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Czy przeczytali Państwo ostatnio coś pol-
skiego, współczesnego i konserwatywnego,
co poszerzyłoby Państwa horyzonty? Po-
głębiło Państwa wiedzę? Stanowiło ciekawą
refleksję nad zmieniającą się rzeczywis-
tością, interpretację znanych nam faktów,
która pozwala spojrzeć na nie inaczej,
w bardziej adekwatny sposób? Bo ja nie.
To, co w Polsce uchodzi za konserwatywne,
mieści się z reguły gdzieś pomiędzy wspo-
minaniem starych, dobrych czasów, od-
grzewaniem kotleta, okopywaniem się na
upatrzonych z góry pozycjach, i wyszuki-
waniem uzasadnień dla kolejnych posunięć
partii rządzącej. Ci, którzy jeszcze kilka-
kilkanaście lat temu grali pierwsze skrzyp-
ce w myśli konserwatywnej, z wyjątkami
albo zamilkli, albo zdystansowali się wobec
szeroko rozumianego konserwatyzmu,
albo poszli do polityki, dyplomacji lub
propagandy, gdzie gra się na zupełnie in-
nych zasadach. 

Nieliczne środowiska intelektualne,
które jeszcze wydają z siebie coś twórczego,
takie jak „Teologia Polityczna” czy „Klub
Jagielloński” (o „Nowej Konfederacji” nie

wspominam z wrodzonej skromności),
tylko częściowo odwołują się do konser-
watyzmu. Także w tej sferze religijnej,
która wydaje się najbliższa współczesnym
polskim konserwatystom, niewiele dzieje
się twórczego. Środowiska intelektualne,
które mają coś ciekawego do powiedzenia
na ten temat, albo, jak „Więź”, nie odwo-
łują się do konserwatyzmu, albo – jak
„Czterdzieści i Cztery” – konsekwentnie
dystansują się wobec polityczności, zgłę-
biając niekiedy wręcz antypolityczne,
anarchistyczne wątki w chrześcijaństwie.
Wśród czasopism zajmujących się Ko-
ściołem, głównie „Christianitas” może
uchodzić za twórcze środowisko działające
w jednym z nurtów konserwatyzmu tra-
dycjonalistycznego.

Surowi, rzetelni recenzenci

W tym miejscu muszę zastrzec, że kon-
serwatyzm to tylko jeden z nurtów, które
wpływają na moją polityczną tożsamość,
nie mnie więc rozdawać legitymacje praw-
dziwego konserwatysty i rozliczać z czys-
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tości idei. Niemniej i z tej perspektywy
jestem w stanie ocenić, w jakim stopniu
współcześni konserwatyści zdają egzamin
z realizowania swoich własnych ideałów.
A robią to marnie. 

Po 1989 roku środowiska intelektualne
odwołujące się do konserwatyzmu były
bardzo płodne intelektualnie, mimo że
startowały z trudnych pozycji. Nurt ten
nigdy nie był w Polsce szczególnie mocny,
a odchodzący w niebyt komunistyczny
ancien régime nie nadawał się do obrony.
Sytuacyjnie polityczni konserwatyści byli
stronnikami zmiany, jednocześnie sprze-
ciwiającymi się rozwiązaniom rewolucyj-
nym – co nie znaczy, że radykalnym. Byli
rzecznikami zmian koniecznych, ale za-
razem możliwych; zwolennikami silnego,
odpartyjnionego państwa, które nie rea-
lizuje partykularnych interesów wybranych
grup, ale wspólnoty politycznej jako ca-
łości, świadomymi wagi, jaką w życiu spo-
łecznym odgrywa religia i ceniący ją, a jed-
nocześnie uważający, by duchowieństwo
i hierarchowie nie weszli im na głowę.

