykę,
nastawioną na grę na długi dystans. Jestem
ateistą, ale uważam, że przenikliwości
i cierpliwości powinniśmy się uczyć od
dyplomaci watykańskiej. 

Mamy rok 2020, a więc koniec jednej
dekady i prawie początek lat 20. XXI
wieku. Czy obecnie mamy pomysł, co
właściwie z tą Białorusią zrobić, czy
wędrujemy we mgle?

Na samym początku rządów PiS był pro-
jekt resetu z Białorusią. Ja bardzo doce-
niam to, co zrobił Witold Waszczykowski,
a skoro zdarzyło mi się go również kryty-
kować – to jeżeli go chwalę, to robię to
szczere. Problemem tego projektu było

popełnienie kilku bardzo poważnych błę-
dów, z tym, że one nie obciążają samego
ministra, a raczej jego zaplecze.

Przede wszystkim ogłoszono sukces
resetu, zanim de facto do niego doszło.
W ten sposób powtórzono błąd, który po-
pełnił Donald Tusk z Rosją. Tusk również
ogłosił sukces, dając drugiej stronie bardzo
silne karty. Zawsze bardzo dobrą pozycję
ma kraj, który ze swojej strony nie musi
już nic dać, bo drugi partner jest zainte-
resowany jakimkolwiek sukcesem; bo
musi móc cokolwiek pokazać, skoro sukces
zdążył już odtrąbić.

Po drugie, usiłowano zarówno w sensie
biznesu, jak i polityki rozmawiać pakie-
towo, a przy wysokim stopniu nieufności
i sabotowaniu porozumienia z zewnątrz
i wewnątrz nie da się tego zrobić. Trzeba
tworzyć mapy drogowe, które zakładają
małe wzajemne ustępstwa, małe porozu-
mienia, które mogą prowadzić do więk-
szych sukcesów. To również przypomina
dokładnie te same błędy, które popełniono
z Rosją, co jednak nie powinno dziwić,
skoro – jeśli spojrzeć na kadry w MSZ
i innych organach administracji odpo-
wiedzialnych za politykę zagraniczną –
politykę wschodnią PiS realizowali w za-
sadzie ci sami ludzie co politykę wschodnią
PO. Z równą gorliwością, z równym bra-
kiem refleksji i z równą niechęcią do ucze-
nia się.

Trzeci element – założono, że reżim
białoruski jest czuły na gesty, i próbowano
je wykonywać, ale okazało się, że Biało-
rusini są bardzo twardzi i konkretni. Roz-
mawiając z nimi, trzeba zacząć rzucać na
stół konkretami i mówić, czego się oczekuje
w zamian. 

Co Polska powinna zrobić, żeby kom-
pletnie zmienić sytuację? Co trzeba
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zrobić, żeby stworzyć takie fundamenty,
których nie udałoby się zepsuć w ciągu
najbliższych dwóch lat?

Akurat w Polsce każde fundamenty można
zepsuć w kilka tygodni, nawet nie miesięcy,
ale skoro mamy porozmawiać o science
fiction, to voilà. 

Należałoby po pierwsze fundamental-
nie wzmocnić nasza pozycję w UE i spró-
bować odtworzyć sytuację, w której jes-
teśmy traktowani jak ktoś, kto ma coś is-
totnego do powiedzenia na temat Wscho-
du, bo obecnie nie mamy, a nawet jak
mamy, to i tak nikt nas nie słucha.

Po drugie, nawiązać kontakty z no-
menklaturą, których dzisiaj nie mamy –
i co za tym idzie, z Alaksandrem Łuka-
szenką. Nie musimy się kochać, ale zbu-
dować minimalne zaufanie.

Należałoby utrzymywać relacje ze spo-
łeczeństwem obywatelskim i środowiskami
quasi-opozycyjnymi, ale mieć baczenie,
że Amerykanie, pracując nad tym, aby
PRL stał się III RP, raczej stawiali na
tych, którzy się z władzami dogadywali,
a nie na tę część opozycji, która nie chciała
się dogadywać. Można czcić teraz Kornela
Morawieckiego, ale powiedzmy sobie
szczerze – w latach 90. był politycznie
nikim również dlatego, że za nikogo uzna-
wano go w Waszyngtonie. 

