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Jak wygrać „wojnę” kulturową i dlaczego
BartłomieJ radzieJewski
Dyrektor „Nowej Konfederacji”

Zjednoczona Prawica okazuje się więc nie tylko najkrótszą drogą do
dechrystianizacji Polski, ale też do przemalowania jej na tęczowo. Jakkolwiek trudno w to uwierzyć, patrząc na przewagi, jakie prawica kulturowa
wciąż ma w Polsce
Jarosław Kaczyński powiedział w latach
90. o Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym, że „to najkrótsza droga do dechrystianizacji Polski”. Ta nieistniejąca
już od dekady, wtedy najwyrazistsza partia
katolicka, miała ostrością swojego przekazu i postulatów prowokować reakcję
sprzeciwu i rewanżu o, w dłuższej perspektywie, znacznie większej sile niż miały
jej zabiegi o wzmocnienie roli religii w życiu publicznym. O ironio, dziś ta teza opisuje kulturową rolę Zjednoczonej Prawicy
rządzonej przez Kaczyńskiego. To ona
(ciesząc się polityczną siłą, o jakiej ZChN
mógł tylko pomarzyć) jest dziś najkrótszą
drogą do dechrystanizacji Polski - i do
utorowania drogi obyczajowej lewicy.
Niedawne badania wykazały, że nasz
kraj niepostrzeżenie stał się światowym
liderem pod względem tempa laicyzacji,
z przepaścią dzielącą wciąż przywiązanych
do religii osób po czterdziestce od młodych.
Jakkolwiek nie sposób oddzielić tego procesu od globalnych trendów cywilizacyjnych i bezradności wobec nich lokalnego
Kościoła, rządy ZP niewątpliwie go współ-

tworzą. Spektakularne zbliżenie „tronu
i ołtarza”, ostentacja sejmowych uchwał
w sprawie objawień fatimskich czy intronizacji Chrystusa, wszechobecność religijno-patriotycznego frazesu – są tego
przejawami. Błyskawicznej laicyzacji młodszych Polaków towarzyszy ich odwrót od
PiS i jego koalicjantów.
Pyrrusowe zwycięstwo

W tym roku obóz rządzący poszerzył jeszcze pole kulturowego sporu. Powodowany,
jak się wydaje, elementem niepewności,
jaki do prezydenckiej rywalizacji wprowadziło wejście do gry Rafała Trzaskowskiego, sięgnął po pewną, wydawałoby
się, kartę: niechęć do aktywistów LGBT.
Jej użycie spełniło swoją rolę polityczną,
mobilizując bardziej konserwatywnych
obyczajowo wyborców i wystawiając wielkomiejskość rywala na publiczny widok
w środku kampanii. Zostawmy na boku
to, że nawet w bieżącym rachunku ZP temat przegrzała, na co wskazuje skala
reakcji zagranicznych (w tym amerykań3
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skich) czy doniesienia o dążeniu Kaczyńskiego do wyciszenia sprawy. Najważniejszy problem tkwi w tym, że grając tak
agresywnie i siermiężnie antytęczową kartą, obóz rządzący uprawdopodabnia porażkę obyczajowej prawicy na dłuższą
metę.

do niedawna mogła tylko marzyć. Zbiega
się to z widocznym już wcześniej w niektórych badaniach trendem stopniowo
rosnącej akceptacji Polaków dla postulatów ruchu LGBT.
Odłożony w czasie rok ‘68

Zjednoczona Prawica okazuje się więc nie
tylko najkrótszą drogą do dechrystianizacji
Polski, ale też do przemalowania jej na
tęczowo. Jakkolwiek trudno w to uwierzyć
patrząc na przewagi, jakie prawica kulturowa wciąż ma w Polsce, za sprawą
nieudolności i dojutrkizmu ZP właśnie
się to dzieje.
Tymczasem owe przewagi są niebagatelne. Po pierwsze, Polacy pozostają
bardziej konserwatywni obyczajowo niż
większość zachodnich społeczeństw. Prawica kulturowa jest tu w pozycji przewagi.
I to podwójnej: nie tylko mierzonej społecznym poparciem, ale też opóźnieniem,
z jakim idee obyczajowej rewolucji docierają nad Wisłę.
Po drugie, w Polsce nie było roku 1968
w zachodnim sensie tego wydarzenia.
Gdy nasz Marzec miał swój unikatowy,
w dużej mierze antysowiecki, antygomułkowski i co najmniej sceptyczny wobec
komunizmu wydźwięk, na Zachodzie był
czymś zupełnie innym. Był buntem przeciwko kapitalizmowi, w dużej mierze pod
hasłami komunistycznymi, i początkiem
wielkich sukcesów Nowej Lewicy. Formacji, która z czasem uczyniła z rewolucji
obyczajowej swój główny cel polityczny.
Rok 1968 był na Zachodzie początkiem
jej „marszu przez instytucje”, z początku
głównie edukacyjne i kulturalne, otwierane
przed przywódcami z pokolenia ’68 przez
konserwatywne establishmenty, by ich
energię skanalizować. Ta cyniczna transakcja najpierw radykalnie i trwale wzmoc-

Polacy pozostają bardziej

konserwatywni obyczajowo
niż większość zachodnich
społeczeństw. Prawica

kulturowa jest tu w pozycji
przewagi. i to podwójnej:
nie tylko mierzonej

społecznym poparciem, ale

też opóźnieniem, z jakim

idee obyczajowej rewolucji
docierają nad wisłę

Efektowna przewaga w pierwszych
rundach walki bokserskiej może być pyrrusowym zwycięstwem z perspektywy całego pojedynku. Nagonką na LGBT Zjednoczona Prawica uzyskała korzyść polityczną latem tego roku. Jednocześnie jednak zmobilizowała tęczowy obóz, wydobyła
go z marginesu czyniąc stroną ogólnokrajowej polaryzacji, przysporzyła mu bohaterów, męczenników i autorytetów,
skłoniła wiele dotąd neutralnych osób –
w kraju i zagranicą – do gestów solidarności wobec niego. Co opozycyjni liderzy
z tym zrobią, jest sprawą otwartą. Jednak
z długofalowej perspektywy jest to dla
tęczowej formacji w Polsce prezent, o jakim
4
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niła wpływ Nowej Lewicy na naukę, edukację, język, dyskurs i wyobraźnię, by finalnie i tak nie zapobiec jej triumfom
politycznym. Dała natomiast tej formacji
potężne zaplecze metapolityczne, z którego
do dziś korzysta. Zresztą doskonale zbieżne
z koncepcją włoskiego komunisty Antonio
Gramsciego: z „odwróceniem” Marksa
(oddziaływaniem także poprzez kulturę,
a nie tylko przez gospodarkę) i marszu
przez instytucje.
W Polsce nic podobnego nie miało
miejsca. Nowa Lewica może być hołubiona
na salonach, działa jednak w warunkach
totalnej kompromitacji idei komunistycznej w roku 1989, blamażu i marginalizacji
obozu postkomunistycznego w szesnaście
lat później. To różne galaktyki polityczne.

Po trzecie, koniunktura dla Nowej Lewicy raczej mija. Słynny niemiecki filozof
Peter Sloterdijk zauważył słusznie
w „Kryształowym Pałacu”, że skala fascynacji współczesnych ludzi Zachodu nietypową seksualnością i dywagacjami nad
własną tożsamością nie byłaby możliwa,
gdyby nie tak długi okres pokoju i dobrobytu. Przecież sam rok 1968 to dzieło
dzieci powojennego „cudu gospodarczego”,

ogląd cywilizacyjnej mapy

z większego dystansu wcale
nie wypada korzystnie.

konserwatyści już przegrali

znacznie większe

Czy prawica wykorzysta problemy
lewicy?

i ważniejsze wojny

kulturowe: w obronie

Na marginesie warto wspomnieć, że gremialne skupienie sił lewicy na agendzie
obyczajowej – nie wyłączając jej sukcesów
na tym polu – to skutej jej klęski w innej
wojnie. Podstawowym celem zachodniej
lewicy jeszcze parę dekad temu było obalenie lub przynajmniej znaczne ograniczenie kapitalizmu. Tu spotkała ją miażdżąca porażka. Szukając innych idei po
tej klęsce, zamieniła więc lewica flagę
czerwoną na tęczową. Programy gospodarcze zbliżyła do liberalnego, technokratycznego centrum, zradykalizowała się
za to w obszarze kultury. Przenosząc tam
zresztą znaczną część swojego sposobu
myślenia. W tym myślenia o walce klas,
wyzwalaniu uciśnionych, znoszeniu nierówności. Jej sukcesy – mierzone czystą
skutecznością polityczną – w obszarze
kultury i obyczajów mogą robić wrażenie,
to jednak sukcesy ściśle związane z porażką
na ważniejszym dla niej polu.

tradycji klasycznej

i w obronie obecności religii

w życiu publicznym

a po roku 1989 świat liberalny doświadczył
apogeum potęgi, bogactwa i braku poważnych rywali. Stąd i złudzenie „końca
historii”. Dziś wszystko to się zmieniło:
dalszy wzrost dobrobytu napotyka coraz
wyraźniejsze bariery, poważni konkurenci
są i poczynają sobie coraz śmielej, a ład
międzynarodowy staje się coraz mniej
stabilny. Wedle wszelkich wskazań, te
trendy będą postępować. Nieumiarkowane
roztrząsanie własnej (i cudzej) seksualności
i tożsamości ma więc coraz poważniejszą
konkurencję w potrzebach wyższego rzędu
i problemach wyższej rangi.
5
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Zwłaszcza, że spełnienie postulatów
aktywistów LGBT nie zbiega się na dalszym Zachodzie z poczuciem wielkiej satysfakcji, jakiejś zasadniczej naprawy
świata. Z innych powodów coraz bardziej
dominuje poczucie zawodu i goryczy, których tęcza nie usuwa. A raz uruchomiona
logika niekończącej się emancypacji potrzebuje coraz to nowych ofiar do wyzwalania i kolejnych oprawców do ukarania. Tak jak nie wystarczyło zrównanie
osób LGBT wobec prawa i egzekucja przestrzegania obejmujących wszystkich ludzi
i obywateli norm w stosunku do tej grupy,
tak zrównanie w przywilejach związków
LGBT z małżeństwami też nie wystarcza.
Efekty są coraz bardziej żałosne. Niekiedy
w sposób destrukcyjny, jak w przypadku
dużej części wyczynów ruchu Black Lives
Matter w Stanach Zjednoczonych, niekiedy
groteskowy, jak w procesie wynajdywania
kolejnych płci i „fobii”. I bez tego współczesne spory „o tęczę” – w całej tej przeważającej części, w której wykraczają poza
dawno zrealizowane równouprawnienie
osób LGBT i egzekucję tego równouprawnienia – to aberracja zgnuśniałej epoki

i coraz dotkliwsze marnotrawstwo energii
na problemy dalekiego rzędu. Tylko i aż tyle.
Prawica kulturowa jest więc w Polsce
w znacznie lepszej niż w większości krajów
zachodnich sytuacji. Ma przewagę popularności. Ma przewagę czasu. Wszystko
wskazuje, że zaczyna mieć też przewagę
kończącego się przeciwnikowi paliwa. Nie
potrzeba tu nawet wielkiej mobilizacji,
wystarczy cierpliwa, spokojna i metodyczna obrona murów przed coraz słabszymi natarciami przeciwnika. Ten spór
może prawica obyczajowa więc przegrać
głównie sama ze sobą. I już zaczęła próbować.
Jednocześnie, ogląd cywilizacyjnej
mapy z większego dystansu wcale nie wypada korzystnie. Konserwatyści już przegrali znacznie większe i ważniejsze wojny
kulturowe: w obronie tradycji klasycznej
i w obronie obecności religii w życiu publicznym. Skutki są fundamentalne – nieporównywalnie większe niż jakikolwiek
spór kulturowy głównego nurtu w ostatnich latach – dla całego Zachodu, nie
tylko dla obyczajowej prawicy. To już jednak inna historia.

6
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katolicy łaski, katolicy kulturowi
i nowa fala polskiej transformacji
krzysztof wołodźko

Felietonista i dziennikarz Instytutu Spraw Obywatelskich, publicysta
Polskiego Radia 24, tvp.info, „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej
Codziennie”. Pisze m.in. do miesięcznika ZNAK i Tygodnik.TVP.pl

Katolicyzm kulturowy, nie tylko jako indywidualne doświadczenie, ale jako
część metapolitycznego paliwa Kościoła hierarchicznego, na naszych
oczach się wyczerpuje
W artykule „Jak wygrać „wojnę” kulturową
i dlaczego”, opublikowanym niedawno
na łamach Nowej Konfederacji, Bartłomiej
Radziejewski pisze: „Niedawne badania
wykazały, że nasz kraj niepostrzeżenie
stał się światowym liderem pod względem
tempa laicyzacji, z przepaścią dzielącą
wciąż przywiązanych do religii osób po
czterdziestce od młodych”. To zerwanie
musiało wydarzyć się zatem w polskich
domach w ciągu kilkunastu ostatnich lat.
Zdarzyło się w społeczeństwie coraz bardziej zatomizowanym, z jeszcze większą
liczbą rozwodów, w społeczeństwie podzielonym nie tylko na dwa duże metapolityczne plemiona, ale przeżywające też
wiele napięć lub wyobcowań społecznych
w skali mikro, choćby w relacjach zawodowych, w miejscach zamieszkania, w życiu rodzinnym.

wamy balcerowiczowską, skierujmy wzrok
w nieco inną stronę. W prawicowej publicystyce od lat pojawia się pojęcie „katolicyzm kulturowy”. Na ogół sięgają po nie
publicyści związani z przeróżnymi nurtami
prawicy, podkreślający, że nie są osobami
praktykującymi i/lub wierzącymi, lub
wprost dający do zrozumienia, że obca
jest im łaska jakiejkolwiek wiary, lub że
wiarę z różnych przyczyn utracili albo
mocno w sobie poranili. Niemniej jednak –
bronią Kościoła jako źródła polskiej tożsamości, kultury i jako cywilizacyjnego
dziedzictwa. Równocześnie, najdelikatniej
rzecz ujmując, jest w tym gronie sporo
mężczyzn z przeszłością i kobiet po przejściach – ludzi, którzy czasem tęsknią do
czystości swojego religijnego przeżycia,
ale dawno już ono jest za nimi. Uznają je
jednak za wciąż fundamentalne dla duchowości i tożsamości narodowej.
Piszę o tym nie po to, by kogokolwiek
urazić czy zranić, bo sam znam to doświadczenie aż nadto dobrze. Jest to jednak jeden z ciekawszych polskich fenomenów ostatnich dekad, mało dyskuto-