Efektem były ciekawe koncepcje i wizje
polityczne i społeczne. Relatywnie naj-
większy sukces osiągnęli na niwie polityki
historycznej, gdzie potrafili w nowoczesny
sposób zaszczepiać zamiłowanie do his-
torii, rozumianej także jako element two-
rzący tożsamość narodową. Konserwatyści
tacy jak Robert Kostro, Paweł Kowal, Jan
Ołdakowski czy środowisko „Teologii Po-
litycznej” budowali takie instytucje jak
Muzeum Powstania Warszawskiego czy
Muzeum Historii Polski. Inni, jak Tomasz
Merta, tworzyli zręby zdecentralizowanej
polityki historycznej. Z pewnością twórcza
i krytyczna, nierzadko obrazoburcza re-
fleksja nad polską religijnością środowisk
od „Frondy” po „Christianitas” wpływała
na kształt polskiego katolickiego laikatu
w XXI wieku. Ważną, choć niestety nie-

zrealizowaną – nie z winy konserwatystów
– ideą była instytucjonalna odnowa pań-
stwa, którą głosili konserwatyści instytu-
cjonalistyczni, tacy jak Rafał Matyja, Artur
Wołek czy Kazimierz Michał Ujazdowski.
Niebagatelną rolę odgrywało także przy-
pominanie ustrojowych i intelektualnych
korzeni naszej polityki, co było domeną
takich środowisk intelektualnych jak Ośro-
dek Myśli Politycznej czy środowisko "Ar-
canów". Ryszard Legutko czy Rafał Ziem-
kiewicz krytycznie rozważali charakter
polskości.

To konserwatyści podnosili głośno ta-
kie problemy jak konieczność reformy
sądownictwa (wspomniany już Ujazdowski
czy Andrzej Rzepliński), wskazywali na
niedoskonałości konstytucji uchwalonej
w 1997 roku (Michał Kulesza, Jan Maria
Rokita, Ludwik Dorn), podkreślali ko-
nieczność prowadzenia realistycznej po-
lityki międzynarodowej. W latach 90-
tych wskazywali na ustrojowo-gospodarcze
patologie związane z postkomunistyczną
spuścizną (Jadwiga Staniszkis, Bronisław
Wildstein), jednocześnie krytykując płytki
antykomunizm, który nie sięga do źródeł
problemu (Andrzej Maśnica, Bronisław
Łagowski). Krytykowali także polski model
kapitalizmu – zarówno z pozycji rynko-
wych za wypaczenie ideałów wolnej gos-
podarki (Ziemkiewicz, środowisko Unii
Polityki Realnej) jak i bardziej komuni-
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tarystycznych (Zdzisław Krasnodębski).
Co może brzmieć paradoksalnie, byli też
rzecznikami prowincji w sporach z odda-
lającymi się im metropoliami. Ukazywali
zagrożenia płynące z odgórnie narzucanej
modernizacji (właściwie wszyscy, ale szcze-
gólnie można tu szczególnie wskazać np.
Krasnodębskiego czy Legutkę).

W nawiasach podałem nazwiska dla
przykładu, ale twórców ciekawych i ory-
ginalnych myśli było w tym czasie o wiele
więcej. Konserwatyści mieli co niemiara
okazji do zarówno krytykowania rzeczy-
wistości jak i tworzenia konkurencyjnych
wizji; w końcu często byli w opozycji i wła-
ściwie zawsze w mniejszości, nawet gdy
politycznie rządziła prawica. I okazje te
wykorzystywali – z pewnością wielokrotnie
za najważniejszy punkt odniesienia mając
uczciwość intelektualną.

Klęska politycznego urodzaju

Jest powiedzenie, że gdy Bóg chce kogoś
szczególnie pokarać, to spełnia jego ma-
rzenia. Najnowsza historia myśli konser-
watywnej wygląda, jakby tak było w istocie.
W 2015 roku pierwszy raz partia odwo-
łująca się do konserwatyzmu mogła rządzić
samodzielnie, nie musząc dzielić się władzą
a to z liberalnymi demokratami z Unii
Wolności, a to z neoendekami z Ligi Pol-
skich Rodzin i ludowymi populistami
z Samoobrony. PiS nigdy nie był partią
stricte konserwatywną: ten komponent
był w nim najsilniejszy do 2005 roku,
później partia przesunęła się na pozycje
prawicowo-populistyczne. Jednak zawsze
odwoływała się do części postulatów i diag-
noz konserwatystów, których można sporo
znaleźć w jej kolejnych programach wy-
borczych.