Należałoby wreszcie uznać, że ruszamy
gospodarczo na Białoruś, z zastrzeżeniem,
że jest to obarczone ryzykiem. Należałoby
to zatem robić w jakiejś koordynacji z na-
szymi partnerami i międzynarodowymi
organizacjami finansowymi. Mówiąc bru-
talnie: jest tak, że polskiego przedsiębiorcę
można wyrolować, ale polskiego, który
wchodzi w pakiecie z niemieckim – już
nie, bo to jest już wówczas zupełnie inna
gra. Trzeba by również sprawić, aby prezesi
spółek skarbu państwa, skoro państwo

ma już te spółki, realizowali politykę tego
państwa i również ruszyli z inwestycjami
na tym kierunku. Tak się jednak nie
stanie, bo żaden prezes spółki skarbu
państwa nie będzie podejmował ryzyka,
za które później jakiś prokurator będzie
go latami ciągał po sądach.

Wreszcie powinno się zadbać, aby Bia-
łorusini mieszkający w Polsce po ukoń-
czeniu studiów wracali do siebie, a nie
jechali dalej, gdyż powinni docelowo sta-
nowić nasze lobby w kraju. Skoro zaś tak,
to trzeba rekrutować raczej dzieci no-
menklatury, a nie tych, którzy nie marzą
o niczym innym jak o ucieczce z Białorusi.
Tak swoją drogą – a komu niby Amery-
kanie w latach 70. i 80. dawali stypendia?
Czy aby nie nomenklaturze?

Należałoby grać tak, by Polacy na Bia-
łorusi stali się lokalną elitą, a nie elitą
opozycji. Może trzeba byłoby też przestać
stosować wyrażenie „Polonia i Polacy na
Wschodzie”, które sugeruje, że to są dwie
zupełnie inne grupy. To rozróżnienie za-
kłada, że jedni wyjechali, a inni zostali
porzuceni; i to jest oczywiście prawda,
ale prawda historyczna. Dziś bez znaczenia.
Należy zbiorczo potraktować, że są to Po-
lacy, którzy mieszkają poza RP, czyli są
Polonią. Polonii należy – owszem - udzie-
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lać bardzo dużego wsparcia, również fi-
nansowego, ale jednoznacznie określać
warunki tego wsparcia. To pies ma merdać
ogonem, a nie odwrotnie. 

Wreszcie należałoby udrożnić granicę
i zwiększyć jej przepustowość, a jeśli nie
da się z obu stron granicy, to zróbmy to
przynajmniej z polskiej strony. Można
chociażby stworzyć parkingi i rozdawać
numerki, które następnie decydują o tym,
o której godzinie należy podjechać na
przejście graniczne. Trzeba też nauczyć

Straż Graniczną, aby mówili do Białoru-
sinów na „pan”, a nie na „ty”. 

To wszystko można – to proste rzeczy,
i można robić je od lat. Realnie – nic się
nie zmieni. Sam próbowałem, ale szczerze
powiedziawszy, jeśli dzisiaj miałbym po-
radzić coś polskiemu dyplomacie, to udzie-
liłbym mu rady w języku rosyjskim: „tisze
jediesz, dalsze budiesz” (wolniej jedziesz,
dalej dojedziesz – przyp. red.), i w tym
zamyka się istota rzeczy. Ja w to, że zmą-
drzejemy nie wierzę. Już nie wierzę. 
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Nim przejdę do samej recenzji, winny
jestem pewne wyjaśnienie. Bez niego po-
niższa ocena mogłaby się wydać niezro-
zumiała. 

Recenzja klasycznych dzieł – a takim
dla stosunków międzynarodowych jest
„Tragizm polityki mocarstw” – to wyzwa-
nie. Cóż nowego można dodać? To tak
jakby w ekonomii recenzować „Kapitał”
Marksa. Mógłbym się bronić bon motem
André Gide’a: „Wszystko już zostało po-
wiedziane, ale skoro nikt nie słuchał, moż-
na zacząć mówić od nowa”. Ale byłaby to
wyłącznie retoryka.

