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Po co wymyślać tożsamość środkowoeu-
ropejską? Żyjemy w czasach utylitaryzmu,
więc zacznę od odpowiedzi utylitarnej:
to pozwoli nam stworzyć realną wspólnotę
polityczną, która zagospodaruje potencjał
narodów Europy Środkowej, która pozwoli
im na niezależność i podmiotowość wzglę-
dem silnych sąsiadów i mocarstw ze
Wschodu i Zachodu, a jeśli przyjdą trudne
czasy – kto wie, może nawet niepodle-
głość.

Wychodząc poza kwestie czysto utyli-
tarne, należy zauważyć, że mimo iż Europa
Środkowa jest mozaiką różnych narodów,
to istnieje coś, co je łączy – coś więcej niż
czysta geografia. To wspólna historia,
wspólna teraźniejszość i – być może –
wspólne przeznaczenie.

Tragiczny los skrwawionych ziem

Zanim jednak do tego dojdę, rozpocznę
nasze rozważania niejako od końca – od
pytania o to, czy projekt środkowoeuro-
pejskiej wspólnoty jest możliwy do reali-
zacji. 

Między narodami zamieszkującymi to
terytorium występują zadawnione ani-
mozje. Wiele z nich obarczonych jest
sporą daniną krwi – trafnie ujął to Timothy
Snyder, pisząc o „Skrwawionych ziemiach”.
W niektórych miejscach, zwłaszcza na
Bałkanach, krew ta jest nadal świeża. Ale
istnieją też animozje utajone. Co pewien
czas iskrzy między Węgrami a Słowakami,
między Polakami a Litwinami. Istnieje
szereg resentymentów: Węgrzy opłakują
układ z Trianon i utratę Siedmiogrodu,
a Litwini uważają, że historia I RP to za-
właszczanie ich własnej historii narodowej.
Czasem większe zagrożenie widzimy ze
strony sąsiadów niż z zewnątrz. Wszystko
to sprawia, że narody zamieszkujące ten
teren nie będą w prosty sposób chętne,
by odnajdywać swoje cechy wspólne czy
pogłębiać współpracę. Pojawiają się więc
marzenia o Wielkiej Serbii czy Wielkiej
Polsce, ale ten skrawek Europy nie jest
z gumy i nie może pomieścić tylu Wielkich
Państw. Zagrożenia wewnętrzne, środ-
kowoeuropejskie wywołują więc nieraz
w narodach tego obszaru pragnienie od-
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woływania się do zewnętrznej instancji,
do silniejszego arbitra – czy to będzie
Rosja, Niemcy, Unia Europejska czy Stany
Zjednoczone.

Dzieje się tak też dlatego, że narody
Europy Środkowej często czują się ubogimi
krewnymi swoich potężnych sąsiadów.
Na Zachodzie i Wschodzie mamy rozmach
i pęd imperialny, których możemy poza-
zdrościć. Dlatego inteligencja państw środ-
kowoeuropejskich często kwestionuje ich
własną podmiotowość. Zadaje pytania:
po co wymyślać proch? Po co podejmować
próby tworzenia na nowo tego, co zostało
już wymyślone na Zachodzie czy na
Wschodzie? Jeśli mimo wszystko zaczy-
namy myśleć o inicjatywie takiej jak Mię-
dzymorze, od razu rozpoczyna się licyta-
cja – kto powinien być jej liderem, kto
złożył największą daninę krwi, by na to
miano zasłużyć.

Dlaczego idea Międzymorza czy Trój-
morza jest w Polsce tak popularna? Czy
dlatego, że nagle odkryto klasyków polskiej
geopolityki lub wzięto na poważnie myśl
piłsudczyków? Nie – przede wszystkim
dlatego, że ideę tę opisał George Friedman,
jeden z czołowych amerykańskich geo-
polityków, jednocześnie stwierdzając, że
Polska może być liderem Międzymorza
(choć entuzjaści zdawali się zapominać,
że tak naprawdę chodzi o rolę strażnika
pax americana). A nawet jeśli – to jak
być liderem Międzymorza z praktycznie
zerową soft power (jak słusznie zauważył
Tomasz Gabiś)? Żaden z polskich klubów
piłkarskich nie liczy się w Europie, kraj
nad Wisłą nie ma popkultury, która dzia-
łałaby na inne narody europejskie choć
w części tak, jak oddziałuje na nie k-pop.
To wbrew pozorom kwestia ważna – nie
mamy bowiem poważnego magnesu, który
sprawiałby, że faktycznie inne narody
garnęłyby się do nas.

Dlatego patrzymy na Amerykanów.
Kiedy w 2017 r. podczas wizyty prezydenta
Donalda Trumpa w Warszawie odbył się
zlot przywódców krajów Trójmorza, ewi-
dentne było, że nie przyjechali oni, by
spotkać się ze sobą. Spotkali się dlatego,
że zaprosili ich do Warszawy Amerykanie.
I gdyby nie Trump, najprawdopodobniej
nie przyjechaliby.

Trójkąt Lubelski? Grupa Wyszehradz-
ka? Jak działają, pisali w „Nowej Konfe-
deracji” niedawno choćby Jan Škvrňák
i Marek Stefan. Najkrócej mówiąc: efekty
ich funkcjonowania nie są oszałamiające.
Z porozumieniem wewnątrz V4 istnieją
duże problemy, a inicjatywa Trójkąta Lu-
belskiego nadal nie jest wypełniona istotną
treścią.

Wszystkie te fakty wskazują, że w obec-
nych warunkach inicjatywa wspólnoty
środkowoeuropejskiej, będącej spójnym
organizmem politycznym, opartym na
wspólnej tożsamości, jest mało prawdo-
podobna lub zgoła niemożliwa do zreali-
zowania.
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Zagospodarować bramę Heartlandu

Po co więc – ponowię pytanie z początku
tekstu – zajmować się tą kwestią?

Zacznijmy od geografii.
Dla Halforda Mackindera Europa

Środkowa jest bramą do Heartlandu. To
z tego miejsca można roztoczyć kontrolę
nad Sercem Lądu. Przez ten obszar prze-
chodzą kluczowe szlaki komunikacyjne
Północ-Południe i Wschód-Zachód. Eu-
ropa Środkowa znajduje się na linii między
Skandynawią a państwami śródziemno-
morskimi (a więc też Bliskim Wschodem
i Afryką), a także na trasie z Zachodu do
Rosji, i dalej – do Chin. Jest to więc
obszar niezmiernie ważny dla kluczowych
graczy światowych.

Istnieje coś, co nazwałbym geopoli-
tycznym paradoksem Europy Środkowo-
Wschodniej. Dla silnych podmiotów ze-
wnętrznych ze względów geoekonomicz-
nych dobrze jest, by region Europy Środ-
kowej nie był zbyt rozdrobniony politycz-
nie, by był w miarę zunifikowany, tak by
działalność ekonomiczna napotykała na
jak najmniejsze bariery celne czy prawne
(jeśli chodzi o przepływ towarów, osób
i kapitału). Z drugiej strony ze względów
geopolitycznych dla silnych graczy oka-
lających Europę Środkową ważne jest, by
nie powstał w tym regionie żaden jednolity
podmiot polityczny. Podmiot taki mógłby
bowiem narzucać własne reguły gry, i część
zysków musiałaby być do niego transfe-
rowana.

Mówi się o bałkanizacji polityki, i moż-
na powiedzieć, że dziś Europa Środkowa
to jedne wielkie Bałkany. Rywalizacja
między narodami, o których pisałem
wcześniej, nie wynika jednak tylko z krwio-
żerczych nacjonalizmów, jak lubią mówić
liberałowie, ale także z zewnętrznych in-

spiracji i gry geopolitycznej mocarstw
(przypomnijmy sobie choćby rozpad Ju-
gosławii). Rozgrywanie państw Europy
Środkowej przeciwko sobie może być na
rękę zarówno Rosji, jak i mocarstwom
zachodnim, by utrzymać kontrolę nad
tym regionem. Optymalnym rozwiązaniem
jest dla tych podmiotów zewnętrznych
albo sytuacja z XIX wieku, kiedy to region
kontrolowały trzy imperia, albo obecna –
gdy jest on poddany międzynarodowej
kontroli, nielikwidującej państw narodo-
wych, ale nakładającej na nie procedury
i reguły gry. Jako narzędzie takiej kontroli
może być wykorzystywana Unia Euro-
pejska, ale także amerykański projekt
Międzymorza, które może funkcjonować
jako swego rodzaju wersja UE pod kuratelą
Waszyngtonu.

Chcę być tu dobrze zrozumiany. Nie
chodzi o to by zaczynać od jakiś spekta-
kularnych posunięć. Rzecz w tym, że po-
jedyncze państwa tego regionu, co prze-
ćwiczyliśmy wielokrotnie, na arenie mię-
dzynarodowej nie będą miały silnego
głosu, jeśli nie będą grać jak drużyna
i rozstrzygać pewnych rzeczy między sobą.
Samodzielnie żadne z państw Międzymo-
rza nie zapewni sobie niezależności.
Mrzonki o Wielkiej Polsce, Wielkiej Ukrai-
nie, Wielkiej Serbii itp., służą tylko kontroli
nad narodami Międzymorza. Nie potra-
fimy się z tego paradoksu wyrwać, i po-
zwalamy, by nad naszymi terytoriami
kontrolę sprawowały inne podmioty oraz
nasze własne lęki i fantazmaty. Nie umie-
my się wyrwać, bo nie potrafimy sami
siebie zrozumieć.

Między Wschodem a Zachodem

Należy zatem zadać pytanie: kim jesteśmy?
Jaka jest nasza środkowoeuropejska toż-
samość?
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Odpowiedź należy zacząć od określenia
jej na tle – najczęściej przeciwstawianych
sobie – Rosji i Zachodu. Jesteśmy skłonni
kopiować zewnętrzne wzorce. Przez dużą
część XX wieku, siłą rzeczy – rosyjskie,
dziś zachodnie. Po co silić się na nieza-
leżność? Kopiujemy to, co przychodzi do
nas z Zachodu, żeby czasem nie znaleźć
się po stronie Rosji. Jednak by zdefiniować
naszą tożsamość, musimy najpierw przyj-
rzeć się tej dychotomii i zastanowić się,
czy faktycznie jest ona prawdziwa.

Spojrzenie na Rosję w Europie Środ-
kowej, a przede wszystkim w Polsce, jest
wysoce fałszywe. Wahamy się między ru-
sofilstwem a rusofobią. Propaguje się fał-
szywy mit o mongolskiej Rosji, azjatyckiej
despocji, w której dzieją się rzeczy straszne
i sprzeczne z europejskimi normami, a my,
Polacy czy Ukraińcy, stajemy naprzeciw
tej dziczy. Kiedy jednak przechodzimy do
konkretów, czyli zadajemy pytanie, co ta-
kiego mongolskiego orda narzuciła Rusi,
w odpowiedzi dostajemy mgliste frazesy
o moralnym zepsuciu polityki ruskiej.
Tymczasem analogiczne sytuacje znaj-
dziemy w działaniu Imperium Rzymskiego

i zachodnich mocarstw kolonialnych wo-
bec terytoriów zależnych. W tej polityce
nie ma nic typowo mongolskiego. To uni-
wersalna zasada divide et impera. Mon-
gołowie nie narzucili Rusi żadnych roz-
wiązań cywilizacyjnych. W polskiej refleksji
nad Rosją absolutnie brak refleksji nad
tym, że: od czasów Piotra I Rosja jest
poddawana forsownej westernizacji i sys-
tematycznie niszczy się tam typowo ro-
syjskie, wschodnie formy kulturowe; że
od 1762 roku personalnie Rosją rządzą
Niemcy (duża część dynastii Romano-
wów), którzy poniekąd się rusyfikują (mó-
wią po rosyjsku, wyznają prawosławie),
ale za żony biorą germańskie księżniczki;
że podstawą ideologiczną państwa ra-
dzieckiego była de facto niemiecka filo-
zofia. 

Zamiast zastanowić się nad tym, bredzi
się o mongolskim knucie, przed którym
Polska broni Zachodu, albo mówi się, że
Zachód nie rozumie Rosji, a Polska, wręcz
przeciwnie, rozumie. Tymczasem na Za-
chodzie wydaje się rosyjską klasykę, wy-
stawia się ją w teatrach, a "Anna Karenina"
jest częściej ekranizowana niż "Quo Vadis",
nie mówiąc już o tym, że istnieją zachodnie
ekranizacje "Wojny i pokoju", a jakoś nikt
w Hollywood nie pali się, by ekranizować
„Trylogię”.

Tak jak fałszywie demonizuje się his-
torie Rosji, tak fałszywie angelizuje się
historię Zachodu jako oazy wolności. Tym-
czasem choćby spojrzenie na historię An-
glii, tej ojczyzny parlamentaryzmu, po-
kazuje: dyskryminację Anglosasów i Cel-
tów w średniowieczu; brutalny podbój
Irlandii i okrutne traktowanie Irlandczy-
ków jako ludzi drugiej kategorii; brutalne
i podstępne (mongolskie?) traktowanie
kolonii; kary śmierci za włóczęgostwo;
przymusowe i brutalne zaciągi do mary-
narki wojennej i handlowej, okrutne trak-
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towanie marynarzy, traktowanie nieszczęś-
ników, którzy uciekali ze statków, jak de-
zerterów; wysyłanie dysydentów religij-
nych i politycznych oraz przestępców kry-
minalnych do przymusowej pracy na te-
rytoriach zamorskich. Proszę bardzo –
okazuje się, że to, co bierzemy za typowo
rosyjskie, ma swoje analogie na Zachodzie.
Nic dziwnego więc, że w Polsce przece-
niany jest wpływ Aleksandra Dugina na
ideologie i politykę Federacji Rosyjskiej,
wszak to, co głosi, idealnie odpowiada
polskim fantazjom na temat Rosji.

Nasza specyfika jest inna niż specyfika
Zachodu i Rosji. Nie jesteśmy lepsi ani
gorsi. Jesteśmy inni. A w związku z tym
mamy prawo do tego, żeby formułować
swoje własne zdanie, i by ono było rów-
norzędne na przykład w ramach Unii Eu-
ropejskiej. Nie musimy sprowadzać się
do roli wiecznego petenta.

Nie rządem, a wolnością

Jesteśmy inni od Zachodu i Rosji – ale
jacy?

Łączy nas – jak już pisałem – geografia,
geoekonomia i geopolityka – ale to za
mało. Głównym żywiołem etnicznym na
tym terenie są Słowianie, ale mieszkają
tu też Bałtowie i Węgrzy, więc wspólnota
krwi także nie obejmuje całości obszaru
Środkowej Europy. Czy łączy nas zatem
coś więcej?

Gdy spojrzeć na Europę Środkowo-
Wschodnią, można zauważyć szczególne
zamiłowanie do wolności. Jesteśmy na-
rodami sejmików, sejmów, wieców, czy,
sięgając głębiej na Wschód, kurułtajów –
to naturalne przestrzenie dla nas. Mówił
o tym (w aspekcie Polski) Wawrzyniec
Rymkiewicz w wywiadzie z Jaremą Pie-
kutowskim („Tadeusz Kościuszko byłby
z nas niezadowolony”). W państwach za-

chodnich akcentowany był moment pro-
ceduralny, reguły, których trzeba było
przestrzegać, linia sukcesji i rozwiązania
prawne. Doświadczenie zaś polskie,
i w pewnej mierze środkowoeuropejskie,
akcentuje wolność. Słynna maksyma „Pol-
ska nierządem stoi” jest błędnie rozumiana
jako opis nieporządku, braku zasad, bez-
hołowia, które skończyło się zaborami.
Jednak w istocie aforyzm ten brzmi: „Pol-
ska nie rządem stoi, a swobodami swoich
obywateli”. Akcent na swobody nie oznacza
wcale bezhołowia – szlachta nie była war-
cholstwem, często znała się na prawie,

a zajazdy miały miejsce, kiedy szlachcic
miał wyrok sądowy (Stanisław Stadnicki
nazywany był „Diabłem” dlatego, że nie
słuchał wyroków sądowych!). Obok wol-
ności silnie akcentowana była też rów-
ność – najpierw szlachty, później obywa-
teli. U nas, mówiąc potocznie, żaden fircyk
w pończochach nie mógł powiedzieć że
„państwo to on”. Państwo było Rzeczą
Pospolitą, czyli Rzeczą Wspólną. Na Za-
chodzie państwo jest korporacją, a u nas
państwo jest (czy raczej, niestety, było)
wspólnotą.

Działania w kierunku tworzenia toż-
samości środkowoeuropejskiej widać na
Węgrzech, gdzie łączy się tradycje euro-
pejskie i azjatyckie jako wyznacznik wę-
gierskości, czy w Rumunii, gdzie łączy
się prawosławie z tradycja rzymska. Nie
robi się tego w Polsce, może dlatego, że –
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oprócz wspomnianych już wcześniej trud-
ności – mamy do czynienia ciągle z po-
tężnym pragnieniem włączenia się w sys-
tem zachodni. Dlatego albo deprecjonuje
się regionalną specyfikę jako nieprzystającą
do zachodnich standardów, albo na siłę
przykraja się ją do zachodnich wzorców.

Może jednak warto pomyśleć o tożsa-
mości środkowoeuropejskiej. Może na-
szym wspólnym przeznaczeniem jest to,
że staniemy na własnych nogach na włas-
nym terytorium. Przestaniemy krwawić
w wojnach z sąsiadami, w wojnach między
sobą, i nareszcie będziemy mogli rządzić
się we własnym domu. Musimy jednak
współdziałać.

Nie chciałbym szkicować jakieś kon-
kretnej formy współpracy, ale jedno chciał-
bym stanowczo stwierdzić. Zwykle przy
takich rozważaniach pada słowo „Impe-
rium”. Więc moim zdaniem ono tutaj nie
powinno paść. Imperium to coś, co przy-
chodzi do nas, do Europy Środkowo-
Wschodniej, z zewnątrz. A z Imperium

przychodzi albo ucisk, prześladowanie,
niewola, albo bezmyślne kopiowanie cu-
dzych wzorców i wypieranie się swojej
tożsamości. „Imperium” to Państwo-Kor-
poracja. A my – to regnum barbaricum,
to wspólnoty wolnych i równych (choć
nie musi to oznaczać jakieś urawniłowki).
Myślę, że nazwa „konfederacja” byłaby
o wiele lepsza.

Czy pozytywny scenariusz regionalnej
konfederacji środkowoeuropejskiej jest
możliwy? Wyżej odpowiedziałem, że nie
bardzo. Ale swego czasu garstka zapa-
leńców, w większości pochodząca z naszego
regionu, mówiła, że stworzą państwo na
Bliskim Wschodzie. Ludzie rozumni, któ-
rzy ich słuchali, pukali się w czoło, bo
przecież Imperium Osmańskie, kolonialne
potęgi z Zachodu, żywioł arabski. Ich de-
klaracje w obliczu realiów brzmiały zgoła
jak fantastyka. Dziś to państwo istnieje
i nazywa się Izrael. Historia nadal jest
otwartą księgą, na której kartach możemy
zapisać swoje przeznaczenie. 
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Czy pamiętają Szanowni Czytelnicy wrze-
sień 2016 r., kiedy w trakcie Forum Eko-
nomicznego w Krynicy Viktor Orbán mó-
wił o konieczności przeprowadzenia
„kontrrewolucji kulturowej”? Za „punkt
konstytucyjny” węgierski premier wybrał
moment Brexitu jako przełom. Orbán
uznał bowiem, że Brexit jest swoistym
„nie” wobec europejskiej tożsamości. Po-
wiedział dokładnie: „Elita europejska, de-
cydenci polityczni, liderzy mediów wmó-
wili sobie, że właściwym kierunkiem roz-
woju ludzkości jest to, aby zlikwidować
nasze tożsamości. Że to nie jest nowo-
czesne być Polakiem, Czechem, Węgrem.
Nie jest nowoczesne – być chrześcijani-
nem. W miejsce tego pojawiła się nowa
tożsamość: europejska. (…) Brytyjczycy
powiedzieli: nie. Chcieli pozostać Brytyj-
czykami. Jest możliwość kontrrewolucji
kulturalnej. Nie ma czegoś takiego jak
tożsamość europejska. Są Polacy i Węgrzy”. 

Jednakże pomimo upływu lat nie zda-
rzyła się żadna kontrrewolucja, oparta
o współpracę państw naszego regionu,
z dominującym udziałem Polski i Węgier.

Minęły ponad cztery lata, Brexit dopełnił
się – i nic. W międzyczasie odbyły się
wybory do Parlamentu Europejskiego
w 2019 r., według węgierskiego premiera
„decydujące o losach Europy”. Orbán mó-
wił wówczas, że oto teraz będzie można
wreszcie postawić na silne państwa na-
rodowe, że konserwatywne wartości prze-
żyją swój renesans, że nie zrezygnujemy
ze współpracy, ale będziemy stanowczo
podkreślać różnorodność, akcentować
swoje „ja”. Jednak po 2010 r., czyli od
kiedy Fidesz powrócił do władzy na Węg-
rzech, nie ma już miejsca na wypracowy-
wanie wspólnej tożsamości środkowoeu-
ropejskiej – jednolitej, wspólnej, wymu-
szającej stworzenie pewnego kanonu
wspólnych i akcentowanych cech, oraz
po części wyrzeczenie się cech najsilniej
różnicujących. 