Katolicyzm po przejściach

Zanim jednak więcej powiemy sobie o tej
nowej fali transformacji, trzydzieści lat
późniejszej od tej, którą potocznie nazy7
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wany, bo przez jednych traktowany jako
temat, którego lepiej aż nadto nie zgłębiać,
przez drugich – kompletnie niezrozumiały
lub wyszydzany – właśnie ze względu na
głęboki często rozjazd między życiem
a przywoływanymi jako narodowo i społecznie cenne wartościami. Dla wielu katolicy kulturowi są po prostu cynikami.
Ale najprawdopodobniej częściej w dość
dziwny, niemal perwersyjny sposób spełniają głośne wezwanie: „Umierać, ale powoli!”. Upadać, ale powoli. Choć i to nie
zawsze przecież się udaje.
Interesującym problemem jest i to,
że ludzie, którzy odwołują się do katolickiego imaginarium, rzadko już z reguły
chcą nazywać rzecz po imieniu. A zatem:
katolicy kulturowi z zasady żyją w stanie
ciągłego grzechu śmiertelnego, czyli poza
stanem łaski uświęcającej. Nie prowadzą
życia sakramentalnego, nie są też uczestnikami życia duchowego – wedle żadnej
z ortodoksyjnych szkół duchowości, jakie
zna tradycja katolicka, choćby i najmłodsza. I nie wiążą ortodoksji z ortopraksją,
choć jak wiemy: wiara bez uczynków jest
martwa. Możemy zatem dziś mówić o katolikach łaski, którzy na ogół są w stanie
łaski uświęcającej, lub regularnie starają
się do tego stany powrócić i ma to istotny
wpływ na ich życie osobiste, rodzinne,
społeczne (w tym zawodowe) i katolikach
kulturowych, którzy nawet jeśli wciąż
chodzą do kościoła, to z przeróżnych przyczyn nie przystępują do sakramentów
i nie radzą sobie również z chrześcijańskim
życiem.
Prawdopodobnie nie tylko wśród polskich konserwatystów/konserwatystek
i szerzej nieco rzecz ujmując – prawicowców – niemała część to właśnie katolicy
kulturowi, traktujący religię jako pewnego
rodzaju społecznie cenny depozyt lub je-

dyna właściwa droga przeżywania własnej
duchowości i egzystencjalnych pytań. Tyle
że życie poza łaską to życie poza łaską –
katolicy kulturowi w swoim życiu powszednim bywają już niemal doskonale
nieodróżnialni od neopogan dnia codziennego. Ich, naszą ostatnią redutą jest wyraziście manifestowany światopogląd:
broniący świata, którego niestety często
w nas samych już nie ma.

istnieje siedem grzechów

głównych (podobnie jak
siedem cnót głównych),

które nigdy nie są jedynie
złem osobistym, ale

zawsze – w ten czy inny
sposób społecznym.

w debacie publicznej

i mediach

społecznościowych sexy są
oczywiście tylko niektóre

z nich

Ważne dopowiedzenie: istnieje siedem
grzechów głównych (podobnie jak siedem
cnót głównych), które nigdy nie są jedynie
złem osobistym, ale zawsze – w ten czy
inny sposób społecznym. W debacie publicznej i mediach społecznościowych sexy
są oczywiście tylko niektóre z nich, ale
wszystkie one ciążą kamieniem u szyi, bo
jak śpiewało niegdyś trio KaczmarskiGintrowski-Łapiński:
8
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Na przedzie pycha podąża z tańczącą
latarnią
Chciwość wczepiła się w siodło i grzebie
po sakwach
Broi pod zbroją lubieżność pokusa niełatwa
Bandzioch domaga się płynów i straw
do przesytu
Wabi rozkoszne lenistwo do łóż z aksamitu
Gniew zrywa ze snu i groźbą na oślep
wywija
Zazdrość nie wie co sen i po cichu zabija
Tak zbrojni w moce na które nie ma lekarstwa
Stawiamy nadal i obalamy mocarstwa
Każdemu więc z imperiów bezsprzecznie
zasłużeni
My ludzie pióra miecza lub zajęczego
lęku
Jesteśmy grabarzami swych własnych
dzieł stworzenia
Zajęczym lękiem niszcząc je mieczem lub
piosenką

starając się ją nazywać dopuszczalną doktrynalną ewolucją.
Czy jednak może przetrwać katolicyzm
bez eschatologii? To znaczy taki, który
nie boi się swojego własnego języka i uzasadnień? Gdy czytam i słucham hierarchów opowiadających o ideologii gender
czy LGBT, mam wrażenie, że nie mówią
już nawet językiem katechizmu (i to właśnie tego, którego opracowanie pozostało
jeszcze po pontyfikacie Jana Pawła II),
ale jakimś naprędce skleconym, mocno
zeświecczonym językiem, który jest jeszcze
zrozumiały dla katolików kulturowych.
To chyba dlatego w sprawach wojen kulturowych z wysokich ambon kościelnych
słychać już często nie homiletykę, ale
mocną publicystykę.
Bo katolik i katoliczka kulturowa, czyli
katolicy poza łaską to nie tylko prawicowa,
liberalna i czasem też lewicowa inteligencja.
To tak zwani zwykli ludzie, którzy mniej
lub bardziej regularnie chodzą do kościoła
w niedzielę i/lub święta. To młodzi, dla
których katecheza w szkole jest coraz częściej doświadczeniem najdziwaczniejszym
i najśmieszniejszym, które jeszcze tylko
wzmaga lekceważenie dla Kościoła jako
instytucji, nie mówiąc już o jego nauczaniu.
Bardzo łatwo uznawać ich za „zlewaczonych”. Oni jednak są przede wszystkim
dziećmi polskich przemian: społeczeństwa,
które coraz częściej po prostu nie potrzebuje i nie chce Kościoła. Także dlatego, że
coraz częściej nie wierzy, że znajdzie tam
dobre życie albo – najbanalniej w świecie –
dobrych ludzi. I dla nich jedyną reakcją,
pewnie coraz ostrzej wyrażaną, będzie:
posłuchamy cię innym razem; albo już
nigdy. Część z nich jednak, młodszych
i starszych, w katolicyzmie kulturowym
wciąż znajduje odpowiedź na zachodzące
zmiany, choć coraz wyraźniej odwraca się
od nich sympatia społeczna.

(Siedem grzechów głównych)

Posłuchamy cię innym razem

Nie jest wykluczone, że z podobnym procesem mamy do czynienia również wśród
katolików otwartych – choć w tym przypadku dochodzi również stopniowy nacisk
na ewolucję doktryny. Stwarza to jednak
mnóstwo znaków zapytania: trudno je
tutaj rozważać na poziomie metafizycznym, czyli uznania, że nauczanie Kościoła
wprost wypływa z Objawienia i musi być
z nim zgodne. Ale nawet na płaszczyźnie
filozofii religii istotna jest kwestia ciągłości
i zmiany. Jak się zdaje, polski katolicyzm
otwarty, szczególnie ten z tęczową nakładką na Facebooku, coraz śmielej podąża
w kierunku mocnej zmiany, wciąż jednak
9
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Katolicyzm sprowadzony do roli
ideologii

nalistycznych demonów”. Podobno jeszcze
i dziś niektórzy radykalni modernizatorzy
zarzucają Adamowi Michnikowi, że za
bardzo wierzy w możliwości Kościoła w tej
materii. Nie był to jednak program religijny, ale ideologiczny, który sprowadzał
Kościół do roli nauczyciela humanitarnych
wartości, z którymi na bakier miał być
i jest nadal polski lud.

Skupmy się teraz na społecznych zmianach. Duża część prawicy – nie bez podstaw – chętnie podnosi, że młoda fala
obyczajowej rewolucji pełnymi garściami
czerpie z lewicowych projektów metapolitycznych. Czytamy i piszemy o tym na
tyle często, że warto zaproponować też
inny punkt widzenia. Taki, który nie tłumaczy wszystkiego kwestiami ideologicznymi, ale widzi też podłoże społeczne zjawisk. Dla jednych to truizm, dla innych
wciąż lewacka herezja, ale pierwsze lata
transformacji przyniosły gwałtowne i nierzadko społecznie szkodliwe zmiany.
Wzrost dobrobytu, aczkolwiek mocno nierówny był faktem. Równocześnie jednak
gwałtowne zmiany na rynku pracy, zmiany
struktury społecznej, zagubienie dorosłych
w świecie, w którym sukces materialny
przerastał na ogół ludzkie możliwości,
choć apetyty rosły, przyniosły nową falę
modernizacji. Taką, w której stabilność
zawodowa czy wprost życiowa stała się
nie prawem, ale towarem. I to towarem
coraz rzadszym.
Mogło się wydawać na początku przemian, że zmiany da się jakoś zakamuflować. Katolicy kulturowi i katolicy łaski,
niezależnie od nurtu jaki reprezentowali,
wierzyli na ogół, że pomoże w tym postać
i nauczanie Jana Pawła II, oraz – generalnie – że poradzi sobie z tym polski
Kościół tego lub innego nurtu. Jakkolwiek
na początku lat 90. „Gazeta Wyborcza”
ostro występowała przeciw papieżowi krytykującemu niemal już z rozpaczą polski
model przemian, to i tam wierzono na
ogół, że „katolicyzm z ludzką twarzą”, katolicyzm otwarty, katolicyzm Jana Turnaua
z rubryki „Arka Noego” uratuje polskie
społeczeństwo, wyzwoli go z jego „nacjo-

duża część prawicy – nie bez
podstaw – chętnie podnosi,
że młoda fala obyczajowej

rewolucji pełnymi garściami
czerpie z lewicowych

projektów

metapolitycznych. Czytamy
i piszemy o tym na tyle
często, że warto

zaproponować też inny
punkt widzenia

Inni przyjęli, że właściwie wszystko
jest dobrze – terapia szokowa musiała
się wydarzyć, społeczeństwa nie da się
trzymać pod kloszem, a jeśli dzieje się
coś złego – na przykład rośnie liczba rozwodów, to nic to nie ma wspólnego z tym,
że coraz częściej w rodzinach żyje się
osobno, albo i na odległość, ale że winny
jest zachodni konsumpcjonizm i tym podobne. Że Polacy i Polki, nawet ci chodzący
do kościoła, nie potrafią scalić nowego
życia z wyznawanymi wartościami, ale
wprost chcą tego konsumpcjonizmu i jego
większych i mniejszych przyjemności jak
kania dżdżu – chętnie zmilczano. Część
10
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społeczeństwa żyła tak, jakby non stop
kręciła się w obrotowych drzwiach: po
jednej ich stronie słyszała choćby, że chciwość jest dobra, po drugiej: że wciąż obowiązuje klasyczne nauczanie Kościoła
o siedmiu cnotach i grzechach głównych.

świetnie zdają sobie też sprawę ci, którzy
mają mało, mniej i jeszcze mniej. O ile
na początku transformacji obraz przemian
nie był jeszcze zbyt czytelny, o tyle w 2020
roku spacer i po małym mieście, i niewielkiej wsi i po metropolii pozwala zobaczyć kto i jak żyje. Chyba że gdzieś cię
nie wpuszczą, a gdzie indziej dadzą w mordę.
Czy Kościół hierarchiczny poradził sobie z tym wyzwaniem? W głośnym tekście
„Sojusz Kościoła z neoliberalizmem przyczynił się do kryzysu tradycyjnej rodziny
w Polsce”, opublikowanym na portalu
Klub Jagielloński, Maria Libura wskazała
argumenty świadczące, że nie. A nawet
jeśli widzimy, że „Kler” Wojciecha Smarzowskiego jest komiksowym wręcz zagęszczeniem wad kościelnej rzeczywistości,
to jednak z realności wielu tam ukazanych
tam bolączek zdajemy sobie dobrze sprawę. Tylko że przeciwnicy Kościoła mówią
o nich głośno – i mówią tylko o nich,
jego obrońcy – mówią o nich po cichu
i między sobą. Czy raczej: jeszcze do niedawna tak mówili. Bo i im kończy się
cierpliwość i rośnie rozgoryczenie.
Tyle że i hierarchowie stają się dziś
zbyt łatwym chłopcem do bicia – także
dla świeckich wiernych. Katolicyzm kulturowy też ma tutaj pewne wątpliwe zasługi – choć trudno zaprzeczyć, że i on
był i jest próbą ratowania nie tylko status
quo, ale i własnych jeszcze nie rozwianych
nadziei i najświętszych słów życia, coraz
okrutniej obśmiewanych z każdej strony.
Może tak to zresztą dziś w polskim Kościele
jest: świeccy katolicy biją się w piersi hierarchów, hierarchowie – biją się w piersi
wiernych, nieustannie nawołując lud Boży
do nawrócenia, gdy zejdzie na trudne tematy. A diabeł siedzi i zawija to w te sreberka.
Wzrost tempa laicyzacji w młodszych
pokoleniach nie jest zatem czymś, co

Bijemy się w cudze piersi

Ale kulturowy katolicyzm z czasem głuchnie na jedno ucho i ślepnie na jedno oko:
od dłuższego już czasu odnieść można
wrażenie, że jedynym złem dla co bardziej
medialnych hierarchów są ruch i doktryna
LGBT czy akademickie teorie gender;
drudzy z kolei realizują nie tyle katolicką,
co laicką agendę, tłumacząc dlaczego Kościół powinien wywiesić wobec świata
białą flagę i uzgodnić z nim swoje nauczanie w niemal każdej kwestii. Między
nimi pewnie jest mnóstwo księży, którzy
starają się nauczać tego, co po prostu jest
w katechizmie, ale przecież nie ich chce
się dziś słuchać i nagłaśniać.
Jeszcze inna transformacyjna strategia
zakładała stopniową budowę bardziej ekonomicznie-kulturowo podzielonego społeczeństwa. I to się właściwie już udało,
a najpewniej będzie narastać dalej, jeśli
polityka społeczna w Polsce skończy się
na transferach finansowych, nawet tych
egalitarnych. Strzeżone osiedla, suburbanizowane wsie i bogate przedmieścia
dla wybranych, istotne ułatwienia w dostępie do rynku usług zdrowotnych dla
tych, którzy mają (znacznie) więcej pieniędzy, często przesądzające nie tylko
o zdrowiu, lecz o życiu i śmierci, znacznie
lepsze szkoły dla dzieci staro-nowych elit,
lepsze perspektywy pracy i zarobków dla
ludzi z większymi znajomościami i wpływami, znacznie większa mobilność osób
bogatszych – to wszystko jest mocnym
społecznym faktem. I z tego wszystkiego
11
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spadło na katolicką Polskę niczym – przepraszam za karkołomne porównanie –
stonka na żyzne PGR-owskie pola w czasach PRL. To coś, co się wydarzyło i wydarza pod wpływem mnóstwa socjologicznych, obyczajowych i duchowych czynników, których źródła i przyczyny rozciągają się na lata. Być może powinniśmy
się nawet zdumiewać, że druga fala transformacji, tym razem obyczajowa, przychodzi do nas tak późno.

czytelnego, co przeszkadza w prowadzeniu
życia wedle własnych pragnień.
Nie wiemy właściwie, jakie jeszcze
formy ta nowa transformacja przyjmie:
czy doprowadzi do pełnej laicyzacji w ciągu
dekady czy dwóch, czy też Kościół, łącznie
z katolikami kulturowymi, doświadczy
nawrócenia i zbuduje społeczne podstawy
dalszego oddziaływania, silniejsze niż dość
już mocno papierowa siła sojuszu tronu
z ołtarzem w obecnej formie. Bo nikt
chyba serio nie wierzy, że ustawienie policjanta przy każdej świętej figurze cokolwiek uratuje na krótszą i dłuższą metę.
Choć nie wiemy i tego, jak zmieni się
doktryna Kościoła choćby w sprawach
dotyczących mniejszości seksualnych w kolejnych dziesięcioleciach, jak to wpłynie
na kolejne pokolenia katolików łaski i katolików kulturowych, jeśli ci drudzy jeszcze
się w naszym życiu publicznym ostaną.

katolickie imaginarium

zanika, ponieważ

chrześcijaństwo bez łaski
upada pod ciężarem

zobowiązań, których nie jest
już w stanie udźwignąć,

Paliwo się wyczerpuje

których nie jest w stanie
nauczać bez własnego

Jest jasne, że kwestia powiązania katolicyzmu łaski z dobrym życiem, a co za
tym idzie z wpływem na życie społeczne
i narodowe dla wielu będzie kontrowersyjna. Taka ma właśnie być. Czy jednak
jest aż tak nieoczywista? Dla tych, którzy
pamiętają wielkie reformy Kościoła i jego
szkoły monastycznego i zakonnego odrodzenia przez pracę, modlitwę, trzymanie
z Kościołem, czystość liturgii i zaangażowanie w życie społeczności, społeczeństw,
królestw i państw powinna być zrozumiała.
Dla innych niech będzie hipotezą, próbą
pokazania, że katolicyzm kulturowy rozpada się jako narzędzie pielęgnowania
katolickiego imaginarium i w obecnej formie, ze swymi zaletami i wadami już
chyba długo nie potrwa. Katolicyzm kulturowy, nie tylko jako indywidualne doświadczenie, ale jako część metapolitycz-

świadectwa

Warto też mieć świadomość, że zapewne niemała część dzisiejszej radykalnej,
antykatolickiej młodzieży, to dzieci katolików kulturowych. Ten fenomen, jeśli
jest czymś więcej niż hipotezą, jest wart
opisania: pokolenie dziadków jeszcze wierzące i praktykujące, pokolenie rodziców
zachowujące katolicyzm kulturowy, ale
już żyjące poza łaską i poza zobowiązaniami wynikającymi z katolickiego nauczania, i pokolenie tych najmłodszych,
którzy kompletnie już nic nie rozumieją
z doświadczenia religijnego przynajmniej
w jego katolickiej formie, i w związku
z tym również katolicyzm kulturowy uważają za coś absolutnie śmiesznego i nie12
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nego paliwa Kościoła hierarchicznego, na
naszych oczach się wyczerpuje. Przestaje
być przekonywający, ponieważ nie wiadomo właściwie co za nim stoi – pogubiony
Kościół hierarchiczny, konserwatyści po
przejściach i konserwatystki z przeszłością,
czy szerzej – wszyscy, dla których Kościół
z różnych przyczyn stał się biograficznie
ważny – my wszyscy, którzy przede wszystkimi musimy leczyć samych siebie. Choć
oczywiście obowiązki publicystyczne każą
nam też wrzucać kamyki do cudzych
ogródków.