Gdy PiS doszedł do władzy i zaczął
realizować te postulaty, okazało się, że

albo nie robi tego w pełni, albo nie robi
tego wcale, albo robi to aż za bardzo,
w sposób karykaturalny. Skutki rozwiązań
dotyczących np. państwa prawa okazały
się gorsze od choroby, pozorowane zmiany
w administracji rządowej zamiast lepsze-
mu prowadzeniu bardziej zintegrowanej
polityki służyły bardziej efektywnemu po-
działowi łupów. Czy to pisowski etatyzm,
czy polityka rodzinna i senioralna, czy
zarządzanie państwowymi mediami – słu-
żą umacnianiu systemu monowładzy par-
tyjnej, w której partii rządzącej coraz ła-
twiej jest reprodukować własną władzę.
Asertywność w polityce międzynarodowej
sprowadziła się do wymachiwania szabelką
i skłócania się ze wszystkimi sąsiadami,
Unią Europejską i pozakontynentalnymi
sojusznikami, polityka historyczna – do
coraz bardziej groteskowej patriotycznej
tromtadracji i niewykorzystanych szans
jak np. stulecie niepodległości. Przyjazne
relacje między Tronem a Ołtarzem służą
głównie jak najbardziej ziemskim intere-
som instytucji partyjnych i kościelnych,
przyspieszając zresztą prawdopodobnie
proces laicyzacji w Polsce.

Można oczywiście powiedzieć, że moja
ocena sześciu lat rządów PiS z punktu
widzenia wartości konserwatywnych jest
zbyt surowa. Ciężko jednak powiedzieć
z drugiej strony, że jest idealnie. Konser-
watyści, tak chętnie wcześniej rozliczający
a to postkomunistów, a to liberałów, mieli
w ostatnich latach wiele okazji do punk-
towania rządu z własnych pozycji. Jedni
mogli powiedzieć, że całość lub przynaj-
mniej część rozwiązań wprowadzanych
przez rządy Beaty Szydło i Mateusza Mo-
rawieckiego bazowała na słusznych zało-
żeniach, ale wykonanie okazało się fatalne.
Drudzy mogli uznać, że same programy
nie odpowiadały słusznym celom, jakie
miały realizować. Jeszcze inni mogli
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w końcu stwierdzić, że gdy nastąpiło wiel-
kie „sprawdzam”, okazało się że część
diagnoz się nie sprawdziła – i PiS w ogóle
nie powinien pewnych rzeczy ruszać. Tym-
czasem większość konserwatystów (choć
nie wszyscy) wybrała milczenie, bagate-
lizowanie problemów bądź ich pudrowa-
nie, w myśl „jest super, więc o co ci
chodzi”. 

Niedostatki konserwatywnego namysłu
nad rządami Prawa i Sprawiedliwości to
ogromna klęska intelektualnej prawicy.
Można powiedzieć, że lata rządów PiS to
była dla niej próba, której nie sprostała.
Zamiast być wierną własnym ideałom,
poświęcała je na rzecz innych wartości,
jak się okazało, wyższych z ich punktu
widzenia.

Dlaczego oni milczą?

Jakie to były wartości? Zacznijmy od tych
najbardziej szlachetnych (przynajmniej
na pierwszy rzut oka). Konserwatyści
w Polsce zawsze mieli ciąg do swoiście
rozumianego pragmatyzmu. Trudno się
zresztą dziwić, skoro właściwie zawsze
pozostawali w mniejszości, jeśli więc
chcieli realizować swoje zamierzenia, mu-
sieli zdawać się na różne układy z innymi,
większościowymi grupami oraz na politykę
gabinetową. Kłopot w tym, że jak się
patrzy na bilans, to nijak nie wychodzi
na plus. Ci konserwatyści, którzy idą do
polityki, pełnią bowiem w instytucjach
rządowych trzeciorzędne role i ich spraw-
czość jest bardzo ograniczona. Gdy myślę
o tych, którzy swoje skądinąd rzetelne
analizy degradowania instytucji państwo-
wych przez PiS poświęcają dla możliwości
wrzucenia do kanonu lektur nieobowiąz-
kowych formacyjnej książki ze swojej mło-
dości, albo gdy zamiast namysłu nad pol-
skim kapitalizmem i kulturą wybiera się

perorowanie na forum Parlamentu Eu-
ropejskiego przeciwko „lewakom”, to nie
mam wątpliwości, że z punktu widzenia
ideałów (chyba że opatrznie je rozumiem)
cena okazała się zbyt wysoka. Oczywiście
celem samym w sobie może być już peł-
nienie funkcji wiceministra czy innego
szefa gabinetu politycznego – ale na koniec
dnia trudno jednak wskazać realne efekty
takiej działalności, zwłaszcza gdy jest to
kropla w morzu licznych negatywnych jej
skutków.