Sinusoida autoidentyfikacji

Przede wszystkim na Węgrzech widać po-
trzebę akcentowania własnej tożsamości,
będącej nierzadko w konflikcie z tożsa-

DoMiniK Héjj
Politolog specjalizujący się w tematyce węgierskiej. Doktor nauk
humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Starszy analityk
w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Nauczyciel akademicki
współpracujący z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. Twórca portalu www.kropka.hu 

Trudno mówić o tym, że Węgrzy dadzą od siebie cząstkę do środowoeu-
ropejskiej tożsamości, gdy nie ma zgody co do tego, czym jest węgierska
tożsamość

Węgierska „kontrrewolucja kulturowa”,
czyli tożsamość w służbie polityki



mościami sąsiadów. Homo sovieticus jako
typ człowieka socjalistycznego prowadził
do zaniku cech różnicujących poszczególne
narody. Głównym zarzewiem konfliktu
wewnątrz Bloku Wschodniego mogły być
przesłanki historyczne. To historia bowiem
wpływała na kształtowanie granic geo-
graficznych, ale i etnicznych. Niespra-
wiedliwe, zdaniem Węgrów, podziały ziem
podług kryterium wyłącznie geograficz-
nego, pomijającego czynniki etniczne i re-
ligijne, rezonowały na konieczność silnej
akcentacji własnej odrębności. Momentem
takiego podziału był rok 1920 i Trianon,
traktat pokojowy, w wyniku którego Węgry
utraciły po I wojnie światowej 2/3 ludności
oraz swojej powierzchni. 

Od 1990 r. wyraźnie dostrzec można
sinusoidę akcentowania węgierskiej toż-
samości, uwypuklanej przy okazji rządów
prawicy, pomijanej w czasie rządów so-
cjalistów i liberałów. Za rządów tych dru-
gich najmocniej podkreślano przynależ-
ność Węgier do Zachodu. To na rządy
MSZP-SzDSz (Magyar Szocialista Párt
i Szabad Demokraták Szövetsége, czyli
Węgierska Partia Socjalistyczna i Związek
Wolnych Demokratów) przypadają „kroki
milowe” dotyczące węgierskiej drogi do
Unii Europejskiej, w tym samo przystą-
pienie do niej 1 maja 2004 r. Orbán
jeszcze za czasów swoich pierwszych rzą-
dów mówił o tym, że istnieje życie poza

UE, i nic się nie stanie, gdy się nie przystąpi
(bowiem Węgry przecież do UE wtedy
nie przynależały). I to jedno zdanie kon-
sekwentnie wędruje za premierem.

Prawdziwa walka, sztuczne podziały

Warto zauważyć, że ani jedna, ani druga
optyka nie traktowała Europy Środkowej
jako punktu odniesienia. Trudno zresztą
mówić o tym, że Węgrzy dadzą od siebie
cząstkę do środowoeuropejskiej tożsa-
mości, gdy nie ma zgody co do tego, czym
jest węgierska tożsamość. Weźmy dwie
historyczne daty, które są także świętami
narodowymi. Obchodzony niedawno
15 marca – początek węgierskiej Wiosny
Ludów 1848 r., oraz 23 października,
dzień, w którym w 1956 r. Węgrzy powstali
przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Święta
wspólne, obywatelstwo wspólne – obchody
zawsze osobne. Prawica w tych świętach
upatruje wydarzeń wielkich i romantycz-
nych, lewica i liberałowie cytują deklarację
niepodległości węgierskiej, w której,
w dziewiętnastym wieku, postulowano
wolne i pluralistyczne media oraz likwi-
dację cenzury. W 1956 r. wolność mediów
była także jednym z najważniejszych po-
stulatów, zresztą powstańcy tego roku
silnie czerpali z Wiosny Ludów. Pluralizm
medialny, wolne wybory… Moglibyśmy
z tych postulatów uczynić kwestionariusz
oceny współczesnych Węgier, a wówczas
wielu punktów dzisiejsze państwo wę-
gierskie nie zaliczyłoby. Rozłam tożsa-
mościowy na Węgrzech jest niezwykle
silny. Obecna władza zawłaszczyła terminy
patriotyzmu, obywatelskości, historii –
a także tożsamości. Kto z nami, ten Węgier
i patriota. Reszta – to kosmopolici, z móz-
gami najczęściej wypranymi przez bru-
kselskie elity, finansowane zresztą przez
George’a Sorosa.
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Słowa układają się w taki język bez
problemu, wystarczy jednak interesować
się Węgrami, by zrozumieć, jak bardzo
sztuczny i nieprawdziwy jest ten podział.
U podłoża tych różnic w rozumieniu pat-
riotyzmu leży konflikt, który zaistniał już
na początku XX w. pomiędzy wsią a mias-
tem. W dużym uproszczeniu – „ludowcy”,
skupieni głównie na wsi bądź w maleńkich
ośrodkach miejskich, wyznawali bardziej
konserwatywne wartości, z kolei „miesz-
czanie”, skupieni wokół ośrodków miej-
skich byli większymi kosmopolitami i li-
berałami. Ten dychotomiczny i najprostszy
podział oddziałuje na współczesność. Pat-
riotami w tym ujęciu są głównie ci, którzy
podkreślają siłę państwa narodowego,
a nie dążą do integracji z Unią Europejską,
której głównym celem w tej narracji jest
unifikacja europejskości poprzez zatarcie
wszelkich cech narodowych, słowem „wy-
jałowienie”.

Rok 2010 przerywa jednak sinusoidę
akcentowania różnych elementów tożsa-
mościowych, bowiem od tego czasu mamy
do czynienia z tworzeniem nowej węgier-
skiej tożsamości. Jest to uznawane niemal
za powinność, związaną z upadkiem mo-
ralnych obyczajów na Węgrzech po latach
rządów socjalistów i liberałów. Takie
twierdzenie znajdujemy zresztą wprost
w ustawie zasadniczej: „Wyznajemy, że
po prowadzących do kryzysu moralnego
dziesięcioleciach XX wieku, mamy nie-
odpartą potrzebę duchowej i intelektualnej
odnowy”. Owa odnowa determinuje zmia-
ny tożsamościowe, silnie akcentujące z jed-
nej strony chrześcijaństwo, z drugiej –
wschodnie pochodzenie. Wszystko po to,
by odróżnić się od podobnej masy narodów
wokół: od Słowian, od Germanów. Chrze-
ścijaństwo przez Orbána nie jest inter-
pretowane jako życie zgodne z Dekalogiem,
szczególnie, że sam premier jest kalwinistą,

a duża część rządu to protestanci. Kościoły
protestanckie mają zaś zgoła inne podejście
wobec LGBTiQ czy aborcji niż Kościół
rzymskokatolicki. Dla współczesnych Wę-
gier chrześcijaństwo jest narzędziem
w prowadzeniu polityki zagranicznej –
m.in. to na wierze oparto kolejny rozdział
relacji węgiersko-rosyjskich, podkreślając
wspólną przynależność do jednego, chrze-
ścijańskiego kręgu kulturowego. Inna
kwestia związana jest z tym, że podkre-
ślanie wschodnich korzeni – turanizm –
nieodzownie wiąże się z islamem, który
dominuje w państwach Wschodu, jednakże
wiara ta stanowi istne religio non grata,
odkąd na przełomie 2014/2015 wybuch
kryzys migracyjny. Wówczas komponent
chrześcijański nabrał jeszcze na znaczeniu. 

Utylitarne balansowanie

Gdy piszę te słowa, minister spraw za-
granicznych Węgier, Péter Szijjártó in-
formuje, że na Węgry dotarło 1,5 mln
chińskich szczepionek, a w najbliższym
czasie dotrze kolejnych 680 000 rosyj-
skich. Przy każdym takim komunikacie
pojawia się informacja o skuteczności po-
lityki rządu we współpracy ze Wschodem.
Mało kto wie, że premier Węgier, odwie-
dzając kraje Azji (bliższej bądź dalszej),
lubi akcentować fakt, że my, Węgrzy, jes-
teśmy najbardziej wysuniętym na zachód
państwem Wschodu, bądź odwrotnie –
najbardziej wysuniętym na wschód pań-
stwem Zachodu. W zależności od potrzeb
akcentuje się te lub inne cechy tożsamo-
ściowe. 

Istnieje paranaukowy nurt, zgodnie
z którym Węgrzy wywodzą się bezpośred-
nio od ludów wędrownych Azji, głównie
mongolskich. Fakt ten, wraz z przynależ-
nością do kultury chrześcijańskiej, ma
dawać Węgrom nadzwyczajne poczucie
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rozumienia potrzeb tak Wschodu, jak
i Zachodu. Ma stanowić pomost pomiędzy
światami trudnymi do pogodzenia. To
jednak w mojej opowieści daje się wytłu-
maczyć z punktu widzenia nie tyle antro-
pologicznego, co politycznego. Takie ba-
lansowanie przydaje się w twardym re-
cenzowaniu zachodniego lub wschodniego
porządku. Zachód jest wynaturzony, po-
zbawiony odrębności kulturowej, zeświec-
czony (jakby wskaźnik religijności Węgrów
nie spadał na łeb, na szyję!). Zachód w ra-
mach integracji europejskiej pozbawia
się swojej tożsamości. A my– ci Węgrzy,

których nikt nie rozumie, bo nie ma wspól-
nego z nami pochodzenia – stajemy się
jednym z ostatnich państw, które mogą
odgrywać rolę zbawiciela regionu. Trzeba
bowiem wiedzieć, że termin „mesjasza
narodów” jest charakterystyczny nie tylko
dla Polski – ale używa się go także na
Węgrzech. Dlatego na wspólnej konferencji
prasowej z Władimirem Putinem można
podkreślać chrześcijańskie korzenie Wę-
gier, Europy i Rosji. Kultury przecież nikt
się nie wyrzeknie, a skoro nie sposób za-
przeczyć pochodzeniu, to i łatwiej się po-
rozumieć. A i sankcje za Krym wydają się

w takiej sytuacji mniej potrzebne. Od
2018 r. właśnie na czynniku kulturowym
oparto (w sferze retoryki) relacje węgier-
sko-rosyjskie. 

Ze względu na pandemię, dobre relacje
z Chinami zyskały mocno na znaczeniu.
Podkreślano przy tym, że gdy Europa
nieufnie patrzy na Pekin, Budapeszt potrafi
porozumieć się z każdym partnerem. Węg-
ry otrzymywały stałe dostawy środków
ochrony osobistej i respiratorów. Wpraw-
dzie za dostawy z Chin przepłacono, były
także problemy z jakością, ale w istocie
do dostaw doszło. Dziś Węgry mają naj-
więcej respiratorów w przeliczeniu na
100 000 mieszkańców. Dodatkowej po-
mocy udzieliły Uzbekistan czy Kazachstan,
jako dowód kooperacji w ramach Rady
Ludów Turańskich, tj. sojuszu państw
wschodnich, które uznają i rozwijają kon-
cepcję wspólnego pochodzenia. Węgry są
w tej radzie obserwatorem, ale korzyści
płyną same. 

Polityczny punkt odniesienia

Obecna tożsamość węgierska, czy raczej
tożsamość zwolenników Fideszu, jest ściśle
powiązana z agendą polityczną, tak kra-
jową, jak i zagraniczną. Skoro, jak mówił
premier, nie ma czegoś takiego jak tożsa-
mość europejska, a są „Polacy i Węgrzy”,
to niemożliwe jest stworzenie wspólnie
z Węgrami silnej, środkowoeuropejskiej
tożsamości. Chociaż dałoby się znaleźć
punkty styczne, to budowanie takiej toż-
samości byłoby dla węgierskiej polityki
zabójcze. To na tej „fideszowo-węgierskiej”
tożsamości oparto niechęć wobec UE, po-
litykę migracyjną, czy politykę wobec
Wschodu – filary rządów Viktora Orbána.
Gdyby tworzyć wspólną tożsamość, trzeba
byłoby wyzbyć się wszystkich czynników
odróżniających Węgry od sąsiadów, a to
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tymi czynnikami argumentuje się takie,
a nie inne decyzje polityczne. Bo tożsamość
węgierska jest jedna – nie jest wypadkową
mniejszych, lokalnych tożsamości. Gdyby
Węgry wyzbyły się komponentów różni-
cujących, musiałyby sobie same zaprze-
czyć. I choć Budapeszt prowadzi politykę
niczym państwo z wyższej ligi, to wciąż
się wyludnia, a węgierscy politycy drżą
przed wynikami tegorocznego spisu po-
wszechnego. Na przestrzeni dekady 2001-
2011 liczba Węgrów spadła o ponad
800 000 osób. Gdyby dodać do tego wy-
niku ponad milion nowo przyznanych
obywatelstw, niewiele to zmienia, bowiem

otrzymały je osoby żyjące poza granicami,
głównie w Rumunii.

Na przeszkodzie w tworzeniu wspólnej
tożsamości w regionie mogą stać także
czynniki polityczne. Jeśli w wyborach
w 2022 r. wygra opozycja, i uzyska w do-
datku wysoką większość, będzie znów ak-
centować tożsamość Węgra-Europejczyka,
a nie ksenofoba; Węgra otwartego i tole-
rancyjnego, na którego religia nie wywiera
żadnego wpływu. Byłby to wzorzec od-
mienny od tego, który w obecnych wa-
runkach stanowiłby węgierską cząstkę
wielkiego projektu środkowoeuropejskiej
tożsamości. 
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Kto pierwszy zaczął mówić o Europie
Środkowej? Czy jako pojęcie urodziła
się ona najpierw w głowach geografów,
historyków czy polityków? 

W pierwszej kolejności Europa Środkowa
narodziła się – pierwociny tego widzimy
już w XIX wieku – w głowach literatów.
Jako pojęcie polityczne zaczęła funkcjo-
nować znacznie później, w wieku XX. To
pisarze stworzyli samą rozbudowaną,
ideowo-cywilizacyjną koncepcję „Europy
Środkowej”. Geografia natomiast w bardzo
niewielkim stopniu „dookreśla” Europę
Środkową. W moim osobistym przeko-
naniu tzw. granice fizyczne nijak się mają
do rozumienia tego regionu, określają go
w bardzo niewielkim stopniu. 

Czy to znaczy, że wszelkie definicje
geograficzne, jakie pojawiają się
w opracowaniach, za którymi stoją
akademicy bądź eksperci (np. związani

z Międzynarodową Unią Geograficzną),
które odwołują się do wododziałów,
dorzeczy bądź łańcucha Karpat, są ra-
cjonalizowaniem post factum, „dory-
sowywaniem” granic tworowi już
wcześniej zdefiniowanemu? 

Tak, w znacznej mierze tak. Podobnie
zresztą, na nieco większą skalę, ma się
sprawa z całą Europą jako kontynentem.
Europa przecież kontynentem w sensie
geograficznym nie jest – jest pewną cało-
ścią kulturową, cywilizacyjną, natomiast
geograficznie rzecz biorąc, ma tylko pewne
umowne granice. W przypadku Europy
Środkowej ta „umowność” sięga po prostu
znacznie dalej. 

Jest pan zdania, że jej granice okre-
ślane są aż tak arbitralnie? Zapytam
w takim razie w kontekście książki,
o której ostatnio głośno, wydanej po
20 latach w polskim przekładzie (i prze-

RaDoSłaW zEnDERoWSKi
Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW, 
kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Studiów
Europejskich – specjalizuje się w badaniu politycznego wymiaru
etniczności oraz odtwarzaniu i konstruowaniu narodowych
tożsamości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

W kwestii pierwszeństwa w budowaniu Europy Środkowej na horyzoncie
rysuje się nieusuwalne niemal napięcie między Polską a Niemcami. Mogę
mieć tylko nadzieję, że to nie będzie konfrontacyjne

Literaci zapisali pomysł na Europę
Środkową na serwetkach

z prof. Radosławem zenderowskim 
rozmawia Wojciech Stanisławski



żywającej tu drugą młodość) pracy
Larry’ego Wolffa „Wynalezienie Europy
Wschodniej” (Kraków, MCK, 2020). Jak
wiadomo Wolff, idąc tropem słynnego
już „Orientalizmu” Edwarda Saida, sta-
wia tezę, że pojęcie „Europy Wschod-
niej” zostało stworzone w Wieku Oświe-
cenia przez les penseurs, którzy loko-
wali „na Wschodzie” wszystko to, co
niejasne, niepoddane porządkowi ro-
zumu, despotyczne. Czy można mówić
o podobnym „wynalezieniu Europy
Środkowej”? 

Takie „opisywanie z zewnątrz” jest stale
obecne w myśli europejskiej. Ten „dyskurs
stygmatyzujący”, celnie opisany m.in.
przez Marię Todorovą, wspólny był wielu
pisarzom politycznym, którzy mieli po-
trzebę, by wyznaczyć ten limes europejski:
granicę, może nie styka się jeszcze bez-
pośrednio z Azją, ale niewątpliwie jest
granicą z czymś gorszym. W stosunku do
obszaru po drugiej stronie tej granicy jes-
teśmy w stanie budować swoje nieco
lepsze samopoczucie, poczuć się lepsi,
mądrzejsi, bardziej oświeceni…

Czy taki rozkład sił jest czymś stałym? 

Jeśli miałbym odnieść się do tego pytania
w kontekście ostatnich 30 lat to powie-
działbym, że tak konstruowana Europa
Środkowa jest raczej swego rodzaju
„ucieczką przed Wschodem”. To dyskurs,
który rozpoczął Milan Kundera: może na-
wet nie rozpoczął, ale nadał mu pewne
tempo. To on wskazał, że Europa Środ-
kowa – jakkolwiek pod pewnymi wzglę-
dami, szczególnie może biorąc pod uwagę
historię gospodarczą czy polityczną, jest
częścią Wschodu, to zarazem pod wzglę-
dem cywilizacyjnym, kulturowym, mo-
ralnym czuje się częścią Europy Zachod-

niej. Po 30 latach jesteśmy mimo wszystko
„pomiędzy”. A może nawet jest to szczę-
śliwe zrządzenie? Nie należy już niewąt-
pliwie do świata Wschodu rozumianego
jako domena „ciemnych sił”, od nienawiści
do despotyzmu. Nie należymy jednak
również do Zachodu, który w międzyczasie
podążył w zupełnie inną stronę niż – no
cóż, niż ta klasyczna „europejskość”, taka,
jaka była rozumiana przez nas, środko-
woeuropejczyków: ta, za którą oddawano
życie w Budapeszcie w roku 1956, w obro-
nie której protestowano w Pradze w roku
sześćdziesiątym ósmym i którą to Europę
głoszono podczas strajków w Polsce w la-
tach 80. 

Za chwilę wrócę do czasów całkiem
współczesnych, ale przedtem wrócę
jeszcze na chwilę do korzeni, myśląc,
że zupełnie czym innym była Europa
Środkowa wyobrażona w początku XIX
wieku w porównaniu z tą, o której mó-
wiono i myślano w sto i w dwieście lat
później. Osadźmy zatem ten koncept
trochę mocniej w czasie. Dotąd po-
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wiedzieliśmy o Kunderze jako o ojcu-
założycielu mitu środkowoeuropejskie-
go. Czy rzeczywiście był pierwszy?
Od którego momentu, opisując obszar
dzisiejszej Europy Środkowej, myśli-
ciele wyszli poza opłotki państw,
księstw, królestw, ewentualnie impe-
riów (jak Austro-Węgry) i zaczęli mówić
o regionie, szukać jakichś wspólnych
mu cech? 

Myślę, że doskonałą cezurą czasową jest
tu Kongres Wiedeński (1815). To kanclerz
Metternich, autor skrzydlatej frazy „Azja
zaczyna się na Landstrasse”, przyczynił
się do rozumienia Europy Środkowej jako
czegoś „poza”. Ale nie chodzi tylko o frazę:
koniec wojen napoleońskich i Kongres to
czas, kiedy zaczyna się kształtować no-
woczesne państwo austriackie. To się
ostatecznie nie udało: Austria, dawna Au-
stria nigdy nie stała się takim nowoczes-
nym państwem, jakim była Francja, czy
Prusy, czy, bardziej może nawet, Wielka
Brytania. Była reliktem i pozostała nim
do roku 1918, co zresztą jest jednym
z wielu powodów, dla których wspominana
jest z takim sentymentem w różnych czę-
ściach Europy Środkowej, od Małopolski
po Chorwację i Bukowinę. Za początek
możemy więc uznać rok 1815. A koncepcja
dojrzała, politologiczna? Ta narodziła się,
za sprawą Friedricha von Neumanna, do-
kładnie w sto lat później, w roku 1915 –
i ma już posmak inny, imperialny, po-
zbawiony „wiedeńskiej urody”. Europa
Środkowa w wydaniu austriackim jest
jednym wielkim bałaganem, a przynaj-
mniej – tolerowanym chaosem, który ma
w sobie jednak zarazem coś pięknego.
Nie ma w niej przymusu i hiperregulacji,
która pojawia się w wydaniu pruskim.
Ten pruski koncept, pewnie również ze
względu na okoliczności, czyli trwającą,

również na terytorium Mitteleuropy, Wiel-
ką Wojnę, ma już wyraźne zabarwienie
militarystyczne, imperialistyczne, kolo-
nizatorskie. 

