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Niedawno rozmawialiśmy w „Nowej Kon-
federacji” z Jackiem Bartosiakiem, Mar-
kiem Budziszem i Bartłomiejem Radzie-
jewskim o bankructwie polskiej polityki
wschodniej. I we wszystkich wypowie-
dziach przewijał się motyw – czy może
zbankrutować coś, co nie istnieje? 

Powtórzę coś, co z uporem głoszę od
lat: nie ma jakiejś mitycznej polityki
wschodniej jako odrębnego bytu. Jest to
część polityki zagranicznej rozumianej
jako całość. Nasza skuteczność na Wscho-
dzie jest zależna od pozycji Polski w NATO
i Unii Europejskiej, od tego czy posiadamy
narzędzia oddziaływania w Azji i Afryce
itd. Z kolei skuteczne rozpoznanie i dzia-
łanie na wschodzie jest jednym z najważ-
niejszych elementów budowania naszej
pozycji w strukturach zachodnich. Drugi
czynnik, od którego zależy nasza skutecz-
ność, to możliwości budowania współpracy
w wymiarze regionalnym. To oczywiście
konstatacje dość banalne, ale nader często
zarówno komentatorzy jak i – co gorsza –
kreatorzy naszej polityki zachowują się

niczym tuwimowscy straszni mieszczanie,
co to wszystko widzą osobno.

Pułapka niepodległości

Polskie myślenie polityczne tkwi od lat
w pułapce niepodległości. Trudno się dzi-
wić, bo od końca XVIII stulecia musieliśmy
albo o tę niepodległość walczyć, albo –
jak w epoce międzywojennej, czy w latach
90. – chronić ją i utrwalać. Wszelako
takie myślenie skutecznie wypierało z dys-
kursu politycznego zarówno narzędzia
politycznego realizmu (doskonałym przy-
kładem jest tu sławna mowa ministra
Becka z maja 1939 r.) jak i myślenie w ka-
tegoriach polityki transakcyjnej. Powiem
więcej: paraliżowało jakąkolwiek myśl
polityczną. No bo przecież trzeba „mierzyć
siły na zamiary (skoro zamiarem jest nie-
podległość) a nie zamiar podług sił (to po
prostu zdrada)”. 

Operowanie wielkimi kwantyfikato-
rami w myśleniu politycznym sprawdza
się dobrze jedynie w dwóch wypadkach:
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w filozofii polityki i w przekazie ideolo-
gicznym, mającym mobilizować obywateli
do wysiłku w razie szczególnych zagrożeń.
W myśleniu politycznym obliczonym na
realizację krótko czy średnioterminowych
celów zazwyczaj szkodzi.

U progu lat dziewięćdziesiątych ubieg-
łego wieku mieliśmy podwójnie doskonalą
koniunkturę polityczną. Po pierwsze dzięki
osłabieniu Związku Sowieckiego w wyniku
reform Gorbaczowa, który po klęsce w Af-
ganistanie i wobec załamania w gospo-
darce postanowił „skrócić front” i pozwolić
na uniezależnienie się państw satelickich
w Europie Środkowej. Po drugie dzięki
temu, że w ramach walki o władzę elity
demokratyczne skupione wokół Borysa
Jelcyna zdecydowały się na zagranie kartą
narodową i rozbicie państwa sowieckiego,
by sięgnąć po władzę w Moskwie. Polska
odpowiedź w postaci polityki dwutoro-
wości, czyli podtrzymywania poprawnych
relacji z Kremlem przy jednoczesnym
wzmacnianiu ruchów niepodległościowych
w republikach okazała się na tyle skuteczna
i nowatorska, że zyskaliśmy na Zachodzie
opinię „eksperta” w sprawach wschodnich. 

Pozwoliło to Polsce przez większą część
ostatniej dekady XX wieku uczestniczyć
w grze politycznej o przyszłość obszaru
postsowieckiego znacznie powyżej naszych
realnych możliwości. Stało się także is-
totnym czynnikiem wpływającym na za-
interesowanie Stanów Zjednoczonych
współpracą z Polską. W istocie nasza po-
zycja była zbudowana na wątłej siatce
kontaktów polskiej opozycji demokra-
tycznej z dysydentami na Litwie, Białorusi
i Ukrainie oraz na próbie wykorzystania
mitu „Solidarności” przez otoczenie Jel-
cyna. Realne możliwości oddziaływania –
czy to ekonomicznego, czy nawet z zakresu
soft power – mieliśmy niewielkie, a i tych
nie potrafiliśmy skutecznie użyć. 

Mit demokratycznej transformacji

Największym wszakże nieszczęściem było
to, że sami uwierzyliśmy, iż to Polska
rozbiła Związek Sowiecki – i mianowa-
liśmy się samozwańczymi ambasadorami
Wschodu na Zachodzie. I to w chwili,
gdy nie mieliśmy realistycznego projektu
„urządzenia” przestrzeni postsowieckiej.
Bez złudzeń. Nie uważam, że mogliśmy
go wprowadzić w życie, ale taki projekt
pozwoliłby na bieżąco korygować i oceniać
zmiany zachodzące na wschód od naszych
granic. Zamiast polityki pozostała nam
mitologia o rozprzestrzenianiu się demo-
kracji i roli Polski jako jej eksportera.

Myśl polityczna Jerzego Giedroycia w tab-
loidowej wersji – czyli opowieści o Pola-
kach budujących demokrację na Litwie,
Białorusi czy Ukrainie w połączeniu z roz-
kwitającą mitologia „kresową” okazała
się zabójcza dla realnej polityki. Zamiast
inwestowania w instytucjonalne gwarancje
niepodległości, szczególnie Ukrainy i Bia-
łorusi, zamiast prób dopraszania do współ-
pracy europejskich partnerów, zostaliśmy
samozwańczymi heroldami „końca his-
torii” wśród narodów mozolnie wycho-
dzących z pułapki mentalnej totalitaryzmu
poprzedzonego stuleciami samodzierżawia. 
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Nie mieliśmy też jakiegokolwiek pa-
tentu politycznego na relacje z Rosją. Wy-
daje się, że – realnie patrząc – jedynym
momentem, w którym pojawiła się szansa
na ułożenie dobrych relacji z Moskwą,
była jesień roku 1991. Borys Jelcyn wyszedł
wówczas z inicjatywą, by wspólnie z Le-
chem Wałęsą wystąpili w roli oskarżycieli
w nowym „procesie norymberskim”, oska-
rżającym komunistów i komunizm jako
system. Można sadzić, że w wyniku takiego
procesu nastąpiłaby destrukcja elit wy-
wodzących się z KGB i partii komunis-
tycznej w Rosji, a w konsekwencji realna
federalizacja Rosji i jej osłabienie jako
struktury imperialnej.

Obawa ówczesnych władz odradzającej
się Polski – zrozumiała w kontekście
naszej słabości – sprawiła, że tej próby
nie podjęto. Rozwiązanie Związku So-
wieckiego w grudniu 1991 r. uruchomiło
mechanizmy, które musiały doprowadzić
do polsko-rosyjskiego sporu. Tymczasem
w Polsce odczytano umowę z Białowieży
jako świadectwo końca historii, w tym
przypadku rozumianego jako koniec ro-
syjskiego imperializmu i początek nowej
ery demokracji na wschodzie. Bardzo
szybko mieliśmy się przekonać, że było
zupełnie inaczej. Niemniej przez kilka,
jeśli nie kilkanaście lat polskie myślenie
polityczne pasło się mitem „wielkiej de-
mokratycznej transformacji”. 

Nowa „wielka smuta”

Wypada w tym miejscu zadać sobie pyta-
nie: jaki był ten nasz wielki wschodni
projekt? Generalnie chcieliśmy, żeby było
dobrze, pięknie i demokratycznie. Rzadko
pamiętaliśmy o tym, że w czasach, gdy
Rosja miała dobre stosunki z Zachodem
odbyła się Jałta, a wcześniej – Kongres
Wiedeński. Wtedy, gdy Rosja była ze świa-

tem zachodnim skonfliktowana, Polska
mogła się spokojnie rozwijać. Oczywiście
to uproszczenie, ale w istocie nie bardzo
wiemy, jakiej Rosji Polacy potrzebują?
Tymczasem można mieć wrażenie, ze
znajdujemy się w przededniu nowej „smu-
ty” rosyjskiej. Perspektywa Nowego Zie-
lonego Ładu oznacza znaczące zmniej-
szenie się zapotrzebowania na surowce
energetyczne, stanowiące fundament ro-
syjskiego eksportu. 

Na dodatek Rosja stoi w obliczu kry-
zysu sukcesyjnego. Pokolenie młodych
oficerów służb specjalnych, którzy przejęli
władzę po odejściu Borysa Jelcyna, właśnie
dobiega siedemdziesiątki. A wśród kolejnej
generacji „młodych” trwa intensywna wal-
ka kilku frakcji. Wiadomo, że specsłużby
są jedynym czynnikiem spajającym pań-
stwo rosyjskie. Kiedy w drugiej połowie
lat dziewięćdziesiątych Rosja popadła
w kryzys polityczny i ekonomiczny, Putin
postawił przed sobą dwa cele: reintegrację
państwa (a w dobrej koniunkturze odbu-
dowę „historycznej Rosji”) oraz jego mo-
dernizację. Koncept modernizacyjny za-
łamał się po roku 2004. Z kolei ocalenie
jedności państwa okazało się możliwe
tylko dzięki zaangażowaniu specsłużb i za-
ostrzeniu modelu autorytarnego rządów.
Próba budowy partii władzy kompletnie
nie wyszła. Nadal, jak w epoce jelcynow-
skiej, jedyną instytucją spajającą państwo
jest szeroko rozumiana bezpieka. 

Czyli: około roku 2030 zabraknie pie-
niędzy z ropy i gazu, a równocześnie grupa
rządząca będzie przypominała Breżnie-
wowskie politbiuro. Na to wszystko nałoży
się kryzys demograficzny, gdy wśród et-
nicznych Rosjan będzie więcej emerytów
niż ludzi w wieku produkcyjnym. Krem-
lowscy analitycy o tym wiedzą. W ciągu
najbliższej dekady Rosja może zarówno
być bardzo agresywna na zewnątrz, jak
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i przechodzić głębokie wstrząsy wewnętrz-
ne. Obecnie wydaje się, że elita władzy
jako receptę na nadchodzący kryzys po-
strzega „małą zwycięską wojenkę”. Ale
nie jest wykluczone, że proces sukcesji
władzy nagle przyspieszy.

Pytanie brzmi – czy jako państwo jes-
teśmy przygotowani na głębokie ruchy
tektoniczne na Wschodzie? Obawiam się,
że nie. Nie dostrzegam w zapleczu inte-
lektualnym polskiej polityki jakiejkolwiek
debaty na temat Rosji, nasze kontakty
z rosyjskimi elitami zostały ograniczone
do minimum, przede wszystkim zaś bra-
kuje choćby minimalnego konsensu we-
wnątrz polskiej klasy politycznej w kwestii
polityki rosyjskiej. Dominuje wzajemne
oskarżanie się o zdradę i „putinizm”, w sy-
tuacji, gdy nawet pełne wykorzystanie za-
sobów materialnych i intelektualnych
państwa nie daje gwarancji skutecznej
odpowiedzi na nadchodzące trzęsienie
ziemi na Wschodzie.

Harcownicy u władzy

Fundamentem słabości polskiej polityki
wschodniej jest dramatyczna niewydolność
zaplecza analitycznego naszej klasy poli-
tycznej. Ośrodki rządowe ulegają stałej,
ale pogłębiającej się w ostatnich latach
wręcz dramatycznie, tendencji uzasad-
niania decyzji kolejnych ministrów. W re-
zultacie zamiast debaty i prób syntezy
otrzymujemy w najlepszym razie zbiory
informacji. Opozycja porzuciła jakiekol-
wiek próby budowania własnego zaplecza
analitycznego w dziedzinie polityki za-
granicznej, a niezależne think tanki, od-
cinane na różne sposoby od źródeł finan-
sowania, a przede wszystkim pozbawiane
realnego politycznego audytorium, albo
pracują na zamówienia ośrodków zagra-
nicznych, albo wegetują, nie mogąc podjąć

systematycznej i długofalowej pracy kon-
cepcyjnej, zabiegane przy pozyskiwaniu
środków na przeżycie w systemie „grantozy”. 

Słabość analityki i debaty publicznej
bierze się tez z dramatycznej prowincjo-
nalizacji debaty publicznej w Polsce. Bar-
tosz Węglarczyk zauważył niedawno
w swoim facebookowym wpisie, że sprawy
międzynarodowe nie interesują opinii
publicznej (oglądalność stacji telewizyj-
nych spada dramatycznie w pasmach po-
święconych publicystyce międzynarodo-
wej), a dla polityków są narzędziem do
prowadzenia gier wewnętrznych.

Dla dopełnienia obrazu wypada dodać,
że polityka międzynarodowa znacząco się
skomplikowała w porównaniu do czasów
sprzed lat kilkunastu. Podejmując próbę
zdefiniowania (i – daj Boże – realizacji)
naszych celów na wschodzie nie możemy
brać pod uwagę wyłącznie Moskwy, Ki-
jowa, Mińska czy Tbilisi. Dwie dekady
temu, to (plus konsultacje z Waszyngto-
nem) właściwie wystarczało. Teraz mamy
jeszcze coraz istotniejszy czynnik chiński,
wewnętrzne spory w Unii Europejskiej,
emancypujące się mocarstwa regionalne
w rodzaju Turcji czy Iranu i debatę o ob-
szarze odpowiedzialności NATO. 

Trzydzieści lat temu, odnosząc jedyny
realny sukces na Wschodzie w postaci
emancypacji republik sowieckich i względ-
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nie udanej projekcji polskiej soft power
na obszary byłego ZSRR uznaliśmy, ze
może być tylko lepiej. Ulegliśmy pięknemu
marzeniu o postępującym zbliżeniu re-
publik postsowieckich do Zachodu i za-
częliśmy „walczyć o demokrację”. Zamiast
zintegrowanego wysiłku struktur pań-
stwowych, oddaliśmy politykę wschodnią
grupom harcowników – a to wzmacnia-
jących Polaków, a to domagających się
rewindykacji historycznych, a to pragną-
cych się po prostu szybko dorobić.

Po owocach ich poznacie

Jeśli za cel polskiej polityki uznać wejście
części państw postsowieckich do struktur
Zachodu, generalne przyjęcie na tym ob-
szarze zachodnich norm cywilizacyjnych,
gospodarczych i politycznych, powstrzy-
manie tendencji imperialnych w Rosji
i uczynienie ze Wschodu jednego z wehi-
kułów polskiej gospodarki – to ponieśliśmy
klęskę. Ponieśliśmy ją także w sferze bez-
pieczeństwa, bo poziom zagrożeń mili-
tarnych czy – szerzej – obniżających po-
czucie bezpieczeństwa Polaków nie tylko
się nie zmniejszył, ale jest najpoważniejszy
od połowy lat dziewięćdziesiątych.

Podjęta przez poprzednią ekipę rzą-
dzącą próba europeizacji polityki wschod-
niej, czyli projekt Partnerstwa Wschod-
niego, była najpoważniejszą przymiarką
do wyjścia ze ślepego zaułka walki o de-
mokrację ku projektowi zbliżenia państw
postsowieckich do Zachodu. Zarazem był
to ostatni (bardzo ograniczony) sukces
polityki wschodniej RP. W jakiejś mierze
wynikiem Partnerstwa Wschodniego jest
wyraźna prozachodnia ewolucja Ukrainy
i powolna (ale być może dzięki temu głęb-
sza) zmiana w Mołdawii. Polska w ramach
PW miała szansę stać się jednym z państw
kształtujących politykę Unii, i – podobnie

jak Hiszpania w odniesieniu do Ameryki
Łacińskiej – uzyskać w Europie swoją
specjalizację. Po odejściu tandemu Tusk-
Sikorski Partnerstwo Wschodnie stało się
jednak niekochanym dzieckiem polskiej
dyplomacji. A w skali europejskiej zostało
ono osierocone, bo Unia, popadłszy w kry-
zys migracyjny, brexitowy, tożsamościowy
i pandemiczny, uznała, że kwestie wschod-
nie są kompletnie nieistotne. Wojna na
Ukrainie trwale przesunęła kwestie
wschodnie z kategorii „szanse” do kategorii
„kłopoty”. A kłopotów Europa ma pod
dostatkiem.