Inna kwestia to właśnie owa hierar-
chizacja wartości. Są konserwatyści, którzy
potrafią bardzo ciekawie opisywać źródła
i mechanizmy nieliberalnej rewolucji Ja-
rosława Kaczyńskiego, ale jak przychodzi
co do czego to ukazywanie zagrożeń pły-
nących z niej blednie w obliczu krucjaty
przeciw LGBT czy aborcji. Tak jakby pod
rządami PiS, a nawet Platformy Obywa-
telskiej (która za swoich rządów różniła
się w tych kwestiach zaledwie w niuansach)
cokolwiek w tych sprawach się kroiło.
Stateczni analitycy polityki dostają nie-
samowitego wzmożenia, gdy na horyzoncie
pojawia się temat gejów lub gender.

Ale obyczajówka to nie jest jedyna fi-
ksacja polskich konserwatystów (przy-
najmniej ich części). Inną, być może nawet
większą, są Adam Michnik i Donald Tusk.
Najlepszą rekomendacją dla decyzji rzą-
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dzących wydaje się być to, że wyżej wy-
mienieni dostaną po nich rozstroju żo-
łądka. W efekcie polski obóz konserwa-
tywny dzieli się na dwa nurty: prorządowy
i antyopozycyjny. Ten pierwszy będzie
się cieszył z polityki rządu dla niej samej,
ten drugi z powodu bólu sempiterny po
centrowej i lewej stronie sceny politycznej
– niezależnie od tego, czy całkiem realnie
zaboli ona miliony Polek i Polaków. Po
latach upokorzeń i zepchnięcia na out
(pamiętamy, jak wyglądał w ministerstwie
kultury podział środków dla czasopism
za rządów PO-PSL, pamiętamy, a to zja-
wisko trwa przecież znacznie dłużej) jest
to psychologicznie zrozumiałe, ale od ana-
lityków, którzy szczycą się obiektywizmem
oczekiwałoby się nieco więcej chłodu przy
ocenie.

Można na to patrzeć także od taktycz-
nej strony i usprawiedliwiać, że konser-
watyści nie chcą kopać dołków pod być
może nieidealnym, ale nadal lepszym od
konkurencji PiS-em. Abstrahując od tego,
czy niezależny intelektualnie myśliciel
musi koniecznie swoje rozważania pod-
porządkowywać interesowi politycznemu
tej czy innej partii: aby się zastanowić,
czy on rzeczywiście jest lepszy, należałoby
najpierw przeprowadzić bilans rządów

i porównać go z potencjalną alternatywą –
a tego właśnie konserwatyści nie chcą
zrobić. Wynika to, niestety, z intelektualnej
wasalizacji wobec prawicowego populiz-
mu, która nie pozwala nawet postawić
sobie takich dość fundamentalnych pytań. 

I wreszcie ostatni, najbardziej przy-
ziemny czynnik – pieniądze. O nim pisać
jest niezręcznie, bo to zarzucanie innym
czystego materializmu, w bezpośredniej
dyskusji bardzo brzydki chwyt erystyczny.
Ale przecież i prorządowa strona lubuje
się w wytykaniu przeciwnikom dolarów
od Sorosa i euro z Brukseli, więc temat
nie może być jej obcy. A dutki popłynęły
po 2015 rokiem do prawicy naprawdę
szerokim strumieniem: finansowo jest to
dla niej z pewnością dobra zmiana. Dla
stowarzyszeń, fundacji i redakcji – granty,
dotacje, sponsoring i reklamy od spółek
skarbu państwa, a dla jednostek – audycje
w mediach publicznych czy zlecenia. Oczy-
wiście nie każdy, kto jest zatrudniony
w administracji czy w publicznych mediach
bądź korzysta z publicznych pieniędzy
„zaprzedał się władzy”. Ale środki finan-
sowe w wielu przypadkach mogą zmieniać
stosunek beneficjenta do władzy na opty-
mistyczny bądź przynajmniej przekonują
go do tego, by z krytyką nie przesadzać.
Tym bardziej, że w ramach utwierdzanej
od lat logiki można oczekiwać, że gdy PiS
utraci kontrolę nad państwem na rzecz
obecnej opozycji to strumyczek popłynie
do innych kieszeni. Więc po co się przy-
kładać do jego przekierowania?