Zanim od Neumanna przejdziemy do
Kundery: czy sądzi pan, że godne od-
notowania jest to, co w „myśli środ-
kowoeuropejskiej” wydarza się między
rokiem 1915 a latami 80. XX wieku?
Myślę o planach „federacji polsko-
czechosłowackiej”, o refleksjach nad
Międzymorzem, obecnych przecież nie
tylko w kręgach piłsudczyków. Czy
wniosły one coś do naszego rozumie-
nie tego obszaru i jego odmienności? 

Okres międzywojenny to – jeśli idzie
o Europę Środkową – przede wszystkim
czas pewnej rywalizacji, politycznej i kon-
cepcyjnej, między Polską a Czechosłowacją.
Ostrość tej rywalizacji skazywała ideę Eu-
ropy Środkowej na niebyt. Te koncepcje
nie miały szans w wykonaniu wszystkich
tych tzw. małych narodów, ściśniętych
między Niemcami a Rosją. A kiedy druga
wojna światowa uświadomiła nam, pod
jak wielką jesteśmy presją – było już
trochę za późno. Konfederacja Polsko-
Czechosłowacka? Myślę, że nawet, jeśli
zaistniałyby sprzyjające warunki (ale o ja-
kich „sprzyjających warunkach” można
mówić podczas II wojny światowej?) nie
miałaby ona przez dłuższy czas racji bytu,
dlatego że Polacy, Czechosłowacy (oraz,
co ważne – Czesi i Słowacy!) mieli zupełnie
odmienne wizje Europy Środkowej. Nasza,
polska wizja była bardzo mocno otwarta
na Wschód. Była też pewną wizją „cywi-
lizacyjną”, kontynuacją idei jagiellońskiej.
Tymczasem to, co mieli w głowach Czesi,
Słowacy czy nawet Węgrzy – to była
pewna próba zagospodarowania basenu
dunajskiego. 
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Mija 30 lat i następuje prawdziwy „wy-
syp” autorów, obecnych dziś w anto-
logiach myśli środkowoeuropejskich –
od Kundery, przez Josefa Kroutvora
po Maricę Bodrožić. Czy wśród tych
dwóch, trzech tuzinów myślicieli do-
strzega pan jakiś konkret polityczny,
czy raczej można mówić o świadomo-
ści jednoczącej nas, Środkowoeuo-
pejczyków, opresji i tożsamości kul-
turowej? 

Powiedziałbym, że autorzy, o których mó-
wimy, świadomie stronią od konkretów.
Ale też rozumiem ich: rzeczywiście, poli-
tyką nie bardzo da się budować Europy
Środkowej. Można ją rekonstruować czy
budować tylko w oparciu o pewne wartości
kulturowe. Innymi słowy, Europa Środ-
kowa doskonale sprawdza się jako poro-
zumienie intelektualistów… Myślę też, że
właśnie przy okazji namysłu nad tym re-
gionem odżywa mit inteligencji środko-
woeuropejskiej, inteligencji, która jest
w stanie nadawać pewien rytm historii,
który ostatecznie przełoży się na politykę.
Takie poczucie, takie nadzieje żywił choćby
Vaclav Havel; również Adam Michnik,
jak sądzę, był przekonany, że to da się
jakoś „poukładać politycznie”. Rok 1989
dość drastycznie zweryfikował te plany:
czym innym jest wspólnota literatów, za-
pisujących swoje pomysły na serwetkach,
a czym innym realna polityka, w której
rządzą zupełnie inne prawa. 

No tak, na Kunderze można zbudować
„Zeszyty Literackie” czy kwartalnik
„Kafka”, ale nie V4… A skoro jesteśmy
już blisko czasów współczesnych, py-
tanie o myśliciela z zupełnie innej szuf-
lady niż wyżej przywoływani, który
jednak dostarczył niemało „drożdży”
projektom środkowoeuropejskim: my-

ślę o George’u Friedmanie i jego wiz-
jach „Polski jako potęgi regionalnej”?
Czy ten koncept sprzed kilku lat na-
pędza jeszcze nadzieje polityków? 

Myślę, że po trzech dekadach doświadczeń
realnej polityki jesteśmy trochę mądrzejsi,
a jednocześnie zmieniła się sytuacja w Eu-
ropie. Zachód nie jest już synonimem ta-
kiej trwałości, jak na przełomie XX i XXI
wieku. Pojawiło się poczucie, że my też
możemy być podmiotem. 

Zgoda, istnieje świadomość nie tyle
może „wyczerpywania się” Zachodu,
ile dyskusyjności, nieoczywistości jego
propozycji. Pytanie, czy w takiej sy-
tuacji Europa Środkowa posiada po
pierwsze, wolę polityczną, po wtóre,
potencjał polityczny i gospodarczy,
żeby tworzyć „swoją” formację – w peł-
ni odrębną lub autonomiczną? 

Kluczową rolę odegrają, jak zwykle, Nie-
mcy. Są one, w moim przekonaniu, pań-

17

THINKZINE, nr 4(130)/2021, kwiecień 2021 www.nowakonfederacja.pl

Europa Środkowa

w wydaniu austriackim jest

jednym wielkim bałaganem,

a przynajmniej –

tolerowanym chaosem,

który ma w sobie jednak

zarazem coś pięknego. nie

ma w niej przymusu

i hiperregulacji, która

pojawia się w wydaniu

pruskim



stwem par excellence środkowoeuropej-
skim. Owszem, uciekły do Europy Za-
chodniej, oddaliły się od Europy Środko-
wej, albo inaczej – zostały z niej wypchnię-
te. Niemcy podjęły taką próbę po drugiej
wojnie światowej, kojarząc obszar środ-
kowoeuropejski z klęskami, winami, prze-
kleństwami, czymś, co zhańbiło Niemcy. 

Przeniesienie stolicy do Berlina było
w moich oczach takim symbolicznym po-
wrotem do Europy Środkowej – i myślę,
że niemała część niemieckich polityków,
ludzi kultury ma poczucie, że to ten region
jest ich „szerszą ojczyzną”, nie Europa
Zachodnia. Pytanie tylko, w jakim stopniu
my się tutaj pomieścimy – to znaczy, na
ile poszczególne narody i państwa będą
umiały budować tą przestrzeń. Myślę, że
w kwestii pierwszeństwa w budowaniu
Europy Środkowej na horyzoncie rysuje
się nieusuwalne niemal napięcie między
Polską a Niemcami. Mogę mieć tylko na-
dzieję, że to nie będzie konfrontacyjne,
że przynajmniej część niemieckich elit
przyłączy się do wspólnych wysiłków. 

Czy rzeczywiście widać taki potencjał
i gotowość po stronie niemieckiej?
W ostatnich latach na plan pierwszy
wybijał się szereg projektów o „ostrzu
antyamerykańskim”, podejmowanych
we współpracy z Paryżem i nie tyl-
ko… Co mogłoby popchnąć Berlin
w stronę Bugu i Dunaju? Czy nadcho-
dząca zmiana pokoleniowa i wygrana
Zielonych?

Myślę, że Niemcy są przede wszystkim
do bólu pragmatyczne i że już przed kilku
laty zauważyły zmieniający się wolumen
obrotów handlowych: między Berlinem
a krajami V4 jest on dziś większy niż
między Berlinem a Paryżem. Decyduje
ekonomia, a ta się prędko nie zmieni –
a jeśli, to na korzyść Wyszehradu. To
pierwszy argument – a drugi to ta doko-
nująca się, przynajmniej częściowo, wy-
miana elit. Może ona pozwolić na prze-
stawienie wektorów niemieckiej polityki.

Jest to możliwe szczególnie w sytuacji,
gdy Niemcy zauważyły, że w ostatnich
latach zagapiły się – co najmniej dwu-
krotnie. Po raz pierwszy, kiedy zaczęły
się naśmiewać z Wyszehradu – w duchu
„z tego nic nie będzie”. A jednak udało
się, coś wyszło i trwa przez 30 lat. To
przeoczenie było porażką. Po raz drugi
Niemcy zagapiły się, gdy zlekceważyły
inicjatywę Trójmorza. Wiele wskazuje na
to, że tak łatwo do grobu jej się nie da
położyć, mimo, że i Chiny, i Rosja, i Turcja
by sobie tego życzyły. To już nabiera pew-
nej dynamiki. To, że same Niemcy chcą
dziś dołączyć do tej inicjatywy jest wyjąt-
kowo znaczące. 

Kto wie, czy nie jest to bardziej obie-
cujące, mimo pojawiających się napięć,
niż wiele obecnych od lat w obiegu,
antykwarycznych już nieraz „mitologii
Intermarium”? Bardzo dziękuję za roz-
mowę. 
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Czy istnieje coś takiego jak wspólna
tożsamość środkowoeuropejska? 

Europa Środkowa zaczęła się rozwijać
jako podmiot kulturowo-polityczny na
początku XIX wieku, a ściśle – po Kon-
gresie Wiedeńskim. Jej rdzeniem stało
się powstałe niedługo wcześniej Cesarstwo
Austrii (później Austro-Węgry). Kształ-
towała się – krótko mówiąc – w uścisku
między Austrią, Rosją i Imperium Osmań-
skim. Jej specyfika wynika z faktu, że
państwo austro-węgierskie znajdowało
się pomiędzy Zachodem a Wschodem,
a jednocześnie dokonywało ekspansji na
terytoria nieobjęte wpływami tradycji za-
chodniej (częściowo Galicja, ale także Bu-
kowina, Bośnia i Hercegowina…). 

Nie sposób krótko podsumować pro-
cesów, jakim podlegał ten obszar w XIX
i XX wieku. Chciałbym jednak przypo-
mnieć o wspólnym losie narodów Europy
Środkowej, zjednoczonych i pochłoniętych

przez imperium sowieckie po 1945 roku.
Pojęcie „Europy Środkowej”, w takim
znaczeniu, w jakim używał go Milan Kun-
dera, nie oznacza, że kraje te tworzą jakąś
wyjątkową i oryginalną wspólnotę kultu-
rową czy cywilizacyjną. Przecież intelek-
tualiści tych państw (bo przed 1989 rokiem
nie mieliśmy prawdziwych polityków)
starali się udowodnić, że choć byliśmy
sowieckimi guberniami, to jednak, jeśli
chodzi o tradycję, nie jesteśmy Wschodem,
lecz wciąż Zachodem! Miało to wpływ na
narodową autorefleksję Europy Wschod-
niej, na przykład na Białorusi i Ukrainie –
obecnie prawie nikt tam nie chce być
„Europą Wschodnią”, bo samo to okre-
ślenie nosi piętno orientalnego barba-
rzyństwa.

Maciej Szymkiewicz w swoim tekście
pisze: „Z tożsamością środkowoeu-
ropejską jest jak z Bogiem u Voltaire’a.
Nawet jeśli nie istnieje, powinna zostać

PEtR HLaváčEK
Historyk, filozof i publicysta, profesor Uniwersytetu Karola w Pradze.
Pracował m.in. w Centrum Historii i Kultury Europy Środkowo-
Wschodniej w Lipsku w Niemczech (2001–2007). 
Od 2008 roku kieruje Collegium Europaeum na Uniwersytecie
Karola i Czeskiej Akademii Nauk.

W świecie, w którym budzą się demony imperializmu rosyjskiego, chiń-
skiego, tureckiego czy perskiego, ważne jest pielęgnowanie w Europie
Środkowej wspólnego, zachodniego patriotyzmu

Europa Środkowa jest częścią zachodu

z Petrem Hlaváčkiem 
rozmawia jarema Piekutowski



wymyślona” – taka tożsamość pozwoli
narodom Europy Środkowej na nieza-
leżność i podmiotowość. Czy zgadza
się pan z tak postawioną tezą? 

Dla mnie osobiście esej Macieja Szym-
kiewicza jest mocno inspirujący i prowo-
kujący, w dobrym tego słowa znaczeniu.
Z drugiej strony nie podzielam jego za-
sadniczej tezy, a co więcej – proszę wy-
baczyć – uważam ją za potencjalnie nie-
bezpieczną. Konstrukcja „Europy Środ-
kowej” jako swoistego bytu pomiędzy Za-
chodem a Wschodem przypisuje nam rolę
czegoś w rodzaju „trzeciej europejskiej
alternatywy”. Tymczasem Europejczycy
Środkowi – przez swoje doświadczenie
historyczne i fundamenty kulturowe –
od średniowiecza do dziś są częścią Za-
chodu. Z pewnością nie jesteśmy czymś
pomiędzy Zachodem a Wschodem! Środ-
kowoeuropejskość można porównać do
skandynawskiej czy śródziemnomorskiej
tożsamości regionalnej, które współtworzą
barwną mozaikę różnorodności świata
europejskiego i – ogólnie – zachodniego.
W dzisiejszym, zglobalizowanym świecie,
w którym budzą się demony imperializmu
rosyjskiego, chińskiego, tureckiego czy
perskiego, niezwykle ważne jest – i w to
absolutnie wierzę – pielęgnowanie wspól-
nego, zachodniego patriotyzmu. Bądźmy
patriotami Zachodu i świadomie podtrzy-
mujmy jego poczucie wolności!  

Jak ocenia pan obecne relacje między
państwami Europy Środkowo-Wschod-
niej? 

Nie chcę powierzchownie moralizować,
ale wydaje mi się, że kontakty między
krajami Europy Środkowej (kulturalne,
intelektualne, polityczne) są niewystar-
czające – za mało się znamy! Ale dotyczy

to także relacji z krajami Europy Zachod-
niej. Powoduje to poważne konsekwencje
polityczne, ponieważ rozbieżności
i sprzeczności w obszarze pamięci histo-
rycznej (i jednostronnie interpretowane
animozje) osłabiają całą Europę – na
przykład rozbieżna ocena nazistowskiej
i sowieckiej totalitarnej i imperialistycznej
ekspansji w XX wieku. 

Co sądzi pan o takich instytucjach jak
Grupa Wyszehradzka? Czy mogą się
one przyczynić do lepszej współpracy
na tym obszarze?

Grupa Wyszehradzka jest czymś w rodzaju
„małej Europy Środkowej”, ale moim zda-
niem – ona nie działa. Obawiam się, że
Polska wykorzystuje ją jedynie instru-
mentalnie, podobnie jak Węgry. Sytuację
na Słowacji i w Czechach można by po-
równać do statków morskich, żeglujących
bez kapitana, przy czym czeski statek
został już częściowo opanowany przez
„prorosyjskich piratów”. Kraje V4 powinny
jeszcze bardziej dbać o wzajemne uznanie
i pluralizm pamięci historycznej, nawet
jeśli jej elementem bywa, niestety, to-
ksyczna tradycja autorytarnego państwa
narodowego. I co prawda o polską de-
mokrację się nie martwię, ale droga obrana
przez Węgry – czyli budowanie wspólnoty
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raczej na zasadach etnicznych niż oby-
watelskich, a do tego flirt z rewizjonis-
tyczną Rosją – jest moim zdaniem o wiele
bardziej niebezpieczna, niż się wydaje.
Być może V4 jest już anachronizmem
i należy szukać nowych form współpracy
(i kultywowania wspólnej pamięci histo-
rycznej) – na przykład z Austrią i Nie-
mcami, a poza UE – z Ukrainą.

Czy powinniśmy łączyć się w koalicję,
by zyskać silniejszy głos w Unii Euro-
pejskiej? Na przykład w formie Trój-
morza – czy ten pomysł ma sens, czy
też, jak twierdzą jego przeciwnicy, jest
mrzonką?

W Polsce jest tradycja konstruowania
„bloków alternatywnych”, wspomnijmy
choćby międzywojenny projekt Między-
morza. Można w nim wyczuć zarówno
pewną nostalgię za minionym polskim
imperium, jak i uzasadnioną ambicję sta-
nia się regionalną potęgą. A już na pewno
ten pomysł nawiązuje do obaw, że Polska
i Europa Środkowo-Wschodnia staną się
niepodmiotowe, będą „wędliną w kanapce”
między Niemcami/Europą Zachodnią
a Rosją z jej rosyjskim światem. Wizja
Trójmorza będzie miała sens tylko jeśli
będzie wzmacniać geopolityczną wytrzy-
małość Europy i Zachodu. Innymi słowy:
nie powinna to być kolejna grupa lob-
bystów, ale pomysłowe uzupełnienie mo-
zaiki różnych inicjatyw UE i NATO. Dla-
tego ważne jest, by w inicjatywie Trójmorza
znaleźli się strategiczni partnerzy z klu-
czowych krajów Zachodu – Niemiec, USA,
ale także np. Wielkiej Brytanii.

Czy pana zdaniem możliwa jest auto-
nomiczna polityka wschodnia państw
takich jak Polska i Czechy (przede
wszystkim względem Rosji, Ukrainy

i Białorusi), czy też powinniśmy wpi-
sywać się w nurt polityki zachodniej?

Jak już mówiłem, Polska i Czechy są
częścią cywilizacji zachodniej. Zachód nie
jest tożsamy z Europą Zachodnią i światem
anglosaskim. W tym sensie zarówno Pol-
ska, jak i Czechy uczestniczą w tworzeniu
zachodniego dyskursu geopolitycznego,
a zatem powinny aktywnie identyfikować
i kształtować jego trendy (a Polska – taka,
jaką widzę z zewnątrz – odnosi w tym za-
kresie spore sukcesy). W niektórych seg-
mentach polityki krajowej naszym obo-
wiązkiem jest tworzenie własnej, auto-
nomicznej polityki międzynarodowej –
możemy wspierać obywatelskie inicjatywy
demokratyczne na Białorusi i wśród bia-
łoruskiej emigracji, możemy rozwijać
współpracę (polityczną, akademicką, wy-
wiadowczą, a nawet wojskową) z Ukrainą
itd. 

W ramach UE powinniśmy być znacz-
nie bardziej ofensywni w prezentowaniu
swojego stanowiska wobec Rosji (choć
reprezentacja czeskiego rządu z prezy-
dentem Zemanem na czele jest obecnie
serwilistycznie prorosyjska), a przede
wszystkim powinniśmy tworzyć koalicje
interesów promujące określone projekty
na poziomie NATO i UE. Ważnym narzę-
dziem jest także Partnerstwo Wschodnie,
choć ostatnio przeżywa ono pewien kryzys.
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Środkowoeuropejskość

można porównać do

skandynawskiej czy

śródziemnomorskiej

tożsamości regionalnej



Redefinicja tego europejskiego „programu
sąsiedztwa” ma duży potencjał i mogłaby
być w interesie Polski i Czech.

W wywiadzie dla „Teologii Politycznej”
powołuje się pan na esej Milana Kun-
dery pt. „Zachód porwany albo tragedia
Europy Środkowej”. Kundera w tym
eseju wskazuje, że Europa Środkowa
niegdyś miała ogromny wpływ na cały
kontynent, jednak została „porwana”
na wschód ze względu na komunizm.
Czy odzyskanie tego wpływu jest moż-
liwe teraz, po 76 latach od „porwania”,
gdy tak bardzo zwiększył się dystans
gospodarczy i społeczny między pań-
stwami Europy Zachodniej a Europą
Środkową i Wschodnią?

Europa Środkowa i Wschodnia to nie
tylko wschodnie skrzydło Europy, ale całej
cywilizacji zachodniej. W istocie kraje
takie jak Polska, Czechy, Słowacja, Węgry,
a także kraje bałtyckie itp. mogą być po-
strzegane jako mentalne peryferie Zacho-

du. Peryferie zawsze stanowiły ważne la-
boratoria kulturowo-polityczne. Dotyczy
to także naszych krajów, które mają bez-
pośrednie doświadczenia z odmiennością
cywilizacyjną, czy to z euroazjatycką (pra-
wosławną i postsowiecką) Rosją, czy
islamską Turcją. Dla Europy Zachodniej
czy USA będzie cenne i kształcące, jeśli
będziemy obstawać przy tym, że jesteśmy
częścią politycznego Zachodu. W ten spo-
sób będziemy uczestniczyć w „zachodnim
wielogłosie”. Jednocześnie nie powinniśmy
zapominać, że jako wschodnie peryferie
Zachodu jesteśmy oknem na świat dla
tych państw europejskich, dla których
Europa i Zachód wciąż pozostają przed-
miotem pożądania. Mam tu na myśli
przede wszystkim Ukrainę, ale także Gruz-
ję czy Macedonię Północną. Takie stano-
wisko, mówiące, że Zachód nie jest po-
strzegany tylko jako dekadencki i upadły,
ale jako nośnik człowieczeństwa, demo-
kracji, wolności i dobrobytu, może stać
się nowym źródłem pewności dla całej
zachodniej cywilizacji.
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Według prognoz, do 2050 roku ludność
Afryki wzrośnie mniej więcej dwukrotnie
i będzie wynosić 2,5 miliarda – co czwarty
mieszkaniec Ziemi będzie mieszkał na
Czarnym Kontynencie. Jeśli państwa af-
rykańskie nie znajdą sposobu na poprawę
poziomu życia i stworzenie odpowiedniej
liczby miejsc pracy, to czekają nas w związ-
ku z tym kolejne potężny kryzysy – poli-
tyczne, militarne, zdrowotne, migracyjne
czy społeczne. Obecnie najskuteczniejszy
pomysł na partycypację w rozwoju Afryki
mają Chińczycy, którzy poza swoimi in-
teresami gospodarczymi, zabezpieczają
swoje interesy polityczne, a także uzależ-
niają od siebie elity polityczne. Czy to
neokolonializm 2.0? Czy Afryka stała się
kolejnym obszarem rywalizacji między-
narodowej? I czy Polska ma jakąkolwiek
przewagę konkurencyjną do wykorzystania
na tym kontynencie?