Pytanie brzmi: kto nie słuchał? To
wiąże się z fundamentalną kwestią: do
kogo piszemy? W moich dwóch osobistych
bańkach zawodowo-towarzyskich (uni-
wersyteckiej i turystycznej) tezy Mear-
sheimera nie są niczym nowym. W śro-
dowisku „Nowej Konfederacji” może i tro-
chę są, ale nikogo nie zaszokują. W sze-
rokim odbiorze społecznym jest rzecz
jasna inaczej. Tu idee Mearsheimera mogą
być prawdziwym novum. 

Ale jaki mamy zasięg? Jaki wpływ?
Gdyby przyjąć optymizm publicystyczny
(da się wpływać na szerszą debatę!) czo-
łowych autorów NK, skrzyżowany z ich
wizją wykorzenienia z polskiego społe-
czeństwa nawyków romantyczno-idealis-
tycznych, to książka Mearheimera będzie
jak znalazł. Jest wspaniałą odtrutką na
wszelką naiwność. Maczugą na szkołę li-
beralną stosunków międzynarodowych.
Każdy, kto ją przeczyta (pod warunkiem,
że ją przeczyta) powinien stracić wszelkie
złudzenia co do świata polityki. 

Podzielam niechęć do idealizmu (sprze-
ciwiałem się „końcowi historii”, zanim to
się stało modne, co łatwo sprawdzić czy-
tając moje teksty sprzed 2014 r.), jednak
różnię się w kwestii wpływu. Jestem pe-
symistą. Zakładam, że teksty pisane
w „NK” i tak stanowią większą bądź mniej-
szą niszę (niekoniecznie z naszej winy).
Dodajmy: bańkę wyraźnie sformatowaną
ideowo: przeczytają mnie raczej polityczni
realiści niż liberałowie. Nie tylko akade-
micy (o czym się może mało wie, ale

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

We właśnie wydanym po polsku „Tragizmie polityki mocarstw”, najważ-
niejszym dziele klasyka stosunków międzynarodowych i twórcy ofensyw-
nego realizmu Johna Mearsheimera, świetnie widać zalety i wady realizmu
politycznego

mearsheimer z zamkniętym okiem



w polskiej politologii już przed 2012 r.
niepodzielnie dominował realizm). Także
szersze grono czytelników „NK”. Wśród
nich wykorzeniać idealizmu nie trzeba,
bo nigdy go nie było. W takich warunkach
atakowanie szkoły liberalnej w stosunkach
międzynarodowych, „końca historii” (i cze-
go tam jeszcze) jest, parafrazując kultowy
dialog z „Kilera”, bezczeszczeniem zwłok. 

Jakkolwiek recenzję napisałem dla
wszystkich, to zakładam, że przeczytają
mnie raczej realiści niż liberałowie. A to
wymusza zmianę ocenę książki Mearshei-
mera z jednoznacznie pozytywnej – taką
by była, gdybym pisał do szerokiego gro-
na – na bardziej krytyczną.

Tyle wstępu, teraz czas na pochwały. 

Plusy dodatnie

„Tragizm polityki mocarstw” to bardzo
elegancka intelektualnie książka. Wywód
jest klarowny, struktura czytelna, teoria
prosta, czynniki i relacje między nimi jas-
ne, język dobry. Styl pisarski może nie
„wyśmienity”, jak chwali go okładka (osobę
niezainteresowaną polityką międzynaro-
dową „Tragizm…” może jednak zmęczyć),
ale na pewno bardzo przyzwoity. Zdecy-
dowanie powyżej średniej prac akade-
mickich. 