I choć jednym ta myśl wyda głupstwem, a innym zgorszeniem, katolickie
imaginarium w Polsce nie odchodzi przede
wszystkim dlatego, że świat wokół jest
taki zły. Katolickie imaginarium zanika,
ponieważ chrześcijaństwo bez łaski upada
pod ciężarem zobowiązań, których nie
jest już w stanie udźwignąć, których nie
jest w stanie nauczać bez własnego świadectwa. Żadna polityczna partia nie sprosta
tak daleko idącym wyzwaniom, bo polityka
w tym kontekście to już jedynie skutek,
a nie przyczyna.
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Homozwiązki. Choroba zachodu czy
konserwatywny postulat?
marCin CHruśCiel

Członek zespołu „Nowej Konfederacji”,
doktorant nauk o polityce na Uniwersytecie Wrocławskim

Związki partnerskie okazały się wirusem atakującym trwałość relacji międzyludzkich opartych na wzajemnym i dożywotnym zobowiązaniu. Bynajmniej nie dlatego, że były dostępne również dla osób tej samej płci
„Idziemy ku Polsce, w której za 15-20 lat
będziemy mogli powiedzieć, że jest tak
samo jak na zachód od naszych granic,
pod każdym względem” – przekonywał
swojego czasu Jarosław Kaczyński, mobilizując wyborców przed maratonem głosowań rozpoczynającym się w 2018 roku.
Gdyby poprzestać na tych słowach lidera
PiS-u, można by powiedzieć, że doskonale
wpisały się one w strategię typu catch
all, reprezentowaną przez europejskie
partie chadeckie. A zatem takiego skonstruowania apelu wyborczego, aby dotrzeć
do możliwie szerokiego elektoratu (któż
z nas nie chciałby mitycznego, zachodniego
dobrobytu w Polsce?). W tym samym wystąpieniu pojawił się jednak akcent zasadniczo sprzeczny z obraną przez chadeków drogą, która doprowadziła ich do
światopoglądowego centrum – m.in.
w kwestii legalizacji związków partnerskich
i małżeństw homoseksualnych. Kaczyński
wyraźnie zaznaczył bowiem, że dążenie
do europejskiego państwa dobrobytu wcale
nie oznacza, że mamy „powtarzać błędy

Zachodu i zarażać się tymi samymi społecznymi chorobami, które tam panują”.
Trudno oczywiście wyrokować, które
dokładnie „choroby” lider PiS miał w tym
wypadku na myśli, ale nie ulega wątpliwości, że w sprawach światopoglądowych
polska prawica wyraźnie odstaje od swoich
zachodnich odpowiedniczek. Obraz, który
wyłania się po 20 latach od rozpoczęcia
procesu legalizacji związków jednopłciowych w państwach Europy Zachodniej
pokazuje jednak, że to polityczne odchylenie może być zaletą w dłużej perspektywie czasu. Przyjęte przez europejskich
chadeków i konserwatystów rozumowanie,
na bazie którego stopniowo skłaniali się
ku akceptacji związków i małżeństw homoseksualnych w swoich krajach, z upływem lat okazuje się tracić oparcie w rzeczywistości. W większości przypadków
bazowało ono na przeświadczeniu, że poparcie uprawnień przyznawanych parom
homoseksualnym nie wpłynie negatywnie
na instytucje małżeństwa i rodziny, a nawet
wzmocni trwałość więzi społecznych. To
14
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właśnie na tej podstawie brytyjski premier
David Cameron był skłonny mówić: „To
nie tak, że popieram małżeństwa homoseksualne pomimo bycia konserwatystą.
Popieram je właśnie dlatego, że jestem
konserwatystą”.

się popularności związków małżeńskich,
jednak obniżenie poprzeczki na drodze
do uzyskania przywilejów wynikających
z małżeństwa z pewnością przyspieszyło
ten proces. Ich wprowadzenie nie zaspokoiło bynajmniej oczekiwań ze strony środowisk LGBT, które domagały się pełnego
dostępu do przywilejów i zobowiązań właściwych małżeństwu, co ostatecznie następowało w kolejnych latach (w Holandii
już w 2001 roku, podczas gdy we Francji
w 2013). Warto w tym miejscu zauważyć,

Zgubne skutki związków partnerskich

Efekty wprowadzenia związków partnerskich pod koniec XX wieku w Holandii
i we Francji (tzw. PACS), pomyślanych
jako rozwiązanie dla osób homoseksualnych, sugerowały jednak co innego. Bardzo
szybko przerodziły się one w popularną
alternatywę wobec małżeństw dla osób
hetero, oferującą podobne przywileje,
przy mocno obniżonej barierze wyjścia
(na życzenie jednej ze stron i bez udziału
sądu). Jak wynika z holenderskich statystyk, w 1998 roku zawarto 87 tys. małżeństw przy 4,6 tys. związków partnerskich. W roku 2017 liczby te wynosiły już
odpowiednio 64,4 tys. (przy wyraźnym
trendzie spadkowym) oraz 17,9 tys. (przy
trendzie wzrostowym). Jak można przeczytać w zamieszczonym do badań komentarzu, malejąca liczba małżeństw
w każdej grupie wiekowej jest częściowo
bilansowana przez wzrost liczby związków
partnerskich, szczególnie w grupie 25-34
lata. Podobna sytuacja miała miejsce we
Francji, gdzie od chwili wprowadzenia
PACS, czyli od listopada 1999 roku, nastąpiło wyraźne zmniejszenie liczby zawieranych małżeństw. Od samego początku funkcjonowania tej instytucji była
ona zdominowana przez pary heteroseksualne, które w 2000 roku stanowiły 76
proc. wszystkich zawartych PACS, a dziesięć lat później już 95 proc.
Przytoczenie tych danych nie dowodzi
jeszcze, że wprowadzenie związków partnerskich zadecydowało o zmniejszającej

nie ulega wątpliwości, że
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światopoglądowych polska
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jednopłciowych

w państwach europy

zachodniej pokazuje jednak,
że to polityczne odchylenie
może być zaletą w dłużej
perspektywie czasu

że prawne „rozpoznanie” związków jednopłciowych uruchamiało w poszczególnych krajach proces stopniowego rozszerzania uprawnień pod naporem zarzutów
o dyskryminację. Orzeczenia sądów kon15
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stytucyjnych we Francji, Portugalii, Niemczech czy Austrii torowały drogę do
równouprawnienia w tym zakresie, niekiedy wyłączając polityczną kontrolę nad
tym procesem i narzucając rządzącym
zmianę prawa. Taka sytuacja miała miejsce
w dwóch ostatnich przypadkach, pokazując
jednocześnie światopoglądowy dryf dominujących tam partii chadeckich – CDU
i ÖVP. Przypadkach wartych odnotowania
pod kątem toczącej się w Polsce dyskusji
o uprawnieniach mniejszości seksualnych.

koalicyjny w rządzie tworzonym z socjaldemokratami. Wejście chadeków do koalicji wiązało się z uznaniem przez nich
postulatu związków homoseksualnych.
Podobnie jak w przypadku niemieckiej
CDU argumentowano to chęcią budowania
trwałych relacji międzyludzkich i brania
odpowiedzialności za drugą osobę. Podejście to miało być rzekomo inspirowane
katolicką nauką społeczną, choć ta na temat homozwiązków wypowiada się jednoznacznie krytycznie. Nie zabrakło jednak
postawienia wyraźnej linii demarkacyjnej
między tego rodzaju związkami a małżeństwem, do którego przynależeć miały
kwestie związane z adopcją. Na bazie tego
programu chadecka minister sprawiedliwości przygotowała projekt ustawy, który
przyjęty został pod koniec 2009 roku. Co
kluczowe dla omawianych tutaj kwestii,
zarówno w przypadku niemieckiej, jak
i austriackiej legislacji, była ona kierowana
wyłącznie do par homoseksualnych. Takie
działanie pozwalało zapobiec negatywnym
konsekwencjom dla atrakcyjności małżeństwa wśród par hetero, ponieważ nie
tworzyło dlań wygodnej alternatywy.
Przyjęta legislacja uruchamiała jednak
efekt domina, który za sprawą wyroków
sądów konstytucyjnych prowadził do zacierania się różnicy między związkami
partnerskimi dla par homoseksualnych
a małżeństwem, jeśli chodzi o zakres
uprawnień. Ostatnim kamyczkiem tego
domina było przyznanie osobom tej samej
płci możliwości wejścia w związek małżeński, łącznie z kontrowersyjną wciąż
kwestią adopcji dzieci (w Niemczech
w 2017, w Austrii z początkiem 2019
roku). Podczas gdy niemiecka CDU dopuściła do głosowania pod naporem
wszystkich pozostałych sił parlamentarnych (pozwalając tym samym na przyjęcie
prawa), rządząca w Austrii partia chadecka

Efekt domina wbrew społeczeństwu

Zarówno w Austrii, jak i w Niemczech,
partie chadeckie przyjmowały z początku
rozwiązania wypracowane przez gabinety
z wiodącą pozycją socjaldemokratów.
W Niemczech związki partnerskie dla
osób tej samej płci wprowadziła koalicja
SPD i Zielonych przy sprzeciwie opozycyjnej wówczas (w 2001 roku) CDU. Aby
utrzymać zdolność koalicyjną po kolejnych
wyborach, partia Angeli Merkel zrewidowała swoją pozycję programową i uznała
społeczną wartość związków homoseksualnych, gwarantując jednocześnie
pierwszorzędne znaczenie małżeństwa
jako związku kobiety i mężczyzny, dla
niego też rezerwując pełnię praw adopcyjnych. Ta ewolucja programowa
uwzględniała oczywiście rosnące poparcie
dla prawnego uznania związków homoseksualnych, które już w 2001 roku sięgało w Niemczech 60 proc. Dla porównania – w Polsce dopiero w ostatnich latach zaczęło ono przekraczać w niektórych
sondażach granicę 50 proc., przy wciąż
wyraźnym sprzeciwie wobec małżeństw
osób tej samej płci.
W przypadku Austrii, chadecka ÖVP
miała dużo większy wpływ na kształt ustawy o związkach partnerskich jako partner
16
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została postawiona przed faktem dokonanym po wyroku trybunału konstytucyjnego. Możliwość adopcji dzieci przez
pary homoseksualne weszła tym samym
do porządku prawnego pomimo braku
akceptacji większości społeczeństwa dla
takiego rozwiązania.

małżeństwa przez osoby tej samej płci,
jego moralnym czy niemoralnym charakterze, ale w społecznych konsekwencjach
wynikających z procesu zmiany status
quo. W obliczu spadającej w ostatnim
dziesięcioleciu liczby zawieranych małżeństw, rosnącego współczynnika rozwodów i katastrofalnych wskaźników demograficznych, jakiekolwiek osłabianie
instytucji małżeństwa nie jest zgodne z interesem polskiego państwa, ale również
większości społeczeństwa. Takie obawy
może budzić wprowadzanie związków

Trwałość małżeństwa w interesie
społecznym

Warto na koniec zaznaczyć, że przyjęty
w Niemczech i Austrii model emancypacji
par homoseksualnych nie doprowadził
do spadku atrakcyjności tradycyjnie pojmowanej instytucji małżeństwa. A zatem
było tam inaczej niż w przypadku Holandii
czy Francji, ale również innych państw,
które decydowały się na powszechny charakter związków partnerskich. Z perspektywy czasu widać, że to właśnie one okazały
się wirusem atakującym trwałość relacji
międzyludzkich opartych na wzajemnym
i dożywotnym zobowiązaniu. Bynajmniej
nie to, że były dostępne również dla osób
tej samej płci. Z drugiej strony, wprowadzenie nowej instytucji zarezerwowanej
dla par homoseksualnych dawało możliwość jej prawnego podważenia (jako formy
odwróconej dyskryminacji). W ten sposób
związki partnerskie zostały sądownie „upowszechnione” w Austrii czy Wielkiej Brytanii, jednak w mniejszym stopniu podważały pozycję małżeństwa ze względu
na podobną do rozwodu procedurę ich
rozwiązywania.
Dysponując doświadczeniami z Zachodu, trudno zgodzić się z głosami liberalnych komentatorów, sugerujących jak
Łukasz Pawłowski, że polska prawica nie
ma żadnych poważnych argumentów na
rzecz „zakazywania małżeństw homoseksualnych”. Sedno problemu nie tkwi jednak w samym braku możliwości zawarcia

zarówno w przypadku

niemieckiej, jak

i austriackiej legislacji, była

ona kierowana wyłącznie do

par homoseksualnych. takie
działanie pozwalało

zapobiec negatywnym
konsekwencjom dla

atrakcyjności małżeństwa

wśród par hetero, ponieważ

nie tworzyło dlań wygodnej
alternatywy

partnerskich, które dla osób heteroseksualnych byłyby czymś w rodzaju „małżeństwa light”. Powołując się na doświadczenia innych państw, można oczywiście
pokładać nadzieję w instytucji przeznaczonej wyłącznie dla par homoseksualnych, jako tej najmniej inwazyjnej. Te
same doświadczenia pokazują jednak, że
jest to równoznaczne z wejściem na przy17
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śpieszoną ścieżkę do legalizacji małżeństw
osób tej samej płci, łącznie z prawami
adopcyjnymi. W tych kwestiach polskie
społeczeństwo pozostaje jednak wyraźnie
sceptyczne, aby powołać się na wspomniany już sondaż IPSOS dla OKO.press.
Dopóki w Polsce nie dokona się przemiana światopoglądowa w tym względzie
(o ile to rzeczywiście nastąpi), rządząca
prawica ma obiektywne powody, by nie
zmieniać status quo. To, że w debacie
publicznej bardzo rzadko się na nie powołuje, preferując narrację bogoojczyź-

nianą i przeciwskuteczną nagonkę na
LGBT (opisaną przez Bartłomieja Radziejewskiego w tekście otwierającym), to już
inna sprawa. Nic nie powinno jednak stać
na przeszkodzie, aby bez tworzenia nowej
formuły związków ułatwić osobom homoseksualnym możliwość współdzielenia
odpowiedzialności w poszczególnych dziedzinach, jak chociażby kwestiach finansowych, dziedziczenia czy opieki zdrowotnej. Te ułatwienia już się zresztą stopniowo dokonują, przykrywane jednak
przez kolejne odsłony kulturowego sporu.