Afryka rośnie

Problemy Afryki nie zmieniają się od lat.
Choć w czasach COVID-19 kontynent pod

względem zdrowotnym radzi sobie całkiem
nieźle (polecam tekst Pawła Średzińskiego
opublikowany na łamach „NK”), to pan-
demia będzie miała opłakane skutki dla
gospodarki. Dotyczy to zwłaszcza tych
krajów, dla których istotną branżą jest
turystyka. Z drugiej strony wiele państw
afrykańskich dynamicznie rozwija się
(sześć na dziesięć najszybciej rozwijających
się państw w 2018 roku to kraje afrykań-
skie). Poprawia się jakość ochrony zdrowia,
a co za tym idzie – stan zdrowia miesz-
kańców, np. zmniejsza się znacznie śmier-
telność noworodków. Mieszkańcy Czar-
nego Kontynentu – bardzo powoli, ale
systematycznie – poprawiają swoją sy-
tuację materialną (chociaż nadal większość
wydatków gospodarstwa domowego sta-
nowi żywność, relatywnie droga w po-
równaniu z cenami w Europie).

Hans Rosling w swojej słynnej książce
„Factfulness. Dlaczego świat jest lepszy
niż myślimy, czyli jak stereotypy zastąpić
realną wiedzą” nawiązuje często do Afryki
i porównuje ją do… Szwecji. Nie kwestio-
nując bardzo trudnej sytuacji w Afryce,

PatRyK GoRGoL
Prawnik z doświadczeniem managerskim w branży nieruchomości

Od dwudziestu lat Chiny prowadzą ekspansywną politykę w Afryce. Stany
Zjednoczone, Europa (w tym Polska) powinny zadać sobie pytanie, czy to
właśnie Czarny Kontynent nie jest dla nich szansą na zmianę łańcuchów
dostaw

chiny w afryce. neokolonializm 2.0 
i szansa dla Polski

https://nowakonfederacja.pl/afryka-radzi-sobie-lepiej/
https://nowakonfederacja.pl/afryka-radzi-sobie-lepiej/


przedstawia jednak systematyczny rozwój
poszczególnych państw i poprawę w wielu
dziedzinach życia np. wskazując, że poziom
zdrowia i zamożności w Zambii w 2017 r.
odpowiada Szwecji z 1921 r., a poziom
Egiptu z 2017 r. jest wyższy niż poziom
Szwecji z 1975 r. Prognozy wskazują też,
że państwa afrykańskie będą się dalej
rozwijały. Poprawie ulegać będzie orga-
nizacja rolnictwa, następuje szybka urba-
nizacja i industrializacja. Prawdopodobnie
nastąpi rozwój słabiutkiej obecnie klasy
średniej. W tych procesach należy upat-
rywać szans na szybsze odrabianie strat,
jednak nie będzie to możliwe bez miliar-
dowych inwestycji, i bez dobrego rządze-
nia, które przynajmniej częściowo ogra-
niczy problemy takie jak wszechobecna
korupcja czy marnotrawstwo zasobów.

Co Chińczycy widzą w Afryce?

Od dwudziestu lat Chińczycy intensyfikują
swoją politykę wobec Afryki. Co prawda
nie wydaje się ona najważniejszym kie-
runkiem chińskiej ekspansji polityczno-
gospodarczej, ale Pekin wie, czego po-
trzebuje od Afryki, i co może zaoferować
w zamian.

W Afryce znajdują się surowce ener-
getyczne (pochodzi stamtąd ok. 25% chiń-
skiej ropy naftowej oraz gazu) oraz rzadkie
metale. Eksport surowców stanowi olbrzy-
mią część dochodów takich państw jak
m.in. Sudan, Angola, Algieria, Demokra-
tyczna Republika Konga czy Nigeria.
W związku z szybkim rozwojem i energo-
chłonnością swojej gospodarki, Chiny po-
trzebują zabezpieczenia dostaw surowców
energetycznych. Doskonale tłumaczy to
chociażby ostatnie działania Pekinu na
Bliskim Wschodzie (np. umowa o part-
nerstwie z Iranem). Z tego wynika także
konieczność aktywnej polityki w Afryce.

Państwa wschodniej Afryki położone
są przy morskiej trasie handlowej bieg-
nącej z Chin do Europy przez Kanał Sueski.
Chińczycy zainteresowani są posiadaniem
jak największych wpływów w tym miej-
scu – zwłaszcza w celu zabezpieczenia
kluczowego szlaku handlowego. W związku
z tym uczestniczą w międzynarodowych
misjach antypirackich, a także założyli
bazę wojskową w Dżibuti, malutkim pań-
stwie położonym na wschodzie Afryki,
nad Morzem Czerwonym i przy Zatoce
Adeńskiej. Co ciekawe, w tym samym
państwie bazy posiadają tez Amerykanie,
Francuzi, Japończycy, Hiszpanie i Włosi. 

W bezpośrednich inwestycjach zagra-
nicznych w Afryce Chińczycy około 2014 r.
prześcignęli Amerykanów. Wraz z kredy-
tami na Czarnym Kontynencie pojawiły
się chińskie firmy państwowe budujące
infrastrukturę oraz pracownicy. Średnio
ok. 200 000 rocznie Chińczyków pracuje
przy inwestycjach, a w ujęciu łącznym,
obecnie Afrykę może zamieszkiwać od
1 do 2 milionów Chińczyków. Podmioty
z Państwa Środka inwestują w różne ga-
łęzie gospodarki – w tym w handel, tury-
stykę i telekomunikację (m.in. Huawei
czy ZTE). Wszystko wskazuje na to, że
Chiny bez problemu opanują rynek afry-
kański w tej ostatniej branży. W takich
warunkach rozwój infrastruktury jest za-
równo w interesie państw Afryki, jak
i Chińczyków. Do tej pory udało się zrea-
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Sześć na dziesięć najszybciej

rozwijających się państw
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afrykańskie
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lizować m.in. magistralę kolejową Mom-
basa-Nairobi oraz nową linię kolejową
łączącą Addis Abebę (stolica Etiopii) ze
wspomnianym Dżibuti. Działania chińskie
wykreowały setki tysięcy, jeżeli nie miliony
miejsc pracy stworzonych dla Afrykań-
czyków. Afryka to też miejsce, do którego
można w przyszłości przenosić miejsca
produkcji, ponieważ afrykański pracownik
jest już dużo tańszy od chińskiego. 

Nowy kolonializm?

Oferta chińska jest z punktu widzenia af-
rykańskich przywódców – w większości
rządzących w sposób niedemokratyczny –
dużo bardziej atrakcyjna niż oferta po-
chodząca z Zachodu, ponieważ Chińczycy
deklarują brak jakiejkolwiek ingerencji
w sprawy wewnętrzne państw. De facto
wspierają przywódców np. sprzedając mu
broń. Wszechobecna korupcja nie jest dla
Chińczyków problemem, nie mówiąc już
o prawach człowieka czy kwestiach trans-
formacji politycznej. Chińczycy zatem
mogą korumpować elity polityczne, zdo-
bywać kontakty i kontrakty, a jednocześnie
przyczyniać się do wzrostu gospodarczego
w Afryce. Dzięki swojej mocnej pozycji
są w stanie zapewnić wsparcie i polityczną
ochronę swojemu biznesowi. Oczywiście,
raz na jakiś czas media obiega informacja
o tym, w jak dramatycznych warunkach
pracują afrykańscy pracownicy przy chiń-
skich inwestycjach, czy o ich szkodliwym
wpływie na środowisko – ale w tych spra-
wach mało komu zależy na rozgłosie. Wią-
że się to z kilkoma niebezpieczeństwami,
które mogą wystąpić w przyszłości.

Po pierwsze, Chińczycy często udzielają
kredytów pod zabezpieczenie w postaci
towarów eksportowych lub strategicznych
przedsiębiorstw (uczciwie trzeba dodać,
że często umarzają pożyczki w całości lub

w części). Istnieje obawa, że w którymś
momencie zaczną przejmować co cen-
niejsze strategiczne aktywa. Oczywiście
przejmowanie strategicznych zasobów
w Afryce nie jest niczym nowym. To samo
w przeszłości robili Amerykanie czy Eu-
ropejczycy. Amerykańskie czy europejskie
koncerny inwestujące w Chinach także
nie stały na pierwszej linii frontu w walce
o prawa pracownicze chińskich robotni-
ków. Pewne jest jednak, że chińska eks-
pansja gospodarcza przynosi ryzyko nie-
korzystnych skutków w przyszłości, gdyż
długoterminowo ustawia poszczególne
państwa afrykańskie w roli klienta.

Po drugie, już dziś prawie 80% eks-
portu z Afryki Subsaharyjskiej do Chin
to surowce naturalne. W zamian za nie
Chińczycy zalewają afrykańskie rynki
swoimi tanimi produktami. Państwa nie-
posiadające surowców naturalnych w za-
sadzie nie eksportują do Chin. Z punktu
widzenia Pekinu to bardzo korzystna
struktura wymiany. Jednak nie rozwiązuje
to żadnych problemów Afryki (takich jak
brak rozwiniętego przemysłu i miejsc pra-
cy), a ponadto w ten sposób państwa eks-
portujące surowce uzależniają się od Pe-
kinu.

Po trzecie, spore obawy budzi także
możliwość przejęcia rynku telekomuni-
kacyjnego przez Chińczyków. Z jednej
strony pozwala to na dynamiczny rozwój
branży, z drugiej – może wiązać się z wej-
ściem w posiadanie wrażliwych danych
o mieszkańcach, może umożliwić ich in-
wigilację czy sprzedaż takiej technologii
przywódcom państw afrykańskich.

Po czwarte, chińska oferta kredytów
i inwestycji uzależnia afrykańskie elity
polityczne od Chin, co umożliwia tworzenie
warunków do dalszej ekspansji gospo-
darczej i realizację celów politycznych.
Chińczycy inwestują również w „odpo-

25

THINKZINE, nr 4(130)/2021, kwiecień 2021 www.nowakonfederacja.pl

https://www.coface.com/content/download/158338/2608342/file/Panorama_11-2017_China-Africa_EN_HD.pdf
https://www.coface.com/content/download/158338/2608342/file/Panorama_11-2017_China-Africa_EN_HD.pdf
https://www.coface.com/content/download/158338/2608342/file/Panorama_11-2017_China-Africa_EN_HD.pdf
https://edition.cnn.com/interactive/2018/08/world/china-africa-ethiopia-manufacturing-jobs-intl/
https://edition.cnn.com/interactive/2018/08/world/china-africa-ethiopia-manufacturing-jobs-intl/
https://edition.cnn.com/interactive/2018/08/world/china-africa-ethiopia-manufacturing-jobs-intl/
https://edition.cnn.com/interactive/2018/08/world/china-africa-ethiopia-manufacturing-jobs-intl/


wiednią” edukację Afrykańczyków, za-
pewniając im parędziesiąt tysięcy miejsc
na swoich uczelniach. Ta oferta skierowana
jest m.in. do wojskowych. Przyszłe elity
afrykańskie mają znać Chiny i je rozu-
mieć.

Pekin realizuje więc w Afryce prze-
myślaną strategię. Ma jasno sprecyzowane
cele, wie, jakie zasoby chce uzyskać i jaką
pozycję osiągnąć przy wykorzystaniu naj-
nowszych technologii. Ta oferta zapewnia
Chińczykom dominację i ustawia ich w roli
nowych kolonizatorów, penetrujących
gospodarkę i zapewniających ochronę
własnych interesów politycznych.

Pora na kontratak w Afryce!

Rola Stanów Zjednoczonych, jak i po-
szczególnych państw europejskich w Af-
ryce stopniowo się zmniejsza, choć nadal
pozostają one ważnymi graczami. Unia
Europejska – jako całość – jest dla Afryki
większym partnerem handlowym niż Chi-
ny. Amerykanie zainwestowali tam dzie-
siątki miliardów dolarów i uczestniczą
w kluczowych projektach infrastruktu-
ralnych – na przykład na odcinku Mom-
basa-Nairobi, gdzie Chińczycy budują ma-
gistralę kolejową, powstaje też autostrada
finansowana z pieniędzy pożyczonych od
banku amerykańskiego. Ani Europa, ani
USA nie mają jednak skutecznej kontr-
strategii do zastosowania w Afryce w celu
zrównoważenia działań Chin. Co więcej,
chińskie zaangażowanie ma – chociażby
z punktu widzenia Unii Europejskiej –
również pozytywne strony, takie jak czę-
ściowe przejęcie odpowiedzialności za
stabilność Czarnego Kontynentu. Olbrzymi
przyrost naturalny w Afryce tworzy bo-
wiem wielkie ryzyko. Jeżeli nie zostaną
stworzone lepsze warunki do życia dla
kolejnego miliarda ludzi, to kolejne kon-

flikty i fale migracji będą kwestią czasu.
Już teraz Afrykańczycy szturmują Morze
Śródziemne, chcąc za ostatnie pieniądze
dostać się do Europy.

Jak wspomniałem, Afryka upatruje
nadziei w urbanizacji i industrializacji.
Europa i Stany Zjednoczone powinny
więc zadać sobie pytanie, czy to właśnie
Czarny Kontynent nie jest dla nich szansą
na zmianę łańcuchów dostaw. Pytanie to
jest istotne zwłaszcza w momencie, w któ-
rym Unia Europejska zapowiada przyjęcie
nowej strategii wobec Afryki. 

Pandemia COVID-19 obnażyła uza-
leżnienie świata od Chin jako fabryki,
która może nagle przestać produkować –
na przykład z przyczyn politycznych. Prze-
niesienie części produkcji z USA i Europy
do państw afrykańskich byłoby dla tych
ostatnich impulsem do rozwoju. Mogłoby
być opłacalne dla przedsiębiorstw i państw
Zachodu z politycznego punktu widzenia.
Afrykańczycy zdają sobie sprawę z sukcesu
gospodarczego Zachodu, a najważniejszym
ich celem jest podwyższenie poziomu
życia, więc oferta Europy i USA może być
dla nich atrakcyjna. O ile przy chińskiej
strategii efekt ten może być niejako osiąg-
nięty przy okazji, o tyle w przypadku pań-
stw zachodnich mogłoby to być jedno
z założeń. Europa i Stany Zjednoczone
w tym celu musiałyby jednak w większym
stopniu wykorzystać swoją soft power.
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Istnieją rzecz jasna oczywiste argu-
menty przeciwko takim ruchom: w Afryce
brakuje infrastruktury, pewnego prawa,
stabilności, wyedukowanej kadry. Operacja
przenoszenia produkcji będzie droga, dłu-
goterminowa i nie gwarantuje sukcesu.
Jednak ryzyko istnieje zawsze, a decyzje
w sprawie afrykańskiej Zachód powinien
podjąć jak najszybciej. Prawdopodobne
jest bowiem, że Chiny pójdą tą samą
drogą, wykorzystując wybudowaną przez
siebie infrastrukturę. 

W rozwoju Afryki mogliby partycy-
pować również Polacy. Polskie przedsię-
biorstwa już zainwestowały w Senegalu,
w Maroko, w Kenii i w Etiopii. Jednak
aby zwiększyć skalę tych działań, rząd
musiałby w tym celu z jednej strony prze-
konać polskich przedsiębiorców do za-
angażowania w afrykańską transformację,
a z drugiej – zagwarantować polityczną

ochronę dla polskiego biznesu. Polscy
przedsiębiorcy posiadają przewagę kon-
kurencyjną w postaci wiedzy, jak funk-
cjonuje gospodarka w okresie transfor-
macji, a także – mając w pamięci PRL –
mogą łatwiej zrozumieć realia panujące
w Afryce. Szczególnie atrakcyjny jest tam-
tejszy sektor rolno-spożywczy (słabo roz-
winięte przetwórstwo) oraz budowlany.

Jedno jest pewne: następne lata będą
dla Afryki okresem przełomowym. Jeżeli
uda się stworzyć afrykańską klasę średnią
i konsumenta, to kontynent ten będzie
szansą zarówno dla Pekinu, jak i dla Wa-
szyngtonu czy dla Europy. Jeżeli natomiast
wzrost gospodarczy i rozwój społeczny
nie nadąży za wzrostem demograficznym,
to Afryka będzie olbrzymim problemem.
Tym razem nie tylko dla USA i Europy,
ale także dla Chin. 
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Raz na cztery lata – niemal zawsze po-
między wyborem nowego prezydenta USA
a jego inauguracją – amerykańska Naro-
dowa Rada Wywiadu publikuje rozbudo-
waną prognozę, jak świat może wyglądać
za kolejne ćwierć wieku i jakie trendy
oraz wydarzenia go do tego stanu dopro-
wadzą. Prognoza jest rozbita na szereg
szczegółowych elementów, dotyczących
m.in. gospodarki i demografii, także w uję-
ciu regionalnym, a „wisienką na torcie”
jest zazwyczaj kilka wariantów finalnej
wizji wraz z uzasadnieniem. Taką kon-
strukcję ma także najnowszy raport, za-
tytułowany „Global Trends 2040: A More
Contested World” (opublikowany wyjąt-
kowo późno, co zdaje się świadczyć o kon-
trowersjach treściowych i przedłużających
się uzgodnieniach politycznych). 

Konsekwencje COVID-19

Pandemia koronawirusa to najpoważniej-
szy „globalny zamęt” od czasu II wojny
światowej – oceniają autorzy dokumentu.
Ich zdaniem, w średniej i dłuższej per-

spektywie COVID-19 przyniesie nam mię-
dzy innymi: zaostrzenie konfliktów mię-
dzy- i wewnątrzpaństwowych, pogłębienie
nierówności społeczno-ekonomicznych,
ograniczenie praw człowieka oraz wzrost
nacjonalizmów. Także tych wykluczają-
cych, gdyż rządy dość powszechnie próbują
zrzucać winę za własne błędy i zaniedbania
na grupy mniejszościowe. A ponadto, co
mniej oczywiste – spowoduje względne
osłabienie pozycji państw narodowych
i ich rządów, przynajmniej niektórych.
Wzrośnie bowiem, z jednej strony, rola
mocarstw globalnych i regionalnych (zdol-
nych efektywnie mobilizować większe
środki, niż państwa małe i średnie) –
a z drugiej podmiotów niepaństwowych
(bo to one, „od Fundacji Gatesa po firmy
prywatne”, odegrały kluczową rolę m.in.
w badaniach nad szczepionkami, moder-
nizacji sprzętu oraz w masowej produkcji
materiałów medycznych i środków ochro-
ny osobistej). „Sieci niepaństwowe będą
uzupełniać krajowe i międzyrządowe dzia-
łania w przyszłych kryzysach zdrowotnych,
w tym wczesne ostrzeganie, leczenie, ułat-

DR WitoLD SoKała
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”, 
wicedyrektor Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Jeśli Stany prześpią najbliższe lata, to oddadzą rolę lidera Chinom (i być
może Europie), zaś po drodze ludzkość czekają lata nędzy, chaosu i roz-
lewu krwi 

Pięć scenariuszy dla świata. 
od renesansu demokracji do tragedii
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wianie wymiany danych i opracowywanie
szczepionek” – przewidują autorzy ra-
portu.

Najważniejsze megatrendy, które będą
kształtować naszą najbliższą przyszłość
w „postpandemijnym” świecie, to także:
zakłócenie dotychczasowych międzyna-
rodowych łańcuchów dostaw, a w efekcie
kształtowanie się nowego, jakościowo od-
miennego paradygmatu globalizacji w jej
wymiarze gospodarczym; zwiększony in-
terwencjonizm państwowy (przy jedno-
czesnym nacisku na weryfikowanie do-
tychczasowych, zazwyczaj mało efektyw-
nych sposobów zarządzania politykami
publicznymi); „zagmatwanie i spolaryzo-
wanie” środowiska informacyjnego; re-
definicja roli i zasad działania wielu or-
ganizacji międzynarodowych o charakterze
międzyrządowym (od WHO począwszy). 