Najbardziej ujęły mnie uczciwość i po-
kora Mearsheimera. W książce mnóstwo
jest podkreśleń świadomości własnych
ograniczeń i barier dla teorii w ogóle.
Mearsheimer nie pretenduje do pełnego
wyjaśnienia świata – nie „mówi jak jest” –
tylko co rusz wskazuje na przeszkody,
niepełność i niemożność pełnego poznania.
Który autor popularnych prac o polityce
międzynarodowej umieszcza w tekście
częste wstawki typu „to słaby punkt mojej
analizy”? Podaje przykłady przeczące jego
własnej teorii? Albo kończy książkę pod-

kreśleniem uproszczeń i ograniczeń nauk
społecznych? Słowem: Mearsheimer ma
klasę. 

Wydanie „Tragizmu…” niesie za sobą
dwie niezaprzeczalne zalety. Dla ogółu
społeczeństwa (przy wątpliwym założeniu,
że ktoś spoza naszej bańki przeczyta książ-
kę) – tę, że uświadamia, iż – parafrazując
Walta – po prostu dobrze „myśleć o poli-
tyce jak realista”. Lepiej zakładać, że to
siła jest centrum życia politycznego. Pań-
stwa troszczą się głównie o przetrwanie.

A współpraca międzynarodowa, nawet
jeśli kwitnąca, zawsze jest krucha. To rea-
listyczne ujęcie pozwala pojąć, czemu
wzrost znaczenia Chin powoduje takie
kłopoty (ostatni rozdział książki Mear-
sheimera o rywalizacji chińsko-amery-
kańskiej to chyba najlepsza część książki).
Bycie realistą politycznym skutecznie po-
zbawia też złudzeń co do USA. Fragmenty
„Tragizmu…” dotyczące bezwzględności
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polityki amerykańskiej – jak zresztą po-
lityki każdego mocarstwa – powinny
zostać przyswojone przez każdego, kto
interesuje się polityką. 

Dla licznego grona czytelników NK
lektura Mearsheimera będzie też cenna,
bo uświadomi właściwe, czyli podrzędne,
miejsce geopolityki (wielką zaletą „Tra-
gizmu…” jest brak Heartlandów, Rim-
landów i innych geopolitycznych teoryj).
Według realizmu ofensywnego, to nie
geografia decyduje o polityce państw, lecz
anarchiczna struktura systemu między-
narodowego. Geografia ma znaczenie (cza-
sem duże, czasem małe), podobnie jak
inne czynniki, ale na pewno nie kluczowe
ani decydujące. U Mearsheimera bardzo
wyraźnie widać, o ile lepszym paradyg-
matem jest realizm niż geopolityka, bo
dostarcza on precyzyjniejszych i praw-
dziwszych wyjaśnień polityki międzyna-
rodowej. W debacie geopolitycznej tłu-
maczyliśmy ten prymat realizmu nad geo-
polityką; często było to jak mówienie do
ściany. Myślę, że Mearsheimer w eduko-
waniu osiągnie lepszy wynik. W końcu
jest amerykańskim profesorem. 

Z tych dwóch zasadniczych powodów
należy się cieszyć z polskiego wydania
„Tragizmu…” (w ogóle należy się radować,
ilekroć jakakolwiek klasyczna pozycja
ukazuje się po polsku, podobnie jak należy
wszystko to czytać; ale to chyba oczywiste). 

Jednak zgodnie z przyjętym na po-
czątku założeniem, że to raczej realiści
mnie przeczytają, trzeba spojrzeć na „Tra-
gizm…” bardziej krytycznie. 

Zamknięte jedno oko

Gdy Mearsheimer pisał swój „Tragizm…”,
zarówno w akademii jak i w społeczeń-
stwach dominowało liberalne spojrzenie
na stosunki międzynarodowe. Amerykań-