Nasza siła przetargowa osłabła tym
bardziej, że sama Polska z kategorii suk-
cesów integracji przesunęła się do kategorii
europejskich problemów. Osłabienie po-
zycji Polski w Unii i porzucenie kwestii
wschodniej co było widoczne już w ostat-
nim roku rządów Platformy Obywatelskiej
a pogłębiło się po roku 2015, co sprawiło,
że przestaliśmy być atrakcyjni dla part-
nerów na Wschodzie. Pracując jako am-
basador Polski w Armenii, obserwowałem,
jak mój kolega z Litwy zaczyna być at-
rakcyjniejszym i ważniejszym partnerem
dla miejscowych władz a także dla głów-
nych krajów Zachodu. Polskie samomia-
nowanie się „adwokatem” spraw świata
postsowieckiego w Europie i NATO coraz
wyraźniej rozbiegało się z rzeczywistością.
Rządy Ukrainy, Armenii czy Mołdawii
nie bardzo widzą sens rozbudowanych
relacji z Warszawą, bo Polacy nie bardzo
mają im cokolwiek do zaoferowania. Spot-
kania z prezydentami Ukrainy czy Gruzji
przybierają formę rytualną, pozbawioną
treści. Nawet kryzys białoruski nie ożywił
polskiej polityki wschodniej. Kilka roz-
sądnych gestów (Dom Białoruski, spot-
kania ze Swiatłaną Cichanouską czy do-
finansowanie akcji stypendialnej) nie
może przesłonić braku szerszego planu.
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Plan minimum i maksimum

Wobec narastającego kryzysu na Wscho-
dzie konieczne wydaje się zarysowanie
planu minimum i planu maksimum pol-
skiej polityki wschodniej. Plan minimum
to strategia obrony resztek stanu posia-
dania, czyli inwestowanie w zachowanie
instrumentarium niepodległości Białorusi,
Ukrainy, Mołdawii, ale tez Gruzji, Armenii
i Azerbejdżanu; powstrzymywanie agre-
sywnego imperializmu rosyjskiego i cze-
kanie na nowa smutę w Moskwie, która
może przynieść zmianę modelu polityki
rosyjskiej lub jej tak silne osłabienie, że
państwa z pomostu bałtycko-czarnomor-
skiego i Kaukazu będą mogły wykonać
zwrot na Zachód. W ramach tego planu
minimum leży tez utrzymanie amerykań-
skiego parasola nad państwami bałtyckimi,
aby nie zostały one zepchnięte do szarej
strefy rozrzedzonego bezpieczeństwa.

Plan maksimum, poza elementami
minimalnej strategii obronnej zapisanej
wyżej, powinien zawierać po pierwsze od-
budowę polskich kompetencji wschodnich
poprzez sensowny dialog elit (zarówno
młodzieżowych, jak elit kulturalnych, nau-
kowych i politycznych) z partnerami na
Wschodzie, w tym zwłaszcza z Rosją. Po
wtóre – porzucenie zabójczej zabawy po-
litykami historycznymi, gdzie dla zdobycia
kilku głosów niemądrych nacjonalistów
rujnuje się wizerunek Polski w oczach
Ukraińców, Białorusinów, Rosjan czy Or-
mian. Straty wynikające z gromkiego po-
krzykiwania o „banderowcach”, z którymi
Ukraina do Europy nie wejdzie, są dużo
większe niż tylko zgrzyt na tym czy innym
politycznym spotkaniu. Po trzecie, rząd
powinien zainicjować rzeczywisty proces
wypracowania konsensu w polityce za-
granicznej. Nie poprzez jednorazowe gesty,
ale jako wypracowanie realnego forum

dialogu i wyjęcie sporów o politykę za-
graniczną z toczącej się wojny na wynisz-
czenie. Elementarna odpowiedzialność
za państwo powinna przebić bańki infor-
macyjno-propagandowe i skłonić polity-
ków do wspólnego wysiłku na rzecz uprząt-
nięcia pola ruin, w jakie zamieniła się
polityka zagraniczna państwa. Wreszcie
powinniśmy – poczynając od prywatnego
biznesu, a kończąc na rządzie – zainwes-
tować w rozwój think tanków i infra-
struktury intelektualnej, które pozwolą
znaleźć recepty na kumulujące się zagro-
żenie w sferze międzynarodowej.

Zatytułowałem te krótkie zapiski: „Ana-
tomia bankructwa”. Od z góra trzydziestu
lat w różnych miejscach i na różnym –
bywało wysokim – szczeblu uczestniczyłem
w kształtowaniu polskiej polityki wschod-
niej. Widziałem, jak nasze piękne marzenie
o Wschodzie przekształca się najpierw
w złudzenie, a potem w bezsilność. Proces
bankructwa inicjatywy politycznej – po-
dobnie jak w przypadku firmy – rzadko
następuje z dnia na dzień. Jest zwykle
sumą mniejszych i większych decyzji in-
westycyjnych, zaniechań, błędnych decyzji
personalnych. Tak było z polityką wschod-
nią. Hossa początku lat dziewięćdziesią-
tych, i kilka trafnych „inwestycji” okresu
późniejszego (takich jak Partnerstwo
Wschodnie) uśpiło naszą czujność. Obec-
nie musimy zabiegać, żeby nas nie zlicy-
towano. To już ostatni moment. 
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Analitycy Ośrodka Studiów Wschod-
nich piszą, że wykazana przez Stany
Zjednoczone wola dialogu z Rosją
może skłonić Moskwę do myślenia,
że nie musi ona rezygnować ze swojej
dotychczasowej agresywnej polityki
na rzecz porozumienia z USA lub in-
nymi państwami Zachodu, w tym z pań-
stwami Unii Europejskiej. Czy zgadza
się pan z tą opinią?

Tak, podzielam ten pogląd. Uważam, że
Rosja w gruncie rzeczy nie jest zaintere-
sowana czymś, co my określamy mianem
„resetu”. Rosję interesuje po pierwsze
pewny dialog strategiczny, który jest ważny
zarówno z punktu widzenia kwestii zbrojeń
nuklearnych, jak i utrzymania czy otwarcia
kanałów komunikacji. Po drugie, Rosja
chciałaby współpracy w pewnych sekto-
rach. Władimir Putin mówił o nich w czasie
konferencji prasowej po spotkaniu z Bi-
denem. 

To przede wszystkim współpraca
w kwestii arktycznej. Trzeba przypomnieć,
że Rosja sprawuje aktualnie funkcję prze-
wodniczącego Rady Arktycznej – związku
państw, które mają granice w tym rejonie.
Dotyczy to także spraw związanych z pro-
gramami jądrowymi Iranu i Korei Pół-
nocnej z tego powodu, że mocarstwa ato-
mowe generalnie są zainteresowane nie-
rozprzestrzenianiem broni jądrowej w skali
światowej. Obiektywnie podnosi to ich
znaczenie w porównaniu z innymi gra-
czami. Rosja wreszcie zainteresowana jest
współpracą w takich obszarach o charak-
terze globalnym, których państwa nie
mogą samodzielnie rozwiązać. To m.in.
kwestie klimatyczne, ale nie tylko, bo
również np. migracje. Natomiast oczywi-
ście Rosja dość wyraźnie w czasie tego
spotkania określiła po pierwsze swoje
czerwone linie, po drugie – te obszary,
w których nie ma zamiaru dogadywać się
ze Stanami Zjednoczonymi. Mało tego,

MArek Budzisz
Były dziennikarz, doradca dwóch ministrów w rządzie Jerzego Buzka,
analityk. Obecnie w biznesie. Z wykształcenia historyk.

Dalekosiężnym celem Rosji jest przekształcenie całej Europy Środkowo-
Wschodniej i Bałkanów w pas „ziemi niczyjej”, czyli obszar w pewnym
sensie o nieustalonym statusie, jeżeli chodzi o kwestie związane z bez-
pieczeństwem

Amerykanie nie odejdą z europy, 
ale chcą większego zaangażowania

z Markiem Budziszem 
rozmawia eugeniusz romer



ma nadal zamiar konkurować i realizować
swoje interesy. Precyzyjnie rzecz ujmując,
co też wskazał Putin, takim obszarem jest
choćby Ukraina, ale i Białoruś.

Cele maksimum Moskwy, o czym rów-
nież piszą analitycy Ośrodka Studiów
Wschodnich, to skłonienie Stanów
Zjednoczonych, aby nie pogłębiały
wsparcia dla Ukrainy, nie ingerowały
w sprawy wewnętrzne Rosji, w tym
kwestie związane z prawami człowie-
ka – ale także wycofanie się USA z za-
angażowania w Europie Środkowo-
Wschodniej. Kartą przetargową z jej
strony jest to, że Amerykanie mieliby
się bać sojuszu rosyjsko-chińskiego,
bo Chiny to hegemoniczny rywal Sta-
nów Zjednoczonych. Czy te cele są
do osiągnięcia?

Wydaje mi się, że powinniśmy to umieścić
w perspektywie czasowej. Rosja ma cele
krótkoterminowe, średnioterminowe i dłu-
goterminowe. Zacznijmy od tych ostatnich.
W moim odczuciu dalekosiężnym celem
Rosji jest przekształcenie całej Europy
Środkowo-Wschodniej i Bałkanów w pas,
nazwijmy to, „ziemi niczyjej”, czyli obszar
w pewnym sensie o nieustalonym statusie,
jeżeli chodzi o kwestie związane z bez-
pieczeństwem, gdzie interesy mocarstw
krzyżują się i rozgrywane są w różnych
konfiguracjach w zależności od bieżącej
koniunktury. 

Celem krótkofalowym jest, po pierwsze,
co już Rosji się właściwie udało, dopro-
wadzenie do zasadniczej zmiany kierun-
ków polityki zagranicznej Białorusi. Trzeba
pamiętać, że po 2014 roku Łukaszenka
próbował utrzymywać równy dystans mię-
dzy Zachodem a Rosją, ale też nie anga-
żować się po żadnej ze stron jeżeli chodzi
o konflikt rosyjsko-ukraiński, nie uznał

aneksji Krymu. Dzisiaj to się zasadniczo
zmienia. 

Kolejnym obszarem presji Rosji jest
oczywiście Ukraina. Rosjanie uważają, że
kontrola polityczna nad tym państwem,
bo do tego w gruncie rzeczy też się spro-
wadzają tzw. porozumienia mińskie, po-
zwoli zbudować jej pozycję, która da moż-
liwość gry o większą stawkę, czyli o to,
o czym wspomniałem wcześniej. I tu Ros-
janie dostrzegają przesunięcie zaintere-
sowania Stanów Zjednoczonych na ry-
walizację z Chinami, uważając, że po
pierwsze Ameryce nie uda się osłabić so-
juszu rosyjsko-chińskiego. Jego siłę zresztą
ma potwierdzić wizyta Putina w Pekinie,

zapowiedziana na najbliższy czas w związ-
ku z końcem traktatu o przyjaźni i part-
nerstwie. Po drugie jednak Rosjanie uwa-
żają, że to nastawienie Ameryki na po-
różnienie Rosji z Chinami daje Moskwie
nieco większy margines swobody w dzia-
łaniu. Rosjanie zamierzają to wykorzy-
stywać, podbijając stawkę i rozpoczynając
pewną grę. W tym sensie wydaje się, iż
rosyjskie elity strategiczne twierdzą, że
koniunktura jest korzystna z punktu wi-
dzenia Rosji.

Joe Biden na konferencji prasowej po
spotkaniu z Władimirem Putinem mó-
wił, że zakomunikował rosyjskiemu
przywódcy „niepodważalne zobowią-
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zanie Stanów Zjednoczonych na rzecz
na rzecz suwerenności i terytorialnej
integralności Ukrainy”. Jak je inter-
pretować w kontekście tego, co pan
mówi?

Musi pan przytoczyć drugą część tej wy-
powiedzi, bo on powiedział, że odwołał
się też do porozumień mińskich. Mówił,
że są one mechanizmem, który pozwoli
osiągnąć pokój i stabilizację na Ukrainie,
co oczywiście trzeba wpisać w szerszy
kontekst. Władze w Kijowie od pewnego
czasu sygnalizują, że ich zdaniem formuła
porozumień mińskich nie rokuje na przy-
szłość i powinna podlegać znaczącej mo-
dernizacji. Więc w tym sensie mamy
otwarcie pewnych wątpliwości. 

Po drugie, jeśli już mówimy o reakcjach
na Ukrainie, tamtejsze elity są dość wy-
raźnie zaniepokojone faktem, że prezydent
Zełenski jedzie do Waszyngtonu już po
spotkaniu Bidena i Putina. Sygnalizowane
są obawy, że być może usłyszy tam o ja-
kichś ustaleniach, których dokonano,
a które nie były konsultowane z władzami
Ukrainy. Po trzecie wreszcie, warto zwrócić
uwagę, że w gruncie rzeczy mamy do czy-
nienia z fiaskiem polityki Ukrainy, która
zmierzała do uzyskania planu członkostwa
w Sojuszu Północnoatlantyckim przy okazji
ostatniego szczytu NATO. Tak się nie
stało. Sojusz użył formuły, która w gruncie
rzeczy jest niezmienna od 2008 roku,
czyli nadał utrzymuje politykę otwartych
drzwi. W Kijowie oczekiwano czegoś wię-
cej. Teraz Rada Najwyższa Ukrainy planuje
podjęcie specjalnej uchwały, apelującej
do kongresu o przyznanie państwu statusu
największego sojusznika Stanów Zjedno-
czonych poza NATO. Wszystko to poka-
zuje, że gra o dominację na Ukrainie cały
czas trwa. Żadna ze stron nie zamierza
zrezygnować ze swoich interesów.

Ile czasu ma Rosja na zrealizowanie
swoich celów? Prognozy demogra-
ficzne ONZ są dla niej dosyć nieko-
rzystne. Pesymistyczna mówi o tym,
że do 2100 roku liczba ludności ma
się zmniejszyć do 84 milionów. W 2020
roku za 28 proc. dochodów budżeto-
wych tego państwa odpowiadała sprze-
daż węglowodorów. Unia Europejska
stawia na Zielony Ład. Chiny także,
co może zaskakiwać, zamierzają osiąg-
nąć w pewnej perspektywie czasowej
neutralność klimatyczną. 

Jeśli mówimy o negatywnym scenariuszu
demograficznym dla Rosji, to zwróćmy
uwagę na to, jakie są negatywne scena-
riusze dla Europy Środkowo-Wschodniej
i państw bałtyckich, które się wyludniają.
Polska ma mieć 12-15 milionów ludzi,
a Ukraina jeszcze mniej. Już dziś w takich
państwach jak Łotwa duża część obywateli
to ci, którzy zamieszkują stolicę. Ponad
połowa Estończyków mieszka w Tallinie,
a gdyby nakreślić linię obejmującą Tallin
i wybrzeże Morza Bałtyckiego, to mamy
do czynienia ze skoncentrowaniem
80 proc. ludności na bardzo małym tere-
nie. Perspektywy demograficzne Rosji
wyglądają źle, ale nie w porównaniu z Pol-
ską i Ukrainą, tylko na przykład z Turcją
i Iranem. Tutaj dysproporcja się zmniejsza
i tak też to oceniają rosyjscy analitycy.