Zgodnie z zasadami naukowego pro-
gnozowania – autorzy nie piszą jedno-
znacznie „jak będzie” w roku 2040, bo
na taki szaleńczy manewr nie pozwala
im dostępna aparatura badawcza, a także
nieograniczona liczba zmiennych, które
„po drodze” będą odgrywać swoją rolę.
Tworzą za to wariantowe scenariusze roz-

woju sytuacji, oparte na możliwych kom-
binacjach wpływu poszczególnych ziden-
tyfikowanych trendów i procesów. Na po-
trzeby raportu te rozliczne scenariusze
szczegółowe „pogrupowano” w pięć głów-
nych, zachodzących w zależności od tego,
które z czynników okażą się po drodze
bardziej „sprawcze”.

Pięć scenariuszy

Pierwszemu scenariuszowi nadano nazwę
„Renesans demokracji”. Szybki postęp
technologiczny, wspierany przez partner-
stwa publiczno-prywatne w Stanach Zjed-
noczonych i innych demokratycznych spo-
łeczeństwach, przekształca w nim globalną
gospodarkę, podnosząc dochody i popra-
wiając jakość życia milionów ludzi na ca-
łym świecie. Przy okazji następuje poprawa
jakości edukacji, łagodzenie podziałów
i nierówności społecznych, rośnie zaufanie
do demokratycznych instytucji – a jed-
nocześnie główne reżimy autorytarne wy-
czerpują swój impet, płacąc w ten sposób
cenę za zduszenie innowacyjności nad-
mierną kontrolą nad społeczeństwami
i jednostkami. Dlatego, pomimo nadal
istotnej potęgi wojskowej Chin i Rosji
(a nawet desperackich prób odwrócenia
trendu manu militari, podejmowanych
przez te kraje), to „wolny świat” nadaje
ton wielostronnej współpracy, pozwala-
jącej harmonijnie rozwiązywać problemy
wszelkiego typu – włącznie z bezpieczeń-
stwem cybernetycznym, łagodzeniem skut-
ków zmiany klimatu, zasadami zarządzania
dnem morskim, obszarami polarnymi
i Kosmosem. W tej sytuacji demokratyczną
drogę rozwoju ostatecznie wybierają też
liczne kraje rozwijające się, w tym Brazylia,
Indonezja, Indie czy Nigeria.

Drugi scenariusz na rok 2040 – to
„Świat dryfujący”. System międzyna-
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rodowy jest w nim chaotyczny i niestabilny,
ponieważ wszelkie zasady i instytucje są
ignorowane przez główne mocarstwa glo-
balne i regionalne oraz coraz silniejsze
podmioty niepaństwowe. Zachód boryka
się z wolniejszym wzrostem gospodarczym,
podziałami społecznymi i paraliżem po-
litycznym – ale Chiny, mimo dalszej kon-
solidacji władzy i względnych sukcesów
(np. ostatecznego zwasalizowania Rosji,
rozerwania sojuszu USA z Koreą Płd. i Ja-
ponią, czy narzucenia korzystnych dla
siebie standardów technologicznych w za-
kresie Internetu Rzeczy), są jednak wciąż
zbyt słabe i niewydolne, by wykorzystać
kryzys Zachodu w pełni i samodzielnie
przejąć globalne przywództwo. W tym
scenariuszu „po drodze” występuje i prze-
dłużająca się pandemia, i mulitiplikujące
jej skutki błędy i zaniedbania rządów,
i związane z nimi fale migracji oraz kon-
flikty wewnątrz- i międzypaństwowe, częs-
to o charakterze asymetrycznym. W tym
świecie – technologia raczej rodzi pro-
blemy, niż pomaga je rozwiązywać,
a współpraca międzynarodowa jest zre-
dukowana. W codziennej walce wszystkich
ze wszystkimi prawie nikt nie ma czasu
(lub możliwości) zajmować się serio dłu-
gofalowymi problemami klimatu czy zdro-
wia publicznego, co generuje nowe kłopoty. 

Scenariusz trzeci – „Konkurencyjne
współistnienie” – jest nieco bardziej
optymistyczny. Po okresie chaosu i stag-
nacji, towarzyszącym wychodzeniu świata
z pandemii, zarówno USA jak i Chiny na-
dały priorytet wzrostowi gospodarczemu
i na tę płaszczyznę przeniosły wzajemną
rywalizację. W tle rywalizują też dwie
„wspólnoty wartości”: jedna oparta na
kierownictwie państwowym, autokratycz-
nej kontroli i technologiach nadzoru pub-
licznego, a druga na prywatnej przedsię-
biorczości, demokracji, wolności osobistej

i otwartym przepływie informacji. Stało
się to z pożytkiem dla obu stron: ryzyko
otwartej, pełnoskalowej konfrontacji zbroj-
nej supermocarstw jest w tym wariancie
niewielkie (bo nie służyłby ich interesom
ekonomicznym), pacyfikują one też więk-
szość drobnych konfliktów regionalnych,
dynamika postępu technologicznego jest
za to bardzo znaczna. Unia Europejska
porzuciła po drodze kilka swoich brzydkich
(z amerykańskiego punktu widzenia) przy-
war, podobnie „post-putinowska” Rosja,
i wraz z Brazylią i Indiami poparły pro-
wzrostowy konsensus na modłę liberalną.
Długoterminowa stabilność jest jednak
nadal zagrożona – choćby z powodu z po-
wodu rosnących wyzwań klimatycznych,
które zostały zignorowane na rzecz krót-
koterminowych korzyści gospodarczych.

„oddzielne silosy” – czyli scenariusz
nr 4 – to właściwe wariant poprzedniego,
tyle, że świat jest w nim podzielony nie
na dwa, a na kilka bloków (skupionych
wokół USA, Chin, Unii Europejskiej, Indii
i Rosji, ewentualnie także wokół paru in-
nych mocarstw regionalnych). To robi
sporą różnicę – wewnątrz bloków domi-
nuje myślenie autarkiczne, współpraca
jest słaba, próby oddzielnego rozwiązy-
wania problemów klimatycznych, zdro-
wotnych czy ekonomicznych mało efek-
tywne, a znaczna część uwagi i nakładów
skupia się wokół narzędzi do wzajemnego
szkodzenia sobie, od militarnych (w tym:
upowszechnienie broni masowego rażenia)
po informacyjne. Na tej zaostrzającej się
i dysfunkcjonalnej rywalizacji tracą mniej-
sze państwa znajdujące się na peryferiach
poszczególnych „silosów” lub pomiędzy
nimi, tracą też interesy wspólne wszystkich
graczy, bowiem wiele palących problemów
jątrzy się coraz bardziej. W dodatku w at-
mosferze ciągłego, wielokierunkowego
zagrożenia zewnętrznego w poszczegól-
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nych blokach coraz łatwiej o lekceważenie
praw człowieka i wolności indywidualnej,
a także o populistyczne chwyty ze strony
liderów.

Scenariusz piąty – zatytułowany „tra-
gedia i mobilizacja” – jest bodaj na-
jodważniejszy. Na pewno pod względem
brutalnej szczerości w przedstawieniu
tego, co może zdarzyć się jeszcze przed
„docelowym” punktem prognozy, czyli
rokiem 2040. A także – pod względem
rozmachu w rysowaniu wizji tego, do
czego może doprowadzić szok. W tym
scenariuszu następuje (u progu lat 30.)
globalna katastrofa klimatyczna, a jej
efektem są m.in. kryzysy ekonomiczne,
polityczne i społeczne. Panuje głód, szerzą
się choroby, a w zamieszkach w USA i in-
nych krajach rozwiniętych giną tysiące
ludzi. Reakcja przychodzi wraz z dojściem
do głosu młodego pokolenia polityków

i wyborców: nastawione prospołecznie
i proekologicznie partie zdobywają władzę
w Europie, prezentują na forum ONZ
nowe, śmiałe programy zwalczania kryzysu
w skali globalnej, wspierają te plany –
o dziwo! – chińscy komuniści, i to wokół
Chin i Unii tworzy się nowe, światowe
centrum. Stopniowo dołączają do niego
także USA, Kanada czy Australia, gdzie
także zaczyna dominować nowe, „zielone”
myślenie. Nowe standardy zostają przyjęte
także przez międzynarodowe korporacje,
a nad całością tej idylli czuwa nowa or-
ganizacja, nazwana Human Security Co-
uncil. Dzięki szerokiemu, powszechnemu
poparciu organizacje pozarządowe, orga-
nizacje wielostronne i grupy aktywistów
mają bezprecedensową możliwość wpły-
wania na standardy, gromadzenie zaso-
bów, pociąganie do odpowiedzialności
sprawców przestępstw i nakłanianie pań-
stw do działania. Priorytety globalne mają
pierwszeństwo przed interesami narodo-
wymi. Jedyne problemy próbują tworzyć
kraje uzależnione od eksportu paliw ko-
palnych: Rosja czy Iran, ale są stopniowo
pacyfikowane.

Współpraca się opłaca?

Streszczając te scenariusze – pamiętajmy,
że pisane przez czołowych analityków
amerykańskiej wspólnoty wywiadowczej
i zatwierdzane przed publikacją przez wy-
sokie „czynniki polityczne” – otrzymujemy
wezwanie, adresowane głównie do opinii
publicznej i decydentów Zachodu (bo po-
lityczny „Wschód” raczej jest na nie z za-
łożenia odporny). Brzmi ono z grubsza
tak: „rozwiązujmy problemy środowiskowe
szybciej, niż później, bo i tak nas dopadną;
nie traćmy przy tym z oczu wzrostu gos-
podarczego i zalet międzynarodowej sy-
nergii”. Niby nic odkrywczego, ale po
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epoce trumpowskiego izolacjonizmu i aro-
ganckiego samozadowolenia „starej” Eu-
ropy – zdaje się mieć to głębszy sens. 

Warto też przy okazji odnotować syg-
nał, kierowany niezbyt nachalnie, lecz
wyraźnie, do elit chińskich i rosyjskich:
we wszystkich z tych scenariuszy osiągają

dla siebie lepsze efekty, gdy w możliwe
znacznym stopniu kooperują z Zachodem,
zamiast iść twardym kursem konfronta-
cyjnym. 

To oczywiście, w pewnym stopniu, za-
klinanie rzeczywistości. Ale, jak mawiał
klasyk, zawsze warto próbować. 
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W dobie pandemii, w statystykach Polska
prezentuje się całkiem nieźle. Odnoto-
wujemy jeden z najniższych w Unii Eu-
ropejskiej wskaźników bezrobocia i jedną
z najniższych recesji w całej UE. Z czego
to wynika? Odpowiedź może kryć się
w kontenerach wysyłanych za granicę.
Najwięcej optymizmu budzą zaskakująco
dobre dane dotyczące eksportu.

Rekord za rekordem w polskiej
gospodarce

W 2020 r. odnotowaliśmy rekordową
nadwyżkę handlową. Sprzedaż towarów
osiągnęła w tym okresie 237,5 mld euro,
a kwota zakupów na rynkach międzyna-
rodowych wynosiła 225,5 mld euro. Co
daje nam rekordową nadwyżkę w wyso-
kości 12 miliardów euro. Dla porównania
nadwyżka w roku poprzednim wynosiła
nieco ponad miliard euro. To dowód na
konkurencyjność polskiej gospodarki. Po-
mimo kryzysu i rosnącego protekcjonizmu,
wytwarzane w Polsce towary nie straciły
na popularności.

Jednym z hitów eksportowych okazały
się baterie litowo-jonowe. Takie informacje
możemy znaleźć w podsumowaniu bilansu
płatniczego Polski za III kwartał 2020 r.
Znajdziemy tam taki fragment: „Najbar-
dziej spektakularny wzrost nastąpił w eks-
porcie baterii samochodowych. Akumu-
latory litowo-jonowe były w III kwartale
2020 r. najważniejszą pozycją w eksporcie
z Polski do Niemiec (przypadało na nie
blisko 3% wartości tego eksportu). Wartość
ich eksportu przekroczyła 2 mld zł, była
więc pięciokrotnie wyższa w porównaniu
z analogicznym okresem 2019 r.”. Polska
gospodarka potrafi szybko zaadoptować
się do zmian w ekosystemie gospodarczym.
Powstająca pod Wrocławiem fabryka ba-
terii litowo-jonowych jest tego najwięk-
szym przykładem. Rozbudowywany zakład
koreańskiego LG Chem ma stać się naj-
większym tego typu obiektem na świecie.
Tak zapewnia Agencja Rozwoju Przemysłu,
która przyznała grant na tę inwestycję.

Historyczny rekord padł także w sek-
torze AGD. W 2020 roku z zakładów pro-
dukcyjnych ulokowanych na terenie Polski
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Absolwent politologii na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania
w Warszawie. Koordynator Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu
w województwie mazowieckim i łódzkim. Redaktor aplikacji Pola.
Zabierz ją na zakupy. Miłośnik sportu i superbohaterskiego kina.

Mamy jeden z najniższych w Unii Europejskiej wskaźników bezrobocia
i jedną z najniższych recesji w dobie pandemii. Z czego to wynika? Odpo-
wiedź może kryć się w kontenerach wysyłanych za granicę
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wyjechało 30 mln urządzeń. „Pralek, zmy-
warek czy suszarek do ubrań wytwarza
się u nas więcej niż we wszystkich pozos-
tałych krajach Unii razem wziętych” –
czytamy na łamach Onetu. Równolegle
zostaliśmy europejskim liderem w pro-
dukcji autobusów elektrycznych. Z danych 
Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE)
wynika, że co drugi autobus elektryczny
kupowany w 2020 roku na terenie UE
był produkowany w Polsce. W 2017 r.
udział Polski w eksporcie autobusów elek-
trycznych w Unii Europejskiej wynosił
10%. Natomiast w pierwszych dziesięciu
miesiącach 2020 roku było to już 46%.
Kolejny rekord padł w Porcie Gdynia,
gdzie dotarł transport 114 łopat śmigieł
turbin wiatrowych. Była to największa
w historii Polski dostawa turbin. Każdy
z tych rekordów osobno znaczy niewiele.
Jednak gdy przyjrzymy się im jednocześ-
nie, dostrzeżemy jeden z atutów polskiej
gospodarki, którym jest różnorodność.

Polikapitalizm 

Fuzje i przyjęcia firm mówią wiele o stanie
naszej gospodarki. Kapitał przepływa
z miejsca w miejsce, wyznaczając rolę po-
szczególnych podmiotów w globalnych
łańcuchach dostaw. W ostatnim czasie
w Polsce doszło do kilku ciekawych trans-
akcji. Duńskie Nest przejęło za 405 mln
euro Polskie ePłatności, dysponujące bazą
125 tys. terminali. „PeP jest najszybciej
rozwijającą się firmą z branży technologii
płatniczych spośród dynamicznych gos-
podarek płatności cyfrowych w Europie” –
tak oceniał transakcje prezes zarządu
Grupy Nest.

Z kolei Hiszpanie przejęli za 7,07 mld
zł spółkę Polkomtel Infrastruktura. Cyf-
rowy Polsat i sieć komórkowa Plus, firmy
wchodzące w skład imperium Zygmunta

Solorza-Żaka, podpisały umowę z Cellnex
Poland, spółką zależną hiszpańskiej Cel-
lnex Telecom. 

Przyciągamy też kapitał z Azji. Japoń-
czycy inwestują w podpoznańskich Ple-
wiskach. Sumika Polymer Compounds
Europe buduje tam swój zakład produk-
cyjny. 200 mln dol. w Gdańsku inwestuje
Northvolt, uchodzący za konkurenta Tesli.
Ma tam powstać największa w Europie
fabryka systemów magazynowania energii. 

W 2020 roku Polska stała się odbiorcą
największej chińskiej inwestycji w całej
Europie. Portal Bankier.pl przytacza dane,
z których wynika, że państwo nad Wisłą
jest coraz bardziej znaczącym kierunkiem
inwestycji z Państwa Środka. Trafiliśmy
na europejskie podium obok Niemiec
i Francji. W 2020 r. Chińczycy zainwes-
towali w Polsce około miliard dolarów.
Dotychczasowy rekord z 2016 r. wynosił
pół miliarda dolarów. Tak znaczący wzrost
to głównie efekt zakupów firmy GLP,
która nabyła liczne aktywa w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej należące
do grupy Goodman, w tym niemal 50
obiektów w Polsce za kwotę 800 mln do-
larów. Z kolei południowokoreańskie lot-
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nisko Incheon zostało doradcą strategicz-
nym Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Można odnieść wrażenie, że w Polsce in-
westują wszyscy. Kapitał napływa zewsząd,
a wraz z nim pojawiają się nowe miejsca
pracy. To zjawisko zauważalne jest od
dawna. 

W poszczególnych branżach widać to
wyraźnie. Wśród największych sieci hand-
lowych w Polsce znajdziemy kapitał nie-
miecki, francuski, brytyjski, portugalski
czy litewski. Na polskim rynku ubezpieczeń
silną pozycję zbudowali Holendrzy, Au-
striacy, Brytyjczycy, czy Włosi. Kolejny
jaskrawy przykład to prężnie rozwijający
się rynek e-commerce. Obserwujemy na
nim festiwal inwestycji, w którym bierze
udział amerykański Amazon, chińskie
AliExpress, kontrolowane przez brytyjskie
fundusze Allegro, polski InPost i pań-
stwowy PKN Orlen. W wielu branżach
znajdziemy zarówno zróżnicowany kapitał
zagraniczny, jak i polskie firmy zdolne
do odnoszenia sukcesów za granicą. Za
przykład mogą posłużyć Black Red White,
Galeon, Amika, Maspex, Ekoenergetyka
czy Solaris (firma odnosiła znaczące suk-
cesy, zanim zmieniła właściciela). Pomimo
silnej konkurencji polskie firmy potrafią
zbudować swoją pozycję, wytwarzając
produkty i usługi zyskujące uznanie poza
granicami kraju. Być może taka konku-
rencja wymusza ciągły rozwój i stymuluje
innowacyjność?

Siła w różnorodności

Z tych wszystkich informacji można wy-
ciągnąć jeden wniosek: naszą siłą jest
różnorodność. Bijemy rekordy w kilku
różnych dziedzinach jednocześnie. Po-
trafimy utrzymać silną pozycję w trady-
cyjnych branżach, eksportując z sukcesami
żywności czy sprzęt AGD i jednocześnie

tworzymy innowacje, włączając się w roz-
wój płatności mobilnych, elektromobil-
ności czy gamingu. Potwierdzenie znaj-
dziemy w rankingu 100 największych pol-
skich firm prywatnych, przygotowanym
przez Forbes. Znajdują się tam podmioty
reprezentujące różnorodne dziedziny gos-
podarki. Zauważalne jest jeszcze jedno
zjawisko. Największe polskie przedsię-
biorstwa, jak i liczne zagraniczne inwe-
stycje są rozproszone po całym kraju.
Różnorodność polskiej gospodarki prze-
jawia się więc na trzech płaszczyznach.
Zróżnicowany jest kapitał, branże, w któ-
rych odnosimy sukcesy i lokalizacja przed-
siębiorstw.

Oto przykład. Jedną ze specjalności
polskiej gospodarki są meble. W ubiegłym
roku Polska zajmowała 3. miejsce na liście
największych eksporterów mebli na świe-
cie. Jednym z ważnych punktów na meb-
lowej mapie Polski jest Lubawa, gdzie
ponad 30 lat temu zainwestowała Ikea.
Znajdziemy tam też zakłady firmy Szynaka
Meble. Stamtąd w ok. 30 minut doje-
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dziemy do Ostródy, gdzie znajduje się za-
kład Ostróda Yacht. Jachty to kolejna na-
sza specjalność. Jesteśmy drugim na świe-
cie producentem jednostek o długości do
9 metrów. „W 2018 r. polski eksport jach-
tów stanowił 60 proc. ogólnej wartości
eksportu jachtów w UE” – informował 
Polski Instytut Ekonomiczny. Pomiędzy
Lubawą a Ostródą znajduje się hotel dr
Ireny Eris, jeden z najpopularniejszych
obiektów tego typu w Polsce. Na rozwój
regionu wpływają więc trzy zupełnie inne
branże. Ciężko wyobrazić sobie kryzys
ekonomiczny, który zachwieje trzema tak
różnymi zakładami pracy. Zwłaszcza że

za każdym z nich stoi inny kapitał. Po-
dobną układankę znajdziemy w wielu in-
nych regionach Polski.

Pozostaje jeden problem. Pomimo tak
wielu sukcesów, Polacy wciąż zajmują
jedną z ostatnich pozycji w całej UE w ze-
stawieniach dotyczących zarobków. Diag-
noza została postawiona już dawno: mu-
simy przesuwać się wyżej w globalnych
łańcuchach dostaw. Przestać płacić marżę
i zacząć ją naliczać. Do tego potrzebujemy
większej świadomości konsumenckiej
i podmiotów, które będą zdolne nie tylko
sprzedawać, ale też komercjalizować in-
nowacje. 
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1 maja to dla mnie wielkopolskie mias-
teczka z lat 80. XX wieku, mniej lub bar-
dziej obowiązkowe pierwszomajowe po-
chody na ich ulicach i czarno-białe lub
mglisto-kolorowe transmisje z pochodów
w telewizji; festyny ze smażoną kiełbasą
i z piwem; drętwe przemowy z trybun
niewielkich sportowych stadionów, uto-
pione w rozgardiaszu tłumów, cieszących
się wiosną i czasem wolnym; jeden czy
drugi wujek machający szturmówką z sze-
regów maszerujących niezbyt zwartym
krokiem kolejnych zakładów pracy. 