ski badacz postanowił mu się ostro prze-
ciwstawić – i chwała mu za to. Ale to nie
tłumaczy wyrywkowego podejścia do sa-
mej nauki o stosunkach międzynarodo-
wych. Mearsheimer polemizuje tylko z li-
beralizmem, jakby zakładając, że innych
szkół nie ma. Tymczasem już wtedy, gdy
powstawał „Tragizm…” (koniec lat 90-
tych) wykłuły się trzy (a nie dwie!) główne
szkoły SM: liberalizm, realizm i konstruk-
tywizm (plus kilka pomniejszych). Mear-
sheimerowskie niezauważenie konstruk-
tywizmu i ustawienie polemiki tylko pod
liberalizm jest zabiegiem tyleż wygodnym
(bo w liberalizm bić łatwo) co wybiórczym.
Tymczasem konstruktywizm to nie to
samo co liberalizm: jest alternatywny za-
równo wobec liberalizmu, jak i realizmu.
Pozwala na to, czego realizm nie potrafi:
spojrzeć do wnętrza kraju. Wszak, jak
mówi amerykańskie powiedzenie, „każda
polityka jest polityką lokalną” (all politics
is local). Konstruktywizm zwraca uwagę
na idee (niekoniecznie demokratyczne),
wierzenia, dyskursy, tożsamości: wszystko
to, co tworzy percepcję świata przez elity
polityczne. Nie kwestionuje znaczenia siły
czy anarchii, ale zwraca uwagę na to, jak
się je postrzega. Ostateczne to, jak świat
widzą elity, jest równie ważne jak to,
jakim ten świat jest naprawdę. Jeśli nie
ważniejsze. 

Tymczasem u Mearsheimera tego kom-
pletnie nie ma (co on zresztą, oddajmy
mu, przyznaje sam). Dla niego wszystkie
mocarstwa zachowują się mniej więcej
podobnie, na dodatek racjonalnie. Bez
znaczenia są ich ustrój, historia, kultura
polityczna, stosunki społeczne, itp., itd.
O zachowaniu państw decyduje struktura
systemu międzynarodowego. Podejście
to jest może odświeżające wobec unifor-
mizmu liberalnej szkoły, ale prowadzi do
absurdalnych twierdzeń. Takich jak to,
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że Wielka Brytania i Japonia – oba będące
mocarstwami wyspiarskimi – są w sumie
podobne. 

Mearsheimer nie tylko nie widzi czyn-
ników wewnętrznych. Ma w pogardzie
czynniki kulturowe (jest to typowa przy-
padłość wielu badaczy stosunków mię-
dzynarodowych, powodująca, że tak dużo
ich analiz jest irytująco płytkich i po-
wierzchownych). Kompletnie nie dba
o rolę jednostek. Mearsheimer tego wszyst-
kiego po prostu nie chce widzieć. Sam
przyznaje to wprost, bo jest uczciwy, ale
przez to dramatycznie się samoogranicza.
Tak jakby zamiast patrzeć na świat dwoj-
giem oczu, jedno celowo zamykał. 

To nie znaczy, że tych czynników we-
wnętrznych nie ma w książce, bo są. Mo-
mentami wręcz fascynujące (jego opisy
brytyjskiego Haβliebe wobec komunizmu
czy obecnego chińskiego nacjonalizmu są
znakomite: Mearsheimer wie, kogo czytać).
Ale nigdy szczególnie ważne. Mearsheimer
uznaje je za drugorzędne, niemal nie-
istotne. Po lekturze „Tragizmu…” można
dojść do wniosku, że Bismarck i Hitler

byli w zasadzie podobni, Francja wiele
nie różni się od Rosji, a Japonia musiała
zaatakować Pearl Harbour. 

Tymczasem jaki sens ma analiza po-
lityki międzynarodowej bez brania pod
uwagę czynników wewnętrznych? Jak
można myśleć o polityce bez wzięcia pod
uwagę roli jednostek (ktoś w to wątpi
w dobie Trumpa?) czy nieracjonalności
decyzji politycznych? W dzisiejszych cza-
sach, gdy większość działań politycznych
jest podejmowana ad hoc, bez planu i po-
myślunku, kreślenie wizji racjonalnych
działań unitarnych państw jest lekkim
nieporozumieniem. Naprawdę, głupota,
niekompetencja i przypadek znacznie czę-
ściej są źródłem decyzji politycznych niż
struktura systemu międzynarodowego. 