Podnieść porzucony sztandar

Oczywiście każdy przypadek jest inny
i wiele miałoby pewnie jakieś racjonalne
uzasadnienia. Nie każdy musi też decy-
dować się na surowy osąd skutkujący,
być może, ostrą krytyką. Ale tak się dziwnie
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składa, że nie robi tego prawie nikt. Gdy
to wszystko zsumujemy to konserwatywna
refleksja na temat nieliberalno-demokra-
tycznej rewolucji Prawa i Sprawiedliwości
okazuje się po prostu mizerna. Trudno
zakładać, że konserwatystom wszystko
się podoba, no bo jak zachwyca, skoro
nie zachwyca, co zresztą wielu milczących
publicznie przyznaje w prywatnych roz-
mowach.

Można na to narzekać, a można po
prostu robić swoje. Konserwatywny na-
mysł nad licznymi problemami życia pub-
licznego bardzo by się Polsce przydał.
Należałoby na przykład podnieść temat
reform instytucjonalnych państwa, które
leżą odłogiem za rządów PiS, tak jak leżały
wcześniej. Szczególnie problematyczne
są takie kwestie jak upadek praworząd-
ności w Polsce czy problem resortowości.
Z pogłębionych w ostatnim czasie patologii
ważnym aspektem do rozważenia jest to,
jak przeciwstawiać się systemowi mono-
władzy partyjnej, kreacji renty politycznej
i mechanizmom drenowania społeczeń-

stwa i państwa przez rządzących oraz ich
klientów. Bez konserwatystów nie obmy-
ślimy też sensownego nowego modelu re-
lacji państwo-Kościół. W dobie rosnącej
laicyzacji oraz dystansowania się społe-
czeństwa i Kościoła on i tak się zmieni –
dobrze, żeby zajęli się nim ci, którzy mają
świadomość wagi wiary i religii w życiu
społecznym, a niekoniecznie radykalni
ateiści i antyklerykałowie. W dziedzinie
relacji międzynarodowych potrzebne jest
też zdefiniowanie praktycznego realizmu
politycznego, wychodzącego poza suwe-
renistyczny slogan. Także rozwiązania
problemów związanych ze zmianami kli-
matu wymagają osadzenia w konserwa-
tywnych wartościach.

Chodzi o takie propozycje, które będą
brały pod uwagę ułomność ludzkiej natury
i konieczność przeprowadzania takich
zmian, które są możliwe. Będą dystanso-
wały się wobec konstruktywizmu i nad-
miernego zaufania do ludzkiego rozumu.
Na taką refleksję jest miejsce i warto po-
pychać do przodu jej odrodzenie.
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Konserwatyzm polityczny stał się w ostat-
nich latach czymś nikomu niepotrzebnym.
Rządzącej postmodernistycznej prawicy
wystarczy konserwatyzm kulturowy, re-
dukowany zresztą często do prostego oby-
czajowego tradycjonalizmu. Pozwala on
umacniać więź między PiS a najbardziej
nieufną wobec zmian obyczajowych częścią
społeczeństwa. Pozostałe elementy kon-
serwatyzmu można pominąć jako niepo-
trzebne skrupuły lub wątpliwej jakości
wyobrażenia na temat państwa i ładu po-
litycznego. 