Trzeba też odwołać się do kwestii mi-
litarnych. W wojsku czynnik ludzki już
ma i będzie miał coraz mniejsze znaczenie.
Nie mówimy o milionowych armiach, ra-
czej o wysoko wyspecjalizowanych siłach
zbrojnych, gdzie liczą się wiedza, umie-
jętności operatorów sprzętu, często bez-
załogowego. Minister Szojgu niedawno
obwieścił, że Rosja rozpoczęła seryjną
produkcję robotów bojowych. Czynnik
demograficzny będzie się mniej liczył rów-
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nież z perspektywy rosyjskiej strategii
krótkiej wojny. Rosja nie przygotowuje
się do konfliktu, który przypominałby II
wojnę światową. Jeśli przygotowuje się
do czegokolwiek, to do krótkiej, liczonej
w tygodniach „chirurgicznej” wojny, na
dość ograniczonej głębokości strategicznej.
Wszystkie analizy amerykańskie i euro-
pejskie mówią o tym, że reformy rosyjskich
sił zbrojnych wskazują na promień ewen-
tualnego zainteresowania około 300 km
od granic. Rosja nie ma potencjału, by
myśleć o zajęciu całego kontynentu eu-
ropejskiego, jak to było za czasów ZSRR.
Ale ma wystarczający potencjał, by pro-
wadzić grę w Europie Środkowo-Wschod-
niej. Demografia nie jest więc czynnikiem,
który eliminuje rosyjskie zagrożenie w nie-
odległej przyszłości, podobnie zresztą jak
możliwości gospodarcze. Z rosyjskiej per-
spektywy europejska polityka klimatyczna
jest oczywiście jakimś zagrożeniem, ale
dopiero w latach 2030-2040. Niewyklu-
czone, że Rosja rozpocznie grę szybciej,
wykorzystując dzisiejszy potencjał.

Ukraina zamierza w tym roku wydać
na obronność prawie 6 proc. PKB. To
wciąż wielomilionowy kraj, naród wy-
kazuje także pewną wolę walki. Rosja
oczywiście ma potencjał, by pokonać
Ukrainę militarnie, ale czy jest w stanie
przeprowadzić skuteczną okupację? 

Lubimy mówić o PKB, a warto skupić się
na konkretnych kwotach. Budżet wojskowy
Ukrainy to mniej niż 10 mld dolarów.
Rosja wydaje rocznie, według różnych
szacunków, od 65 do 80 mld dolarów.
Gdyby to przeliczyć według parytetu siły
nabywczej, to zdaniem fachowców nale-
żałoby tę sumę pomnożyć razy 2,5. To
oznacza, że Moskwa dysponuje budżetem
wojskowym na poziomie 180 mld dolarów.

To dlatego, że dokonuje zakupów we włas-
nych fabrykach. My kupujemy u Amery-
kanów drogie systemy, a Rosjanie sami
produkują. Mało tego, mają inną strukturę
budżetu obronnego, co jest podkreślane
przez analityków amerykańskich, miano-
wicie wydają więcej niż Europa na tech-
nologie zbrojeniowe. Może nie są one
bardzo zaawansowane, ale w niektórych
obszarach porównywalne, a nie wiadomo,
czy nie lepsze niż amerykańskie. Ponadto
Rosjanie, w przeciwieństwie do Amery-
kanów, mają interesy terytorialnie skon-
centrowane na wybranych kierunkach.

Nie mają stukilkudziesięciu baz i nie
muszą utrzymywać wielkich sił wojsko-
wych w oddaleniu od swojej ojczyzny.
Dysponują czymś, co się określa mianem
głębi strategicznej – mają wojska pierw-
szego rzutu, które znajdują się do 100
km od granicy i drugi rzut możliwości
uzupełnienia i zaopatrzenia na wypadek
konfliktu, czego nie ma NATO. Sojusz
swoje siły i zapasy musi sprowadzić z Ame-
ryki. Państwa europejskie nie dysponują
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siłą, ani nawet amunicją, by wytrzymać
dłuższy konflikt. 

Najważniejsze jednak jest to, że Rosja
nie jest zainteresowana długotrwałą wojną.
Proszę spojrzeć na scenariusz konfliktu
między Armenią a Azerbejdżanem. Krótka,
kilkutygodniowa wojna, osiągnięcie zna-
czących celów strategicznych przez dzia-
łanie z zaskoczenia w postaci bardzo agre-
sywnej, a potem przystąpienie do fazy
negocjacji pod groźbą eskalacji konfliktu
nawet do poziomu nuklearnego. Na taki
krótki konflikt Rosjanie mają wystarcza-
jąco dużo sił. W ogóle nie jest tak, że
Rosjanie są z natury wojowniczy, oni trak-
tują wojnę jako narzędzie osiągania celów
politycznych, gospodarczych, strategicz-
nych. Jeżeli przy pomocy straszenia nią
uda się je zrealizować, to wojny może
w ogóle nie być. To argument, do którego
należy się odwoływać w ostateczności.
Na razie Rosjanie osiągają cele przy użyciu
dość ograniczonych narzędzi wojskowych.
Są też przekonani, że w najbliższym czasie
rola argumentu siły będzie rosła w polityce
międzynarodowej. Nie brak im gotowości
do pokazywania, że tę siłę mają. 

Wobec rosyjskiego zagrożenia Polska
upatruje gwarancji swojego bezpie-
czeństwa w ochronie Stanów Zjedno-
czonych. Relacje jednak znacznie się
ochłodziły, od kiedy prezydentem USA
został Joe Biden. Andrzej Duda spotkał
się z nim jednak podczas szczytu
NATO w Brukseli, choć niektórzy mówili
o tym w kpiący sposób – spotkanie
było organizowane naprędce, panowie
pozowali do zdjęcia na jakimś koryta-
rzu. Jak oceniać to wydarzenie?

Nie chciałbym komentować spotkania,
bo jest trochę zbyt mało informacji na
jego temat. Chciałbym jednak przeciw-

stawić się takiemu dość powszechnemu
w Polsce poglądowi, że polityka między-
narodowa to polityka relacji osobistych.
One mają znaczenie, ale tak naprawdę
liczą się interesy. Naszym problemem
jest to, że interesy amerykańskie są prze-
formułowywane przez administrację Bi-
dena. W skrócie – on podtrzymuje kon-
centrowanie uwagi na rejonie Indo-Pa-
cyfiku, tę politykę zresztą rozpoczął już
Obama. To jest pewien stały trend. Z nim
wiąże się presja amerykańska na sojusz-
ników europejskich, aby więcej wydawali
na własne bezpieczeństwo. 

Wreszcie element kluczowy – we
wszystkich analizach amerykańskich
ośrodków wojskowych i związanych ze
specjalnymi służbami, które ja czytałem,
a czytałem ich kilkanaście, przebija się
jedna teza – nie ma mowy o obronie pań-
stw bałtyckich i wschodniej flanki NATO
bez zaangażowania Polski. Oczywiście to
jest też nasz interes, żeby byli tu Amery-
kanie. Oni nie sygnalizują gotowości odej-
ścia, tylko konieczność zwiększenia za-
angażowania i wkładu. Akcentują to pod
adresem Polski, choć my nie mamy sobie
nic do zarzucenia, trzeba mieć poczucie
miary – nasz PKB jest siedmiokrotnie
mniejszy niż niemiecki. Dlatego Amery-
kanie silniejszą presję wywierają na Nie-
mcy. Chodzi o to, by zasobniejsze państwa
Europy również dołożyły się do dzieła
budowania pewnej odporności na wschod-
niej flance. Na razie – mówiąc szczerze –
nie wychodzi to najlepiej, ale wskazuje to
też kierunek działania politycznego. 

Po pierwsze, musimy zacząć mieć świa-
domość zagrożeń i tego, że zmienia się
koniunktura międzynarodowa, niestety
na naszą niekorzyść. Po drugie, coraz
więcej będzie zależało od nas – co oznacza
pytanie, czy 2 proc. PKB na bezpieczeń-
stwo to wystarczający poziom. To wymaga
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też przemyślenia roli, jaką nasze siły zbroj-
ne mają odgrywać, bo proszę zwrócić
uwagę, że my mamy niewiele mniejszy
budżet wojskowy od Turcji, a większy niż
Izrael, natomiast nasz potencjał wojskowy
w sposób oczywisty odbiega od tych dwóch
krajów. Kolejnym kierunkiem powinno
być przekonywanie naszego głównego
partnera, czyli Niemiec, by partycypował
w polityce bezpieczeństwa wschodniej
flanki.

Tu pojawia się kwestia woli państw
Europy Zachodniej do obrony wschod-
niej flanki. Pewnym symptomem jest
niechęć opinii publicznej w krajach
objętych programem NATO Nuclear
Sharing do dalszego przechowywania
amerykańskiej broni jądrowej. Może
powinniśmy zabiegać o to, by część
tego arsenału została przeniesiona do
nas? 

Parasol nuklearny Stanów Zjednoczonych,
który jest rozciągnięty nad Europą, nie
obejmuje Polski i państw bałtyckich. To
nie znaczy, że artykuł piąty nie działa, ale
w naszym interesie jest rozciągnięcie go
nad nasz kraj. Tym bardziej, że perspek-
tywa programu Nuclear Sharing w przy-
padku Niemiec jest mocno niepewna, po-
nieważ państwo to nie posiada obecnie
bombowców zdolnych do przenoszenia
grawitacyjnych bomb atomowych. Na-
stawienie parlamentu belgijskiego jest
dość dwuznaczne, a opinia publiczna
w Holandii jednoznacznie przeciwna
uczestnictwu kraju w programie. To jest
generalny problem, bo ostatnie badania
w państwach zachodnich pokazują, że
prawie połowa obywateli Niemiec, Włoch
i Francji uważa, że w przypadku wojny
amerykańsko-rosyjskiej na wschodniej
flance ich państwa powinny pozostać neu-

tralne. To jest pytanie o kwestię artykułu
piątego oraz o rozmowy z naszymi so-
jusznikami. Osobną kwestią jest to, czy
panuje dobra koniunktura po stronie
obecnej administracji USA, by ubiegać
się o udział Polski w programie Nuclear
Sharing, wykorzystując chociażby fakt,
że mamy kupić samoloty F-35, które są
zdolne do przenoszenia ładunków jądro-
wych. Moim zdaniem nie ma takiej ko-
niunktury. Szczyt w Genewie oraz infor-
macje, które – jak myślę – Rosjanie celowo
po nim ujawnili pokazują, że Amerykanie
są zainteresowani pewną formułą poro-
zumienia strategicznego, a być może nawet
uruchomienia procesu rozbrojeniowego.

Aleksander Dynkin, szef Instytutu Pri-
makowa powiedział niedawno w wywia-
dzie dla „Echa Moskwy”, że kanałami
eksperckimi Waszyngton sonduje, czy
Rosja nie byłaby zainteresowana redukcją
potencjałów strategicznych o 30 proc.
Proszę pamiętać, że w USA trwają roz-
mowy, już gdzieś od jesieni ubiegłego
roku – w ramach procedury Posture Re-
view część ekspertów opowiada się za re-
dukcją do zera amerykańskich głowic
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nuklearnych naziemnego stacjonowania
uważając, że są one drogie i łatwe do
zniszczenia. Wydaje się, że obecna admi-
nistracja zainteresowana jest zmniejsza-
niem triady nuklearnej. To znacząca zmia-
na w porównaniu z polityką Donalda
Trumpa. Z tego powodu Biden w sposób
dość zastanawiający przedłużył traktat
New START na pięć kolejnych lat, mimo
że Rosjanie proponowali, jeszcze za czasów

Trumpa, znacznie lepsze warunki. To po-
kazuje, że nie mamy wielkich szans i wpi-
suje się w ideologię walki z programem
nuklearnym Iranu i Korei Północnej. Pro-
szę też pamiętać, że Rosjanie uważają
Nuclear Sharing za złamanie Traktatu
o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.
Jeżeli chce się dialogu strategicznego
z nimi, to raczej perspektywa rozszerzenia
programu wydaje się wątpliwa. 
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Anton Saifullayeu: We wstępie swojej
książki „Zmagania na peryferiach. Elity
III RP o Rosji” piszesz, że Rosja jest
ważnym tematem w polskim dyskursie
publicznym po 1989 r.; jej temat jest
wręcz nieodłączną częścią debaty nad
państwowością oraz tożsamością. I je-
śli w pierwszej dekadzie po 1989 r.
dość łatwo to wytłumaczyć, to nasuwa
się pytanie, dlaczego Rosja wciąż jest
ważna dla tej debaty?

Andrzej Turkowski: Zacznę od podjęcia
wątpliwości, która – choć chyba nie
wprost – jest zawarta w Twoim pytaniu:
a więc, czy w ostatnich kilkunastu latach
Rosja jest rzeczywiście ważna dla polskiej
debaty publicznej. Wydaje mi się, że warto
tutaj zauważyć, że rzeczywiście znaczenie
tematyki rosyjskiej czy nawet szerzej –
tematyki wschodniej – znacząco spadło
w porównaniu z latami 90. Przy tym
należy pamiętać, że już wtedy zaintere-

sowanie Rosją było znacząco mniejsze
niż kierunkiem zachodnim. Z jednej stro-
ny, nie jest to szczególnie zaskakujące,
jeśli wziąć pod uwagę procesy integracji
Polski ze strukturami Zachodu a zarazem
kryzys, w jakim znalazła się Rosja; z dru-
giej – jest to jednak ciekawe zjawisko
z kategorii tych raczej długofalowych, do-
tyczących procesów głębszych niż tzw.
bieżączka medialna. Ciekawym mierni-
kiem tego słabnięcia zainteresowania jest
funkcjonowanie Ośrodka Studiów
Wschodnich, w którym już od wielu lat
tworzone i rozbudowywane są tam także
działy „nie wschodnie” – niemiecki, skan-
dynawski czy środkowoeuropejski. 

W swojej pracy przyjmujesz założenie
o peryferyjnym położeniu Polski wzglę-
dem Zachodu. Czy podobny układ cen-
tro-peryferyjny obowiązuje również w kie-
runku wschodnim? Kim lub czym jest
Polska względem Rosji po 1991 roku? 

ANdrzeJ Turkowski
Politolog i socjolog, adiunkt w Instytucie Studiów Społecznych
im. Roberta Zajonca, gdzie zajmuje się socjologią elit i wiedzy.
W 2020 r. ukazała się jego książka „Zmagania na peryferiach:
elity III RP o Rosji” (Wyd. Naukowe Scholar)

Nadreprezentacja historyków wśród ekspertów od tematyki wschodniej
sprawia, że kwestie historyczne są papierkiem lakmusowym dla stanu
ogólnych relacji dwustronnych między Polską a Rosją

Polityka wschodnia. 
Teatr na peryferiach zachodu

z Andrzejem Turkowskim 
rozmawia Anton saifullayeu



Bezpośrednio po 1991 roku Polskę po-
strzegać można jako byłego satelitę im-
perium sowieckiego. Te więzi w ramach
relacji centrum-peryferie jeszcze przez
jakiś czas miały istotny wpływ na scenę
polityczną w Polsce. Po pierwsze, politycy
nie mogli ignorować pewnych pozostałości
silnych więzi gospodarczych, choć co do
zasady starali się je ograniczać. Po drugie,
dziedzictwo okresu podległości wpływało
na kształt głównej osi sporu, która prze-
biegała między obozem postkomunistycz-
nym – zmagającym się z „grzechem pier-
worodnym” przynależności do partii, bę-
dącej przed 1989 r. gwarantem utrzymy-
wania relacji podległości, oraz obozem
postsolidarnościowym – będącym główną
siłą dążącą do przesunięcie Polski ze
Wschodu na Zachód. Ten podział wyraźnie
przejawiał się w dyskusjach politycznych,

które badałem. Dla przykładu, politycy
czy eksperci uważani za „postkomunistów”,
którzy głosili potrzebę utrzymania bliskich
relacji na linii Warszawa-Moskwa często
byli atakowani jako niepotrafiący pozbyć
się mentalności poddańczej. To zapewne
jeden z głównych powodów, dla których
część obozu postkomunistycznego na czele
z Aleksandrem Kwaśniewskim dosyć szyb-
ko przyjęła wizję polityki zagranicznej,
wyznaczoną przez byłych działaczy opo-
zycyjnych. Symbolicznym wyrazem tego
procesu była wizyta Kwaśniewskiego u Je-
rzego Giedroycia w Paryżu.