18
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Brak lustracji dał przestrzeń Pis-owi
z prof. moniką nalepą
rozmawia stefan sękowski

Prof. monika nalePa

Politolog, wykłada na University of Chicago. W swoich badaniach
skupia się na sprawiedliwości transformacyjnej, partiach politycznych
i władzy ustawodawczej oraz stosowaniu teorii gier do politologii
porównawczej, zwłaszcza w odniesieniu do postkomunistycznych
państw europejskich.

W 1997 roku Trybunał Konstytucyjny uchylił zastosowanie ustawy lustracyjnej do środowiska sędziowskiego – poza osobami, które chciały oczyścić się z zarzutów o agenturalność. Wówczas to popierałam, dziś uważam, że to dało PiS-owi pretekst do zmian w systemie sądowniczym
Dlaczego brak lustracji i dekomunizacji
miałyby mieć wpływ na odchodzenie
od demokracji liberalnej w Polsce?

zajmuje się meteorologią. Takich osób
nie ma sensu zwalniać.

Ale i nikt tego nie chciał robić, nawet
w najbardziej radykalnych projektach
nie było pomysłu, by pozbawiać praw
publicznych np. wszystkich członków
PZPR.

Na to pytanie mam odpowiedź ogólną,
i szczegółową, dotyczącą sądownictwa.
W terminologii, która pojawi się w mojej
najnowszej książce „Ritual Sacrifices?
Transitional Justice and the Fate of PostAuthoritarian Democracies”, lustracja
różni się od dekomunizacji. Dekomunizacja to usunięcie ze stanowisk publicznych
osób, które uczestniczyły w rządach komunistycznych w sposób całkowicie jawny – np. funkcjonariusze, członkowie administracji.
Dekomunizacja niekoniecznie jest pomocna w demokratyzacji, ponieważ w systemie komunistycznym wiele osób wykonuje funkcje techniczne, które są przydatne także w systemie demokratycznym,
np. kieruje infrastrukturą przemysłu, czy

Tak, ale np. w Czechach dekomunizacji
podlegał każdy, kto pełnił nawet minimalne funkcje kierownicze, choćby był
kierownikiem poczty czy dyrektorem szkoły. Gdzieś tę linię trzeba wytyczyć, bo
z drugiej strony byli przecież ludzie wydający rozkazy czy zajmujący się podtrzymywaniem ustroju. Więc to jest pierwsza kategoria: dekomunizacja. Z drugiej
strony jest lustracja, która polega na usuwaniu z posad osób, które współpracowały
w sposób tajny. Takie osoby mogą być
szantażowane przez tych, którzy posiadają
19
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Jakie znaczenie to miało 25 lat po
upadku komunizmu? Gdyby nie było
tego pretekstu, to byłby inny.

dowody ich uwikłania we współpracę ze
służbami. Szeroko zakrojona lustracja ma
sens, bo bez niej nie wiadomo, kto ma na
kogo haka. Argument ten jest bardzo generalny i stosuje się nie tylko do Polski
czy krajów postkomunistycznych, ale do
wszystkich systemów autorytarnych, które
się demokratyzują.

Tu nie chodzi tylko o ludzi, ale też o instytucje. Gdyby lustrację przeprowadzono
na początku transformacji, to cała struktura sądów by się zmieniła. Ale ponieważ
ludzie nie zostali zwolnieni, struktura pozostała ta sama. Sądy są zhierarchizowane,
w związku z czym nawet sędziowie w podeszłym wieku mają duży wpływ na to, co
się w tych instytucjach dzieje.
Taka sama jest zresztą sytuacja z uniwersytetami – m.in. dlatego wyjechałam
robić doktorat na Columbia University
zamiast pozostać w Polsce. Ileż można
czytać Marksa 10 lat po upadku komunizmu? Oczywiście teraz przeprowadzenie
lustracji i dekomunizacji byłoby bardzo
trudne i ma mało sensu. Nie mówię też,
że PiS przeprowadza lustrację czy dekomunizację: oni po prostu chcieli wprowadzić odpowiedzialność zbiorową i zwolnić wszystkich sędziów pewnej generacji,
dlatego zrobili to, obniżając wiek emerytalny.

w Czechach i w słowacji

prawo naturalne ma silną

pozycję. nawet jeśli coś było
zgodne z prawem za czasów
komunistycznych, ale

naruszało prawo naturalne,
to i tak można było za to

sądzić. z kolei na węgrzech

było odwrotnie – jeśli coś nie
było prawem, to sądzić za to
nie było można

Dlaczego w Polsce miałoby spotykać
się to z większym zrozumieniem niż
w innych krajach w regionie?

Z sądownictwem jest kłopot, bo musi
ono spełniać kryteria rządów prawa, a jednym z nich jest to, że sądownictwo ma
być niezależne. Zwalnianie sędziów z jakiegokolwiek powodu wchodzi w kolizję
z tą zasadą. W związku z tym, kiedy pojawiła się ustawa lustracyjna w Polsce w 1997
roku, Trybunał Konstytucyjny uchylił jej
zastosowanie do środowiska sędziowskiego – poza osobami, które chciały oczyścić
się z zarzutów o agenturalność. Wówczas
to popierałam, bo system sądowniczy jest
bardzo delikatny. Teraz uważam jednak,
że to dało pretekst obecnym rządom Prawa
i Sprawiedliwości do przeprowadzenia
zmian w systemie sądowniczym.

Ponieważ w innych krajach lustracja i dekomunizacja dotknęła środowisko sędziowskie w większym stopniu. Mimo że
idea rządów prawa jest zakorzeniona
w Europie Środkowo-Wschodniej, to tradycje sędziowskie są bardzo odmienne.
W Czechach i w Słowacji prawo naturalne
ma silną pozycję. Nawet jeśli coś było
zgodne z zapisami prawa z czasów komunistycznych, ale naruszało prawo naturalne, to i tak można było za to sądzić.
Z kolei na Węgrzech było odwrotnie –
20
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jeśli coś nie było prawem, to sądzić za to
nie było można.

i dekomunizacji środowiska sędziowskiego
spowodowało, że Julia Przyłębska, która
zaczęła swoją karierę w okresie PRL,
mogła kontynuować ją po 1989 roku i nawet zostać prezesem Trybunału Konstytucyjnego.

Daleko posunięty legalizm.

Legalizm, czy też, jak mówi się na to
w USA, formalizm. Polska mieści się
gdzieś pomiędzy tymi dwoma biegunami,
może bliżej legalistycznej tradycji. Czechom ich podejście ułatwiło całkowite
odnowienie środowiska sędziowskiego
i umożliwiło np. karanie członków straży
granicznej, którzy wykonując swoje obowiązki strzelali do osób próbujących uciec
na Zachód.

Ale Julia Przyłębska nie należała do
PZPR i nie współpracowała z SB. Trudno byłoby sobie jednak wyobrazić
ścięcie do gołej ziemi całego sądownictwa wywodzącego się z okresu PRL,
bo przecież to byli wszystko ludzie
wtedy wykształceni.

Gwoli usprawiedliwienia Polski dodam,
że taki sam problem pojawił się w Stanach
Zjednoczonych Ameryki po wojnie o niepodległość. Kongres nawet uchwalił ustawę, pozbawiającą prawa do wykonywania
zawodu sędziów współpracujących z Brytyjczykami. Niestety, to prawo zostało
podważone ostatecznie przez Sad Najwyższy, ponieważ nie było wystarczającej
liczby prawników. Niekoniecznie mówię,
że trzeba było przeprowadzić gruntowną
lustrację, ale przynajmniej gruntownie
sprawdzić przeszłość osób zasiadających
w najwyższych sądach.

Można odnieść wrażenie, że sprawiedliwość transformacyjna jest sprzeczna
z zasadą nulla poena sine lege, czyli
z zasadą rządów prawa. Coś musi być
więc nie tak albo ze sprawiedliwością
transformacyjną albo z rządami prawa.
Czy nie da się ich pogodzić?

Da się pogodzić, jeśli zrezygnuje się z sankcji kryminalnych i skoncentruje na ujawnianiu prawdy, czyli otwieraniu archiwów
byłych służb bezpieczeństwa. We wspomnianej powyżej książce polecam też jako
bardzo skuteczny mechanizm Komisji
Prawdy i Pojednania, które funkcjonowały
w Ameryce Łacińskiej i Afryce Południowej.

Z jednej strony można zakładać, że
skoro nie było lustracji i dekomunizacji,
to teraz można je przeprowadzić, ponieważ ludzie potrzebują sprawiedliwości transformacyjnej. Ale z drugiej
strony partia, która ma na sztandarach
tego typu hasła, wybiera do Trybunału
Konstytucyjnego Stanisława Piotrowicza, który był członkiem PZPR. Skoro
ludziom to nie przeszkadza, to być
może nie o to chodzi.

Podejście „naturalistyczne” pomogło
Czechom przeprowadzić lustrację i dekomunizację, gdy u nas ich nie było.

Wydaje mi się, że po 1997 roku lustracja
poszła w Polsce raczej sprawnie, choć
oczywiście były zatory na początku. W sądach był problem, gdy Krajowa Rada Sądownictwa dostała nakaz, by się sama
zlustrowała – na co odpowiedziała, że nie
ma mowy. To, że w Polsce nie było lustracji

Jedną rzeczą jest być członkiem PZPR,
a inną – donosić na kolegów z pracy
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i członków rodziny. Pan mówi o dekomunizacji, a ja o lustracji. Utrata reputacji
w przypadku ujawnienia współpracy z SB
jest znacznie większa niż w przypadku
bycia członkiem PZPR. Wielu ludzi należało do Partii. Jeśli niechęć do osób, które
współpracowały tajnie, jest większa niż
do jawnych członków Partii, to brak lustracji jest potencjalnie groźniejszy dla demokracji niż brak dekomunizacji.

autorytaryzmu. Z zatroskaniem przyglądam się temu, co się dzieje w Czechach,
ale uważam, że mechanizm jest inny. Mechanizm w Polsce jest bardzo podobny
do mechanizmu na Węgrzech.
Wcale nie mówię, że gdyby dekomunizacja i lustracja zostały w pełni przeprowadzone, to w Polsce nie mielibyśmy
do czynienia z tym zjawiskiem. Ale być
może byłoby trudniej przekonać do tych
zmian. Zauważyłam, że gdy w Polsce miały
miejsce kolejne zmiany w sądownictwie,
opinia publiczna bardzo wolno uczyła się
tego, do czego są w ogóle sądy, jak one
działają, co robi Trybunał Konstytucyjny
czy Sąd Najwyższy. Trudno jest ludzi zachęcić do protestowania przeciwko szkodliwym zmianom, jeśli ludzie nie rozumieją,
na czym one polegają.

Czechom ich podejście
ułatwiło całkowite

odnowienie środowiska

sędziowskiego i umożliwiło

np. karanie członków straży

A może byłoby równie trudno, ponieważ zarzuty wobec środowiska sędziowskiego nie dotyczą wielu kwestii,
np. zbytniej elitaryzacji?

granicznej, którzy

wykonując swoje obowiązki
strzelali do osób

próbujących uciec na

Środowisko sędziowskie jest wszędzie
konserwatywne i elitarne, ponieważ jest
dobrze wykształcone. Zarzut, że sędziowie
są elitarni, wybrani drogą niedemokratyczną, czy przemawiają ex cathedra, jest
dość uniwersalny na świecie. Myślę, że
to by nie wystarczyło. Rozmontowanie
systemu sądowniczego jest łatwym sposobem na stopniowe przechodzenie do
systemu autorytarnego. Mój kolega na
wydziale, Zhaotian Luo, i Adam Przeworski
nazywają to „authoritarian backsliding
by stealth”, czyli zbliżanie się niepozornymi
krokami do autorytaryzmu.

zachód

W Czechach i Słowacji było dużo przypadków sprawiedliwości transformacyjnej (np. lustracji i dekomunizacji).
A jednak i tam mamy podobne procesy
do w Polsce i Węgrzech – w Czechach
też mówi się o „democratic backsliding”, czyli „cofaniu się demokracji”.

Jest wiele sposobów budowania demokracji, poczynając od tego, czy parlamenty
są dwuizbowe, czy system jest prezydencki,
jak wygląda trójpodział władzy. Jest też
bardzo dużo sposobów na rozmontowywanie tych demokracji i powracanie do

Dlaczego obywatelom to nie przeszkadza? Przecież nawet jeśli potraktujemy
zmiany w systemie sądowniczym jako
pewną formę odłożonej dekomunizacji,
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to jest to walka z ludźmi, a nie z tym,
co stanowiło o istocie systemu sądowniczego w PRL. Uzależnianie go
od władzy wykonawczej czy decyzji
partyjnych raczej przybliża nas – przy
zachowaniu wszelkich proporcji – do
tego, jak wyglądała w praktyce niezależność sędziowska za komunizmu,
niż oddala.

zys w Polsce. Albo nie jest ona traktowana jako ważna wartość, albo rozumiana jest przez zwolenników poszczególnych ugrupowań tak różnorodnie,
że trudno jest mówić o konsensusie
wokół tego pojęcia. Może z samą praworządnością jest coś nie tak, może
należałoby ją na nowo rozumieć? Jak
przywrócić jej znaczenie?

Przeszkadza, ale nie na tyle aby przeważyć
użyteczność „500 plus” i innych bonusów
płynących z głosowania na PiS.

Poprzez edukację do demokracji, poprzez
uczenie wartości liberalnych w szkole od
najmłodszych lat. W USA nawet siedmiolatki maja pojęcie na temat tego czym
jest konstytucja. Uczmy się na starszych,
wypróbowanych przykładach.