Krótka kariera konserwatyzmu po 1989 

Konserwatyzm polityczny, który zrodził
się pod koniec lat osiemdziesiątych, był
próbą wyjścia poza język rządzącej PZPR
i pryncypializm ówczesnej opozycji. Był
poszukiwaniem rozwiązań politycznych,
gwarantujących ciągłość państwa i za-
sadniczą zmianę ustrojową, odbudowę
siły społeczeństwa poprzez restytucję włas-
ności prywatnej. Miał być nadzieją na za-
chowanie tradycyjnych obyczajów bez po-

wrotu do dominacji politycznej Kościoła
i klerykalizmu. Popełnił sporo błędów,
ale by je sprawiedliwie ocenić, warto
usiąść do gazet z tamtego okresu, porów-
nać inne raczkujące ideologie, tworzone
przez dwudziesto- czy trzydziestolatków. 

Był ambicją zbudowania porządku in-
stytucjonalnego, który imitowałby jakoś
porządki przedkomunistyczne, a właściwie
nawet nigdy w Polsce nieistniejące. Trudno
bowiem byłoby rekonstruować w latach
90. dwudziestego wieku autorytarny ustrój
Polski pomajowej. Jeszcze trudniej –
chwiejne porządki z okresu konsolidacji
państwa między rokiem 1921 a 1926. Był
to zatem konserwatyzm konstruktywis-
tyczny, radykalnie krytyczny wobec spo-
łecznego i instytucjonalnego status quo
końcówki PRL, nieufny wobec solidar-
nościowego mainstreamu, a zarazem wi-
dzący potrzebę skonstruowania nawet ad
hoc jakichś elit nowego państwa. 

Znalazł oparcie właściwie tylko w wą-
skich grupach inteligencji, dogadał się na
chwilę z krytykami kulturowego postmo-
dernizmu. Ale jego kariera zakończyła się

prof. rafał MatyJa
Stały współpracownik „Nowej Konfedera

Konserwatyzm polityczny poniósł w Polsce porażkę. Całkowicie zastąpił
go rzewny tradycjonalizm, pozbawiony ambicji innych niż kulturowe. Cie-
szący się z pisowskiej ofensywy w sprawie aborcji i klerykalizacji szkoły

niepotrzebny konserwatyzm



właściwie w epoce późnego AWS. Nowa
polityka, realizowana przez liderów PiS
i PO, była poddana wyraźnej korekcie
populistycznej. A ponieważ terminem tym
określa się dziś zbyt wiele, to może warto
wyjaśnić, że był to populizm oparty na
pewnej oportunistyczno-pragmatycznej
kalkulacji. W przypadku PO, stworzonej
na bazie krytyki partii politycznych i „klasy
próżniaczej” – wyposażony w idee zmniej-
szenia parlamentu, wprowadzenia jed-
nomandatowych okręgów wyborczych,
a kilka lat później „rządzenia z dala od
polityki”. PiS mówił dialektem antyes-
tablishmentowym, a za sprawą wyraźnych
przekonań Kaczyńskiego – pozbawionym
antypartyjnej retoryki. Dla tej narracji
kluczowe było pozbycie się tej części elit,
która dominowała w latach 90. i na po-
czątku XXI wieku i którą obciążano winą
za wszelkie niedokonania Trzeciej Rze-
czypospolitej. 

Dlaczego konserwatyzm przegrał?

Właśnie na gruncie walki z establishmen-
tem doszło do sojuszu konserwatyzmu
kulturowego z PiS. Do zbudowania ośrod-
ków prawicowej publicystyki, dla której
konserwatyzm był tylko protestem prze-
ciwko zmianom obyczajowym. Konser-
watyzm kulturowy nie chciał ani silnego
państwa, ani sprawnych instytucji. Pach-
niało mu to jakimś niebezpiecznym im-
portem. Przeszczepem dokonanym w or-
ganizmie jakoś tam funkcjonującego spo-
łeczeństwa, które, uwolnione od ciężaru
kompradorskich elit, „da sobie radę”.
Owo „jakoś tam będzie” było zresztą ukry-
tym programem obu populizmów – tego
antypartyjnego głoszonego na początku
przez PO, jak i antyestablishmentowego
PiS – w chwili, gdy dochodziły one do wła-
dzy. I do pewnego stopnia jest nim do dziś. 

Konserwatyzm polityczny miał zły kod
kulturowy, który nie pozwolił mu prze-
trwać w społeczeństwie zmęczonym trans-
formacją, zniechęconym do elit, słusznie
nieufnym wobec ich kompetencji. W spo-
łeczeństwie, które chciało świętego spo-
koju – lub, jak mówił Paweł Śpiewak,
chciało wreszcie pójść na grilla. Konser-
watyzm ze swoim niepokojem dotyczącym
słabnących instytucji psuł humor, wydawał
się natrętnym nudziarstwem. 