Prosty i złożony świat PRL-u

Ojczyzna, przyjaźń, stal, współpraca, so-
cjalizm, partia, węgiel, fabryki, ludzie pra-
cy, ludzie morza, plany i nie widać końca
planów, partia i nie widać końca partii,
sojusz robotnika i chłopa, saturatory, pan
tu nie stał, kiermasze taniej książki, gro-
chówka z kotła, ogórki kiszone, musztarda,
przejściowe trudności, raz jeszcze partia,
przyjaźń polsko-radziecka, kolejne przej-
ściowe trudności, kolorowe jarmarki, bla-

szane zegarki, przez jakość pracy do jakości
życia, rodzinne podpowiedzi, gdzie kupić
dobre buty dla dziecka. 

Ale 1 maja jako symbol tamtego czasu,
to także, chyba najbardziej, dziadek Florian
z rozłożoną po obiedzie płachtą „Trybuny
Ludu”. Ojciec mojej matki, głowa wielo-
dzietnej rodziny – w rawickich Zakładach
Odzieżowych „Modena” przepracował kil-
ka dekad, począwszy od lat 50. Gdy po
wojnie wrócił z przymusowych robót
w Niemczech, w Polsce na dobre zaczęła
instalować się PPR-owska władza, łącząca
hasła wyzwolenia ludu pracującego miast
i wsi z nowym rosyjskim podporządko-
waniem – tym razem pod sztandarami
sowieckiego imperializmu.

Najpewniej na przełomie lat 40. i 50. –
wedle rodzinnej opowieści – dziadkowi
zdarzyło się przy koledze wspomnieć o wy-
syłkach na białe niedźwiedzie. Kilka dni
później wezwano go do gmachu pełnego
bardzo zajętych panów, pełniących urząd
z pistoletami w kaburach (podpowiem,
że nie był to Uniwersytet Warszawski).
Tam przedstawiono mu propozycję nie

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 

Jak wygląda dziś klasa pracująca w Polsce? Jeśli coś łączy jej przedsta-
wicieli, to nie klasowa świadomość, ale nabijanie klików w Google. Nie
robotniczy gniew, ale kolejka przed Ikeą w pandemiczny czas

1 maja. Święto nieobecnych, 
czas podzielonych



do odrzucenia: albo zapisze się do Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej, albo bę-
dzie miał duże kłopoty. 

Ponieważ moja babka, Maria, która
również miała za sobą przymusowe roboty
w III Rzeszy, spodziewała się kolejnego
już dziecka, dziadek długo się nie namyślał.
Co niedzielę solennie chodził do kościoła,
ale wrósł w partyjny czyn i w partyjne
myślenie. Tak biegły im lata: babcia pra-
cowała w domu, wychowując kolejne
z siedmiorga dzieci. Dziadek jeździł do
Rawicza dzień w dzień, rzetelnie. Wcho-
dząc w wiek średni, odchowując dzieci,
doglądając wnuków, starzejąc się, budował
socjalizm. Już jako emeryt jeździł „po ro-
dzinie” z medalem otrzymanym za lata
solidnej pracy dla socjalistycznej ojczyzny.
I do końca życia nie mógł pogodzić się
z upadkiem PRL. „Solidarność” miał za
wichrzycieli i warchołów. Przez dobrą de-
kadę spierał się o to z własnym synem,
młodym solidarnościowcem. Gdy upadła
„Trybuna Ludu”, gdy proletariusze wszyst-
kich krajów przestali się łączyć, czytał
„Trybunę”. 

Pamiętam świat, którego społeczny
obraz był dość czytelny. Także dzięki
moim własnym korzeniom, zarówno ze
strony matki, jak i ojca. Rodzice matki.
Dla dziadka Floriana, który pamiętał jesz-
cze przedwojenne bezrobocie i podłe wa-
runki pracy przymusowej, dekady pracy
w PRL to było dobrodziejstwo losu. Babcia
Maria, pochodząca z inteligenckiej po
części rodziny po przejściach (jej ojca, po
przedwojennym seminarium nauczyciel-
skim, Niemcy zamordowali na początku
wojny) za najważniejsze uważała to, że
jej dzieci i wnuki mogą się za darmo
kształcić i studiować. Rodzice ojca. Dziadek
Leon – przedwojenny leśnik, w czasie
wojny też w lesie. Po wojnie dyrektor
Banku Spółdzielczego na Ziemiach Od-

zyskanych. Babcia Seweryna polonistka,
jeszcze przed wojną skończyła studium
nauczycielskie w Baranowiczach (obecnie
Białoruś). Dyrektorka szkoły w latach
1945-1956. 

Rodzice – studia w latach 70. na Uni-
wersytecie Adama Mickiewicza. Młodzi
nauczyciele na początku lat 80. jako miejs-
ce życia wybrali dobrze skomunikowaną
wielkopolską małą wieś, z nauczycielskim
„bliźniakiem” przy gmachu szkoły pod-
stawowej. Skąd mogli wiedzieć, że kilka-
naście lat później nie będzie tam ani
szkoły, ani masowej komunikacji? A cała
okolica, z ziemią częściowo podzieloną
między PGR, częściowo – między bam-
brów, będzie przez długie lata radzić sobie
z transformacyjnym szokiem, by odetchnąć
wreszcie po wejściu Polski do Unii Euro-
pejskiej. A później, gdy Prawo i Spra-
wiedliwość wprowadzi program „Rodzina
500 plus”, z okolicznego pejzażu zaczną
znikać reklamy chwilówek. Lecz wciąż je
tam znajdziecie. 

To było jasne w czasach mojego dzie-
ciństwa: klasa robotnicza, chłoporobotnicy,
rolnicy indywidualni, badylarze, inteli-
gencja pracująca, świat nauki, kultury
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i oświaty. Ale czasem zdarzały się przebicia
w systemie. W drugiej połowie lat 80.
z paskudnie wydawanych egzemplarzy
„Ekspresu Reporterów”, dowiedziałem
się o istnieniu niebieskich ptaków, żygo-
laków i mewek oraz żyjącej z ich usług
„moralnie podejrzanej” prywatnej inicja-
tywy. Od dżentelmenów, z którymi ojciec
czasem pijał piwo w śremskim barze „Kos-
mos”, usłyszałem o ukrytym bezrobociu,
fasadowych etatach i ludziach, którzy so-
cjalizmu w ogóle nie chcieli budować. I to
wcale nie dlatego, że z Joanną i Andrzejem
Gwiazdami, Jackiem Kuroniem czy Anną
Walentynowicz planowali „obalić ustrój”.
Najzwyczajniej w świecie, socjalizm ich
mierził i nudził. I nudziła ich robota w so-
cjalizmie. A jeśli lubili 1 maja, to z pew-
nością nie dla tych samych powodów, co
dziadek Florian. 

„Nauka im do głowy nie szła”

Później wszystko się zmieniło. Gdy tuż
po 2000 roku pisałem z Krakowa pierwsze
mini-reportaże dla „Trybuny”, redaktor
Krzysztof Pilawski rzucił pewnego dnia
do słuchawki: „skoczcie, Wołodźko, pod
TELKOM-TELOS (założone w 1955 r.
przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, pro-
dukujące m.in. publiczne automaty tele-
foniczne – przyp. red.) i zobaczcie, co
tam obecnie porabia klasa robotnicza”.
Nikogo takiego tam nie znalazłem – byli
starsi i młodsi mężczyźni i kobiety, coraz
częściej pracujący bez etatu w małych
prywatnych firmach, które zajęły część
w przestrzeni w gmachu mocno już wtedy
odchudzonego TELKOM-TELOS. To byli
ludzie, którzy albo nie chcieli gadać
z dziennikarzem, albo mówili, że mało
im płacą, ale grunt, że jest robota. Albo
sądzili, że stoję z ulotkami i że będę za-
wracał im głowę, gdy wreszcie mogą iść

do domu. I rzeczywiście, miałem swoje
idee, ale chciałem też zarobić wierszówkę.
A jeśli chodzi o agitację, to ulotek tam
nie brakowało – przy bramie ktoś rozrzucił
ofertę pizzy na telefon. Żadnych odezw
na murach, żadnej solidarności i żadnej
walki klas. Ludzie przychodzili do pracy
na rok, dwa, trzy; czasem pracowali jeszcze
dłużej – i szli gdzie indziej, coraz dalej,
a później znikali na dobre na emigracji
zarobkowej.  

A w mojej rodzinnej wsi nie było już
chłoporobotników. I chłoporobotnic oczy-
wiście też. Wzorcowe Państwowe Gospo-
darstwo Rolne Manieczki na początku
XXI wieku było historią od niemal dekady.
Kto miał szczęście, dostał rentę. Mężczyźni
w sile wieku chodzili wściekli na cały
świat, bo nikogo już nie obchodziło, że
potrafią równo zaorać pole, dobrze na-
wozić, oporządzać bydło, ciężko harować
od rana do wieczora. Kobiety nie miały
już w PGR pracy na akord, darmowych
pyrek, paczek na święta. Ale w domu
dzieci wciąż wołały jeść. Za chlebem, za
pracą, za sklecanym na nowo życiem jeź-
dziło się gdzie się da – do okolicznych
miasteczek, do badylarzy, do lasu. Rowe-
rami na ogół, tak było najtaniej. Byle
tylko wycisnąć dniówkę, tygodniówkę,
zapłatę. Niechby nawet ktoś kpił, żeś
głupi, żeś głupia i do niczego się nie na-
dajesz. Niech i by marudził, że i tak daje
za dużo, a robota mogła zrobiona być le-
piej. Niechby nawet kazał przyjść po pie-
niądze jutro, pojutrze, za tydzień, kiedy
indziej. Przecież trzeba, k…., jakoś żyć. 

Klasa ludowa, klasa robotnicza, lewica,
prawica, kapitalizm. Książki, panele dys-
kusyjne, obcość. Jeden z głównych czyn-
ników rozpadu więzi społecznych w Polsce
po 1989 wiąże się z przemianami na rynku
pracy, jego destabilizacją. Wraz z nią bar-
dzo szybko pojawiły się nowe nierówności,
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związane z ochroną zdrowia, edukacją,
komunikacją, pomocą prawną, dostępem
do kultury i rozrywki, medialnym po-
strzeganiem i wizerunkowych pozycjo-
nowaniem tych, którzy w nowej rzeczy-
wistości już nie byli klasą robotniczą, ale
tanią siłą roboczą i rezerwową armią bez-
robotnych.

Szczególnie w latach 90. można było
odnieść wrażenie, że dla arbitrów elegancji
nowej rzeczywistości o wiele większym
problemem niż postkomuniści są ludzie,
dla których ponoć po wojnie budowano
w Polsce socjalizm. Ale postkomuniści
zamieniali się w biznesmenów i socjalde-
mokratów, a klasa robotnicza – w „roboli”.
Już nie warto było pięknie śpiewać chłop-
com z Grabówka, chłopcom z Chyloni –
teraz należało besztać ich regularnie, że
tu się buduje kapitalizm i nie czas na
roszczeniowe żądania. 

Pouczająca w tym względzie bywa
zwykle lektura wielkomiejskich inteligen-
tów. Jerzy Pilch na kartach niebieskiego
„Dziennika” zapisał: „Oczywiście przejmuję
się – jak wszyscy – losem wykluczonych,
ale cieszę się, że wreszcie mogę się napić
takiej kawy, jak chcę, z porządnego eks-
presu. I nie mogę oprzeć się wrażeniu, że
wielu wykluczonych jest ofiarą tego, że
im nauka do głowy jakoś nie szła”. Nie
ma się co znęcać nad zmarłym pisarzem.
Ta szydercza korelacja między wyklucze-
niem, stygmatyzacją i rzekomą głupotą
(„sami sobie winni”) to doktrynalna sum-
ma III RP. I nie przypadkiem, po wielu
latach, ten akurat fragment trafił do książki
„Pilchu. Na rogu Wiślnej i Hożej”, pióra
Witolda Beresia. Pewne myśli są naprawdę
dobrze zakorzenione w polskiej rzeczy-
wistości, nawet jeśli dziś nie wypada się
już z nimi obnosić. 

Co dziś łączy klasę robotniczą?

Z czasem wszystko się jeszcze bardziej
skomplikowało. Młoda fryzjerka z małego
miasteczka nie narzeka na brak pracy
i na zarobki. Sklepowa w wiejskim, małym
prywatnym sklepiku ma nadzieję, że przej-
dzie na emeryturę, zanim w najbliższej
okolicy postawią dyskont popularnej marki
i promocjami zarżną jej miejsce pracy.
Kurier z wielkiego miasta po pracy prze-
łącza kanały sportowe na wielkim telewi-
zorze z płaskim ekranem i wspomina, jak
jego ojczym walił pięścią w bok czarno-
białego Neptuna, gdy kineskop zaczynał
śnieżyć. Budowlaniec każe dzwonić do
siebie za pół roku, rozłącza się i wraca do
oglądania serialu na wypasionym smar-
tfonie; siedzi w wielkiej, jasnej, własnej
kuchni, o jakiej może tylko pomarzyć nie-
jeden modnie strzyżony u wielkomiej-
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skiego barbera posiadacz kredytu na
mieszkanie. 

Kobieta z call center ma zmęczony
głos i najwyraźniej nie chce już dziś uda-
wać, że jest ekspertką od czegokolwiek,
szczególnie gdy rzecz wychodzi poza szab-
lon, w który pewnie się właśnie wpatruje.
Kierowca busa na Podhalu martwi się,
bo w pandemii wykonuje tylko połowę
kursów na swojej trasie. I mówi: „Dopiero
jak jeżdżę w maseczce, to widzę, ile tutaj
jest syfu w powietrzu”. Stary ochroniarz
otępiał ze zmęczenia w byle jak ogrzewanej
stróżówce. Dawna szkolna sprzątaczka,
bezrobotna przez niemal dwadzieścia lat
po transformacji, cieszy się, że na emery-
turze po raz pierwszy w życiu ma dla
siebie, naprawdę dla siebie, jakiekolwiek
pieniądze. Ukraiński hydraulik w pociągu
nad Bałtyk rozsadza swoją rodzinę w prze-
dziale z powagą, jaką pamiętam z dawnych,
dawnych lat.

Jeśli coś ich łączy, to nie klasowa świa-
domość, ale nabijanie klików w ramach
codziennych trendów w Google. Jeśli coś
ich uwspólnia, to gale piosenki biesiadnej,
ekstraklasa, lektura kolorowej prasy i ga-
zetek z ofertą sieci handlowych. Nie ro-
botniczy gniew, ale kolejka przed Ikeą
w pandemiczny czas. I pytanie: gdzie i jak
zarobić, żeby dla mnie, dla rodziny wy-
starczyło na choć trochę lepsze życie.
Związki zawodowe, wspólnota pracow-
niczych interesów, wołanie o lepsze trak-
towanie w pracy – to są sprawy, które
pojawiają się rzadko. I zwykle silniejsze
są tam, gdzie nie rozbito do szczętu bran-
żowej struktury nielicznych już zawodów. 

Dziś jesteś tutaj, jutro tam. Twój pra-
codawca zatrudnia kilku, kilkunastu i kil-
kudziesięciu ludzi i jedno jest pewne –
nie potrzebuje na ogół u siebie związków
zawodowych. Jesteś pracownikiem i pra-
cownicą najemną, fizyczną i umysłową.

Dominanta, czyli najczęściej wypłacane
w Polsce wynagrodzenie to 2379,66 zł
brutto (dane GUS za 2018 rok). Nawet
przy nieco wyższych zarobkach każdy
ewentualny życiowy kryzys równa się ko-
lejnym znakom zapytania. Ci ludzie nie
tworzą jednorodnej struktury, ale jest
pewne, że fizyczni pracownicy i pracownice
najemne z reguły znajdują się niżej na
społeczno-ekonomicznej drabinie współ-
czesnej Polski. Czyli więcej za wszystko
płacą, dłużej czekają w nowych już kolej-
kach i krócej żyją.

Sztandar popłynie ponad trony?

Na prawicy chętnie się mówi: lewica nie
ma z tymi ludźmi nic wspólnego. Ale przy
wszystkich poważnych wadach współ-
czesnej polskiej lewicy to wygodne prze-
inaczenie. Łatwo sprawdzić, kto próbuje
walczyć o pracowników i pracownice Ama-
zonu, kto zakładał w bardzo trudnych
nieraz warunkach małe związki zawodowe
w prywatnych firmach, kto w ramach or-
ganizacji III sektora nieustannie przypo-
mina o prawach pracowniczych, Polsce
mniej zamożnych ludzi i nierównych
szans, coraz powszechniejszym uśmie-
ciowieniu pracy. Łatwo sprawdzić, że ruch
lokatorski, z zasady pomagający w III RP
ludziom traktowanym jako obywatele
drugiej kategorii, to organizacyjnie wła-
ściwie lewica. Nie trudno też spostrzec,
że jeśli ktoś w III RP naprawdę interesuje
się losem tych, którzy mogą mieć powody,
żeby 1 Maja obchodzić jako święto pracy,
to są to Piotr Ikonowicz, Marcelina Za-
wisza, Hanna Gill-Piątek, Jan Śpiewak.
Ludzie często różni i skłóceni, ale ideowo
i politycznie naprawdę jednoznaczni nie
tylko w słowach, ale i swoich działaniach.

Dlaczego więc się nie udaje? O garbie
postkomunizmu powiedziano wiele. O aka-
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demicko-kawiarnianym języku niemałej
części lewicy – również. Podobnie i o tym,
że na leftbooku jest wiecznie inba. O oby-
czajowej „jednej nóżce bardziej” – także.
To łatwiejsze do spostrzeżenia, niż fakt,
że wiele rozbija się o specyfikę społeczną.
To nie jest zarzut wobec nikogo, szcze-
gólnie wobec tych, których niegdyś na-
zwalibyśmy klasą robotniczą. Imaginarium
społeczne III RP, w znacznej mierze
ukształtowane przez mitologię „miękkiego
korwinizmu”, nietrwałość form zatrud-
nienia, atomizacja społeczna, nieufność
w nieco tylko bardziej złożonych społecz-
nych relacjach, niepewność i iluzoryczność
tych więzi właściwie poza najbliższą ro-
dziną i przyjaciółmi/bliskimi znajomymi –
to nie przyczynia się do odbudowy struktur
pracowniczych. Szczególnie gdy ma się
przeciw sobie właścicieli kapitału i sprzy-
jające im z reguły państwo. 

Po 1989 roku Polska znalazła się w sil-
nym nurcie oddziaływania modelu kapi-
talizmu rozmontowującego kontrolę po-
lityczną i społeczną nad rynkami. A rów-
nocześnie – w świecie bardzo mocno pro-
mującym konsumpcyjny indywidualizm
i osobisty sukces zawodowy. Prywatność
strategii dorabiania się i przeżycia rozsa-
dziła upadające zawodowe zabezpieczenia
i uzasadnienia koślawej nawet wspólno-
towości, jakie promowała PRL. Na tym
jednak nie koniec – psychospołeczne ne-
gatywne skutki transformacji, działające
jak bomba z opóźnionym zapłonem i peł-
zający kryzys demograficzny zbilansował
realny skok dobrobytu materialnego i cy-
wilizacyjny awans Polski po 1989 r. Ta
niejednoznaczność pozytywna część trans-
formacyjnego bilansu spowodowała, że
z czasem politycznej lewicy coraz trudniej
było odwoływać się do hasła z czasów
przełomu: „wróć komuno, bo robotnik
skuno!”. 