Wspominasz o dwóch sposobach my-
ślenia o Rosji oraz szerzej – o tzw.
Wschodzie po 1989 r. – o tradycjach
„realizmu” i „prometeizmu”. Na czym
polegały różnice między tymi nurtami
i w jaki sposób współistniały w okre-
sach przejściowym i transformacyjnym? 

Hasła „realizm” i „prometeizm” odnoszą
się do rywalizujących koncepcji polskiej
polityki zagranicznej. Na przestrzeni wie-
ków „realiści” byli bardziej skłonni do
układania się z imperialnym centrum na
Kremlu, co miało pozwolić na zajęcie się
wyzwaniami na kierunku zachodnim. Da-
wało także przestrzeń do asertywnego eg-
zekwowania polskich interesów (tak jak
je definiowali) w relacjach z narodami
sąsiednimi: Białorusinami, Litwinami czy
Ukraińcami. Z kolei „prometeiści” argu-
mentowali, że prawdziwie realistyczną
polityką, która może prowadzić Polska,
jest polityka dążenia do osłabienia impe-
rium. W tej optyce, w celu przebudowania
relacji geopolitycznych w Europie Wschod-
niej Polska potrzebuje dobrych relacji ze
wspomnianymi narodami sąsiednimi,
a także z rosyjskimi demokratami, z któ-
rymi mogłaby stworzyć przeciwwagę dla
„opcji imperialistycznej” na Kremlu. 

Mimo że takie schematyczne ujęcie
całego bogactwa myśli politycznej może
budzić kontrowersje, to uważam, że użycie
tych dwóch „etykietek” do opisania róż-
nych części spektrum opinii jest uzasad-
nione. Po pierwsze, pozwala podkreślić
główne punkty podziałów, jeśli chodzi
o różne sporne kwestie. Przykładowo –
czy układać się z Ukrainą czy z Rosją?
Uznać dominującą pozycję Moskwy w re-
gionie Europy Wschodniej, czy też pró-
bować ją podważyć? Po drugie, pozwala
podkreślić pewną ciągłość historyczną
podstawowych wyzwań dla Polski w Eu-
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ropie Wschodniej. Mówiąc inaczej, przy-
najmniej część z problemów, na które
próbowali znaleźć odpowiedź „promete-
iści” i „realiści” pozostaje aktualna.

To jak można by odpowiedzieć na py-
tanie, czym jest polska polityka
wschodnia po 1989 roku w ramach
tych dwóch nurtów?

Nie ma czegoś takiego jak polityka „rea-
listyczna” czy „prometejska” w czystej
postaci. Możemy jedynie starać się inter-
pretować poszczególne posunięcia, do-
szukując się w nich odbicia sposobu my-
ślenia charakterystycznego dla danej tra-
dycji. Obserwując, co działo się w polskiej
polityce zagranicznej w pierwszych latach
po realizacji porozumienia Okrągłego Sto-
łu, dostrzec można proces odchodzenia
od „realizmu” w stronę „prometeizmu”;
ujmując to hasłowo – od polityki prze-
budowanego sojuszu z ZSRR do strate-
gicznego partnerstwa z Ukrainą. Możemy
też analizować politykę przez pryzmat
personalny, np. patrząc, jakie poglądy
prezentują osoby odgrywające istotną rolę
w kręgach decyzyjnych i wykonawczych.
W tym aspekcie znacząca była wymiana
kadr w MSZ – odchodzenie ludzi starego
systemu, którzy byli zaangażowani w utrzy-
mywanie polsko-sowieckiego sojuszu
w okresie PRL, i przychodzenie młodych
opozycjonistów, którzy w prasie drugiego
obiegu dyskutowali i rozpowszechniali
idee „prometejskie”, takich, jak np. Grzegorz
Kostrzewa-Zorbas czy Andrzej Ananicz. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że polityka
wschodnia nie kształtowała się w próżni.
Była częścią dużo szerszej układanki, i to
częścią nie najważniejszą (szczególnie po
rozpadzie Związku Sowieckiego). Jak
stwierdził wieloletni szef polskiej dyplo-
macji, Krzysztof Skubiszewski, „w gruncie

rzeczy tzw. polityka wschodnia jest istot-
nym elementem naszej orientacji euro-
pejskiej”. Te słowa należy traktować za-
równo jako wyraz założeń politycznych,
jak i opis rzeczywistości. Dlatego zrozu-
mienie, co i dlaczego działo się w polityce
wschodniej, jest niemożliwe bez uwzględ-
nienia kontekstu w postaci polskich dążeń
do integracji z Zachodem. Jako przykład
wskazać można na postać Jerzego Gied-
roycia – powszechnie uznawanego za pro-
motora kształtowania polskiej polityki
wschodniej w duchu prometejskim, a za-
razem patrona tej polityki po 1989 roku.
Niewiele osób zadaje sobie pytanie skąd
więc tak wiele gorzkich słów z ust Gied-
roycia pod adresem twórców owej polityki
po 1989 roku. Moim zdaniem da się to
zrozumieć właśnie wtedy, kiedy zdamy
sobie sprawę, że realizacja idei „prome-
tejskich” była ograniczana przez dążenia
do integracji z Zachodem. I tak na przy-
kład, kiedy ówczesny lider Ukrainy Leonid
Krawczuk zaproponował na początku lat
90. zacieśnienie współpracy regionalnej,
spotkało się to z chłodną reakcją polskich
władz, obawiających się, że taki ruch może
zaszkodzić naszym prozachodnim aspi-
racjom. Spektakularnym przejawem tego,
jak „wektor zachodni” decydował o na-
szych poczynaniach na Wschodnie była
polityka „resetu” Donalda Tuska, dążącego
do wpisania naszej polityki wschodniej
w główny nurt UE, a dzięki temu – na
ograniczenie tarć z czołowymi państwami
Europy Zachodniej. Podobną grę zresztą
prowadziła strona rosyjska. Mieliśmy więc
do czynienia ze swoistym teatrem na pe-
ryferiach Zachodu.

W swojej książce często wymieniasz
rozmaite instytucje rządowe i akade-
mickie, które zajmują się tzw. polityką
wschodnią. Jaka ich jest funkcja obec-

18

THINKZINE, nr 6(132)/2021, czerwiec 2021 www.nowakonfederacja.pl



na? Czy ich działania mają efekt poza
Polską, np. w tejże Rosji?

Wpływ polskiego środowiska eksperckiego
na sytuację w Rosji był i jest mocno ogra-
niczony. Nie jest to dla nikogo tajemnicą.
Zresztą wiele posunięć aktualnych władz
na Kremlu na przestrzeni ostatnich lat
było nakierowanych na ograniczenie wpły-
wów zewnętrznych. Jeśli jakieś wpływy
są wywierane, to raczej za pośrednictwem
państw trzecich – czy to wschodniego są-
siedztwa, czy też Zachodu. Charaktery-
styczne jest chyba, że jedną z bardziej
spektakularnych przejawów działalności
Polsko-Rosyjskiego Centrum Dialogu i Po-
rozumienia było współorganizowanie cyklu
konferencji na temat Rosji wraz z wpły-
wowym amerykańskim think tankami –
np. z Center for Strategic and International
Studies.

Interesującą obserwacją jest to, że
szerokie grono ekspertów i komenta-
torów polityki wschodniej i tematyki
Rosji w III RP miało wykształcenie his-
toryczne. Czy patrzenie przez pryzmat
„trudnej” przeszłości definiowało pol-
ską politykę wschodnią do okresu tzw.
„restartu” relacji z Rosją czasów Tuska
i Sikorskiego? 

Wydaje mi się, że wykształcenie histo-
ryczne wśród średniego (a powoli już
starszego) pokolenia polskich ekspertów
i komentatorów jest dowodem na opozy-
cyjne korzenie polskiej przestrzeni opinii
na tematy wschodnie. Żeby to zrozumieć,
trzeba wziąć pod uwagę sytuację na pol-
skich uniwersytetach w okresie PRL, a
w szczególności fakt, że uczelnie wyższe
poddawane były pewnej presji ze strony
instytucji państwa i partii. Na tym tle
historia jawiła się jako ostoja nastrojów

opozycyjnych wobec reżimu. To osoby
związane z tymi „opozycyjnymi” prze-
strzeniami na uniwersytetach grały pierw-
sze skrzypce (obok emigracji) w popula-
ryzowaniu idei „prometejskich” – będą-
cych przecież w opozycji do oficjalnej
wizji relacji polsko-radzieckich, utrzyma-
nych w duchu „realizmu”. Wystarczy tutaj
wspomnieć Jana Malickiego i środowisko
„Obozu” czy też twórcę Ośrodka Studiów
Wschodnich – Marka Karpia.

Jeśli chodzi o znaczenie „trudnej”
przeszłości w stosunkach polsko-rosyjskich
po 1989 r., to po pierwsze nie zgadzam
się z opiniami, jakoby to właśnie owa
trudna historia miała decydować o fatal-
nym stanie relacji między Warszawą
i Moskwą. Wystarczy spojrzeć na stosunki
na linii Polska-Niemcy, czy szerzej – na
relacje Polski z Zachodem, nie tak dawno
uważanym przecież za „zdradziecki”. Za-
razem owa nadreprezentacja historyków
wśród ekspertów sprawia, że kwestie his-
toryczne są ważnym papierkiem lakmu-
sowym dla stanu ogólnych relacji dwu-
stronnych. Podsumowując, nie twierdzę,
że tematy historyczne są zupełnie pod-
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porządkowane polityce, ale na pewno nie
czyniłbym z nich głównego motoru dla
stanu stosunków między elitami Polski
i Rosji.

W takim razie czy można stwierdzić,
że akademicko-eksperckie-dziennikar-
skie opinie o Rosji pojawiające się
w Polsce pozostają w kręgu martyro-
logii i narracji związanej z traumatycz-
nym doświadczeniem, i nie mają real-
nego wpływu na politykę RP wobec
Rosji?

Dobre pytanie. Stwierdzenie, że nie mają
wpływu, jest na pewno zbyt radykalne.
Dyskursy te kształtują opinię publiczną,
co zwrotnie wpływa na bieżące działania
i wypowiedzi polityków. Dodatkowo, przy-
najmniej w pewnym stopniu przekonania
wyrażające się w tych dyskursach są po-
dzielane przez większość elit w Polsce.
Z kolei ci z polityków, którzy chcą funk-
cjonować w politycznym mainstreamie,
raczej zachowują swoje „realistyczne” po-
glądy dla siebie. Wcześniej chciałem za-
znaczyć, że nie wydaje mi się, by tego
typu dyskursy miały charakter struktu-
ralnego czy kluczowego uwarunkowania
stosunków polsko-rosyjskich.

Czy głos z Polski na temat Rosji –
szczególnie w kontekście aneksji Kry-
mu – jest słyszany w wysokich euro-
pejskich gabinetach? Czy jest jednak
uważany za „nacjonalistyczny” wobec
Rosji?

To prawda, że po akcesji do UE Polska
i inne kraje regionu miały spore problemy
ze znalezieniem zrozumienia dla swojej
wizji polityki wschodniej UE, co przejawiło
się m.in. w zignorowaniu polskich pro-
pozycji dotyczących tzw. wymiaru wschod-

niego polityki sąsiedztwa UE. Estońsko-
kanadyjska badaczka Merje Kuus na pod-
stawie swoich badań etnograficznych
w Brukseli opisała nawet tzw. syndrom
odkładania ołówków – odnoszący się do
zjawiska ignorowania wypowiedzi przed-
stawicieli „nowych” państw na temat Rosji
przez zachodnioeuropejskich i unijnych
urzędników, gdyż wypowiedzi te trakto-
wane są jako przewidywalne i niegodne
uwagi. Wracając do ostatniego okresu, to
z pewnością polityka Władimira Putina
w ostatnich latach przynajmniej częściowo
uwiarygodniła środkowoeuropejskie
ostrzeżenia przed Rosją – ale trudno mi
ocenić, jak głębokie i długotrwałe jest to
zjawisko.

Jeden z najciekawszych tez twojej
książki było pojęcie „totemu inteligen-
ckiego” w odniesieniu do postaci Gied-
roycia i jego idei dla polskich elit. Czy
mógłbyś powiedzieć, jak ów „totem”
działa obecnie, i jak długo będzie legi-
tymizował polskie dyskursy o tzw.
Wschodzie i Rosji?

Interpretując postać Jerzego Giedroycia
i paryskiej „Kultury” w kategoriach totemu
inteligenckiego szedłem tropem książki
Rafała Smoczyńskiego i Tomasza Zaryc-
kiego „Totem inteligencki: arystokracja,
szlachta i ziemiaństwo w polskiej prze-
strzeni społecznej”. Znalazłem w niej cie-
kawą inspirację do zinterpretowania zja-
wiska fenomenu Giedroycia, w tym nie-
kończących się dyskusji na temat aktual-
ności i znaczenia jego dziedzictwa. Innym
ciekawym zjawiskiem było i jest podkre-
ślanie przez członków polskich elit swoistej
bliskości z tym środowiskiem. Mam na
myśli podniosłe wspomnienia dotyczącej
wizyt w Maison Lafitte czy też styczności
z „Kulturą” za pośrednictwem rodziny.
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Takie sytuacje pokazują, że postać Gied-
roycia i instytucja „Kultury” mogą być
widziane jako rezerwuar swoistego kapi-
tału symbolicznego, którego posiadanie
nobilituje i pozwala zajmować wyższe po-
zycje w nieformalnych hierarchiach. 

Wydaje się, że totemiczny status Gied-
roycia i „Kultury” wiąże się z uosobieniem
przez niego ideału polskiej inteligencji –
który można streścić takimi hasłami, jak
szlachetne pochodzenie, służba sprawom
publicznym, bycie łącznikiem z kulturą
zachodnioeuropejską, asceza, poświęcenie
itd. W tym totemicznym kontekście od-
czytuję wiele debat na temat „linii” czy
szerzej „dziedzictwa” Giedroycia – jako
zmagań o legitymizację poszczególnych,
często sprzecznych, programów czy działań
politycznych autorytetem Redaktora.

I na koniec pytanie może banalne, ale
jednak ważne. Jaka jest przyszłość
Rosji w Polsce? Czy jest możliwe real-
ny dialog i porozumienie obu stron?