Można odnieść wrażenie, że pojęcie
praworządności przeżywa pewien kry-

stefan sękowski

Zastępca Dyrektora „Nowej Konfederacji”,
kierownik sekcji Publicystyki
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encyklika bezradna
stefan sękowski

Zastępca Dyrektora „Nowej Konfederacji”,
kierownik sekcji Publicystyki

„Fratelli tutti” jest wezwaniem, aby było dobrze i aby wszyscy się dogadali. To, niestety, rzadko skutkuje

Papież Franciszek w encyklice „Fratelli
tutti” przypomina jasno: wszyscy ludzie
jesteśmy braćmi. Nie tylko Robert Winnicki jest bliźnim Margot, a uchodźca
z Syrii bratem Kowalskiego; także Donald
Trump jest bliźnim Xi Jinpinga. Za tym
idzie zaś dalszy wniosek, że jesteśmy także
odpowiedzialni za los tych, którym przypadło urodzić się po drugiej stronie globu
i nie mamy prawa pozbawiać ich własności,
życia czy szans na osiągnięcie dobrobytu.
To mocny przekaz w momencie, w którym świat idzie w dokładnie odwrotnym
kierunku: kryzysy migracyjne, rozpadanie
się dotychczasowego modelu relacji międzynarodowych, stawianie na unilateralizm przez obecne władze Stanów Zjednoczonych, wojny handlowe i narastający
sceptycyzm wobec międzynarodowego
współdziałania – to dobry moment, by
następca św. Piotra przypomniał, co jest
ideałem relacji międzyludzkich. A nie jest
nim wcale interes narodowy czy racja
stanu. W tym kontekście przykładowo
realizm polityczny należy traktować nie
jako ideał właśnie, ale jako smutną i nie-

rzadko tragiczną konieczność, oby wybieraną z myślą o dobru tych, których
Bóg postawił bliżej nas, a nie jako fasada
dla realizowania faktycznego interesu elit
politycznych i gospodarczych. Jako kategorię roztropności wpisanej w porządek
miłosierdzia, służącą dbałości o bezpieczeństwo obywateli, jednocześnie nie
uprawniającą nas do łupienia i wykorzystywania innych.
Kłopot w tym, że tego w encyklice
Franciszka w ogóle nie ma. Jest za to
dużo moralizatorskich haseł i wezwań,
które bardzo ładnie brzmią, ale często
nie odpowiadają na źródła zjawisk, na
które mają być odpowiedzią. Wracając
do cnoty roztropności – pojęcie to pojawia
się w encyklice raptem raz, by wskazać,
że „niekiedy fundamentalistyczna przemoc
jest wyzwalana w niektórych grupach jakiejkolwiek religii z powodu braku roztropności jej przywódców”, choć przecież
„przykazanie pokoju jest głęboko wpisane
w reprezentowane przez nas tradycje religijne” (284). Tak jakby Papież nie wiedział, że z kolei polityka – ta jak najbardziej
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ziemska – jest głęboko wpisana w wiele
religii, albo że wykorzystywana jest często
po prostu do ziemskich celów.

z czym się zgadzam – „dzisiaj żadne państwo narodowe nie jest w stanie zapewnić
dobra wspólnego swoich mieszkańców”
(153) – to z jakichś dziwnych przyczyn
w wielu państwach narastają tendencje
odwrotne. Po latach funkcjonowania w ramach siatki różnych organizacji międzynarodowych, z Narodami Zjednoczonymi
na czele, następuje trend odwracania się
od nich – i to w dużej mierze z tego powodu, że w międzyczasie te państwa,
które do tej pory rozdawały w nich karty,

Franciszek nie z tego świata

Ludzie, zdaniem Papieża, robią źle z głupoty. Taka postawa przewija się przez
encyklikę, jak choćby wtedy, gdy Franciszek pisze o tym, że „Można tęsknić za
planetą, która zapewni ziemię, dom i pracę
dla wszystkich. To jest prawdziwa droga
do pokoju, a nie głupia i krótkowzroczna
strategia siania strachu i nieufności w obliczu zagrożeń zewnętrznych. Prawdziwy
bowiem i trwały pokój jest możliwy tylko
«wychodząc z globalnej etyki solidarności
i współpracy w służbie przyszłości kształtowanej przez współzależność i współodpowiedzialność całej rodziny ludzkiej»„
(127). Problem w tym, że są tacy, którzy
na takiej strategii zyskują, nawet gdy inni
tracą (a gdy ich realny horyzont myślowy
kończy się tu, na Ziemi, łatwiej jest im
inaczej myśleć o tym, co jest ich zdaniem
rzeczywiście krótkowzroczne). I, co więcej,
ten strach ma przecież często realne podstawy.
Podobnie sytuacja ma się z krytykowanym przez Franciszka postępującym
odchodzeniem od multilateralizmu w polityce międzynarodowej. Pisze o nim, jakbyśmy mieli do czynienia z jakimś dopustem (niezbyt) Bożym, a nie efektem
długotrwałych procesów społecznych. Pisząc o tym, że „dla krajów małych lub
ubogich otwiera się możliwość osiągnięcia
porozumień regionalnych z sąsiadami,
które im pozwalają na negocjowanie w ramach bloku i uniknięcie stawania się segmentami marginalnymi i zależnymi od
wielkich mocarstw” prochu nie odkrywa,
bo przecież takie bloki tworzą się i istnieją
od lat. Kłopot w tym, iż nawet jeśli –

twierdzenie, jakoby

„liberalnym stanowiskiem

gospodarczym” był…

sprzeciw wobec napływu

imigrantów (sic!) świadczy

raczej o niechęci do

liberalizmu gospodarczego

niż o znajomości samego
nurtu

czują się zagrożone przez inne, które na
arenie tych organizacji starają się ugrywać
własne interesy. Franciszek jakby nie zauważał Brexitu, luzowania relacji USA ze
Światową Organizacją Zdrowia, spadku
znaczenia Światowej Organizacji Handlu
czy słabnącej pozycji ONZ, choć naukowcy
opisują to zjawisko od lat. „Ciężki i nieoczekiwany cios tej pandemii, która wymknęła się spod kontroli, zmusił nas do
myślenia bardziej o wszystkich ludziach,
niż o korzyściach niektórych z nich” (33)
– pisze następca św. Piotra, choć widać
całą masę dążeń w odwrotnym kierunku,
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np. prób zapewniania sobie pierwszeństwa
i wyłączności w dostępie do przyszłej
szczepionki na COVID-19 przez USA czy
inne kraje.
Problem nie polega na tym, że ludzie
robią wbrew Bożym przykazaniom. Występowanie przeciw normie moralnej
wcale jej nie znosi. Problem w tym, że
Papież zdaje się nie widzieć przyczyn tego
stanu rzeczy. Liberalny porządek międzynarodowy przeżywa kryzys (albo i odchodzi w przeszłość – to pokażą kolejne
lata) m.in. z powodu traktowania przez
elity i lud kierunku, w jakim idzie układ
sił, jako niesprawiedliwego i nieopłacalnego (mniejsza o to, czy faktycznie słusznie). Także, co ważne, przez obywateli
państw zamożnych. Franciszek widzi część
tych problemów, ale głównie w odniesieniu
do państw uboższych, a przecież to nie
one decydują o kształcie systemu międzynarodowego. Część niedomagań ludzkiego braterstwa pozostaje więc bez odpowiedzi idącej poza apel o dobre zachowanie.
Smutne jest to, że w encyklice mającej
być wkładem w katolicką naukę społeczną
widać niewiele odniesień do współczesnych osiągnięć nauk społecznych. Filipiki
przeciw „teorii skapywania”, która jest
„ideologią LGBT” ekonomii, chwytliwym
związkiem frazeologicznym ukutym przez
przeciwników rzekomego zjawiska, czy
twierdzenie, jakoby „liberalnym stanowiskiem gospodarczym” był… sprzeciw
wobec napływu imigrantów (sic!) świadczą
raczej o niechęci do liberalizmu gospodarczego niż o znajomości samego nurtu.
Trudno znaleźć też zaznajomienie z politologicznymi opracowaniami nt. populizmu, które wskazują, iż ten ostatni nie
jest w istocie występowaniem w imieniu
ludu, ale uzurpowaniem sobie bycia jedynym jego reprezentantem. Podobnie

rzecz ma się z internacjologią – wydaje
się, że Franciszek opisuje relacje międzynarodowe raczej takimi, jakimi chciałby
je widzieć, niż jakimi są w rzeczywistości.
Górnolotne apele zwykle nie skutkują

Encyklika jest najmocniejsza w miejscu,
w którym Franciszek omawia przypowieść
o Dobrym Samarytaninie. Gdy od postępowania wobec tych, którzy są blisko
(„Grupy zamknięte i pary skupione na
sobie, stanowiące jakby «my» przeciwstawione całemu światu, są zazwyczaj wyidealizowanymi formami egoizmu i zwykłego chronienia siebie” (89)) przechodzi
do stosunku do tych, którzy żyją dalej.
Sypie się jednak tam, gdzie trzeba spojrzeć
na źródła rzeczywistości takiej, jaka ona
jest, a już zupełnie, gdy trzeba zaproponować konkretne rozwiązania. O ile jeszcze
w przypadku stosunku do migrantów
Franciszek wskazuje całkiem realistyczne
środki, które trzeba dostosować do aktualnych możliwości (cały punkt 130),
o tyle jako jedno z remediów na wojny
proponuje… likwidację wydatków na zbrojenia i wojsko, a w zamian „Światowy
Fundusz na rzecz ostatecznego wyeliminowania głodu i rozwój krajów najuboższych” (262). Zakładając bardzo optymistycznie, że wszystkie kraje zgodzą się
przekuć atomówki i czołgi na lemiesze;
zakładając, że nikt nie będzie robił tego
potajemnie, a nawet, że ludzie w zamian
nie zaczną okładać się maczugami: widzę
już oczyma wyobraźni te spory o jak największy kawałek tortu z Funduszu Światowego. Z kolei w stwierdzeniu, że „niezbędne staje się dojrzewanie silniejszych
i sprawnie zorganizowanych instytucji
międzynarodowych, których władze byłyby
desygnowane sprawiedliwie, na podstawie
porozumień między rządami krajowymi,
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i wyposażone w możliwość sankcjonowania. Kiedy mówimy o możliwości istnienia
jakiejś formy globalnego autorytetu, regulowanego przez prawo, niekoniecznie
należy myśleć o autorytecie osobowym”
(172) czuć przede wszystkim bezradność
wobec świadomości anarchicznego charakteru stosunków międzynarodowych.
Kłopot z tą encykliką nie polega na
tym, że wartości, które głosi, są nieodpowiednie, bo nie są. Polega on na tym, że
dokument nie wskazuje realistycznych

środków czy nawet dróg do osiągnięcia
tych wartości. Inaczej wygląda apel do
osób, które występują w swoim imieniu,
inaczej – do tych, od których decyzji
zależą losy milionów osób. Niestety, „Fratelli tutti” może służyć też głównie jako
źródło górnolotnych bon motów, choć
rzadko ważkich argumentów w sporze ze
zwolennikami np. narodowych egoizmów.
Jako całość jest wezwaniem, aby było
dobrze i aby wszyscy się dogadali. To,
niestety, rzadko skutkuje.
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Żeby nie zniknąć z mapy,
Polska musi stać się mocarstwem
z Johnem J. mearsheimerem
rozmawia Bartłomiej radziejewski
JoHn J. mearsHeimer

Amerykański politolog, badacz i wykładowca akademicki, profesor
Uniwersytetu w Chicago, zaliczany do szkoły realistycznej. Uważany
za jednego z najsłynniejszych politologów świata, wraz z Samuelem
Huntingtonem i Francisem Fukuyamą, oraz jednego
z najwybitniejszych przedstawicieli realizmu politycznego.

Polska mogła współpracować z Niemcami w latach trzydziestych, ale ostatecznie Niemcy zwróciliby się przeciwko Polakom, co miałoby katastrofalne skutki
W swoich analizach silnie koncentruje
się pan na państwach. Czyż nie jest to
staromodne, a nawet anachroniczne –
w dobie wielkiego rozwoju licznych
podmiotów pozapaństwowych, takich
jak globalne korporacje, instytucje
międzynarodowe czy niezależne agencje regulacyjne?

tycznie pewne znaczenie, ale nie jest ono
wielkie. Organizacje terrorystyczne mogą
zagrażać niektórym państwom na różne
sposoby, ale nie zastąpią państwa. Państwa
mają swój interes w tym, by współpracować ze sobą w celu wyeliminowania terrorystów. Organizacje terrorystyczne, takie
jak Al-Kaida, nie mają jednak aż tak wielkiego znaczenia.

Nie. Twierdzenie, że państwa nie mają
już znaczenia, że stają się coraz bardziej
nieistotne, jest dziś popularne – ale jest
fałszywe. Najpotężniejszą ideologią polityczną na świecie jest nacjonalizm, a w nacjonalizmie chodzi o państwa narodowe.
Cała koncepcja państwa narodowego jest
ucieleśnieniem nacjonalizmu, a państwa
narodowe nie zanikają.
Jeśli mówimy o alternatywach, o których pan wspomniał, zacznijmy od podmiotów niepaństwowych, takich jak organizacje terrorystyczne. Uwaga świata
skupia się silnie na nich, i mają one fak-

A co z Unią Europejską, która nie jest
państwem narodowym, ale rodzajem
hybrydy?

Ale czym jest Unia Europejska? To instytucja, która została stworzona przez państwa narodowe i działa na rzecz tych państw, ale nie zastępuje ich. Polska jest częścią Unii Europejskiej i pozostaje państwem narodowym. Brytyjczycy właśnie
wycofali się z UE. Na tym właśnie polega
Brexit. Dlaczego? Ponieważ Wielka Brytania pozostaje suwerennym państwem
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narodowym, i to państwo chce się wycofać.
Niemcy mają bardzo pozytywny stosunek
do Unii, ponieważ mają z uczestnictwa
w niej dużo korzyści, ale mimo to pozostają
suwerennym państwem narodowym. Na
Starym Kontynencie, a nawet w Stanach
Zjednoczonych, często mówi się o Europie
tak, jakby była ona sama w sobie podmiotem politycznym. Jakby istniało coś
w rodzaju Stanów Zjednoczonych Europy.
Po pierwsze, to nieprawda. To była tylko
instytucja stworzona przez państwa narodowe, a te państwa narodowe pozostają
nienaruszone. Ale nawet gdyby Unia Europejska ewoluowała w kierunku Stanów
Zjednoczonych Europy, to i tak byłaby
państwem. Byłoby to po prostu dużo większe państwo.
Tak więc twierdzenie, że UE zastępuje
państwa, zagraża państwom, lub osłabiła
je, jest po prostu błędne. Jest to instytucja
stworzona przez państwa, z której te państwa czerpią korzyści. A jeśli uważają, że
nie mają tych korzyści, to mają prawo do
wyjścia, tak jak robią to Brytyjczycy teraz –
inne państwa mogą zrobić to samo w przyszłości.
Nie widzę więc żadnych dowodów na
to, że instytucje takie jak UE są znaczącym
zagrożeniem dla systemu państwowego.

listyczny w tym zakresie. Uważam politykę
zagraniczną Sowietów za realistyczną par
excellence.
Natomiast nazistowskie Niemcy to
nieco inny przypadek. Hitler kierował się
geopolityką. Myślę, że zrozumiał, że w interesie Niemiec leży zdominowanie całej
Europy pod względem militarnym, ponieważ jest to najlepszy sposób na przetrwanie w systemie międzynarodowym.

Państwo, które osiągnęło

porozumienie

z nazistowskimi niemcami,

aby wspólnie zaatakować,
a następnie zmusić

nazistowskie niemcy do

zaatakowania wielkiej

Brytanii i francji –

zdecydowanie nie jest

napędzane przez ideologię.
kierowała nim polityka

realna

Reżimy powszechnie postrzegane jako
silnie ideologiczne, takie jak Związek
Sowiecki czy Trzecia Rzesza, są przez
pana jednak opisywane nie jako kierujące się przede wszystkim ideologią,
ale ofensywnym realizmem. Dlaczego?