Także daleki jestem od dawna od sen-
tymentu wobec PRL. Gdy wspominam
rozmowy rodziców z początku lat 90.,
pamiętam to jedno: ich pewność, że „to
musiało pieprznąć”. Dziwiła co najwyżej
brutalność tych zmian, szybkość poja-
wiania się nowych kontrastów. A pokolenie
moich dziadków? Wyrosło w określonym
historycznym momencie – pełnym tra-
gedii, sprzeczności, zbrodni, nadziei, mo-
zołów odbudowywania codzienności. Gdy-
by dziadek Florian urodził się w jednym
z zachodnich krajów, to jako pracownik
najemny budowałby pewnie kapitalizm

i własny majątek jako obywatel jednego
z tamtejszych państw dobrobytu. Mógłby
utrzymać rodzinę na znacznie wyższym
poziomie i – przykładowo – należeć do
francuskich, komunistycznych związków
zawodowych. I nie miałby najmniejszego
pojęcia, jak niebezpieczne mogą być uwagi
o zsyłce na białe niedźwiedzie. Dlatego
realny socjalizm nie jest potrzebny jako
dobry przykład – ale jest niezbędny jako
historyczny kontekst. 
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O nic nie walczę 1 maja; wspominam.
I po cichu liczę na to, że sztandar popłynie
jeszcze ponad trony. Choć równie praw-
dopodobne, że za kilkadziesiąt, sto albo
dwieście lat, w świecie klimatycznego kry-

zysu, wszystko, co dziś zapisane na ser-
werach globalnego kapitalizmu, także jako
antykapitalistyczne proroctwa, zmarnieje
niepotrzebne i na zawsze już nieaktualne. 
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Pandemia koronawirusa jest jednym z naj-
większych wyzwań (jeżeli po prostu nie
największym) z jakimi mierzymy się jako
ludzkość od czasu II wojny światowej:
Przeszło trzy miliony ofiar samego CO-
VID-19 na całym świecie, przeszło sto ty-
sięcy nadmiarowych zgonów w Polsce.
Wydaje się, że wydarzenie to powinno
zająć istotne miejsce w polityce pamięci
(wzywał do tego w listopadzie Bartłomiej
Radziejewski – przyp. red.), kreowanej
przez państwo i elity – a przynajmniej,
że zasadna jest publiczna dyskusja na ten
temat. I rzeczywiście: na świecie odbywają
się oficjalne uroczystości poświęcone pa-
mięci ofiar, powstają pierwsze pomniki,
tworzone są wirtualne kompleksy memo-
rialne, pojawiają się instalacje artystyczne.
Zagadnienie angażuje polityków, duchow-
nych, artystów, aktywistów społecznych.
Zaangażowanych w upamiętnienie łączy
przekonanie, że ofiary pandemii nie są
statystyką. Świadomość, że mówimy o lu-
dziach, którzy mieli swoich bliskich, plany,

marzenia. Że mówimy o osobach, które
umierały w samotności, pozbawione moż-
liwości pożegnania się ze swoimi bliskimi.
Ofiary honoruje się na wszystkich konty-
nentach, choć trzeba przyznać – nie we
wszystkich krajach. Między innymi – nie
w Polsce.

Miejsca pamięci, zgodnie z definicją
francuskiego historyka Pierre’a Nory, nie
obejmują wyłącznie materialne artefaktów.
Przeciwnie: miejscami pamięci wszystkie
praktyki mające na celu podtrzymywanie
pamięci o przeszłości. Norwescy badacze
Edwin Schmitt i Laia Colomer, którzy
podjęli próbę utworzenia katalogu miejsc
pamięci pandemii koronawirusa, tylko
do stycznia 2021 zgromadzili w swojej
bazie przeszło sześćdziesiąt przykładów.
Można przypuszczać, że dziś, gdy minął
rok od wybuchu pandemii w Europie, ich
liczba jest już zdecydowanie większa.
Przyjrzyjmy się pokrótce poszczególnym
rodzajom upamiętnień. 

MaREK WojnaR
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Na całym świecie mimo obostrzeń odbywają się oficjalne uroczystości
poświęcone ofiarom pandemii, powstają pomniki, instalacje artystyczne,
toczy się dyskusja na ten temat. Niestety nie w Polsce

Pandemia koronawirusa: 
pamięć i niepamięć

https://sciencenorway.no/covid19-history-researchers-zone/covid-19-memorials-how-people-around-the-world-are-remembering-those-who-have-died/1798348
https://sciencenorway.no/covid19-history-researchers-zone/covid-19-memorials-how-people-around-the-world-are-remembering-those-who-have-died/1798348
https://nowakonfederacja.pl/pamietajmy-sensownie-o-tej-pandemii/


Oficjalne uroczystości: od
Chińczyków do Bidena i Steinmeiera 

4 kwietnia 2020 r o dziesiątej rano Chiny
zatrzymały się na trzy minuty w milczeniu.
Stanęły samochody, autokary, pociągi,
statki. Odwołano wszelkie wydarzenia
rozrywkowe. W Wuhan, czyli w miejscu
pochodzenia epidemii w Państwie Środka,
światła sygnalizacji świetlnej zmieniły się
na czerwone. W Pekinie flagę na placu
Tiananmen opuszczono do połowy masztu,
a w całym mieście zawyły syreny. To były
pierwsze związane z COVID-19 praktyki
komemoracyjne – działania właściwe dla
państw jako oficjalnych aktorów polityki
pamięci.

W Europie najważniejsze uroczystości
odbyły się w połowie lipca w Madrycie,
gromadząc czołowe figury świata polityki.
Obecni byli między innymi przewodni-
cząca Komisji Europejskiej Ursula von
der Leyen, przewodniczący Rady Euro-
pejskiej Charles Michel, przewodniczący
WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus i se-
kretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Ale nie oni byli głównymi aktorami. Głos
zabrały tylko trzy osoby: król Filip VI,
brat jednej ofiar i pielęgniarka z Barcelony.
Pozostali jedynie złożyli kwiaty honorujące
umarłych. 

W USA za najbardziej symboliczne
należy uznać wydarzenia z 20 stycznia
2021. Prezydent Joe Biden oraz wicepre-
zydent Kamala Harris w przeddzień swo-
jego zaprzysiężenia wzięli udział w cere-
monii upamiętniającej amerykańskie ofia-
ry COVID-19. W krótkiej uroczystości
nieopodal Mauzoleum Lincolna Biden
mówił: „Czasami pamiętanie jest trudne,
lecz w ten sposób się leczymy”. Po za-
kończeniu przemówień po obydwu stro-
nach Stawu przed pomnikiem Lincolna
zapalono czterysta świateł, symbolizują-
cych czterysta tysięcy amerykańskich ofiar
pandemii. 

Te trzy wydarzenia jawią się jako naj-
ważniejsze, gdyż pokazują pamięć, łączącą
dwa światowe supermocarstwa i Unię
Europejską. Ale lista praktyk komemo-
racyjnych jest znacznie dłuższa. W połowie
marca 2021 r. Włosi obchodzili oficjalny
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Pandemii
(ustanowiony jeszcze w lipcu 2020 r.).
Tydzień później Brytyjczycy wyszli na
progi swoich domostw ze świecami, aby
wspominać swoich bliskich w ramach Na-
rodowego Dnia Refleksji. W kwietniu
z udziałem najwyższych władz, przedsta-
wicieli Kościoła i krewnych ofiar odbyły
się uroczystości w Niemczech. W trakcie
uroczystości Frank-Walter Steinmeier
ostrzegł, że „społeczeństwo, które ignoruje
cierpienie, będzie cierpieć jako całość”.
Te obchody poprzedziło wirtualne spot-
kanie głowy państwa z rodzina z rodzinami
ofiar. Oddzielne uroczystości odbyły się
również w Kanadzie, Australii, Szwecji,
a nawet w Kazachstanie. 
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https://www.youtube.com/watch?v=YHJE8wEfdio
https://www.thelocal.se/20200617/sweden-holds-official-memorial-ceremony-for-coronavirus-victims/
https://www.youtube.com/watch?v=ke8FiTWPGRg
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/national-day-remembrance-victims-covid-19
https://www.dw.com/en/germany-mourns-80000-covid-dead-in-national-service/a-57242697
https://www.dw.com/en/germany-mourns-80000-covid-dead-in-national-service/a-57242697
https://www.mariecurie.org.uk/get-involved/day-of-reflection
https://www.mariecurie.org.uk/get-involved/day-of-reflection
https://www.thelocal.it/20210318/italy-marks-first-national-day-of-remembrance-for-covid-19-victims/
https://edition.cnn.com/2021/01/19/politics/biden-covid-victims-memorial/index.html?utm_term=link&utm_medium=social&utm_content=2021-01-20T02%3A10%3A43&utm_source=twCNN
https://www.youtube.com/watch?v=KHl7uwxOSf8


Gatunek ludzki nie jest centrum
ekosystemu

Chyba najbardziej materialną formą upa-
miętnienia konkretnych wydarzeń są po-
mniki. W obliczu ciągle trwającej pandemii
akurat ta forma upamiętnień nie jest
szczególnie popularna. Niemniej do dnia
dzisiejszego odsłonięto kilka monumen-
tów, a kolejne znajdują się w fazie pro-
jektowania. W Hiszpanii pomniki ofiar
COVID-19 powstały w Madrycie oraz
w Walencji. W Włoszech monument od-
słonięto w Codogno w Lombardii, gdzie
miały miejsce pierwsze przypadki miej-
scowej transmisji wirusa. W Rosji pomniki
poświęcone medykom, którzy zmarli na
COVID-19 powstały w Petersburgu oraz
Machaczkale. Co symboliczne, Roman
Szustrow, autor pierwszego z wymienio-
nych upamiętnień: znajdującej się na nad-
brzeżu Karpowki rzeźby Płaczący anioł,
sam stał się później ofiarą COVID-19.

Wśród planowanych pomników za
najważniejszy należy uznać Światowy
Kompleks Memorialny Pandemii, który
najprawdopodobniej powstanie na skraju
nadbrzeża w urugwajskim Montevideo.
Kilkudziesięciometrowa, okrągła kon-
strukcja z pustą przestrzenią poniżej,
przez którą będzie można obserwować
znajdujące się poniżej fale oceanu ma
symbolizować, że „gatunek ludzki nie jest
centrum ekosystemu, w którym żyjemy,
ponieważ zawsze będziemy podporząd-
kowani naturze”. Kilka upamiętnień pla-
nowanych jest w Wielkiej Brytanii. Władze
Londynu chcą utworzyć Ogród Pamięci
w Parku Olimpijskim, którego centralną
część stanowić będą trzydzieści trzy kwit-
nące drzewa (od trzydziestu trzech dzielnic
miasta). W Barnsley planowane jest usta-
nowienie pomnika, jaki z jednej strony
będzie upamiętniać ofiary pandemii,

a z drugiej wysiłek i poświęcenie „pra-
cowników kluczowych” w tym trudnym
czasie. W związku z pandemią koronawi-
rusa niegdysiejsze miejsca pamięci epi-
demii nabrały nowego znaczenia. Wie-
deńska kolumna morowa stała się miejs-
cem, gdzie mieszkańcy miasta pozosta-
wiają świece w pamięć o zmarłych na
COVID-19. W Indiach odnowiono zapom-
niany monument poświęcony ofiarom
hiszpanki nieopodal wsi Raia w połu-
dniowym Goa. Dziś przy nim ludzie modlą
się o zdrowie chorujących.

Pola chorągiewek, puste krzesła

Ponieważ pandemia COVID-19 w po-
szczególnych miastach, regionach, pań-
stwach pochłonęła olbrzymią liczbę ofiar,
popularne stały się formy upamiętnienia,
w których zmarłych honoruje się za po-
mocą setek bądź tysięcy drobnych arte-
faktów: flag, pustych krzeseł, kamieni.
Chyba najpopularniejsze są całe pola wbi-
janych w ziemie niewielkich flag. W paź-
dzierniku 2020 r. artystka Suzanne Bren-
nan Firstenberg na terenie przynależącym
do waszyngtońskiej zbrojowni umieściła
212 tysięcy białych chorągiewek. Każda
spośród z nich symbolizowała jedną ame-
rykańską ofiarę. Na niektórych spośród
nich zapisano imiona ofiar, na innych
pojawiły się ich zdjęcia. W następnych
tygodniach dokładano kolejne flagi. Kiedy
instalację demontowano ich liczba wy-
nosiła 267 tysięcy, zaś sam proces ich
usunięcia trwał trzy dni. Podobne, choć
mniejsze w skali instalacje powstały przed
National Mall w Waszyngtonie, w Austin
w Teksasie, czy w Madrycie. 

Zbliżoną kategorię stanowią instalacje
składające się z dziesiątek bądź setek rzę-
dów pustych krzeseł, symbolizujące tych,
którzy przedwcześnie odeszli. W paździer-
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https://www.euronews.com/2020/09/27/more-than-50-000-spanish-flags-placed-in-madrid-to-honour-covid-19-victims
https://www.kut.org/covid-19/2020-12-15/this-austinite-is-still-planting-flags-in-his-yard-for-every-texan-whos-died-from-covid-19
https://www.kut.org/covid-19/2020-12-15/this-austinite-is-still-planting-flags-in-his-yard-for-every-texan-whos-died-from-covid-19
https://www.nbcnews.com/video/20-000-flags-placed-at-national-mall-to-commemorate-covid-19-deaths-pelosi-says-was-preventable-92322885536
https://www.nbcnews.com/video/20-000-flags-placed-at-national-mall-to-commemorate-covid-19-deaths-pelosi-says-was-preventable-92322885536
https://www.youtube.com/watch?v=EkuinTBcVEY
https://www.hindustantimes.com/cities/once-forgotten-1918-spanish-flu-memorial-gains-following-amid-covid-19-scare-in-goa/story-VobuVy0yfCusX9P4OCFROM.html
https://www.youtube.com/watch?v=lq7M8vhMphY
https://www.youtube.com/watch?v=lq7M8vhMphY
https://www.barnsley.gov.uk/services/love-barnsley/barnsleys-covid-memorial-project/
https://www.barnsley.gov.uk/services/love-barnsley/barnsleys-covid-memorial-project/
https://www.standard.co.uk/news/london/memorial-garden-londoners-pandemic-olympic-park-b79457.html
https://www.gomezplatero.com/en/proyecto/memorial-pandemic/
https://bigasia.ru/content/news/society/v-dagestane-uvekovechili-pamyat-o-podvige-vrachey-v-borbe-s-covid-19/
https://www.rbc.ru/society/03/03/2021/603f5d749a7947ac61b5783a
https://newsbook.com.mt/en/covid-19-victims-memorial-unveiled-in-codogno/
https://newsbook.com.mt/en/covid-19-victims-memorial-unveiled-in-codogno/
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/05/28/arte-urbano-benimamet-recuerdo-mayores-11442476.html
https://www.esmadrid.com/en/tourist-information/monument-memory-victims-covid-19-pandemic?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


niku 2020 grupa Covid Survivors for
Change naprzeciwko Białego Domu umie-
ściła dwadzieścia tysięcy pustych krzeseł
mających symbolizować przeszło dziesię-
ciokrotnie wyższą liczbę ofiar pandemii
w USA. Analogiczne instalacje oczywiście
w mniejszej skali pojawiły się też w Dakocie
Południowej, Tennessee, Massachusetts,
Arizonie, Georgii oraz w brytyjskim Ply-
mouth. 

Rodzajów artefaktów, za pomocą któ-
rych różnorodne środowiska upamiętniają
ofiary COVID-19 jest znacznie więcej. Na
ogrodzeniu prezbiteriańskiego kościoła
świętego Jakuba w Johannesburgu w lipcu
ubiegłego roku rozpoczęto wieszanie ty-
sięcy białych wstążeczek, z których każda
symbolizowała jedną ofiarę pandemii
w RPA. Szwedzki artysta Geert van der
Vossen wykonał w hołdzie dla szwedzkich
ofiar koronawirusa w Szwecji przeszło
sześć tysięcy metalowych kwiatów. Przed
budynkiem szwajcarskiego parlamentu
zapłonęło kilka tysięcy świec w pamięć
o zmarłych. W Budapeszcie na wyspie
Świętej Małgorzaty umieszczono przeszło
dwadzieścia tysięcy kamieni, na których
znalazły się numer oraz wiek każdej z ofiar.
W Czechach w marcu tego roku członkowie
organizacji Milion Chwil dla Demokracji
namalowali dwadzieścia pięć tysięcy bia-
łych krzyży na Rynku Staromiejskim
w Pradze. Mniejsze w skali akcje tego
typu odbyły się w dwudziestu kilku mniej-
szych czeskich miastach. 

Pamięć w internecie

Wprowadzone w wielu krajach obostrzenia
związane z pandemią COVID-19 sprawiły,
że część praktyk komemoracyjnych prze-
niosła się do internetu. Przede wszystkim
powstają wirtualne kompleksy memorial-
ne. Chyba najważniejszą tego typu ini-

cjatywą jest projekt COVID Memorial,
umożliwiający bliskim ofiar współuczest-
nictwo w zbiorowym wirtualnym nekro-
logu za pomocą użycia hashtaga #Covid-
memorial na Instagramie, Facebooku
bądź Twitterze. W Szwajcarii z inicjatywy
miejscowych Kościołów powstała specjalna
strona, na której każdy może w pamięć
o zmarłych zapalić wirtualną świecę wraz
z wiadomością, która znajdzie się następ-
nie na wirtualnej mapie kraju. Istnieją
też strony strony poświęcone są medy-
kom-ofiarom pandemii. Takie wirtualne
upamiętnienia powstały w Wielkiej Bry-
tanii i w Rosji.

Liczne są także przykłady honorowania
ofiar pandemii przez media. Już w kwiet-
niu 2020 r. „The New York Times” zaini-
cjował akcję „Those we’ve lost”, w ramach
której rozpoczęto publikowanie zdjęć ofiar
pandemii. Miesiąc później ukazało się
papierowe wydanie dziennika, którego
całą pierwszą stronę zajęły imiona i na-
zwiska ofiar COVID-19. Z kolei w kwietniu
bieżącego roku zainicjowano projekt
„What Loss Looks Like”, w ramach którego
prezentowane są przedmioty należące do
ofiar pandemii. W podobne akcje włącza
się wiele innych amerykańskich mediów:
CNN, PBS, NBC, CBS czy „The Seatlle
Times”. Pamięć ofiar honorowana jest
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W krótkiej uroczystości

nieopodal Mauzoleum

Lincolna Biden mówił:

„czasami pamiętanie jest

trudne, lecz w ten sposób się

leczymy”

https://projects.seattletimes.com/2020/coronavirus-covid-19-obituaries-lives-remembered/
https://projects.seattletimes.com/2020/coronavirus-covid-19-obituaries-lives-remembered/
https://www.cbsnews.com/live-news/coronavirus-deaths-global-pandemic-lives-we-lost/
https://www.nbcnews.com/nightly-news/video/remembering-the-americans-lost-to-covid-19-104503877669
https://www.nytimes.com/2020/05/23/reader-center/coronavirus-new-york-times-front-page.html
https://edition.cnn.com/interactive/2020/health/coronavirus-victims-memories/
https://www.nytimes.com/2021/04/06/insider/covid-grief-loss.html
https://www.nytimes.com/2020/05/23/reader-center/coronavirus-new-york-times-front-page.html
https://www.nytimes.com/2020/04/16/reader-center/coronavirus-obits.html
https://sites.google.com/view/covid-memory/home
https://www.bmj.com/covid-memorial
https://www.bmj.com/covid-memorial
https://www.swissinfo.ch/eng/switzerland-to-remember-covid-victims-in-virtual-candlelight-vigil/46500516
https://covidmemorial.online/
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/staromestske-namesti-krize-pandemie-covid-koronavirus-obeti_2103221011_tzr
https://hungarytoday.hu/20000-pebbles-hungarian-victims-coronavirus-commemoration/
https://www.bbc.com/news/av/world-55415765?fbclid=IwAR02-6XNNRfvnV9W2x_o2XMnEvqTvAuuMwMGJcz626GImVL4w6x0v07AVYM
https://www.africanews.com/2020/07/31/south-africa-ribbons-to-remember-covid-19-victims/
https://www.bostonglobe.com/2020/11/09/metro/plymouth-remembers-covid-19-victims-with-empty-chairs/
https://www.bostonglobe.com/2020/11/09/metro/plymouth-remembers-covid-19-victims-with-empty-chairs/
https://www.youtube.com/watch?v=S85DuzVF3Wg
https://www.facebook.com/MarkedByCovid/posts/163481528772077
https://whdh.com/news/lawrence-remembering-those-lost-in-the-pandemic-with-empty-chair-memorial/
https://news.vanderbilt.edu/2021/04/12/remember-the-empty-chair-a-covid-19-memorial-event-honors-those-affected-by-pandemic/
https://www.dakotanewsnow.com/2020/11/27/temporary-covid-memorial-takes-place-in-pierre/
https://www.dakotanewsnow.com/2020/11/27/temporary-covid-memorial-takes-place-in-pierre/
https://edition.cnn.com/2020/10/05/us/covid-national-remembrance-empty-chairs-trnd/index.html
https://edition.cnn.com/2020/10/05/us/covid-national-remembrance-empty-chairs-trnd/index.html


również poza USA. Na stronie BBC oddano
wirtualny hołd ofiarom pandemii za po-
mocą uruchomienia specjalnej podstrony,
na której losowo pojawiają się zdjęcia
siedemset siedemdziesięciu ofiar COVID-
19 wraz z krótką informacją od bliskich.
Poniżej umieszczono napis, informujący
nas, że zobaczenie zdjęć wszystkich bry-
tyjskich ofiar zajęłoby nam trzysta pięt-
naście godzin. Na oddzielnej podstronie
zgromadzono zdjęcia pracowników służby
zdrowia, którzy umarli w następstwie
pandemii. Z kolei portale należące do
szwajcarskiego koncernu medialnego Ta-
media udostępniły na swoich stronach

internetowych sześćdziesiąt stron wir-
tualnych świecy honorujących zmarłych –
czerwonych dla kobiet, niebieskich dla
mężczyzn. Większość świec pozostaje ano-
nimowa, ale niektóre zawierają w sobie
indywidualne historie. Zespół redakcyjny
tłumaczył konieczność pamięci następu-
jącymi słowami: „czasami czujemy się
jakbyśmy żyli na innej planecie […] pod-
czas gdy politycy i eksperci turystyczni
kłócą się publicznie, jak wielu ludzi może
wejść do gondoli w ośrodkach narciarskich,
ludzie opowiadali nam jak mówili ostatnie

„do widzenia” przez telefon”. I ponownie –
przykładów upamiętnień jest znacznie
więcej. Możemy odnaleźć je na całym
świecie: od Szwecji przez Australię do
Republiki Południowej Afryki. 