Mam nadzieję, że tak. Choć z pewnością
konieczne będą radykalne zmiany w Rosji
(lub w Polsce). Warto przy tej okazji
wspomnieć o pewnym strukturalnym pro-
blemie, o który, jak mi się wydaje, nie
dyskutuje się często. O ile bowiem wśród
polskich ekspertów panuje raczej kon-
sensus, że dla porozumienia konieczne
jest wyrzeczenie się przez Rosję aspiracji
neoimperialnych i zwrot ku Zachodowi,
to mniej uwagi poświęca się związanemu
z tym wyzwaniu, jakim może być polsko-
rosyjska rywalizacja o uprzywilejowaną
pozycję w relacjach z Zachodem. Zamiast
rozwoju agendy dwustronnej może to
prowadzić do napięć i prób zdelegitymi-
zowania rywala. Zjawisko to było widoczne
w także w latach 90., kiedy rosyjscy libe-
rałowie mieli bezprecedensowy wpływ na
struktury państwa. Jeśli nie będziemy
mieli tej sprawy przemyślanej, może się
okazać, że także w relacjach z demokra-
tyczną Rosją ciężko będzie osiągnąć praw-
dziwie konstruktywne relacje. 
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sAifullAyeu ANToN
Adiunkt w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu
Warszawskiego oraz redaktor naczelny portalu Białoruś 2020
(https://bialorus2020studium.pl). Zajmuje się studiami
postkolonialnymi, historiozofią, antropologią kulturową w obszarze
postsowieckiej Europy Wschodniej



22

THINKZINE, nr 6(132)/2021, czerwiec 2021 www.nowakonfederacja.pl

Jako że ekonomia to kraina samospeł-
niających się przepowiedni, to trudno
znaleźć argumenty, które pozwalałyby
przypuszczać, że w najbliższym czasie in-
flacja wróci do normy (czyli do zakłada-
nego przedziału 1,5-3,5%). Prędko więc
o niej nie zapomnimy. 

Czy to oznacza, że jest powód do pod-
noszenia alarmu? Nie, bowiem nic też
nie wskazuje, abyśmy mieli wrócić do
dwucyfrowego wzrostu cen, który był
traumą lat 90-tych w Polsce. Powody do
zmartwień są jednak i to niemałe. Za
wzrost cen w dużej mierze odpowiadają
żywność i opłaty związane z utrzymaniem
mieszkania. Zatem ta konkretna inflacja
uderza wyjątkowo mocno w osoby nieza-
możne. Nie jest to więc, jak chcieliby nie-
którzy, podatek, który dotyka najbogat-
szych, obniżając wartość ich oszczędności
(co samo w sobie też nie powinno być
przecież ignorowane).

Brak zgodności i zaskoczenia

Większość ekonomistów nie jest za-
skoczona obserwowanym wzrostem cen.
Mamy bowiem wiele teorii, które wiesz-
czyły wzrost inflacji, chociażby w wyniku
prosocjalnej polityki rządu. Do tego
w ostatnich kilkunastu miesiącach doszły
relatywnie hojne transfery w ramach roz-
maitych tarcz antykryzysowych. Rzeczy-
wistość pokazała jednak, że te teorie nie
działają tak mocno jak sądzono, bo według
nich – przy tej skali „pompowania pie-
niędzy” – powinniśmy się jednak spo-
dziewać znacznie wyższej inflacji. Rze-
czywistość zadała także kłam ekonomistom
twierdzącym, że państwo ma (prawie)
nieograniczone możliwości „drukowania”
pieniądza bez konsekwencji. Negatywne
skutki bowiem są widoczne coraz wyraź-
niej. 

dr BArTłoMieJ BigA
Autor podcastu Wiedza Nieoczywista (bartlomiejbiga.pl/wiedza),
pracownik Katedry Polityk Publicznych Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, współtwórca ruchu ekonomii wartości
Open Eyes Economy (oees.pl). W swojej pracy zajmuje się
ekonomiczną analizą prawa i polityk publicznych 

Blisko 5-procentowy wzrost cen to już problem, którego nie można lekce-
ważyć. Tym bardziej, że w społecznym odbiorze drożyzna wydaje się jesz-
cze większa, a kolejne podwyżki – nieuniknione

inflacja wraca na salony



Ta historia pokazuje też, że ekonomiści
w zasadzie nie są w niczym zgodni. Jest
chociażby spora grupa, która nie dostrzega
w pięcioprocentowej inflacji problemu,
przypominając, że gdy wskaźnik ten oddalił
się w drugą stronę od celu zakładanego
przez NBP (2,5%) (i to w 2015 i 2016
roku aż do deflacji) to nie powodowało
to wśród komentujących większego nie-
pokoju. W ich rozumieniu, obecna pod-
wyższona inflacja jest więc kosztem, który
warto ponieść przy rozgrzewaniu gospo-
darki, aby na przykład nie doprowadzić do
wzrostu bezrobocia, czy zmniejszenia tem-
pa wzrostu gospodarczego. 

Rada związanych rąk

Ten pogląd nie jest pozbawiony racji.
Podnoszenie stóp procentowych w mo-
mencie, gdy gospodarka ma się dyna-
micznie odbić po kryzysie, byłoby bowiem
decyzją bardzo kontrowersyjną. W tym
kontekście trzeba podkreślić, że zasadniczy
błąd był popełniony jeszcze przed pan-
demią. Wtedy bowiem Rada Polityki Pie-
niężnej ignorowała pierwsze sygnały o ros-
nącej inflacji i obniżała (i tak już niskie)
stopy procentowe. W ten sposób sama
związała sobie ręce, bo zupełnie innym
sygnałem dla rynku jest podniesienie
stopy procentowej z 0,10% do 0,50%, niż
decyzja o utrzymaniu jej na tym poziomie.
Niestety, trudno oprzeć się wrażeniu, że
Rada Polityki Pieniężnej nadal żyje złu-
dzeniami, chociażby wskazując w komu-
nikacie z 9 czerwca, jakoby zasadnicze
powody inflacji miały charakter przej-
ściowy. 

Warto pamiętać, że wysoka inflacja
w połączeniu z niskimi stopami procen-
towymi prowadzi także do powstania
wielu innych problemów. Mam tu na
myśli przede wszystkim popularyzowanie

praktyki polegającej na zastępowaniu trzy-
mania pieniędzy na lokatach przez kupo-
wanie mieszkań w celu ochrony kapitału.
W sytuacji bowiem, gdy banki w istocie
proponują ujemne oprocentowanie lokaty
(znacznie poniżej inflacji), drożejące miesz-
kanie wydaje się coraz lepszym, stosun-
kowo bezpiecznym, sposobem ulokowania
kapitału. To zaś pogłębia – i tak już gi-
gantyczne – problemy polskiego rynku
mieszkaniowego. Jest to bowiem kolejny
czynnik podnoszący ceny, a więc w efekcie
utrudniający dokonanie zakupu dla celów
mieszkaniowych.

Wyższe ceny, wyższe płace

Można natomiast przyjąć, że dobrym skut-
kiem inflacji jest silniejsza presja płacowa.
W ostatnich bowiem latach wzrost wy-
nagrodzeń w Polsce (choć dość szybki)
i tak był wolniejszy niż wzrost wydajności
pracy. Istnieje więc przestrzeń do dalszego
wzrostu wynagrodzeń. Problem w tym,
że w wielu branżach pandemia uczyniła
negocjowanie podwyżek czymś bardzo
trudnym. Do tego brak kompleksowych
planów podwyżek w sektorze publicznym,
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przy oczekiwanym wzroście płac w sek-
torze prywatnym przekraczającym 6%,
musi oznaczać dalsze pogorszenie jakości
usług publicznych. Paradoksalnie jednak
to negatywnie oceniane przeze mnie nie-
równomierne rozłożenie potencjalnych
podwyżek ma też swoją pozytywną stro-
nę – w mniejszym stopniu będzie sprzyjało
zwiększaniu inflacji. 

Trudno jednak się dziwić, że – jak
pokazuje sondaż United Surveys dla RMF

FM i Dziennika Gazety Prawnej – Polacy
w 2021 roku znacznie bardziej boją
się wzrostu cen (36,6% wskazań), niż
czwartej fali epidemii (14,2%), czy nawet
„politycznej wojny” (14,5%). Inflacja wró-
ciła więc na salony i nic nie wskazuje,
aby szybko miała je opuścić. Tym bardziej,
że ostatni komunikat RPP rozwiał nadzieje
tych, którzy spodziewali się wyraźnego
sygnału o zbliżającym się podniesieniu
stóp procentowych. 
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Jesteśmy w trudnym momencie, Francja
jest w niebezpieczeństwie, czyha na nią
wiele śmiertelnych zagrożeń – tymi sło-
wami zaczyna się list otwarty 19 generałów
tzw. drugiej sekcji (odpowiednika polskiej
rezerwy kadrowej MON) i jednego gene-
rała na emeryturze. 

Dalej piszą generałowie, że narodowy
sztandar jest dla nich czymś więcej niż
kawałkiem draperii, zaś słowa na nim
umieszczone („Honor i Ojczyzna”) zobo-
wiązują. Otóż, nasz honor dzisiaj polega
na jasnym nazwaniu rozkładu, który to-
czy nasz kraj. Sygnatariusze krytykują
pewnego rodzaju antyrasizm, który wznie-
ca napięcia rasowe, a także islamizm,
który przejawia się w działaniu zorgani-
zowanych band na przedmieściach wiel-
kich miast. Kto przewidziałby dziesięć
lat temu, że nauczyciel [chodzi o Samuela
Paty, który zginął z ręki islamisty jesienią
ub. r. – RG] zostanie zdekapitowany po
opuszczeniu budynku swojej szkoły?
Ostrze krytyki wymierzają sygnatariusze
w polityków, którzy wreszcie muszą od-
naleźć odwagę konieczną do wykorze-
nienia tych niebezpieczeństw. 

Najważniejsze, chociaż wypowiedziane
nie wprost, przesłanie zawiera się w dwóch
ostatnich akapitach: 

W przeciwnym wypadku, jeśli nic nie
zostanie zrobione, lekceważenie będzie
się dalej nieuchronnie rozpowszechniać
w społeczeństwie, wywołując na koniec
wybuch i interwencję naszych towarzyszy
w służbie czynnej, którzy podejmą nie-
bezpieczną misję ochrony wartości cy-
wilizacyjnych i zapewnienia bezpieczeń-
stwa naszym rodakom na terytorium
kraju.

Jest jasne, że nie można już dłużej
wahać się, a jeśli tak będzie, to jutro
wojna domowa położy kres temu wzras-
tającemu chaosowi, a wy [klasa poli-
tyczna – RG] będziecie ponosić odpo-
wiedzialność za zabitych, liczonych w ty-
siącach. 

List generałów opublikował tygodnik
„Valeurs Actuelles” bliski skrajnej prawicy,
natychmiast podchwyciła jego oceny Ma-
rine Le Pen, liderka Zjednoczenia Naro-
dowego. Dwadzieścia, a nawet jeszcze
dziesięć lat temu tego rodzaje asocjacje
wystarczyłyby, żeby zdyskredytować treść

roMAN grACzyk
Dziennikarz i publicysta

Interpretacja słów generałów o interwencji „naszych towarzyszy w służbie
czynnej”, która będzie reakcją na nieuchronną eksplozję islamistyczną,
nie nastręcza trudności

Problemów z integracją imigrantów we
francji nie da się już zamiatać po dywan



apelu. Dziś już nie wystarczają. Dwadzie-
ścia, a nawet dziesięć lat temu, taka rzecz
zresztą w ogóle by się nie wydarzyła. Wy-
socy rangą oficerowie francuskiej armii
(nawet jeśli będący w rezerwie kadrowej,
a nie w służbie czynnej) publicznie nie
wystąpiliby z tak stanowczą krytyką całej
klasy politycznej. Jest to więc wydarzenie
bez precedensu we współczesnej historii
politycznej Francji. 

Pierwsze skojarzenie, jakie jest tu przy-
woływane przez główny nurt mediów, to
algierski pucz generałów z 21 kwietnia
1961 roku. Ale pierwsze skojarzenia nie
zawsze są najbardziej adekwatne do rea-
liów. Tym razem nie są. Tam bowiem
chodziło o utrzymanie systemu kolonial-
nego, tu zaś jedynie o to, żeby utrzymać
we Francji republikańskie i laickie zasady,
zagrożone przez islamski fundamentalizm,

rodem – także – z byłych kolonii. Tam
mieliśmy do czynienia ze zbrojnym spi-
skiem wojskowych przeciwko legalnym
władzom, tu z polemicznym stosunkiem
wojskowych do politycznej rządzących,
którym wojskowi zarzucają indolencję. 

Dlatego poza głównym nurtem mediów
oceny są inne. Tydzień po publikacji listu
sondaż Harris Interactive dla telewizji
LCI wskazał, że 58 proc. ankietowanych
(badanie przeprowadzono na wysokiej
próbie ponad 1600 osób) sprzyja opiniom
sygnatariuszy tego dokumentu. I to do-
piero jest ciekawe. Co się stało, że straszak
rasistowskiego Frontu Narodowego (partia
Marine Le Pen do niedawna nosiła tę na-
zwę) już nie działa? Co się stało, że główny
nurt stracił pozycję tego, który nadaje
miary rzeczy, traci władzę skutecznego
orzekania o tym, co wypada, a czego nie
wypada?

Antyrasistowski argument już nie
działa

Z pewnością generałowie poważyli się na
rzecz niesłychaną. Interpretacja słów o in-
terwencji „naszych towarzyszy w służbie
czynnej”, która będzie reakcją na nie-
uchronną eksplozję islamistyczną, nie na-
stręcza trudności. Oczywiście w sensie
procesowym autorzy tych słów obronią
się i raczej trudno sobie tutaj wyobrazić
skazujący wyrok sądu karnego. Ale na
zdrowy rozum nie sposób czytać tego
przesłania inaczej niż przestrogi: jeśli wy
(rządzący) nic nie zrobicie dla powstrzy-
mania naporu islamistów, my (wojsko)
weźmiemy sprawy w swoje ręce. 

Dotąd, od początku epoki republikań-
skiej (1875 r.), armia zawsze była „wielkim
niemową”. Niezależnie od zabezpieczeń
ustrojowych cywilnej kontroli nad woj-
skiem, armia sama świadomie narzucała
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sobie polityczną ascezę, co miało pod-
kreślać jej służebny charakter wobec Re-
publiki – to znaczy wobec wszystkich
nurtów politycznych. Jeśli teraz jej wysocy
przedstawiciele zabierają głos w sposób
bynajmniej nie konsensualny lecz sprzy-
jający prawicy i skrajnej prawicy, to znaczy,
że coś ważnego stało się nie tyle w armii,
ale przede wszystkim w opinii publicznej.
Wydaje się, że opinia publiczna dłużej
już nie daje się skłonić antyrasistowskim
argumentem do uznania, że nic złego nie
dzieje się na przedmieściach i w „trudnych
dzielnicach”. Skumulowało się zbyt wiele
drastycznych faktów (przerażający sposób
uśmiercenia Samuela Paty był tylko wierz-
chołkiem góry lodowej tych wszystkich
zjawisk), żeby powstrzymać chęć prze-
ciwdziałania tym zjawiskom prostym, a
w swym zamiarze zawstydzającym, argu-
mentem z rasizmu. 

Jest we francuszczyźnie słówko „inti-
mider”, które znaczy właśnie „zawstydzać”.
Otóż do tej pory, czy do niedawna, można
było łatwo zagłuszyć, moralnie obezwład-
nić krytykę islamizmu w „trudnych dziel-
nicach” argumentem rasistowskim: wi-
dzisz jakikolwiek związek islamistów z isla-
mem, jesteś rasistą. W ten sposób „inti-
midowano”, czyli zawstydzano tych, którzy
przejawiali w tych sprawach zdrowy roz-
sądek, wmawiając im i w ogóle opinii
publicznej, że islamistów żadną miarą
z islamem wiązać nie należy. Ten nonsens
utrzymywał się przez całe dziesięciolecia,
ponieważ ten, kto się mu sprzeciwiał, był
natychmiast „intimidowany”, czyli po-
zbawiany moralnej prawomocności. Otóż
ten mechanizm przestaje działać, a przy-
najmniej traci swoją dotychczasową moc
powszechnego zastraszania. Inaczej mó-
wiąc, przestaje być obciachem głosowanie
na Marine Le Pen.