Uważam, że i Hitler i Stalin byli ofensywnymi realistami. Sądzę jednak, że
w przypadku Niemiec, ideologia nazistowska również miała znaczenie. To uczyniło Niemców o wiele bardziej niebezpiecznymi niż Sowieci. Niemcy oprócz
realistycznych działań mieli morderczą
ideologię. Gdyby wygrali II wojnę światową
w Europie, zdominowaliby kontynent.
Myślę, że wymordowaliby praktycznie
wszystkich Polaków i ogromną liczbę Słowian w Związku Sowieckim. Nazistowskie

Jeśli spojrzeć na Związek Sowiecki i jego
politykę zagraniczną z 1917 roku, to myślę,
że nie ma żadnych wątpliwości. Na bardzo
wczesnym etapie prowadził on ideologiczną politykę zagraniczną, ale szybko
z niej zrezygnował i stał się bardzo rea29
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Niemcy były morderczym reżimem, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy.
Wierzę więc, że ideologia ma znaczenie.
Ale nie wydaje mi się, aby ideologia była
sprzeczna z podstawami Realpolitik.

innych. Próbował sprawić, by to Brytyjczycy i Francuzi zapłacili cenę krwi za
powstrzymanie nazistowskich Niemiec.
O to właśnie chodziło w pakcie Ribbentrop-Mołotow. Zdecydowanie nie wynikał
on z ideologii. Państwo, które osiągnęło
porozumienie z nazistowskimi Niemcami,
aby wspólnie zaatakować, a następnie
zmusić nazistowskie Niemcy do zaatakowania Wielkiej Brytanii i Francji – zdecydowanie nie jest napędzane przez ideologię. Kierowała nim polityka realna.

Ideologia była mocno przeceniana.

Tak. Wiele osób uważało, że polityka zagraniczna Związku Sowieckiego pod rządami Stalina była napędzana głównie
względami ideologicznymi. Ja w to w ogóle
nie wierzę. Wierzę, że Stalin był ostatecznie
realistą, i że nie miał wyboru. Grał bardzo
słabymi kartami. Jeśli pomyśleć o tym,
gdzie znajdował się Związek Radziecki
na początku lat dwudziestych, kiedy Stalin
przejął władzę, to był to kraj zdziesiątkowany przez I wojnę światową i późniejszą
rewolucję, który nie był w stanie rozwijać
się militarnie. A począwszy od 1933 r.,
kiedy Hitler doszedł do władzy, Sowieci
musieli myśleć o zajęciu się zagrożeniem
niemieckim. Obawiali się go już w latach
20., zanim jeszcze Hitler doszedł do władzy, bo pamiętali, co się stało w czasie
I wojny światowej.
A więc mamy lata 30. Niemcy stają
się coraz potężniejsze, a Sowieci zastanawiają się, jak poradzić sobie z niemieckim
zagrożeniem. Budują więc swoją gospodarkę i wojsko, przygotowując się na
dzień, w którym będą musieli walczyć
z Niemcami. Grają, jak mówiłem, słabymi
kartami. Pakt Ribbentrop-Mołotow – czyli
moment, kiedy w sierpniu 1939 roku Niemcy i Sowieci decydują, że razem podbiją
Polskę – dowodzi, że Stalin działał według
brutalnej Realpolitik. Chciał zmusić Hitlera
do zostawienia Związku Radzieckiego
w spokoju i do zaatakowania Francji, po
to, by Niemcy mogły ugrzęznąć w wojnie
z Francją i Wielką Brytanią. Chciał w ten
sposób zepchnąć odpowiedzialność na

A co z decyzjami Polski? Czy popełniliśmy błąd, czy też to była tragedia
wynikająca z naszej pozycji geopolitycznej?

To była tragedia. Moim zdaniem Polska
nie mogła w żaden sposób uniknąć paktu.
Często zadaję sobie pytanie, co Polska od
1920 roku mogła zrobić, by uniknąć tego,
co wydarzyło się w 1939 roku.

W latach trzydziestych XX wieku Hitler
kilkakrotnie oferował nam sojusz antysowiecki. Może powinniśmy byli przyjąć tę propozycję i uniknąć tej tragedii.

Ale to zakładałoby, że Hitler nie miał
wrogich intencji wobec Polski, a takie intencje miał. Hitler postrzegał Polaków
jako podludzi, i był zainteresowany ich
mordowaniem, tak samo jak w przypadku
Żydów i Romów. Mógł więc wykorzystać
Polskę, by pomogła mu pokonać Związek
Sowiecki, ale kiedy już by go pokonał,
zwróciłby się przeciwko Polakom. To był
morderczy reżim, jakiego nigdy wcześniej
nie widzieliśmy. Wiem, że Sowieci też
wymordowali wiele osób, nie ma co do
tego wątpliwości. Ale państwo sowieckie
blednie w porównaniu, z tym, co robili
i co zamierzali zrobić Niemcy.
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Powinniśmy być wdzięczni za to, że
Sowieci odegrali kluczową rolę w pokonaniu nazistowskich Niemiec w II wojnie
światowej. Uważam, że gdyby Niemcy
wygrali II wojnę światową, nie pozostałby
dziś na ziemi żaden Polak. Z polskiego
punktu widzenia okupacja sowiecka w czasie II wojny światowej i później, w czasie
zimnej wojny, była straszna. Ale jednocześnie była nieskończenie lepsza niż to,
co by się stało, gdyby Niemcy wygrali II
wojnę światową. To był niewiarygodnie
morderczy reżim. Myślę więc, że Polska
mogła współpracować z Niemcami w latach trzydziestych, ale ostatecznie Niemcy
zwróciliby się przeciwko Polakom, co miałoby katastrofalne skutki.
Nie widzę więc niczego, co Polska
mogła zrobić, aby uniknąć tego problemu,
aby uniknąć tego, co wydarzyło się podczas
II wojny światowej. Jak już mówiłem,

problem z Polską polega na koszmarnej
geografii. Polska była i jest wciśnięta między trzy wielkie mocarstwa: Austrię/Austro-Węgry, Rosję/Związek Sowiecki, Niemcy/Trzecią Rzeszę. A nie jest bardzo
potężnym krajem. Ktoś, kto w takiej sytuacji geopolitycznej nie jest bardzo potężny, zniknie z mapy. I trudno jest znaleźć
jakikolwiek inny sposób uniknięcia tego
problemu, jak tylko stanie się o wiele potężniejszym niż wszystkie inne państwa
w regionie. To znaczy, że rozwiązaniem
dla Polski było po prostu mieć więcej
ludzi i więcej bogactw, ale to nie było
możliwe.

Także – mieć większą siłę militarną.
I stać się mocarstwem.
I stać się mocarstwem. Tak. To jest rozwiązanie.

BartłomieJ radzieJewski
Dyrektor „Nowej Konfederacji”
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walka o rynek broni
z rywalizacją mocarstw w tle
Paweł BeHrendt

Publicysta, tłumacz,
szef działu aktualności portalu Konflikty.pl

W obliczu coraz wyraźniej rysującego się powrotu rywalizacji wielkich
mocarstw, wejścia na rynek nowych graczy i cięć budżetowych związanych z pandemią, walka o klienta na rynku broni będzie się tylko zaostrzać
Pandemia COVID-19 dotknęła także przemysł zbrojeniowy. Aby wspomóc krajowych producentów, Waszyngton chce
zwiększyć eksport uzbrojenia, szczególnie
w Azji Płd. i Płd.-Wsch. Oficjalnie Biały
Dom chce w ten sposób wesprzeć państwa
regionu zmagające się z chińską ekspansją.
Jednak pozycją głównego dostawcy uzbrojenia w tej części świata od lat cieszy się
Rosja, a tamtejszy rynek budzi zainteresowanie również innych producentów.

konfliktami terytorialnymi i wewnętrznymi
w jakie uwikłane są państwa regionu.
Wprawdzie po przeliczeniu na dolary
wzrost nie robi już tak dużego wrażenia,
ale jest to trend długofalowy zapoczątkowany wraz z końcem zimnej wojny, gdy
państwa regionu wydawały na obronę
łącznie około 10 miliardów dolarów. Nawet
po uwzględnieniu inflacji otrzymujemy
stały i liczący się wzrost. Wobec stosunkowo słabo rozwiniętego przemysłu zbrojeniowego najbardziej zaawansowane,
a przez to najdroższe systemy uzbrojenia
muszą być importowane.
Z kolei w Azji Płd. głównym motorem
zwiększania wydatków są konflikty Indii
z Chinami i Pakistanem. Według wyliczeń
SIPRI, w roku 2019 Indie przeznaczyły
na obronę 71,1 miliarda dolarów, zajmując
tym samym trzecie miejsce po USA (732
miliardy) i Chinach (ok. 261 miliardów,
aczkolwiek zdaniem Heritage Foundation
po uwzględnieniu daleko posuniętej integracji rozwiązań cywilnych i wojskowych,
np. w zakresie 5G i sztucznej inteligencji
ChRL może wydawać na zbrojenia nawet

Bój o Azję

Dlaczego Azja Płd. i Płd.-Wsch. są obiektem tak dużych nadziei branży zbrojeniowej? Przyczyna jest prosta i kryje się
w wydatkach na cele wojskowe. Według
Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) w latach 2009-2018 wydatki na zbrojenia
w Azji Płd.-Wsch. wzrosły o 33,1%, co
przekłada się na wzrost z 30,8 miliarda
do 41 miliardów dolarów. Skokowy wzrost
związany jest nie tylko z obawą przed
chińską ekspansją, ale także z licznymi
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87% tego, co Stany Zjednoczone). Indie
są również największym po Arabii Saudyjskiej importerem uzbrojenia. W latach
2014-2019 kupiły z granicą sprzęt wojskowy o wartości 16,7 miliarda dolarów,
co odpowiada blisko jednej dziesiątej globalnego handlu bronią. Dla porównania
Pakistan w 2019 przeznaczył na obronę
10,3 miliarda dolarów.
Wzrost wydatków na cele wojskowe
jest ogólnoświatowy, chociaż nie wszędzie
równomierny. Zdecydowanie przodują
Azja i Biski Wschód. SIPRI twierdzi, że
w roku 2019 globalne wydatki na zbrojenia
osiągnęły poziom 1,9 biliona dolarów (wg
kursu z 2018), najwięcej od roku 1988.
Cięcia budżetów obronnych były – poza
Azją, której ten trend nie dotknął – fenomenem lat 90. Wraz z początkiem nowego
stulecia trend spadkowy uległ odwróceniu.
Najistotniejszymi czynnikami były tutaj
amerykańska globalna wojna z terroryzmem i zbrojenia Chin. W 2014, zajęciu
przez Rosję Krymu i wybuch wojny w Donbasie fundusze na wojsko zaczęły w znaczący sposób zwiększać też państwa Europy Zachodniej.

uwzględniając zamówienia eksportowe
i wewnętrzne, na 420 miliardów dolarów.
Z tej kwoty aż 59% przypadło na Amerykanów.
O sukcesie amerykańskich koncernów
zadecydowały trzy czynniki. Po pierwsze,
Stany Zjednoczone z największym budżetem obronnym świata kupują bardzo
duże ilości sprzętu, przede wszystkim
u krajowych producentów. Po drugie,
prezydent Trump skutecznie naciska na
sojuszników, by kupowali więcej amerykańskiego uzbrojenia. Wreszcie – od lat
90. mamy do czynienia z postępującą
konsolidacją. Wspomnianych pięć koncernów sukcesywnie przejmuje mniejszych
producentów, utrwalając w ten sposób
swoją dominującą pozycję.

Cięcia budżetów obronnych
były – poza azją, której ten
trend nie dotknął –

fenomenem lat 90. wraz

z początkiem nowego

stulecia trend spadkowy

COVID-19 spowalnia zbrojenia

uległ odwróceniu

W ciągu ostatnich dwudziestu lat na tych
zmianach najbardziej skorzystały amerykańskie koncerny zbrojeniowe. Znowu
trzeba odwołać się do SIPRI, a konkretnie
do raportu o obrotach producentów broni
w roku 2018. W pierwszej piątce znalazły
się wyłącznie amerykańskie koncerny,
kolejno: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon i General Dynamics. Pozostałe miejsca w pierwszej
dziesiątce przypadły firmom europejskimi
i rosyjskim: BAE Systems, Airbus, Leonardo, Ałmaz-Antiej i Thales. SIPRI oszacowało wartość globalnego handlu bronią,

Sytuacja i perspektywy branży zbrojeniowej były więc na początku roku 2020
bardzo dobre. Potem nadszedł koronawirus. W Azji Płd.-Wsch. Indonezja, Filipiny i Tajlandia już zapowiedziały ograniczenie wydatków na wojsko. W amerykańskie koncerny mogą jeszcze bardziej
uderzyć prawdopodobne cięcia w Pentagonie i na Bliskim Wschodzie. W tym
ostatnim regionie, na problemy gospodarcze spowodowane pandemią nałożyły
się niskie ceny ropy naftowej.
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Udawana ofensywa?

łańcucha wysp. Drugim powodem ma być
zwiększanie interoperacyjności z siłami
zbrojnymi USA, a trzecim – ostatnie sukcesy eksportowe w regionie. Według Coopera tylko w lipcu Departament Stanu
zatwierdził sprzedaż sprzętu wojskowego
o łącznej wartości około 32 miliardów
dolarów dla krajów Azji.
Jednak po bliższym przyjrzeniu się
wszelkie argumenty i kalkulacje Waszyngtonu okazują się naciągane. Ze wspomnianych 32 miliardów USD aż 23,1 miliarda dolarów przypada na jeden kontrakt,
sprzedaż 105 myśliwców F-35 Japonii.
Drugi pewny kontrakt to modernizacja
tajwańskiego systemu Patriot. Oba państwa są jednak stałymi nabywcami amerykańskiego uzbrojenia i nie da się ich
zaliczyć do krajów Azji Płd.-Wsch. W regionie tym pewny jest tylko kontrakt na
kutry patrolowe dla Filipin, a reszta potencjalnych dużych umów wymienionych
przez Coopera to przede wszystkim plany
amerykańskiej administracji.
Departament stanu zaaprobował sprzedaż Indonezji ośmiu pionowzlotów MV22 Osprey za 2 miliardy USD. Dżakarta
zdementowała doniesienia o jakichkolwiek
planach nabycia tych maszyn. Podobnie
wygląda sprawa ze śmigłowcami AH-64E
(1,5 miliarda USD) i AH-1Z (450 milionów
dolarów) dla Filipin. Manila odrzuciła
ofertę z powodu zbyt wysokiej ceny. W tym
przypadku działania USA są raczej formą
nacisku na prezydenta Duterte niż realną
propozycją.