Niepamięć absolutna 

Wymienianie tych wszystkich przejawów
upamiętnienia ofiar obecnej pandemii
nie miałoby wartości innej niż informa-
cyjna, gdyby nie jeden szczegół. W Polsce
ten temat nie istnieje. Nie licząc ledwie
zauważalnej minuty ciszy zainicjowanej
przez „Gazetę Wyborczą” 12 marca 2021 r.
oraz uhonorowania medyków przez pre-
zydenta Andrzeja Dudę niecały miesiąc
później (przy okazji Dnia Medyka), nie
wydarzyło się nic godnego odnotowania.
Nie mamy uroczystości, pomników, dzieł
sztuki, specjalnych wydań prasowych,
programów telewizyjnych, stron interne-
towych. Nie mamy też dyskusji na ten te-
mat. Nie spieramy się nawet o zasadność
upamiętnienia w obecnym czasie (taka
dyskusja miała miejsce w Niemczech).
W efekcie dziesiątki tysięcy polskich ofiar
koronawirusa nie posiadają twarzy ani
osobowości. Są zwyczajną statystyką. To
wszystko w kraju, w którym deklaratywnie
niemal każdy troszczy się o ofiary, zaś
polityka pamięci jest jednym z kluczowych
elementów sporu politycznego. W pań-
stwie gdzie jak grzyby po deszczu wyrastają
nowe muzea historyczne, a lider rządzącej
partii nieustannie powtarza hasła o obo-
wiązku pamiętania.

Skąd to milczenie? Być może zwyczaj-
nie nie chcemy pamiętać o wydarzeniu,
które nas samych stawia w nie najlepszym
świetle. Bo przecież pandemia nie wysta-
wia dobrego świadectwa rządom PiS. Do-
tyczy to w mniejszym stopniu tej części
obozu władzy, która „tylko” nie udźwignęła
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https://www.dw.com/pl/niemcy-dyskusja-w-sprawie-uczczenia-pami�ci-ofiar-pandemii/a-55989221
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2157,hold-dla-medykow-ktorzy-oddali-zycie-w-walce-z-pandemia.html
https://wyborcza.pl/7,75398,26875586,minuta-ciszy-dla-ofiar-pandemii-cisza-zamiast-hejnalu-poslowie.html
https://www.sabcnews.com/sabcnews/COVID-19-Memorial-Wall/
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/may/04/australia-coronavirus-victims-tributes-friends-family-stories-age-names-covid-19-death-toll-australian
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/1483694,koronawirus-w-szwecji-liczba-zgonow.html
https://www.swissinfo.ch/eng/grim-covid-milestone-sparks-emotional-outpouring-in-switzerland/46211228
https://www.swissinfo.ch/eng/grim-covid-milestone-sparks-emotional-outpouring-in-switzerland/46211228
https://www.bbc.com/news/health-52242856
https://www.bbc.com/news/uk-52676411
https://www.bbc.com/news/uk-52676411


wyzwania, w większym tej, która w trakcie
kryzysu popchnęła kraj na fronty wojny
tożsamościowej. Egzaminu nie zdała też
większość polityków opozycyjnych, mo-
bilizujących w szczycie drugiej fali społe-
czeństwo do udziału w wielotysięcznych
demonstracjach. Oblała go znaczna część
duchownych, dla których pełne świątynie
były ważniejsze niż wierność piątemu
przykazaniu. Nie lepsze świadectwo wy-
stawiła sobie spora część klasy dzienni-
karskiej, która w obliczu bezprecedenso-
wego kryzysu nie była w stanie porzucić

przyzwyczajeń charakterystycznych dla
rzeczywistości wojny polsko-polskiej. Chy-
ba tylko o politykach Konfederacji, którzy
uwielbiają opowiadać o swoim przywią-
zaniu do „cywilizacji życia” nie można
powiedzieć, że oblali egzamin. I to wy-
łącznie dlatego, że w jego trakcie zwy-
czajnie poszli na wagary. Ale nie powin-
niśmy się też zbytnio uspokajać słabością
elit. Raczej powinniśmy zadać sobie py-
tanie, czy przypadkiem sami wolimy nie
pamiętać, gdyż zwyczajnie zachowaliśmy
się niekoniecznie tak jak należało. 
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Kiedy Bob Dylan pierwszy raz wystąpił
na scenie z gitarą elektryczną, jego nie-
gdysiejszy mistrz i legenda folku, Pete
Seeger, podobno biegał oszalały po za-
pleczu, trzymając w ręku siekierę, gdyż
zamierzał przeciąć kable zasilające na-
głośnienie. Nieco wcześniej Elvis Presley
szokował, a jednocześnie fascynował pub-
likę rytmicznymi ruchami bioder. A to
był dopiero początek. Niebawem miała
bowiem nadejść słynna rewolucja oby-
czajowa, której ambicją było zamącenie
w pozornie poukładanej codzienności.
Dotąd nie spodziewano się, że można
grać i śpiewać tak spontanicznie, głośno
i bezkompromisowo. Dla nas dzisiaj rock
jest dobrze znanym przejawem kultury
popularnej. Chyba niewielu ma świado-
mość jego pierwotnego (a może po prostu
„prawdziwego”) znaczenia oraz źródeł.
I być może fakt ten potwierdza prawdzi-
wość hasła rock is dead, „rock umarł”.
Miał wybrzmiewać krzykiem pokolenia
dążącego do zmian, czy jednak nie okazał
się, podobnie jak pop-art, czymś tymcza-
sowym i nietrwałym? 

Rock and roll saved my life

Dla kontrkulturowej młodzieży lat sześć-
dziesiątych muzyka rockowa była praw-
dopodobnie głównym i najważniejszym
rodzajem twórczości artystycznej. Pisano
zdecydowanie mniej prozy, drukowano
mniej wierszy, za to więcej śpiewano bądź
występowano na hippisowskich wiecach.
Wynikało to z samego pojęcia kontrkul-
tury. Jak wiadomo, jeszcze na przełomie
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych więk-
szość społeczeństwa amerykańskiego trak-
towało rock and roll jako młodzieżową
formę rozrywki. Była to twórczość w pew-
nym sensie „ludowa”, przeciwstawiona
poważnej i elitarnej kulturze wysokiej.
Zbuntowani hippisi chętnie uczynili z nie-
zbyt szanowanego medium swój główny
środek wyrazu. Folkowi i psychodeliczni
pieśniarze dość szybko zaczęli pełnić rolę
kaznodziejów nowego ruchu. Pouczano,
wskazywano na zagrożenia nowoczesnego
świata, gromadzono „ludzi i ludziska”
przy wyznawaniu jednej wiary w wyzwo-
lenie i nawoływano do hippisowskiej „po-

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

Rock miał wybrzmiewać krzykiem pokolenia dążącego do zmian. Manifes-
tował nową wizję człowieka, istoty kierującej się intuicją oraz zmysłami.
Czy jednak nie okazał się tymczasowy i nietrwały?

Kaznodziejstwo buntu, czyli życie i śmierć
rock and rolla



kuty”, czyli do zmiany myślenia spod
znaku haseł „podłącz się, dostrój się, od-
padnij” (turn on, tune in, drop out). Naj-
bardziej znanymi przykładami takiego
kaznodziejstwa ulicy jest The Times They
Are a-Changin’ Boba Dylana oraz Turn!
Turn! Turn! The Byrds. Ta druga pieśń,
łącząc w sobie ludowe country i kosmiczną
psychodelię, sparafrazowała trzeci rozdział
Księgi Koheleta o tym, że „wszystko ma
swój czas pod niebem” (zob. Koh 3,1),
aby ogłosić, że oto właśnie nadszedł czas
pokoju i wolności.

Dziś muzyka rockowa stanowi część
kultury masowej. Z tego też powodu za-
pomina się, jak bardzo jej specyfika wy-
nikała w latach sześćdziesiątych z nowego
sposobu myślenia o człowieku. Na ogół
funkcjonuje znane stwierdzenie, mówiące
że rock to przede wszystkim muzyka buntu
i sprzeciwu. Nie zawsze jest jednak jasne,
że jej charakterystyczna żywiołowość opar-
ta na sekcji rytmicznej oraz gitarze sta-
nowiła w latach sześćdziesiątych gest ze-
rwania z „kartezjańskim” pojęciem rozu-
mu. Klimat wielkiej powojennej odbudowy
Zachodu zrodził „amerykański sen” (ame-
rican dream), który dla ludzi ceniących
wolność jawił się jako prawdziwy koszmar.
Pogoń za zyskiem, kult wydajności w pra-
cy, ograniczanie rozwoju wewnętrznego
do spraw koniecznych dla życia, nacisk
na tworzenie wielodzietnych rodzin. Po-
mogło to oczywiście wydobyć Zachód
z materialnego kryzysu, lecz kojarzyło się
jednocześnie z Kartezjuszową tyranią abs-
trakcyjnego, rachującego mózgu nad zmy-
słami. O hippisach często mówi się zresztą,
że to nie tylko „dzieci kwiaty”, ale także
dzieci nieobecnych rodziców, zbyt zapra-
cowanych, aby ukazać swoim synom i cór-
kom sens życia. Rock and roll, w odpo-
wiedzi na betonowy świat prosperity, miał
być żywiołowy, witalny i „cielesny”. W ten

sposób manifestowano nową wizję czło-
wieka, istoty kierującej się intuicją oraz
zmysłami bardziej niż rozumowym roz-
trząsaniem. „Mam nadzieję, że umrę mło-
do”, wykrzykiwał Roger Daltrey, a chwilę
później Pete Townshend roztrzaskiwał
gitarę o deski sceny, twierdząc, że instru-
ment jest dla niego tym samym, co farba
dla Jacksona Pollocka.

Zmiana spojrzenia na człowieka niosła
za sobą zmianę duchowości. Lata sześć-
dziesiąte były bowiem świadkiem wielkiego
odrodzenia alternatywnych praktyk reli-
gijnych, a tworzona wówczas muzyka roc-
kowa, zwłaszcza w jej odmianie psycho-
delicznej, podejmowała kwestię doświad-
czeń mistycznych równie często, co pro-
blematykę związaną z buntem przeciwko
ograniczającym normom społecznym.
Terminowanie George’a Harrisona czy
Pete’a Townshenda u hinduskiego guru,
Mehera Baby, to tylko jeden z wielu do-
wodów na religijne inspiracje muzyki roc-
kowej. Kluczowym słowem była tutaj eks-
tatyczność jako pojęcie mistyczne, prze-
ciwstawione wizji świata logicznie ułożo-
nego. Jakkolwiek egzotycznie to nie za-
brzmi, kompulsywne szaleństwa rock and
rolla służyły hippisom do przełamywania
schematów myślenia i zachowania, aby
osiągnąć iluminację oraz upragnione sa-
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tori, stan oświecenia, bycia „ponad”, a więc
blisko Absolutu.

Neonowe stadiony

Póki trwało „lato miłości”, sytuacja była
prosta: członkowie zespołów rockowych
tworzyli grupę w ścisłym tego słowa zna-
czeniu, mieszkali razem w komunach,
oddawali się spontanicznym „wpływom
kosmosu” przy pomocy narkotycznej me-
dytacji i manifestowali swoją niezależność
(Jawłowska, s. 210). Wytwórnie miały
ograniczony wpływ na niebieskie ptaki
z gitarami, a los wielkich formacji, takich
jak The Beatles, The Rolling Stones czy
The Who stanowił mimo wszystko pewien
wyjątek. Komuny hippisowskie były więc
cyganerią artystyczną w pełni znaczenia
tego pojęcia. Zresztą nawet wspomniana
„wielka trójca brytyjskiej inwazji”, mimo
ogromnego komercyjnego sukcesu, sama
wyznaczała trendy, do woli eksperymen-
tując z brzmieniem i kompozycją, czemu
firmy fonograficzne musiały się w dużej
mierze podporządkować. Nie bez powodu
po upływie ponad pół wieku The Rolling
Stones pozostają najbardziej radykalną
rock and rollową formacją, a The Who
najbardziej innowacyjną, czego dowodzi
jej wpływ na niemal wszystkie późniejsze
gatunki muzyczne, od synthpopu po punk.
Znana jest również anegdota mówiąca
o tym, że kiedy producent drugiej płyty
The Grateful Dead, Anthem of the Sun
(1969), upomniał basistę grupy, Phila
Lesha, wytykając mu niesubordynację,
ten w akcie sprzeciwu zdemolował studio
nagraniowe, a na stronach dokumentacji
zapisał dwa wielkie czerwone słowa:
„FUCK YOU”. Lesh wyjaśniał później, że
musiał tego dnia obronić granice nieza-
leżności twórczej The Grateful Dead.

Rock and roll, powstawszy z powo-
jennej cyganerii, dość szybko stał się jed-
nak częścią ogromnego przemysłu oferu-
jącego rozrywkę. Ekstatyczność związana
z nowym spojrzeniem na człowieka została
sprowadzona do dobrej zabawy. Jest pew-
nym paradoksem, że forma artystyczna
wyrażająca kontrkulturę, a więc wszystko
to, co kojarzy się z niezależnością i indy-
widualizmem, zaczęła współtworzyć ma-
instream. Mówiąc bardziej dosadnie, rock
stał się częścią biznesu. W drugiej połowie
lat siedemdziesiątych słuchali go zatem
nie tylko mieszkańcy komun, wyraźnie
oddzielających się od wielkomiejskiego
zgiełku, ale niemal wszyscy, których na
to stać. Bodaj ostatnim hippisowskim
akordem w muzyce była twórczość mało
popularnej, lecz z czasem niezwykle zna-
czącej grupy Big Star. Nostalgiczne wes-
tchnienia po „lecie miłości” mieszają się
w niej z klimatem disco oraz power popu
przeznaczonego dla lansujących przeboje
rozgłośni radiowych. Pod koniec lat sie-
demdziesiątych wciąż powstawały, rzecz
jasna, młodzieżowe ruchy, nieraz nawet
bardziej radykalne w środkach od „dzieci
kwiatów”, lecz samo słuchanie muzyki
rockowej przestało nieść za sobą koniecz-
ność przyjmowania całego stylu życia.
W te same płyty mógł się zaopatrywać
punk w glanach, jak i biznesmen z ak-
tówką. Kontrkultura przeszła w subkulturę.
Umierać młodo mógł ten, kto chciał, ale
muzyka rockowa przestała być jego włas-
nością. Stała się raczej dobrem szeroko
dystrybuowanym, akceptowanym przez
wszystkich. 

Pod koniec lat siedemdziesiątych i póź-
niej wciąż pojawiały się zespoły repre-
zentujące awangardę, jak choćby art roc-
kowi magicy albo nowofalowcy spod znaku
Talking Heads, ale, trzeba to przyznać,
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granica oddzielająca formacje przezna-
czone do szerokiego grona odbiorców
oraz te, które kultywowały swoją nieza-
leżność, stawała się coraz wyrazistsza.
Niemniej rozświetlone neonowym bla-
skiem wielotysięczne stadiony pozostawały
otwarte dla zespołów zarówno łatwo, jak
i trudniej przyswajalnej muzyki. Na okład-
kach kolorowych pism oraz w reklamach
pojawiali się członkowie grup produku-
jących radiowe przeboje, jak i tych, które
rezonowały z bardziej wysublimowanymi,
czy wręcz intelektualnymi zapotrzebowa-
niami. Nikt już nie wierzył w utopię lat
sześćdziesiątych. Ciasne kluby, w których
zażywano narkotyki, snuto marzenia o wol-
nym od alienacji społeczeństwie i upra-
wiano awangardę przestały być w modzie.
Rock dobrze odnalazł się w kapitalizmie. 

Rock is dead, they say. Long live rock!

Dynamika muzyki rockowej w Polsce
nieco się różniła od rządu dusz, jaki spra-
wowała ona nad młodzieżą krajów za-
chodnich. Nasz big beat, czasem uderza-
jący w poważne czy wręcz awangardowe
tony, był dopiero próbą przyswojenia
sobie osobliwej filozofii muzyki rockowej.
Mieliśmy hippisów, lecz z big bitem nie
wiązał się ogromny ruch na rzecz zmiany
świadomości. Prawdziwie kontrkulturo-
wym etapem muzyki rockowej okazała
się więc w Polsce dopiero epoka punka
oraz nowej fali. Oczywiście już na przeło-
mie lat sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych przenikały do nas hippisowskie wzor-
ce, a wraz z nimi pewne echa rewolty
młodych. Wypada jednak przyznać, że
psychodelizujące rytmy Niebiesko-Czar-
nych albo hippy-happy, słoneczne pio-
senki Andrzeja i Elizy, to jeszcze nie to
samo, co rebeliancki krzyk Lecha Janerki. 

Tamto pozostawało w bezpiecznych
granicach wyznaczonych przez pojęcie
„pop”. Teraz jednak, w odpowiedzi na
zgnębienie człowieka przez system władzy,
rozpoczęła się prawdziwa kontestacja.
Jednocześnie trudno powiedzieć, czy hip-
pisowskie kaznodziejstwo całkiem odeszło
do lamusa. Artyści lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych odżegnywali się od
dziejowych ambicji lat sześćdziesiątych.

Elektryczno-narkotyczne medytacje trans-
cendentalne, oczekiwanie na erę Wodnika
oraz zagrzewanie „ludu” do przemiany
umysłu przestało być traktowane tak po-
ważnie, jak kiedyś. Dla pokolenia punku
oraz post-punku muzyka rockowa znajduje
rację bytu w samej sobie. Nie potrzebuje
do tego wzniosłej filozofii ani ideologii.
Z drugiej jednak strony zachowano prze-
kaz, który jest echem słynnego wake up,
które niegdyś Jim Morrison wykrzykiwał
do tłumów przychodzących na jego kon-
certy.

Dalsze losy rock and rolla były do
przewidzenia. Jest chyba sporo racji
w stwierdzeniu, że rock jest muzyką buntu.
W każdym razie upływ czasu pokazał, że
najlepsze dzieła tego gatunku muzyki to
te, które wyrażają niezgodę albo poszukują
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życia lepszego od tego, które zostaje na-
rzucone przez konwenans. Przemysł fo-
nograficzny zaczął jednak wchłaniać ten
element rocka, sprowadzając go do pustej
estetycznej formy. Łatwo zauważyć, jak
żywiołowość Rolling Stonesów albo wście-
kłość The Who stały się dziś rezerwuarem
scenicznych ruchów, które jedynie można
imitować, aby wzmocnić swoją pozycję
na rynku. Sztuczne i komercyjnie opłacalne
naśladowanie gestów czy zachowań, które
z założenia miały być spontaniczne, to
prawdziwa klęska współczesnego rocka.
Nie można jednak zapominać, że wciąż
utrzymuje się pamięć o wartościowej ar-
tystycznie realizacji tego osobliwego ro-
dzaju muzyki. W Polsce w dalszym ciągu
żyją i tworzą członkowie grup takich, jak
Kult czy Armia, a kolejne projekty audio-
wizualne realizuje Józef Skrzek z SBB.
Co więcej, powstają grupy, które z nostalgią
wracają do starych, lecz wciąż młodych
wzorców. Cały britpop to nawiązanie do

brytyjskiej inwazji spod znaku The Beatles
oraz The Who. Muzycy z zespołów Phish,
Kula Shaker oraz Fever The Ghost świa-
domie sięgają po hippisowską psychodelię.
Jeżeliby sięgać głębiej, można nawet na-
trafić na twórców radykalnej awangardy,
takich jak Marcin Klassa, którzy udowad-
niają, że kosmiczny art rock żyje i oczekuje
na ponowne odkrycie. Może więc zato-
czymy koło, tak aby w dobie komercjali-
zacji powrócić do pierwotnego kontrkul-
turowego nerwu?

Już w latach siedemdziesiątych, wraz
z ustaniem „lata miłości”, rock and roll
wydawał się przypominać opiewaną przez
kontrkulturę młodość. Szybko przemijał,
a jego racje stawały się coraz bardziej in-
fantylne. Mniej więcej wtedy Pete Tow-
nshend z The Who śpiewał: „Mówią:
umarł rock” (rock is dead, they say), aby
chwilę później wykrzyczeć: „Niech żyje
rock” (long live rock). Może to wyraz re-
zygnacji, a może zapowiedź. 
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Pod uwagę działaczom religijnym, 
politycznym i społecznym:

chrześcijańska myśl ekonomiczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

itd., itd.

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

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

jan MicHał MałEK
Założyciel Fundacji PAFERE
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Misja

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

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

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

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

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

dialnym. 

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

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

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

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

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

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

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

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



„Nową Konfederację” tworzą

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 każ-
dego miesiąca)

Zespół: Kołodyńska-Magdziarz (Sekretarz zespołu), Jarema Piekutowski, Bart-
łomiej 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
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