Próba ponownej diabolizacji RN 

Pani minister obrony, Florence Parly,
najpierw bagatelizowała problem, by po
pewnym czasie wystąpić z wnioskiem do
szefa sztabu generalnego o sankcje dys-
cyplinarne w stosunku do generałów-syg-
natariuszy petycji. W praktyce może to
jedynie oznaczać przeniesienie ich ze
stanu rezerwy kadrowej na emeryturę.
Dokładnie tak się stało z gen. Christianem
Piquemalem, dawnym dowódcą Legii Cu-
dzoziemskiej, gdy w 2016 r. wziął on
udział w demonstracji przeciwko migran-
tom w Calais (przez wiele lat tamtędy
prowadził szlak, którym tysiące migrantów
nielegalnie przedostawało się do Wielkiej
Brytanii). Dlatego obecnie gen. Piquemal
jest jedynym spośród 20 sygnatariuszy
petycji wojskowym emerytem. Jeśli wnio-
sek pani minister zostanie rozpatrzony
pozytywnie, to pozostałych 19 generałów-
sygnatariuszy pójdzie w ślady byłego do-
wódcy Legii. 

Politycznie ważniejsza jest jednak per-
cepcja wydarzenia przez panią minister.
Widzi ona w liście otwartym echo puczu
generałów z 1961 r. Zaś poparcie Marine
Le Pen dla generałów to w jej oczach tyle,
co pokazanie prawdziwego oblicza Zjed-
noczenia Narodowego, które w ten sposób
wraca do swych faszyzujących korzeni
z czasów, gdy partia nazywała się Front
Narodowy, a jej przywódcą był Jean-
Marie Le Pen – ojciec obecnej liderki RN. 

Problem zlekceważony i wyśmiany
wydaje się nie istnieć. Ale czy naprawdę
nie istnieje? 

Drugi list otwarty

Jakoż i nie trzeba było długo czekać, a po-
jawił się drugi list otwarty. Tym razem
jego autorzy wystąpili anonimowo, przed-
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stawiając się jako żołnierze służby czynnej.
Inaczej niż w przypadku pierwszego listu,
ten był poddany jak gdyby spontanicznej
ocenie publiczności, ponieważ można było
swoim podpisem wesprzeć jego autorów.
W ciągu kilku godzin od umieszczenia go
na stronie internetowej „Valeurs Actuelles”
list podpisało 300 tys. osób. To oznacza
silną falę poparcia dla wojska, które po-
rzuca rolę „wielkiego niemowy”.

W drugim liście jego sygnatariusze
piszą o sobie, że wielu z nich nadstawiało
karku za ojczyznę na misjach bojowych
w Afganistanie czy w Mali. Narażali oni
skórę, aby rozbić islamizm, dla którego
wy [klasa polityczna – RG] czynicie kon-
cesje na naszej ziemi. Dalej bronią racji
swoich przełożonych-sygnatariuszy pierw-
szego listu. Opisują tragiczną sytuację na
przedmieściach opanowanych przez isla-
mistów, nie stroniąc od podkreślenia roli
wspólnot religijnych w wytworzeniu się
tej sytuacji. Przewidują dalsze załamanie:
Widzieliśmy taki rozkład w wielu krajach
ogarniętych kryzysem. On poprzedza
upadek. Zapowiada chaos i przemoc

i w przeciwieństwie do tego, co wy [klasa
polityczna – RG] stwierdzacie, tu czy
tam, ten chaos i ta przemoc nie wezmą
się z „pronunciamento militaire” [puczu
wojskowego – RG], lecz z wojny domowej.
Tak, jeśli wybuchnie wojna domowa, ar-
mia utrzyma porządek na terytorium
kraju, ponieważ będzie o to poproszona.  

I znowu, jak to było w przypadku
pierwszego listu, nie mówi się tu jasno,
o co chodzi, kto miałby mianowicie po-
prosić wojsko o interwencję. Zatem i w tym
wypadku mamy do czynienia z ostrzeże-
niem, że armia zrobi to z własnego nada-
nia. Ale jeśli chodzi o opis sytuacji w kraju,
to naprawdę trudno byłoby z nim pole-
mizować. 

Dziesiątki tysięcy dzieci z islamskich
dzielnic nie chodzą do publicznej, repub-
likańskiej szkoły, wybierając szkoły islam-
skie – wprawdzie związane kontaktem
edukacyjnym z państwem, ale wszyscy
wiedzą, że to fikcja. Tysiące młodocianych
drobnych przestępców, pochodzących
z „trudnych dzielnic”, przechodzi w wię-
zieniu klasyczną drogę islamskiej indokt-
rynacji, po czym wielu z nich staje się bo-
jownikami świętej wojny z niewiernymi.
W islamskich dzielnicach nie obowiązują
prawa Republiki, a stróże porządku rzadko
się tam pojawiają – bowiem grozi to za-
wsze siłową konfrontacją. W szkołach na
tych obszarach nauczyciele są regularnie
zastraszani. Coraz częściej ustępują pod
presją rodziców i samych uczniów, nie
chcąc mieć kłopotów. Na tym tle dopiero
zrozumiała jest fala zamachów islamis-
tycznych, która od 2012 r. pochłonęła po-
nad 250 ofiar. Gdy piszę o tle, mam na
myśli, że terroryści, którzy stanowią nie-
wielką mniejszość islamskiej populacji,
mogą liczyć na poparcie moralne i – w ra-
zie potrzeby – na realną pomoc miesz-
kańców. Owi ekstremiści są w wielu dziel-
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nicach francuskich miast tak zakorzeni
kulturowo i politycznie, jak gdyby sprawy
rozgrywały się w Algierze, albo w Kabulu.
To są naprawdę – jak głosi tytuł głośnej,
a trafnej książki – „Stracone terytoria
Republiki”. Słowem, ani generałowie, ani
ich podwładni nie przesadzają.  

Les Républicains się bronią 

Tak więc wyraźne jest przesunięcie po-
glądów politycznych na prawo. Mamy
dalszą dediabolizację partii Marine Le
Pen, co jest oczywiście złą wiadomością
dla rządu, który chciałby – przeciwnie –
przywrócić dawną diabolizację. Jednak
największy problem ma umiarkowana
prawica. Bo skoro „intimidowanie” po-
tencjalnych stronników skrajnej prawicy
już nie działa, skoro przyzwoici ludzie
mogą już głosować na RN bez narażania
się na ostracyzm, to pytanie, co dalej
z umiarkowaną prawicą. Jej problem jest
taki, że pomału zaczyna się ona jawić
jako podróbka prawicy rzeczywistej. 

Stąd też bardzo jednoznaczne stano-
wisko polityków partii Les Républicains
(dawniej UMP). Jej deputowany euro-
pejski, François-Xavier Bellamy, powie-
dział na temat listu generałów, że jego
diagnoza sytuacji we Francji jest precy-
zyjna. Ubolewał przy tym, że krytykuje
się listonosza, zaś ignoruje się złą wiado-
mość, która przyniósł. W tym samym du-
chu wypowiedział się deputowany tej
partii do Zgromadzenia Narodowego, Ju-
lien Aubert, nazywając list „poważnym
sygnałem alarmowym”. 

LR, dawniej potężna partia, ma teraz
poważny kłopot. W poprzednich wyborach
prezydenckich i parlamentarnych (w 2017
r.) wiele straciła na rzecz Emmanuela
Macrona i jego nowopowstałej partii.
Wtedy jeszcze LR oceniała, że musi się

dystansować od (ówczesnego) Frontu Na-
rodowego. Dzisiaj raczej musi z nim ry-
walizować na jego terenie. 

Czy Macron jest skazany na sukces?

W poprzednich wyborach polaryzacja sce-
ny politycznej działała na korzyść mac-
ronistów. Z natury rzeczy było to najbar-
dziej widoczne w wyborach prezydenckich,
gdzie w drugiej turze starli się Emmanuel
Macron i Marine Le Pen – wyraźnie zwy-
ciężył ten pierwszy. Od kilku lat przewi-
dywano, że w roku 2022 pani Le Pen
może być kandydatką równorzędną, a na-
wet zwycięską. Urzędujący prezydent miał
przez ostatnie lata kłopotów co niemiara,
w tym epidemię COVID-19, z którą jego
rząd nie poradził sobie zbyt dobrze. 

Teraz Macron ma nowy pasztet do
zjedzenia. Wszystko wskazuje, że w przy-
szłym roku polaryzacja się powtórzy. Czy
się jeszcze wzmocni? Częściową odpowiedź
na to pytanie dostaniemy już w tym mie-
siącu podczas wyborów regionalnych i de-
partamentalnych.

Front Narodowy Le Pena-ojca był do
pewnego stopnia wygodnym przeciwni-
kiem, ponieważ można było go do woli
diabolizować, można też było skutecznie
„intimidować” jego potencjalnych stron-
ników. Z Marine Le Pen szło to już trud-
niej. Teraz służy jej jawne niezadowolenie
wojska z nienazywania problemów z isla-
mem po imieniu. Le Pen coraz bardziej
staje się taką kandydatką, jak inni kan-
dydaci, a jej partia – jak inne partie. 

Wewnętrzna logika wyborów więk-
szościowych pozwala zepchnąć przegraną
partię na margines wtedy, gdy nie ma
ona zdolności koalicyjnej. To dlatego Zjed-
noczenie Narodowe walcząc od lat o pre-
zydenturę ma tylko wątłą reprezentację
parlamentarną. Ale epoka izolacji RN być
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może dobiega końca. A jeśli tak się rze-
czywiście stanie, to czeka nas polityczne
trzęsienie ziemi.
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W książce „Has China Won” stwierdza
pan, że w dobie obecnej rywalizacji
Stany Zjednoczone zachowują się do-
kładnie tak, jak Związek Sowiecki w cza-
sie zimnej wojny, a Chiny zachowują
się jak wówczas Ameryka – co, nawia-
sem mówiąc, brzmi nieco szokująco
dla polskich uszu. Dlaczego pan tak
uważa?

Osobą, która mogłaby odpowiedzieć na
to pytanie, był George Kennan, główny
strateg Stanów Zjednoczonych, który stwo-
rzył politykę powstrzymywania Związku
Sowieckiego. Kennan dał też Stanom radę:
„W ostatecznym rozrachunku wynik ry-
walizacji z Sowietami nie będzie zależał
od wielkości armii, od tego, ile lotniskow-
ców posiadacie. Będzie on zależeć od du-
chowej żywotności jednego i drugiego
społeczeństwa”. W przypadku rywalizacji
pomiędzy Stanami Zjednoczonymi

a Związkiem Sowieckim nie było wątpli-
wości, że w społeczeństwie amerykańskim
była o wiele większa duchowa witalność,
a w społeczeństwie sowieckim – mniejsza. 

Dzisiaj Stany Zjednoczone są jedynym
dużym krajem rozwiniętym, w którym
średni dochód gorzej sytuowanej połowy
mieszkańców spadł w ciągu 30 lat. Nato-
miast Chińczycy doświadczyli największej
poprawy standardu życia w ciągu ostatnich
40 lat. W istocie było to najlepsze 40 lat
w całej 4000-letniej historii Chin. W chiń-
skim społeczeństwie jest ogromna du-
chowa witalność i dynamizm. A zatem,
w przeciwieństwie do czasów rywalizacji
między USA a Związkiem Sowieckim,
w rywalizacji między Chinami a Stanami
Zjednoczonymi to Chińczycy doświadczają
poprawy poziomu życia, podczas gdy wielu
Amerykanów – nie.

Czym jest ta duchowa witalność?

kishore MAhBuBANi
Singapurski filozof, historyk i politolog. Obecnie wykłada na National
University of Singapore, gdzie jest dziekanem Lee Kuan Yew School
of Public Policy. Wcześniej przez wiele lat pracował w singapurskiej
dyplomacji, m.in. jako ambasador w USA. Jest znanym specjalistą od
spraw Azji 

Błędem jest założenie, że Chiny są jak Związek Sowiecki. W 2019 r. 130
milionów Chińczyków swobodnie opuściło Chiny. Wielu z nich wróciło.
Gdyby Chiny były jak gułag – ci ludzie nie wyjechaliby, a jeśli jakimś
cudem udałoby im się wyjechać – nie wróciliby

Trzy błędne przekonania zachodu 
na temat Chin

z prof. kishore Mahbubanim 
rozmawia Jarema Piekutowski



Jeśli spojrzeć na najważniejsze wskaźniki
dobrobytu, to widać np., że Stany Zjed-
noczone są jedynym dużym rozwiniętym
społeczeństwem, w którym w ostatnich
latach spadła średnia długość życia. Sa-
mobójstw popełnia się w USA więcej niż
w Chinach. Laureat Nagrody Nobla, Angus
Deaton, napisał książkę “Deaths of Despair
And The Future of Capitalism”. Stwierdza
tam, że biała klasa robotnicza w Ameryce
tonie w morzu rozpaczy. Udowodnił, że
Ameryce brakuje duchowej witalności,
szczególnie wśród klasy robotniczej. Oczy-
wiście, tę witalność mają amerykańscy
miliarderzy, ale inaczej jest w przypadku
szerokich mas społeczeństwa, gdzie sy-
tuacja się pogarsza. Jeśli spojrzymy dla
kontrastu na zmianę wskaźników średniej
długości życia, śmiertelności niemowląt,
śmierci z powodu samobójstw itd. dla
Chin, to pokazują one, że Chiny są coraz
szczęśliwsze, a pod pewnymi względami
już są szczęśliwsze niż społeczeństwo
amerykańskie.

Jakie są przyczyny spadku tych wskaź-
ników w USA?

Stany Zjednoczone, które kiedyś były
żywą demokracją, z rządem ludu, przez
lud, i dla ludu (jak mówił Abraham Lincoln
w przemowie gettysburskiej – przyp. JP) –
lub rządem stu procent, przez sto procent,
dla stu procent – stały się rządem jednego
procenta, przez jeden procent, dla jednego
procenta. Funkcjonalnie rzecz biorąc, Sta-
ny Zjednoczone są plutokracją. I nie
jestem jedynym, który to mówi. To samo
powiedział nieżyjący już szef Rezerwy Fe-
deralnej, Paul Volcker, i laureat Nagrody
Nobla, Joseph Stiglitz. Martin Wolf pisał
w „Financial Times”, że Stany Zjednoczone
są plutokracją. 

Kiedy więc mamy do czynienia z plu-
tokracją, w której większość wzrostu do-
chodów trafia do górnego jednego pro-
centa, a dolne 50 procent nie odnotowuje
poprawy standardu życia od 30 lat, to
jest to strukturalny powód, dla którego
Stanom Zjednoczonym brakuje duchowej
witalności. Chiny, przeciwnie, stały się
przeciwieństwem plutokracji, czyli pań-
stwem merytokratycznym, w którym rząd
wybiera najlepszych ludzi do swojej służby.

Nie ma więc znaczenia, czy urodziłeś się
w bardzo bogatej, czy bardzo biednej kla-
sie. W Chinach, jeśli jesteś zdolny, dosta-
jesz szansę, aby się rozwinąć i odnieść
sukces w życiu. W latach 50-tych, 60-
tych i 70-tych Stany Zjednoczone były
znane jako społeczeństwo, w którym wy-
stępuje najwyższy stopień mobilności spo-
łecznej. Dziś, jeśli ktoś stara się wyjść
z nędzy panującej w dolnych 10 procentach
społeczeństwa, to prawdopodobnie że
większej mobilności społecznej doświadczy
w Chinach niż w Stanach Zjednoczonych.

Chiny są jednak być bardzo represyj-
nym społeczeństwem – zarówno w sen-

32

THINKZINE, nr 6(132)/2021, czerwiec 2021 www.nowakonfederacja.pl

Jeśli spojrzeć na

najważniejsze wskaźniki

dobrobytu, to widać np., 

że stany zjednoczone są

jedynym dużym

rozwiniętym

społeczeństwem, w którym

spadła średnia długość życia



sie politycznym, jak i ekonomicznym.
Wielu ludzi pracuje bardzo ciężko na
niskich stanowiskach, np. w produkcji,
i bardzo trudno jest im dostać się na
wyższe szczeble drabiny społecznej. 