W tej sytuacji Waszyngton zaczął szukać
sposobów, by wspomóc krajowych producentów. Problemem zajęła się Agencja
Departamentu Obrony do spraw Współpracy w Sferze Bezpieczeństwa (DSCA),
odpowiadająca między innymi za dostawy
amerykańskiego uzbrojenia dla państw
sprzymierzonych i zaprzyjaźnionych. Za
najlepsze wyjście uznano zwiększenie eksportu, a przynajmniej utrzymanie go na
dotychczasowym poziomie. Do tej pory
zniesiono już część opłat dodatkowych,
co dla klientów przekłada się na oszczędności sięgające milionów dolarów, a także
przyspieszono procedury w ramach programu Foreign Military Sales (FMS).
Nie wprowadza to jednak zmian strukturalnych do coraz częściej krytykowanych
przez sojuszników programów amerykańskiej pomocy wojskowej. Zamysły Pentagonu idą natomiast w stronę wprowadzenia zupełnie nowej jakości w eksporcie
amerykańskiego uzbrojenia. Pojawiły się
głosy, by wzorem Rosji, Francji, czy Chin
także Stany wprowadziły specjalne linie
kredytowe.
Jednak na razie Waszyngton pozostaje
przy tradycyjnych metodach i zdecydował
się na zdobywanie nowych klientów i nowych zamówień. Z wymienionych powyżej
powodów szczególną uwagę zwrócono na
Azję Płd. i Płd.-Wsch., a szczególnie Indie.
Tłumacząc dziennikarzom powody zainteresowania tą częścią świata, asystent
sekretarza stanu ds. polityczno-wojskowych Clarke Cooper nie wspomniał ani
słowem o wspieraniu koncernów zbrojeniowych. Wskazał natomiast na pomoc
państwom regionu w budowaniu wymierzonych w Chiny zdolności antydostępowych i ograniczenie tym samym chińskiej
swobody działania w rejonie pierwszego

„Make in India”

Jeszcze twardszym orzechem do zgryzienia
są Indie. Waszyngton od lat naciska na
New Delhi, by zwiększyło import amerykańskiego uzbrojenia kosztem rosyjskiego.
Bezskutecznie. Nawet w obliczu groźby
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sankcji w ramach ustawy CAATSA (Countering America’s Adversaries Through
Sanctions Act), Indie nie zrezygnowały
z kupna rosyjskiego systemu przeciwlotniczego S-400 i nabycia w zamian amerykańskiego Patriot lub THAAD. Co więcej
rząd premiera Modiego ogłosił w sierpniu
program ograniczania importu uzbrojenia
na rzecz sprzętu krajowej produkcji, nazwany szumnie embargiem.
Ministerstwo uzbrojenia przygotowało
listę 101 produktów, których import ma
zostać do roku 2024 zastąpiony przez
broń produkowaną na miejscu. Embargo
na import wywołało zaniepokojenie w Rosji, USA i Izraelu, które w ostatnich latach
odpowiadały odpowiednio za 55, 14 i 12%
indyjskiego importu uzbrojenia. Deklaracja
jednak brzmi groźniej niż jest w rzeczywistości. Tam, gdzie Indie nie posiadają
odpowiedniego know-how, jak w przypadku nowoczesnych myśliwców, nie zrezygnują z importu. W innych przypadkach
sprzęt sprowadzany zza granicy zostanie
zastąpiony produkcją licencyjną. Metoda
ta znalazła się w ramach lansowanego
przez rząd Modiego programu „Make in
India”. Tą drogą uruchomiono już produkcję m.in. izraelskich pocisków przeciwlotniczych rodziny Barak, południowokoreańskich haubic samobieżnych K9
i ciągnionych amerykańskich M777, zaś
wkrótce uruchomiona ma zostać produkcja
rosyjskich śmigłowców Ka-226T. New
Delhi chce, by do roku 2024 krajowa
branża zbrojeniowa osiągnęła obroty rządu
25 miliardów USD rocznie.
Bardziej niepokojącą dla dotychczasowych dostawców wiadomością związaną
z indyjskim embargiem są plany rozkręcenia eksportu indyjskiego uzbrojenia.
Docelowo ma on sięgać 5 miliardów dolarów rocznie. Swoje największe szanse
Indie widzą, a jakże, w Azji Płd.-Wsch.

i – w mniejszym stopniu – w Afryce. Póki
co oferta obejmować ma sprzęt w przystępnej cenie dla mniej wymagających
klientów i obejmują np. lekki myśliwiec
Tejas oraz śmigłowce wielozadaniowe
Dhruv i uderzeniowe LCH. Indie mogą
jednak zaoferować także zaawansowane
uzbrojenie dla państw chcących budować
zdolności antydostępowe. Chodzi tutaj
o opracowane wspólnie z Rosją naddźwiękowe pociski przeciwokrętowe i manewrujące BrahMos, od lat promowane wśród
skonfliktowanych z Chinami państw basenu Morza Południowochińskiego. Na
ich kupno miały już zdecydować się Filipiny, a duże zainteresowanie wykazują
Wietnam i Indonezja.

waszyngton od lat naciska

na new delhi, by zwiększyło
import amerykańskiego

uzbrojenia kosztem

rosyjskiego. Bezskutecznie

Co istotne, zainteresowanie indyjską
bronią jest w Azji Płd.-Wsch. spore. Państwa regionu nie chcą uzależniać się od
jednego dostawcy, ani wikłać się w amerykańsko-chiński konflikt. To, że Indie
nie podpisały do tej pory liczących się
kontraktów, jest winą przede wszystkim
powolnego procesu decyzyjnego w Nowym
Delhi i braku doświadczeń w operowaniu
na trudnym rynku handlu bronią.
Konkurencja z Rosji

Ambicje Indii są jednak jednym z mniejszych problemów, stojących na przeszko35
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dzie amerykańskich planów. Najważniejszym jest Rosja, największy dostawca
broni w regionie. Według wyliczeń SIPRI,
w latach 2000-2009 Rosja odpowiadała
za 24% importu uzbrojenia przez państwa
zrzeszone w Stowarzyszeniu Narodów
Azji Płd.-Wsch. (ASEAN). W okresie 20092019 odsetek ten wzrósł do 28%. W tym
samym czasie udział USA w lokalnym
rynku spadł z 23 do 18%.
Przyczyn rosyjskich sukcesów jest
kilka. Najważniejsza to dobra jakość za
stosunkowo niewygórowaną cenę. Ponad
to Moskwa jest elastyczna w kwestiach
płatności, oferuje rozliczenia w walutach
innych niż dolar i przyjmuje część płatności
postaci surowców i towarów, takich jak
guma, kawa czy olej palmowy. Na tym
ostatnim szczególnie korzystają Indonezja
i Malezja. Stąd też nie dziwi, że Dżakarta
odrzuca póki co naciski Waszyngtonu, by
zrezygnować z kupna myśliwców Su-35.
Podobnie jak w przypadku Indii, cięcia
budżetowe związane z COVID-19 i zaostrzająca się amerykańsko-chińska rywalizacja jedynie zwiększają atrakcyjność rosyjskiego uzbrojenia. Moskwa ogłosiła
zresztą, że ma zamiar zwiększyć eksport
uzbrojenia do Azji Płd.-Wsch. W tym
przypadku chodzi nie tylko o wsparcie
dla branży zbrojeniowej, ale także pomoc
dla całej dotkniętej sankcjami i pandemią
gospodarki. W przypadku Kremla nigdy
nie należy jednak wykluczać celów politycznych. Rosja może podjąć próbę rozszerzenia swoich wpływów w regionie
i ma ku temu pewien potencjał. Jednym
ze sposobów może być Eurazjatycka Unia
Gospodarcza, która podpisała już umowy
o wolnym handlu z Wietnamem i Singa-

purem, prowadzi też rozmowy o takim
układzie z Indonezją.
Perspektywy dla amerykańskich planów wydają się więc niezbyt optymistyczne. Próba jednoczesnego wsparcia
własnego przemysłu i wzmocnienia wpływów jest dla Waszyngtonu oczywiście atrakcyjna, ale napotyka liczne przeszkody.
Państwa Azji Płd.-Wsch. nie chcą dać się
wciągnąć w amerykańsko-chińską rywalizację, chociaż osobną kwestią pozostaje,
jak długo będzie im się to udawać. Dla
Pekinu istotnym celem jest wszak wypchnięcie USA z Azji Wschodniej. Natomiast Indie grają we własną grę i mogą
traktować sojusz ze Stanami Zjednoczonymi taktycznie, jako narzędzie przeciwko
ChRL.
Z kolei w kategoriach czysto logistycznych żaden z potencjalnych klientów
nie chce się uzależniać od jednego dostawcy uzbrojenia. Stwarza to szerokie
pole manewru dla innych dostawców.
Swoich stałych klientów w Azji posiadają
europejskie koncerny zbrojeniowe, które
nie zamierzają rezygnować z walki o rynek.
Dużą popularność zdobywa uzbrojenie
produkowane w Korei Południowej, a do
walki o kontrakty szykuje się także Japonia. O swój kawałek tortu walczą też
Chiny, które w latach 2009-2019 odpowiadały za 8% importu uzbrojenia przez
kraje ASEAN.
Handel bronią i polityka zawsze szły
ze sobą w parze. W obliczu coraz wyraźniej
rysującego się powrotu rywalizacji wielkich
mocarstw, wejścia na rynek nowych graczy
i cięć budżetowych związanych z pandemią, walka o klienta będzie się tylko zaostrzać.
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europa powinna stanąć po stronie usa
w rywalizacji z Chinami
z andrew a. michtą
rozmawia Jarema Piekutowski
andrew a. miCHta

Dziennikarz College of International and Security Studies w George
C. Marshall European Center for Security Studies w GarmischPartenkirchen w Niemczech. Przedstawione poglądy są jego
własnymi poglądami i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy George
C. Marshall European Center for Security Studies, Department of
Defense, czy też rządu Stanów Zjednoczonych.

Europa nadal nie postrzega Chin jako problemu dla bezpieczeństwa narodowego. W Stanach Zjednoczonych postrzegamy teraz Chiny zarówno
jako problem militarny, jak i gospodarczy
Stany Zjednoczone wzywają Europę,
aby stanęła po ich stronie w rywalizacji
z Chinami. Dlaczego Europa miałaby
tak zdecydować?

Problem polega na tym, że Europa
nadal nie postrzega Chin jako problemu
dla bezpieczeństwa narodowego, co najwyżej jako problem gospodarczy, a w dużej
mierze upatruje w Chinach szansy dla
swojej gospodarki. W Stanach Zjednoczonych postrzegamy teraz Chiny zarówno
jako problem militarny, jak i gospodarczy.
Musimy szybko osiągnąć odpowiednie
porozumienie w sprawie Chin z naszymi
europejskimi sojusznikami.

Jeśli weźmiemy pod uwagę łącznie gospodarkę państw europejskich, Stanów
Zjednoczonych i azjatyckich państw demokratycznych – Chiny nie mają szans
w konkurencji z nimi. Osiągnięcie konsensusu w sprawie naszej polityki względem Pekinu pozwoli nam na konfrontację
z Chinami, zanim te stworzą własne podstawy do kreowania innowacji. Jeśli nam
się uda – nie sądzę, by Chińczycy mogli
nadążyć. Ale to wymaga podjęcia bardzo
trudnych decyzji w sprawie dostępu do
rynków, własności intelektualnej, i utrzymania swobody żeglugi na bazie międzynarodowych przepisów. Oznacza to, że
zjednoczony Zachód nie powinien pozwolić
Chińczykom na to, co robią na Morzu
Południowochińskim.

A jednak interesy strategiczne USA
i Europy wydają się zupełnie inne.
Wzrost gospodarczy Chin jest podstawowym zagrożeniem dla supermocarstwowego statusu USA, ale nie dla
Europy, która przecież nie jest supermocarstwem. Stany Zjednoczone w Europie są często postrzegane jako przeszkoda w swobodnym prowadzeniu
działalności gospodarczej we współpracy z Chinami (np. w przyjęciu chiń-
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skiej technologii 5G). Dlaczego Europa
miałaby spowalniać swój rozwój gospodarczy w imię interesów amerykańskich?

bliżenia niewiele znaczą. Ważne jest jednak
to, że Chińczycy budują specjalne strefy
ekonomiczne wzdłuż Pasa i Szlaku. I będą
nalegać na kraje europejskie, by rozliczały
się w chińskiej walucie. Jeśli spojrzeć na
trajektorię Pasa i Szlaku, to widać, że ma
on połączyć Europę i Afrykę z chińską
siecią dostaw, a kolejne połączenie będzie
wiodło przez daleką Północ.

Pytanie brzmi: kim chcecie się stać? Stany
Zjednoczone od 1945 roku są państwem
najsilniej wspierającym otwartą, międzynarodową, demokratyczną wspólnotę narodów i społeczeństw. Są największym
promotorem rozwoju demokracji. Komuś,
kto rozmawia ze mną z Warszawy, nie
muszę przecież tłumaczyć, czym jest egzystencja w niedemokratycznym państwie.
Reżimy totalitarne nie tylko łamią prawa
człowieka i wolność, ale są także antytezą
innowacyjności, rozwoju gospodarczego,
przedsiębiorczości, czyli tego wszystkiego,
co uważamy za część wielkiej zachodniej
tradycji.

Jesteśmy teraz w trudnej

sytuacji – prawdopodobnie

dużo trudniejszej niż

w czasach zimnej wojny.
wówczas Chiny były

stosunkowo wielką potęgą

regionalną, ale nie globalną.

W jaki sposób Chiny mogą osłabić
gospodarkę europejską?

nie miały możliwości
projekcji siły

Poprzez takie inicjatywy jak Pas i Szlak,
czy 17+1, Chińczycy starają się doprowadzić do tego, co nazwałem w „The American Interest” wielkim odwróceniem relacji
między sferą lądową i morską. W ciągu 5
tys. lat swojej historii Chiny funkcjonowały
jako centrum świata, zupełnie nie obawiając się zagrożenia ze strony rosnących
w potęgę sił morskich. Obecnie większość
handlu międzynarodowego odbywa się
drogą morską. Marynarka wojenna Stanów
Zjednoczonych gwarantuje te przepływy.
Chińczycy starają się zbudować alternatywny łańcuch dostaw na terenie całej
Eurazji – i to jest właśnie Pas i Szlak. Tak
naprawdę nikt nie wie, jaki będzie prawdziwy koszt tej inwestycji. Analitycy szacują, że jest to od 1 do 8 bilionów dolarów:
równie dobrze możemy dokonać tego szacunku, rzucając monetą. Te wielkie przy-

Co to oznacza dla Europy?

Moim zdaniem Europa – która jest obecnie punktem wejścia do Eurazji dla społeczności atlantyckiej, i czerpie z tego
ogromne korzyści – stałaby się w takiej
sytuacji końcową częścią chińskiego łańcucha dostaw. A mamy tu do czynienia
z niedemokratycznym, w rzeczywistości
totalitarnym, silnym państwem, które nie
uznaje ważnych dla nas wartości. To oznacza zasadniczą zmianę. Gdyby Europa
znalazła się w sferze wpływów chińskiego
państwa imperialnego, konsekwencje dla
całej cywilizacji zachodniej byłyby ogromne. Kiedy rozmawiam z moimi europejskimi przyjaciółmi, mówię im: „Tak, ro38
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zumiem, że chcecie zarobić. Każdy chce.
Ale bezpieczeństwo narodowe musi być
priorytetem”. Gdy wykładałem w US Naval
War College, zawsze mówiłem studentom:
„Zapewnienie bezpieczeństwa narodowego
to nieredukowalna funkcja, którą musi
spełniać każdy rząd. Kto nie może zapewnić bezpieczeństwa swojemu narodowi, nie będzie też miał nic do powiedzenia na temat kształtu systemu politycznego, gospodarczego, respektowania
swobód obywatelskich itd.”.
Moim zdaniem, jeśli pozwolimy Chinom na dalsze gromadzenie technologii
i zasobów w Europie, to skutki będą groźne. Chińczycy już przejęli częściową kontrolę nad wieloma portami w Europie.
Podejmują w Europie takie kroki, jakie
widzieliśmy w Afryce – przykładem jest
choćby chińska baza marynarki wojennej
w Dżibuti. Moim zdaniem Europa musi
podjąć decyzję: jakim kontynentem chce
być, do jakiej społeczności chce należeć
i czy istnieje większy zbiór wartości, które
chce chronić. A jeśli nie, jeśli jest zainteresowana głównie dostępem do tanich
chińskich towarów i chińskich inwestycji –
to w takim razie mamy zupełnie inną rozmowę.

jaciołom z firm takich jak Airbus czy Boeing mówię, że i Europa, i Stany Zjednoczone powinny sprzedawać swoje samoloty
Chińczykom. Natomiast pod żadnym pozorem nie powinny produkować samolotów w Chinach. Congressional Research
Service przeprowadziło badanie, które
wykazało, że co piąta amerykańska firma,
prowadząca działalność gospodarczą
w Chinach – nie tylko sprzedająca do
Chin, ale produkująca w Chinach – została
poddana wymuszeniom w zakresie własności intelektualnej.
Niemcy – gdzie teraz pracuję – obudziły się około półtora roku temu, aby
uświadomić sobie, że KUKA Robotics,
jedna z najbardziej zaawansowanych firm
produkujących cybernetykę, została kupiona przez Chińczyków, a niemieccy inżynierowie w rzeczywistości pracują teraz
dla Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Nie powinno się działać w taki sposób.
Jeśli pozwolicie na przejęcie waszej bazy
przemysłowej przez wrogie państwo, to
powinniście wiedzieć, że przełoży się to
na wpływy polityczne i na lobbing. Ludzie
pracujący w tych firmach będą zupełnie
inaczej patrzeć na chińskie żądania i preferencje. Niektóre z umów, które podpisywaliśmy w Stanach Zjednoczonych, na
przykład umowy pracowników naukowych
na prowadzenie badań dla Chińczyków,
zawierały klauzule, wskazujące, że a)
wszystkie wyniki muszą zostać przekazane
chińskim partnerom, i b) naukowcy nie
mogli krytykować chińskiej polityki. Jest
to pełzający totalitaryzm, ograniczający
wolność, którą my na Zachodzie uważamy
za oczywistość.