Zresztą lista nieobecnych czynników,
niebranych pod uwagę przez Mearshei-
mera, jest dłuższa, i nie ogranicza się do
„czarnej skrzynki”, czyli wnętrza kraju.
Jak można analizować współczesny świat
tylko na podstawie państw? A gdzie mias-
ta-metropolie? Wielkie korporacje? Or-
ganizacje międzynarodowe? Gdzie jest
Unia Europejska? ASEAN? Można, a być
może wręcz trzeba mówić, że państwa są
najważniejsze, ale to nie znaczy, że są
tylko one (a właściwie tylko mocarstwa).
Bo potem kończy się to tezami tak jedno-
stronnymi, jak kilkukrotnie powtórzone
zdanie o tym, że Rosja jest krajem silnym,
a Singapur czy Korea Południowa to pań-
stwa słabe. 

Pozostałe zarzuty

Mearsheimer jest badaczem z najwyższej
półki. Czasem jednak dyscyplina go za-
wodzi. Na przykład wtedy, gdy pisze obec-
nie o „wojnie domowej na Ukrainie”
(zresztą Ukrainę traktuje wyraźnie z ro-
syjskiej perspektywy jako zbuntowaną
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Po prostu dobrze „myśleć

o polityce jak realista”.

lepiej zakładać, że to siła

jest centrum życia

politycznego. Państwa

troszczą się głównie

o przetrwanie. a współpraca

międzynarodowa, nawet

jeśli kwitnąca, zawsze jest

krucha

https://foreignpolicy.com/2019/03/21/international-relations-theory-doesnt-understand-culture/
https://foreignpolicy.com/2019/03/21/international-relations-theory-doesnt-understand-culture/


„Małorosję”, zarówno historycznie, jak
i obecnie). Albo pisze o „pomocy Francji
dla Polski” w 1920 r. Czy o tym, że Wielka
Brytania „gdy tylko wybuchła wojna (II
WŚ) natychmiast wysłała wojska na kon-
tynent”. Zdanie ze słabego skądinąd wstę-
pu do wydania polskiego (Mearsheimer
niewiele ma nam do powiedzenia, co jest
zresztą logiczne, zważywszy na jego wy-
łączne zainteresowanie mocarstwami)
o tym, że obecnie „Polska jest bezpiecz-
niejsza niż w jakimkolwiek okresie swojej
historii” dowodzi, że nawet mu się nie
chciało sprawdzić niczego o Polsce sprzed
1792 (data początkowa rozważań jego
książki). Bo, sorry, ale I RP przynajmniej
w kilku okresach swego istnienia była
bezpieczniejsza niż III RP. 

Z kolei o częstym autorytatywnym cy-
towaniu Stalina czy pięciokrotnym pod-
kreśleniu, że Polska „napadła” Rosję
w 1920 r. (co ciekawe, głosząc te tezy
Mearsheimer za pierwszym razem powo-
łuje się na „Orła Białego, Gwiazdę Czer-

woną” Daviesa, który akurat w tej książce
właśnie obalał tę popularną na Zachodzie
narrację), czy kilkukrotnym pisaniu o na-
szym kraju per „słaby” i „mały” wspomi-
nam mimochodem, by zastanowić się czy
naprawdę chcemy tego badacza w Polsce
adorować. 

Podsumowanie

We wprowadzeniu do „Tragizmu…” Mear-
sheimer, opisując swoją teorię realizmu
ofensywnego, nawiązuje do słynnej po-
pperowskiej metafory latarki oświetlającej
ciemny pokój. Ta część, podobnie jak cała
książka, jest bardzo elegancka intelek-
tualnie. Lepszą wszakże analogią opus
magnum amerykańskiego politologa by-
łoby przyrównanie go do człowieka ma-
jącego doskonały wzrok, który wszakże
z własnej woli patrząc na świat zamyka
jedno oko. Cóż z tego, że to otwarte oko
jest sokole, skoro drugie pozostaje za-
mknięte. 
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Pod uwagę działaczom religijnym, 
politycznym i społecznym:

Chrześcijańska myśl ekonomiczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

itd., itd.

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

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

JaN miCHał małeK
Założyciel Fundacji PAFERE
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Misja

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

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

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

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

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

dialnym. 

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

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

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

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

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

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

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

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