Są dwa wymiary represji – ekonomiczny
i polityczny. W wymiarze ekonomicznym
odpowiedź dają statystyki. W 1980 roku,
kiedy Deng Xiaoping rozpoczął program
reform na rzecz modernizacji, w Chinach
było 800 milionów ludzi żyjących w skraj-
nym ubóstwie. Dziś liczba osób żyjących
w skrajnym ubóstwie spadła do zera. Pań-
stwo, które ratuje 800 milionów ludzi
z absolutnego ubóstwa, nie jest państwem
represyjnym. Jednocześnie Stany Zjed-
noczone miały kiedyś zdecydowanie naj-
większą na świecie populację klasy śred-
niej. Dziś to Chiny mają największą klasę
średnią na świecie. 

A co z represjami politycznymi?

Błędem, który ludzie popełniają, jest za-
łożenie, że Chiny są jak Związek Sowiecki.
Odwiedziłem Związek Sowiecki w 1976 r.
i znam go bardzo dobrze. Byłem w Mosk-
wie wiele razy. W tamtych czasach Stany
Zjednoczone powiedziałyby Sowietom:
„Nie możemy mieć z wami właściwych
stosunków, jeśli nie pozwolicie na swo-
bodną emigrację ze Związku Sowieckiego.
Musicie pozwolić swoim ludziom wyje-
chać”. A Chiny pozwalają ludziom wyjeż-
dżać! W 2019 r. 130 milionów Chińczy-
ków – czyli prawie tyle, ile wynosi popu-
lacja Rosji – swobodnie opuściło Chiny.
Wielu z nich powróciło. Gdyby Chiny były
społeczeństwem represyjnym, gułagiem,
ci ludzie nie wyjechaliby, a jeśli w jakiś
sposób udałoby im się wyjechać, nie wró-
ciliby. 

Często podkreśla pan, że największym
strategicznym błędem Ameryki jest
brak długofalowej strategii i brak głę-
bokiego zrozumienia Chin. Jakie są
największe luki w wiedzy o Chinach
i rozumieniu Chin na Zachodzie?

Pierwszym poważnym nieporozumieniem
jest myślenie, że konkurent chiński jest
taki sam jak konkurent sowiecki. Na Za-
chodzie myśli się tak, ponieważ Chiny są
zarządzane przez Komunistyczną Partię
Chin, a Związek Sowiecki był zarządzany
przez Komunistyczną Partię Związku So-
wieckiego. Ale to ogromny błąd, ponieważ
celem Komunistycznej Partii Chin nie
jest wskrzeszenie komunizmu ani jego
eksport na cały świat. Celem Komunis-
tycznej Partii Chin jest wskrzeszenie chiń-
skiej cywilizacji. A więc Stany Zjednoczone
konkurują z liczącą cztery tysiące lat cy-
wilizacją chińską, a nie z partią komu-
nistyczną.

Drugim błędem jest przekonanie, że
Chiny również będą zachowywać się jak
Związek Sowiecki, tj. że będą próbowały
przy pomocy środków militarnych roz-
szerzyć swój wpływ za ocean i wojskowo
konkurować ze Stanami Zjednoczonymi.
W rzeczywistości Chińczycy w ogóle nie
mają ochoty rywalizować w wymiarze mi-
litarnym. Pekin jest całkiem zadowolony
z tego, że Stany Zjednoczone marnują
niepotrzebnie mnóstwo pieniędzy na obro-
nę. Fareed Zakaria napisał w „Washington
Post” felieton, w którym zwrócił uwagę,
że budżet obronny USA jest o wiele, wiele
większy niż budżet obronny Chin, a więk-
szość z niego to marnowanie pieniędzy. 

Trzecim często popełnianym błędem
jest obawa, że w taki czy inny sposób
Chiny będą chciały podważyć amerykańską
demokrację lub bezpośrednio zagrozić
Stanom Zjednoczonym. Tymczasem Chiny
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nie mają absolutnie żadnego zamiaru
mieszać się w wewnętrzne sprawy Ame-
ryki, nie mają też żadnego zamiaru pod-
bijać Ameryki ani zakładać w niej baz.
W tym sensie fundamentem błędów, jakie
popełniają Stany Zjednoczone, jest to, że
przyjmują wszystkie założenia z czasów
zimnej wojny i stosują je wobec Chin,
podczas gdy nie są one adekwatne. 

Wspomniał pan również, że twierdzę,
iż Stanom Zjednoczonym brakuje strategii
w kontaktach z Chinami. Jak pisałem
w książce, to spostrzeżenie przekazał mi
Henry Kissinger. Napisał on całą książkę
pt. „O Chinach”, w której udowadniał, że
Chińczycy zawsze myślą długoterminowo
i działają strategicznie, a Stany Zjedno-
czone kierują się względami krótkoter-
minowymi i opinią publiczną, a nie sta-
rannym, długoterminowym myśleniem
strategicznym.

Jednak bardzo trudno zgodzić się
z tym, że Chiny nie są krajem ekspan-
sjonistycznym, biorąc pod uwagę na-
pięcia militarne w Azji Południowo-
Wschodniej i wokół Tajwanu. 

Spośród pięciu wielkich mocarstw, czyli
Stanów Zjednoczonych, Rosji, Francji,
Wielkiej Brytanii i Chin, Chiny są jedynym
państwem, które od 40 lat nie toczyło ża-
dnej poważnej wojny. Chiny nie wystrzeliły
nawet pocisku poza swoją granicę. Miały
jedynie starcie z Indiami, gdzie indyjscy
i chińscy żołnierze walczyli na pięści. Jeśli
więc spojrzeć na historię Chin pod wzglę-
dem użycia siły militarnej, to są one naj-
bardziej powściągliwym krajem. 

W swojej książce „Destined for War”
Graham Allison stwierdza, że Amerykanie
często życzyliby sobie, by Chiny były jak
USA. Należy jednak być ostrożnym w ta-
kich marzeniach, ponieważ Chiny dzisiaj,

w 2021 roku, są tam, gdzie Ameryka była
około roku 1890, kiedy zaczynała być
wielkim mocarstwem. I gdy tylko się nim
stała, wypowiedziała wojnę Hiszpanii, za-
jęła Filipiny, zdobyła Kanał Panamski,
zaczęła być ekspansywna. Graham Allison
twierdzi, że Chiny tak nie działają – tak
mówi amerykański politolog! Na Morzu
Południowochińskim Chiny mają spory
terytorialne z czterema krajami ASEAN –
Malezją, Filipinami, Brunei i Wietnamem.
Gdyby chińskie wojsko chciało przejąć
wszystkie sporne terytoria na wybrzeżu
Morza Południowochińskiego, mogłoby
to zrobić już jutro. Jest znacznie silniejsze,
a mimo to nie przejęło żadnej z tych plaż.
Chiny w istocie nie użyły wojska na Morzu
Południowochińskim. Gdyby to zrobiły,
wygrałyby.

Co do Tajwanu – należy podkreślić,
że większość państw na świecie uznaje
„politykę jednych Chin” – w ramach której
Tajwan jest uznawany za część Chin kon-
tynentalnych. Nawet Polska nawiązała
oficjalne stosunki dyplomatyczne z Peki-
nem i nieoficjalne z Tajwanem. W tym
rejonie istnieje niebezpieczeństwo wojny –
zgadzam się. Ale nie dojdzie do niej, jeśli
Tajwan nie ogłosi niepodległości. Jeśli
tak się stanie, Chińczycy pójdą na wojnę.
Ale dotąd minęło wiele lat i Chiny nie
mają na Tajwanie aktywnych sił wojsko-
wych.
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Pierwszym poważnym

nieporozumieniem jest

myślenie, że konkurent

chiński jest taki sam jak

konkurent sowiecki



Również polityka geostrategiczna i gos-
podarcza Chin sprawia, że bardzo trud-
no zgodzić się z tym, że Pekin nie jest
ekspansjonistyczny. Zacytuję Państwu
amerykańskiego politologa, Andrew
Michtę, który mówi: „Chińczycy starają
się zbudować alternatywny łańcuch
dostaw na terenie całej Eurazji – i to
jest właśnie Pas i Szlak. Moim zdaniem
Europa – która jest obecnie punktem
wejścia do Eurazji dla społeczności
atlantyckiej, i czerpie z tego ogromne
korzyści – stałaby się w takiej sytuacji
końcową częścią chińskiego łańcucha
dostaw. A mamy tu do czynienia z nie-
demokratycznym, w rzeczywistości to-
talitarnym, silnym państwem, które
nie uznaje ważnych dla nas wartości.
To oznacza zasadniczą zmianę. Gdyby
Europa znalazła się w sferze wpływów
chińskiego państwa imperialnego, kon-
sekwencje dla całej cywilizacji zachod-
niej byłyby ogromne”.

Inicjatywa Pasa i Szlaku to oczywiście
zupełnie inna sprawa. Kluczową kwestią,
którą należy podkreślić, jest to, że do tej
inicjatywy można się przyłączyć – lub
nie. Wiele krajów odmówiło przyłączenia
się do niej. Stany Zjednoczone nie dołą-
czają, Australia nie dołącza, Japonia nie
dołącza, Indie nie dołączają. Niektóre
kraje postanowiły nie przystępować, ale
spośród 193 krajów 130 przystąpiło do-
browolnie. Nie są do tego zmuszane. A ro-
bią to dlatego, że współpracując z Chinami,
otrzymują na przykład – jak Indonezja –
nowy szybki pociąg między Dżakartą
a Bandungiem, albo – jak Uzbekistan –
wspaniały tunel pod krajem. Zanim go
zbudowano, przejazd przez cały kraj zaj-
mował dziewięć dni ze względu na ko-
nieczność okrążania gór Kuramińskich.
Chiny zbudowały tunel w 900 dni, i można

nim przejechać w 900 sekund. To jest
wybór, jakiego dokonują państwa. W rze-
czywistości nawet Fareed Zakaria we
wspomnianym felietonie pisał o tym, że
Stany Zjednoczone wydały 1,7 biliona do-
larów na budowę samolotu F-35, który
jest wprawdzie fantastyczny, ale to strata
pieniędzy – ponieważ w tym samym czasie
Chiny wydały 1,7 biliona dolarów na Ini-
cjatywę Pasa i Szlaku, do której można
przyłączyć się za darmo. Jeśli Andrew
Michta ma rację, to kraje europejskie nie
powinny przystępować do Pasa i Szlaku.
Nie są poddawane żadnej presji, aby się
do niego przyłączyć.

Mike Pence twierdzi, że kraje europej-
skie powinny zdecydować, po której
są stronie. A w swojej książce stwierdza
pan, że w przyszłości Zachód będzie
musiał podzielić się potęgą z Azją,
głównie z Chinami, albo porzucić swoją
dominację. Jak wyobraża pan sobie
ten proces dzielenia się władzą? I czy
naprawdę sądzi pan, że my – w Euro-
pie – nie powinniśmy się tego trochę
obawiać? W rzeczywistości mamy do
czynienia z zupełnie innym systemem.
I z punktu widzenia naszego sposobu
postrzegania świata jest on faktycznie
represyjny, ponieważ większość z nas
nie chciałaby żyć w warunkach takiej
kontroli politycznej, jaka panuje w Chi-
nach.

Jeśli chodzi o geopolitykę, większość pań-
stw stawia na pierwszym miejscu własne
interesy narodowe, a nie wartości. W cza-
sach zimnej wojny Chiny były o wiele
bardziej represyjnym państwem pod rzą-
dami Mao Tse-Tunga, z rewolucją kultu-
ralną i Wielkim Skokiem Naprzód. Ale
w 1971 roku Stany Zjednoczone entuzja-
stycznie przyjęły Chiny do globalnych
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sieci, mimo że sytuacja w Chinach w za-
kresie praw człowieka była o wiele gorsza.
Stany zrobiły to z jednego prostego po-
wodu: w geopolityce zawsze na pierwszym
miejscu stawia się interes narodowy. Na-
wet dzisiaj Stany Zjednoczone są sojusz-
nikiem Arabii Saudyjskiej, mimo że nie
jest ona demokracją. Dla dobra Europej-
czyków bardzo ważne jest, by nie byli na-
iwni w kwestii geopolityki. W geopolityce
wartości i zasady są na drugim miejscu
po interesach. Dużą część mojej książki
poświęcam na wyjaśnienie, co jest naj-
większym wyzwaniem geopolitycznym,
przed którym stoi dziś Europa. 

Co to za wyzwanie?

W dawnych czasach największym lękiem
Europy był lęk przed sowieckimi czołgami.
Dziś największym wyzwaniem dla Starego
Kontynentu nie są już czołgi ze Wschodu,
ale eksplozja demograficzna w Afryce.
Liczba ludności Afryki w 1950 r. była
o połowę mniejsza niż ludność Europy,

a dziś jest ponad dwukrotnie większa. Do
2100 r. liczba ludności Afryki będzie dzie-
sięć razy większa od liczby ludności Eu-
ropy. I gwarantuję, że jeśli w Afryce nie
nastąpi rozwój, wielu Afrykańczyków bę-
dzie migrować do Europy. A kiedy tak się
stanie, w Europie nastąpią reperkusje
i bardzo wzmocnią się partie skrajnie
prawicowe. 

Dlatego jeśli Europa chce chronić
swoje interesy, powinna przede wszystkim
wspierać rozwój w Afryce. To jest wy-
zwanie strategiczne numer jeden. A naj-
ważniejszym inwestorem w Afryce nie są
Stany Zjednoczone, a Chiny. Jeżeli więc
chińskie inwestycje w Afryce – czy to
w budowę portów, linii kolejowych, czy
autostrad – będą owocować stworzeniem
tam miejsc pracy, to jest to w istocie geo-
polityczny prezent dla Europy. Powie-
działbym więc, że jeśli chodzi o geopoli-
tykę, Europejczycy powinni być tak sprytni
jak wszystkie inne wielkie mocarstwa,
i stawiać swoje interesy na pierwszym
miejscu, aby chronić własnych obywateli. 
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Superbohaterowie płci obojga, o których
popkultura opowiada od prawie stu lat,
posiadają wprawdzie ponadnaturalne siły,
ale są też ludźmi z krwi i kości, ze wszyst-
kimi słabościami i wadami. Także Super-
man, który co prawda pochodził z innej
planety, ale jego podwójne życie też na-
rażone było na niepowodzenia, szczególnie
w sferze osobistej, tożsame z doświad-
czeniami i traumami zwykłego człowieka.
Batman, obrońca Gotham przed prze-
stępczością, stracił rodziców jako dziecko,
Spider-Man to przecież nastolatek, jeden
z naszych kolegów ze szkolnej ławki z li-
ceum, dodatkowo naznaczony traumą po
śmierci swojego wujka Bena. Daredevil
bronił przed przestępczością mieszkańców
Hell’s Kitchen, ale sam stracił wzrok na
skutek wypadku. Można przyjąć założenie,
że zarówno postaci z komiksów, jak i póź-
niejszych adaptacji telewizyjnych i kino-
wych przy całych swych przewagach wy-
nikających z siły, szybkości czy inteligencji
jednocześnie ilustrowały obawy, lęki i pro-
blemy, z którymi w realnym życiu spotykali
się czytelnicy i widzowie. Bariery codzien-

ności, ze względu na przyjętą konwencję,
wielokroć ukazywano w sposób wyolbrzy-
miony i przejaskrawiony, ale dzięki po-
stawie bohaterów efekt katharsis dla od-
biorców był zwielokrotniony.

W XXI wieku to się nie zmieniło.
Nadal muszą walczyć ze złem zagrażającym
światu, choć jego natura się zmienia. Czy
ich przeciwnicy mają swoje pierwowzory
w naszej rzeczywistości? Przyjrzyjmy się,
z jakimi demonami przyszło walczyć
współczesnym superbohaterom. A zara-
zem zastanówmy się, jaki wpływ mają
ekranowe przygody na kształtowanie na-
szych opinii i zachowań, szczególnie w cza-
sach pandemii.