Wciąż jednak nie do końca rozumiem
związek między prowadzeniem interesów z Chinami a ryzykiem, że Europa
stanie się totalitarna. Dlaczego bycie
częścią chińskiego łańcucha dostaw
miałoby zagrażać naszym demokracjom? Każde państwo demokratyczne –
również Stany Zjednoczone – robi interesy także z krajami niedemokratycznymi.

Jak powinniśmy się przed tym chronić?

Nie mam żadnego problemu z handlem –
jeżeli jesteście w stanie zabezpieczyć wasze
technologie czy tajne dane. Moim przy-

Po pierwsze: wzajemność. Obecnie nie
ma wzajemności w handlu z Chinami.
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Mamy podejście jednostronne: z jednej
strony jest merkantylna siła, z drugiej –
otwarta gospodarka rynkowa. Chinom
nigdy nie należało pozwolić na przystąpienie do Światowej Organizacji Handlu
jako krajowi rozwijającemu się. Uważam,
że był to zasadniczy błąd. Pozwoliło to
Chińczykom na dalszą ochronę swoich
rynków poprzez subsydiowanie przemysłu
przy jednoczesnym korzystaniu z dostępu
do rynków Zachodu. To był punkt zwrotny,
który doprowadził nas do obecnej sytuacji.
Po drugie: ochrona własności intelektualnej. Należy wprowadzić zabezpieczenia. Państwa demokratyczne mogą bez
problemu dokonywać wzajemnych inwestycji i dzielić się technologiami, bo trzymają się zasad praworządności.
Przez ostatnie sześć lat, podczas negocjacji umowy inwestycyjnej między UE
a Chinami, Chińczycy nie ustąpili nawet
na centymetr. Jest to nadal jednostronna
i coraz bardziej agresywna gra. Chińczycy
wierzą, że mogą wewnętrznie podzielić
Zachód – oferując zachęty niektórym krajom, a ostatecznie rozgrywając swoją grę
tak, jak chcą. Dlatego wciąż powtarzam,
że potrzebujemy konsensusu w sprawie
strategii wobec Chin.

baza badawczo-rozwojowa i produkcyjna
Sowietów była zbyt słaba, a rubel nigdy
nie zostałby zaakceptowany w transakcjach
międzynarodowych. Gospodarka światowa
jest nadal zdolaryzowana w około 6062%. Stany Zjednoczone, posiadające walutę rezerwową, zachowują więc ogromną
przewagę.

nadal uważam, że istnieją

szersze ramy cywilizacyjne,
które podtrzymują

wspólnotę europejskiego

i amerykańskiego

dziedzictwa kulturowego.
Jednak zachód jest teraz

podzielony, rozdrobniony

i osłabiony

Dzisiaj mamy dwóch konkurentów na
podobnym poziomie. Gospodarka rosyjska
jest stosunkowo mała w porównaniu
z wielkością państwa. Ale Rosjanie zainwestowali w modernizację wojska, podczas
gdy w ciągu ostatnich 20 lat Europa skutecznie rozbroiła się. Tylko część rosyjskich
systemów jest dziś naprawdę nowoczesna,
ale jeśli z jednej strony mamy modernizację wojskową, a z drugiej strony rozbrojenie – to regionalny układ sił prawie
na pewno się zmieni.

Czy uważa pan Chiny za najpoważniejsze zagrożenie dla Zachodu? Jakie
jest pańskie zdanie na temat rosyjskiego zagrożenia?

Jesteśmy teraz w trudnej sytuacji – prawdopodobnie dużo trudniejszej niż w czasach zimnej wojny. Wówczas Chiny były
stosunkowo wielką potęgą regionalną, ale
nie globalną. Nie miały możliwości projekcji siły. Tylko Związek Sowiecki był
niemal równorzędnym konkurentem, i to
jedynie w sferze wojskowej – gospodarka
rosyjska nie mogła konkurować, ponieważ

Jaka powinna być europejska odpowiedź na tę zmianę?

Europa powinna przede wszystkim na
nowo uzbroić i odbudować swoją armię.
Ale nadal odmawia zrobienia tego kroku.
40
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Nie powinno być tak, że po trzech szczytach NATO tylko siedem czy osiem państw
osiąga wydatki w wysokości 2% PKB na
cele wojskowe. Istnieje rosnące zagrożenie
ze strony Rosji na obrzeżach Sojuszu oraz
ze strony Chin – w rejonie Indo-Pacyfiku.
Gdyby doszło do konfrontacji w tym obszarze, byłbym absolutnie pewien, że Rosjanie spróbują wykorzystać tę szansę, gdy
Amerykanie przekierują swoją uwagę na
Pacyfik i będą musieli przenieść tam część
swoich zasobów. W takim scenariuszu,
jeżeli Europa nie będzie gotowa do działań
odstraszających i – w razie potrzeby – do
obrony, będzie szantażowana, poddawana
wymuszeniom, albo jeszcze gorszym działaniom. Nie chodzi więc o to, czy podoba
się wam administracja Trumpa, czy zgadzacie się z jej polityką. W grę wchodzi
ważny interes narodowy Europy. Czy
chcecie zachować swoją suwerenność?
Czy wierzycie w decydującą wagę utrzymania spójności państw narodowych
w Europie?

sowej migracji przy jednoczesnym niewłączaniu migrantów w głównego nurtu
życia państwa i w obieg wartości narodowych. Ideologia wielokulturowości zdominowała większość dyskursu liberalnego
i stanowi próbę dezawuowania znaczenia
państwa narodowego jako spójnego organizmu, w którym istnieje poczucie wzajemności zobowiązań, co – moim zdaniem – jest absolutnie fundamentalne
dla zachowania demokracji i jej trwałego
sukcesu.
Co ma pan na myśli mówiąc o „wzajemności zobowiązań”?

Ludzie muszą mieć poczucie, że są sobie
coś nawzajem winni – że w demokracji
nie chodzi tylko o indywidualne prawa,
ale także o indywidualne obowiązki; że
prawo do przewodzenia opiera się na
obowiązku służenia. Ta idea – podstawowa
dla Zachodu w XVIII wieku i później –
jest ostatnio podważana, co stanowi bardzo
poważny problem wewnętrzny. Powinniśmy zadać sobie pytanie: czy rzeczywiście
zgadzamy się co do podstaw? Jaka jest
istota wolności? Czy widzimy wartość
w naszym dziedzictwie?

No dobrze: mówimy o zjednoczeniu
Zachodu, ale czym dokładnie jest dziś
Zachód? Gdzie jest Zachód, gdy Trump
grozi Europie sankcjami handlowymi?
Gdy wynajmuje się Steve’a Bannona,
by podminować Unię Europejską?
Gdzie jest Zachód, gdy Trump popiera
odejście od liberalnego globalizmu –
a ten przez lata stanowił centralny
punkt konsensusu transatlantyckiego?

I jak pan uważa: zgadzamy się?

Nadal uważam, że istnieją szersze ramy
cywilizacyjne, które podtrzymują wspólnotę europejskiego i amerykańskiego dziedzictwa kulturowego. Jednak Zachód jest
teraz podzielony, rozdrobniony i osłabiony.

Jest to kluczowe pytanie, ponieważ najważniejszą słabością, z którą mamy teraz
do czynienia, nie jest brak równowagi sił
zewnętrznych. Są nią wewnętrzne pęknięcia polityki w Europie i w Stanach
Zjednoczonych. I jest to szerszy temat,
który dotyczy także istoty naszych systemów edukacyjnych, dotyczy wpływu ma-

Czy osiągnęliśmy punkt krytyczny?

Nie wiem. Przeszliśmy serię kryzysów
w Stanach Zjednoczonych i na Zachodzie.
Pytanie brzmi, czy możemy się po nich
podnieść? Kreatywność zachodnich spo41

THINKZINE, nr 10(124)/2020, październik 2020

www.nowakonfederacja.pl

łeczeństw jest niezrównana. Ale musimy
zadać sobie wspomniane fundamentalne
pytania o to, jak wyobrażamy sobie świat,
w którym chcemy żyć. Nie chodzi tu tylko
o transakcje gospodarcze i handel. Przez
ostatnie 30 lat z niektórych liberalnych
koncepcji uczyniliśmy do tego stopnia fetysz, że stały się one niemalże samopodtrzymującym się, zamkniętym układem
aksjomatów. Natomiast niewiele dyskutuje
się na temat roli państwa i stosunków
międzynarodowych – poza frazesami, któ-

re obecne są na naszych uniwersytetach
od 30 lat.

Co należy zrobić, aby ponownie zjednoczyć społeczność transatlantycką?

Musimy powrócić do wspólnego rozumienia naszej szerszej strategii. W Stanach
Zjednoczonych pracuje nad tym wiele
osób, zarówno w rządzie, jak i poza nim.
Powinniśmy również zadać sobie pytanie,
co nas łączy, a nie – co dzieli.

Jarema Piekutowski

Członek zespołu, główny ekspert ds. społecznych
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Pod uwagę działaczom religijnym,
politycznym i społecznym:

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

1) 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 narodowego, 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 bezproduktywnej 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 pra43
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cowitości, zaradności, uczciwości, wyrzeczeniom, oszczędzaniu i zaspokajaniu
potrzeb innych ludzi owocami swej działalności;
6) opodatkowanie na cele nie służące dobru całego społeczeństwa, lecz tylko niektórych
jego grup;
7) łamanie prawa podaży i popytu, przez narzucanie cen minimalnych lub maksymalnych
za jakieś dobra – a więc okradając właściciela danego dobra z prawa do swobodnego
dysponowania swą własnością;
8) szerzenie i praktykowanie korupcji poprzez tworzenie korupcjogennych urzędów
dla „swych” ludzi i ochrona ich działań drogo kosztujących całe społeczeństwo;
9) praktykowanie socjalizmu poprzez bezpośrednią konfiskatę własności prywatnej
na rzecz państwa i jego różnych instytucji;
itd., itd.

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

Jan miCHał małek

Założyciel Fundacji PAFERE
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Misja
Świat intelektualny – od uniwersytetów po media – nie nadąża dziś za gwałtownymi przemianami rzeczywistości politycznej, gospodarczej i społecznej,
opisując je za pomocą kategorii z poprzednich epok. To zasadniczo obniża
jakość rządzenia, które wymaga rozstrzygania dylematów przy użyciu wiedzy
dostępnej w danej chwili. Deficyt tej ostatniej zwiększa ryzyko decyzji błędnych
lub wręcz katastrofalnych, jak również – dominacji fałszywych ideologii. Polski
dotyczy to w stopniu szczególnym, ze względu na trudne położenie geopolityczne i słabość intelektualną (uniwersytetów, mediów, think tanków).
„Nowa Konfederacja” stara się temu kryzysowi myśli przeciwdziałać na cztery
zasadnicze sposoby:
1) Poprzez formułę thinkzine’u: pierwszego w Polsce i prawdopodobnie na
świecie think tanku i magazynu publicystycznego w jednym, umożliwiającą
lepszą komunikację i synergię między ekspertami z różnych dziedzin oraz
między specjalistami a publicystami i intelektualistami; wszystko po to,
aby po pierwsze zwiększać poziom wiedzy specjalistycznej, a po drugie
(i ważniejsze) budować całościowy obraz rzeczywistości;
2) Poprzez kształtowanie opinii elit;
3) Poprzez oddziaływanie na główny nurt debaty za pomocą komentatorstwa
politycznego;
4) Pełniąc rolę pośrednika między światem ekspercko-akademickim a medialnym.

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

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

Jesteśmy niezależni tak od partii politycznych, jak i od rywalizacji na klikalność.
Jest to możliwe przede wszystkim dzięki hojności naszych Darczyńców. Utrzymanie niezależności i poziomu merytorycznego oraz dalszy rozwój, przybliżający
realizację powyższych celów, zależą od utrzymania i rozwoju finansowania
poprzez bezwarunkowe darowizny na cele statutowe.
Jeśli cenisz „Nową Konfederację” – wesprzyj ją.
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Działalność
Do listopada 2017 r. „Nowa Konfederacja” była pierwszym w Polsce internetowym miesięcznikiem idei (pierwszych 51 numerów ukazało się w formule
e-tygodnika, między październikiem 2013 a wrześniem 2014). Dziś „Nowa
Konfederacja” to prawdopodobnie pierwszy na świecie thinkzine. To nowa
forma instytucji eksperckiej i publicystycznej jednocześnie. Umożliwia to
z jednej strony lepsze niż dotąd gromadzenie i tworzenie wiedzy specjalistycznej,
z drugiej: efektywniejszą pracę nad całościowym opisem rzeczywistości
publicznej.

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

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

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

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

46

THINKZINE, nr 10(124)/2020, październik 2020

www.nowakonfederacja.pl

„Nową Konfederację” tworzą
Stali Darczyńcy: Bartłomiej Kachniarz, Piotr Kubiak, Michał Macierzyński, Jerzy
Martini, „mieszkaniec Bytomia”, Jakub Stychno, Marcin Sławeta, Michał
Kocur, Remigiusz Iwuć, Piotr Ogiński, Damian Szczerbaty, Szymon Radziszewicz,
Krzysztof Szatan oraz Anonimowi Darczyńcy
Pozostali Darczyńcy: Jacek Bartosiak, Piotr Remiszewski, Piotr Woźny, Andrzej
Dobrowolski, Krzysztof Poradzisz, Marek Nowakowski, Karol Tatara oraz
Anonimowi Darczyńcy (Lista Darczyńców jest uaktualniana na początku każdego miesiąca)
Zespół: Kołodyńska-Magdziarz (Sekretarz zespołu), Jarema Piekutowski, Bartłomiej Radziejewski (Dyrektor), Stefan Sękowski (Zastępca dyrektora, kierownik
sekcji Publicystyki), Anna Szczerbata, Paulina Raczyńska, Marcin Chruściel

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

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