Człowiekiem jestem takim jak ty, bez
względu na kolor skóry

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że pro-
blem rasizmu został solidnie przepraco-
wany. Zarówno przez instytucje polityczne,
jak i społeczności. Jednak przypadki rze-
czywiste, jak choćby głośna sprawa zwią-
zana ze śmiercią George’a Floyda i poja-
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zamieszczonych w książce „Dzieje i ruchy współczesnego
ekstremizmu politycznego” (pod red. prof. Edwarda Olszewskiego)
i Zeszytach Naukowych Puławskiej Szkoły Wyższej oraz licznych
portalach internetowych. Przedsiębiorca. 

Współczesne produkcje superbohaterskie, mimo konwencji kina fanta-
stycznego, są odbiciem naszych lęków i nadziei. Przedstawiane w nich
historie mogą sprawić, że przyjrzymy się problemom współczesnego
świata

superbohaterowie kontra 
współczesne demony



wieniem się w związku z nią ruchu Black
Lives Matter przypominają, że kwestie te
nie zostały rozwiązane. A przynajmniej
nie tak jakby życzyła sobie jedna ze stron.
Jako że temat nie jest obcy twórcom ko-
miksów i ich filmowych adaptacji, znalazł
on odbicie w głośnych i dyskutowanych
produkcjach. Przyjrzyjmy się kilku przy-
kładom.

Serial stacji HBO „Strażnicy” („Watch-
men”) z 2019 roku oparty na wielokrotnie
nagradzanym komiksie Allana Moore’a
w telewizyjnej wersji, której twórcą jest
Damon Lindelof (odpowiedzialny wcześ-
niej za takie telewizyjne produkcje jak
„Lost” czy „The Leftovers”) to raczej wy-
korzystanie uniwersum i postaci, by opo-
wiedzieć jak najbardziej aktualną historię.
W przeciwieństwie do kinowego filmu
w reżyserii Zacka Snydera, będącego dość
wierną adaptacją pierwowzoru, serial na-
leży uznać za twórcze rozwinięcie. Angela
Abar (zarazem superbohaterka używająca
miana Sister Night) prowadzi śledztwo
w sprawie białych suprematystów, którzy
dopuścili się rasistowskich ataków w mie-
ście Tulsa w stanie Oklahoma. Przez cały
sezon mamy ukazane retrospekcje doty-
czące wydarzeń z roku 1921, gdzie w wy-

niku zamieszek na tle rasowym życie stra-
ciło kilkadziesiąt osób (przeważnie o czar-
nym kolorze skóry), a kilkaset zostało
rannych. Dwa przenikające się plany cza-
sowe wzajemnie się uzupełniają, bo po-
ruszają analogiczny problem, dając jed-
nocześnie autorom scenariusza możliwość
przedstawienia swojego punktu widzenia.
Minęło prawie sto lat od tragicznych wy-
darzeń, dokonało się wiele zmian, zarówno
na gruncie społecznym, jak i ekonomicz-
nym, nie sprawiło to jednak, że nienawiść
i agresja oparta o uprzedzenia rasowe
zniknęły.

Twórcy serialu „The Falcon And The
Winter Soldier”, którego akcja dzieje się
po wydarzeniach z filmu „Avengers: En-
game” podeszli do tematyki rasowej w nie-
co odmienny sposób. Spór o to, kto ma
godnie zastąpić Kapitana Amerykę, wpisali
w doświadczenia ludności czarnoskórej.
Z fabuły dowiadujemy się, że wcześniej
istniało kilku pretendentów do tego miana.
Wybrano Steve’a Rogersa, ponieważ wpi-
sywał się w amerykański mit o wysokim,
białym blondynie ratującym przed zagro-
żeniami kobiety i dzieci. Jeden z czarno-
skórych superżołnierzy spotkał się z szy-
kanami, a w konsekwencji – z zapomnie-
niem. Falcon odkrywa prawdę i przy-
wdziewając strój amerykańskiego symbolu
oddaje zarazem hołd tym, których pomi-
nięto. Dzięki jego staraniom przywrócona
zostaje ich pamięć i godność. Mieliśmy
tu do czynienia z konsekwentnym prze-
łożeniem wydarzeń z komiksowego pier-
wowzoru na język serialu. Warto przypo-
mnieć, że spory o to, jak ma wyglądać
konkretny bohater cyklicznie powracają
do debaty publicznej, szczególnie w In-
ternecie. Zarazem stanowi to część szerszej
dyskusji dotyczącej popkultury. Czy
w postać Jamesa Bonda powinien wcielić
się aktor czarnoskóry lub kobieta? 
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Twórcy serialu wybierając

określoną postać sugerują

widzom, że nawet ktoś, kto

wydaje się wyrastać ponad

przeciętność nie jest wolny

od nieszczęścia czy bycia

zranionym



Stojąc razem w kolejce po kredyt

Kryzys roku 2008 i jego następstwa, a tak-
że obecna pandemia dotknęły praktycznie
każdego z nas. Wydawało by się, że ob-
darzony supermocami bohater jest wolny
od problemów związanych z wiarygod-
nością kredytową, zebraniem funduszy
na komorne czy opłaty za prąd, o zakupie
żywności nie wspominając. Okazuje się,
że serialowy świat dogania rzeczywistość.
Wspomniany już Falcon chce pomóc swo-
jej siostrze w remoncie rybackiej łodzi,
która stanowi podstawę utrzymania ro-
dziny. Niestety, żaden bank nie chce udzie-
lić pożyczki. Nieważne, że jesteś super-
bohaterem, jednym z Avengersów. Twoja
zdolność kredytowa jest niewystarczająca.
Widz śledzący ten wątek na ekranie tele-
wizora czy monitora natychmiast czuje
więź z bohaterem. Sytuacja jest tak swoj-
ska, jakby wyrwana z życia. Wielu z widzów
przeżyło coś podobnego, czy to bezsku-
tecznie walcząc o pożyczki, czy to natra-
fiając na mur urzędniczej bezsilności i sys-
temowego odrzucenia. Ten zabieg fabu-
larny sprawia, że nawiązuje się głębsza
więź emocjonalna z ekranowymi wyda-
rzeniami i ich uczestnikami, a widzem.

„The Falcon And The Winter Soldier”,
porusza także problem uchodźców. W nie-
co zawoalowanej formie, ale stanowiącej
istotny element fabuły. Grupa Flag Smas-
hers to anarchiści pragnący zjednoczenia
ludzkości bez barier narodowych, etnicz-
nych czy rasowych. Nie cofają się przed
aktami terroru, ale zarazem mają swoje
racje. Przemoc ich nie usprawiedliwia,
ale chęć zapewnienia innych schronienia,
opieki i pożywienia budzi sympatię. Od-
naleźć można tu analogie miedzy uni-
wersum Marvela, a naszą rzeczywistością.
Osoby, w obronie których walczą Flag

Smashers to te, które powróciły ze stanu
unicestwienia po pokonaniu Thanosa. Są
one osadzane w obozach przejściowych,
a ich egzystencja i przetrwanie wiszą na
włosku. Czyż nie nasuwa to skojarzeń
z uchodźcami w naszym świecie? Uciekają,
czy to z powodów zmian klimatycznych,
wojen czy przyczyn ekonomicznych. Sta-
nowią zagrożenie dla istniejącego porząd-
ku. W filmowym uniwersum Marvela
mają oni swoich obrońców, takim stanie
się zapewne też nowy Kapitan Ameryka,
który na własnej skórze doświadczył nie-
powodzeń. Można pokusić się o pytanie
czy my, tu i teraz, także potrafimy roz-
wiązać problemy nurtujące ludzkość.

Sąsiedzi, których nie chcemy znać

W jednej z najnowszych produkcji Netflixa,
włoskojęzycznym serialu „Zero”, mamy
do czynienia z problemem, który jest zro-
zumiały praktycznie w każdym zakątku
globu. Potężny deweloper, wykorzystując
swoje wpływy, ale też korzystając z pomocy
przestępców chce przejąć ziemię w me-
diolańskiej dzielnicy Barrio, wyburzyć
stare domy, a na ich miejscu wybudować
nowoczesne, luksusowe osiedle. W obronie
mieszkańców oraz ich domostw staje
Omar, syn emigrantów z Somalii. Nasto-
latek, u którego od wpływem silnych emo-
cji objawia się dar niewidzialności, wraz
z grupą przyjaciół podejmuje starania
o ujawnienie machlojek związanych z dzia-
łaniami korporacji. Oglądając „Zero” po-
czułem się jak w domu, bowiem w moim
rodzinnym mieście od lat toczy się spór
o atrakcyjne tereny zielone w północnej
części miasta pomiędzy mieszkańcami
a czołowa firmą budująca osiedla. W se-
rialowym świecie Omar i jego przyjaciele
jawią się jako obrońcy tradycji przed no-
woczesnością, która brutalnie ingeruje
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w barwną, choć nie pozbawioną ciem-
niejszych odcieni społeczność. Tożsamość
miejsca pochodzi od ludzi, które je za-
mieszkują. 

Także w „Zero” pojawia się wątek imi-
grancki. We włoskim serialu okazuje się,
że tożsamość mieszkańców Barrio budo-
wana była przez lata. Społeczność imi-
grancka przywiozła ze sobą elementy kul-
tury, która wpłynęła na to jak postrzegane
jest to miejsce. I choć wiele można mu
zarzucić nie sposób nie dostrzec solidar-
ności i współpracy zamieszkujących tę
dzielnicę. Ciekawym aspektem poruszo-
nym przez twórców jest przedstawienie
dzieci emigrantów i ich rodzin. Nastolatki,
mimo pierwszego wrażenia, naprawdę
interesują się miejscem, w którym żyją.
To właśnie potomkowie emigrantów staną
w obronie domów, sklepów, restauracji
i placów zabaw. Wydaje się to oczywiste,
choć ze względu na panikę antyimigracyjną
uprawianą przez niektóre ruchy polityczne
często pomijaną, że są to ludzie dokładnie
tacy sami jak inni. I można wśród nich
znaleźć zarówno kochające się rodziny,
osoby zdolne, ale też przestępców czy
ludzi, którym życie nie ułożyło się tak jak
by tego pragnęli. „Zero”, mimo użycia
sztafażu superbohaterskiego, pozwala
spojrzeć na te społeczności przez pryzmat
normalnych, zwykłych, codziennych za-
chowań. 

Słyszę głosy w mojej głowie, nie
powiem o nich nikomu

W innej produkcji ze studia Disneya,
„WandaVision”, poruszono zagadnienia
depresji i osamotnienia. Główna boha-
terka, Wanda Maximoff, jedna z Aven-
gersów, nie może poradzić sobie ze śmier-
cią ukochanego. Wykorzystując swe su-
permoce, tworzy fikcyjny świat adaptując

rzeczywiste miasteczko. Ułudę, w której
żyje i do której zmusza inne postaci pod-
porządkowane jej woli, można uznać zasp
osób na odreagowanie traumy. Znamy
to – może nawet z losów naszych bliskich
i znajomych. Niektóre osoby, nie mogąc
pogodzić się ze stratą kreują swój własny
świat. Zamykają się w sobie, nawet nie
proszą o pomoc, chcąc, by stan nierze-
czywisty trwał. Próba dotarcia do pogrą-
żonej w rozpaczy osoby wymaga cierpli-
wości, delikatności i empatii. 

Twórcy serialu wybierając określoną
postać sugerują widzom, że nawet ktoś,
kto wydaje się wyrastać ponad przecięt-
ność, nie jest wolny od nieszczęścia czy
bycia zranionym. Podkreślono zaangażo-
wanie emocjonalne osób bliskich głównej
bohaterce oraz ich staranie o przebicia
się przez niedostępna barierę. To ważny
aspekt, bo nawet, gdy znajdujemy się
w całkowicie depresyjnych nastrojach
mamy wokół siebie ludzi, którzy mogą
nam pomóc. Nie zawsze jesteśmy w stanie
o pomoc poprosić, czy też – jak pokazuje
fabuła „WandaVision” – nie zawsze jej
chcemy. Odżegnujemy się od niej, ucie-
kając w świat wyobrażeń. Izolacja jest
stanem pogłębiającym traumę. Mur, który
buduje bohaterka jest trudny do rozbicia,
ale pamiętać należy, że osoba mogąca po-
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Podobnie jak „zero”,

„Niezwyciężony” wpisuje się

w nurt, który Amerykanie

określają jako „coming-of-

age stories”, czyli filmy

i seriale o dorastaniu



dać pomocną dłoń znajduje się niedaleko.
A czasem tuż obok.

Uratowałem przed chwilą świat, czuję
samotność

Jesteś superbohaterem. Uratowałeś świat.
Nikomu nie możesz o tym powiedzieć.
Idąc na randkę spóźniasz się lub całkowicie
o niej zapominasz. Musiałeś lub musiałaś
walczyć z kolejnym zagrożeniem. W szkole
idzie nie najlepiej, warto by przyłożyć się
do nauki. Tym bardziej, że egzaminy ma
horyzoncie. Znamy to z postaci Spider-
Mana.

Odbicie tych problemów znajdziemy
w tegorocznym serialu ze studia Amazon
„Niezwyciężony”, autorstwa Roberta Kir-
kmana znanego z serii „`The Walking
Dead”. Mark jest na pozór zwykłym na-
stolatkiem, w pewnym momencie okazuje
się, że jego tatuś – obdarzony wąsami
jak w polskiej produkcji z lat 70-tych XX
wieku – to zarazem Omni-Man, najwięk-
szy superbohater i obrońca ludzkości.
Moce, które uzyskuje Mark, wymagają
treningu pod okiem ojca. Pojawiają się
nowe obowiązki, bo inwazja kosmitów to
nie rurki z kremem. I jak pogodzić burzę
hormonów, kiełkującą pierwszą miłość,
z koniecznością odgrywania roli obrońcy
świata i jego mieszkańców?

Podobnie jak „Zero”, „Niezwyciężony”
wpisuje się w nurt, który Amerykanie
określają jako „coming-of-age stories”,
czyli filmy i seriale o dorastaniu. Młodzi
bohaterowie przeżywają pierwszą miłość,
konfliktują się z rodzicami, walczą o swoje
priorytety, z każdą chwilą dojrzewając
i kształtując swoją osobowość. Mimo zdol-
ności mają problemy jak każdy nastolatek.
Przeżywają sukcesy i porażki. Odczuwają
osamotnienie, z czasem odkrywając moc
przyjaźni i współpracy. Z Markiem czy
Omarem i ich problemami może się utoż-
samiać wielu widzów, szczególnie z kate-
gorii wiekowej, do której ta produkcja
jest skierowana.

Współczesne produkcje superboha-
terskie, mimo konwencji kina fantastycz-
nego, są odbiciem naszych lęków, ale też
nadziei. Jeżeli przeprowadzimy analizę
ludzkich poczynań i wyciągniemy z niej
wnioski, będzie to oznaczało, że fantastyka
to nie tylko rozrywka, ale zarazem in-
strument, dzięki któremu zmienimy nasz
świat na lepszy. Świat, w którym inwazję
kosmitów, zagrożenie nuklearne czy prze-
stępczość zorganizowaną w zdecydowanej
większości przypadków zastąpiły rasizm,
bezduszność korporacji i systemów poli-
tycznych, samotność i potrzeba radzenia
sobie z codziennością i problemami, które
ona przynosi. 
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Pod uwagę działaczom religijnym, 
politycznym i społecznym:

Chrześcijańska myśl ekonomiczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

itd., itd.

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

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

JAN MiChAł MAłek
Założyciel Fundacji PAFERE
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Misja

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

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

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

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

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

dialnym. 

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

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

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

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

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

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

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

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