Ale największą stawkę przegrał kon-
serwatyzm na prawicy. Nie był w stanie
podzielać spiskowych teorii, nie mógł bu-
dować na niszczeniu instytucji, na pod-
grzewaniu emocji skierowanych przeciwko
współobywatelom, na destrukcji resztek
zaufania do państwa jako dobra ponad-
partyjnego. Przegrał też w wymiarze diag-
noz międzynarodowych. Chciał Polski
osadzonej we wspólnocie euroatlantyckiej
i imponowały mu polityczne sukcesy That-
cher i Reagana. Wydawały się one nie
tylko wyzwaniem rzuconym blokowi so-
wieckiemu, ale także pewnej gnuśności
Zachodu. Konserwatyzmowi takiemu moż-
na raczej zarzucić pewną naiwność w oce-
nie spójności i jakości wspólnoty euroat-
lantyckiej niż dominującą dziś na prawicy
nieufność do wszystkich, przyjmujących
w lepszym wydaniu koszmarną maskę
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realizmu, a w gorszym – antyniemieckiej
lub antyunijnej histerii. Dziś znowu pat-
rzymy inaczej na dokonania anglosaskiej
rewolucji konserwatywnej. Ale jak szybko
spłowiały sztandary lewicy a la Schroeder
i Blair, tak słabym okazał się impuls eu-
ropejskiej liberalnej rewolucji Macrona.
Sceptycyzmu dobrze uczą ludzie doświad-
czeni, a nawet jeżeli najstarsi reprezentanci
wspominanego tu konserwatyzmu w naj-
lepszym wypadku dobiegali czterdziestki,
to mogli się pochwalić najwyżej kilkulet-
nim doświadczeniem w instytucjach po-
litycznych. 

Ten konserwatyzm polityczny zaczął
przegrywać z prawicą pesymistyczną wo-
bec dokonań Zachodu, mającą silne po-
czucie misji w kwestionowaniu liberalizmu
i obyczajowego permisywizmu. Z prawicą
chętnie wypowiadającą się na antenie Ra-
dia Maryja, wspierającą głośne akcje na
rzecz zaostrzenia prawa aborcyjnego, kry-
tykujących Unię ostrzej niż brytyjscy nie-
podległościowcy od Nigela Farrage’a, bo
jeszcze z silnym komponentem religijnym.

I choć Tadeusz Rydzyk popierał zrazu ra-
czej LPR i nawet po wyborze Lecha Ka-
czyńskiego na prezydenta wyrażał się
o jego małżonce gorzej niż najbardziej
krytyczne wobec PiS media liberalne, to
jednak dokonał rewizji strategii i związał
się z PiS. To właśnie takiego duchowego
patrona przyjęła prawica po katastrofie
smoleńskiej. Wszystko się ze sobą zlało. 

Konserwatyzm polityczny został z głów-
nych partii wyparty. Plącząc się w po-
czątkach nowego stulecia na obrzeżach
PO i PiS potem próbował jeszcze wrócić
kilka razy, tworząc ugrupowania niezdolne
do samodzielnego pokonania progu wy-
borczego. Miał jednak coraz słabsze zdol-
ności do tego by stawiać własne warunki.
W końcu całkowicie zastąpił go rzewny
tradycjonalizm, pozbawiony ambicji in-
nych niż kulturowe. Cieszący się z pisow-
skiej ofensywy w sprawie aborcji i klery-
kalizacji szkoły, z polityki historycznej
rodem z kolejnych zeszytów pisma „Ar-
cana” i telewizji publicznej z marzeń „Ga-
zety Polskiej”. Największe triumfy święcił
ów tradycjonalizm, widząc porażki i pro-
testy środowisk liberalnych. Ta zemsta
za lata upokorzeń, a czasami też lata bez-
radnego i wstydliwego milczenia była
słodka. Pierwsza kadencja PiS była speł-
nieniem marzeń, których normalni ludzie
raczej się wstydzą. Slogan „Słychać wycie?
Znakomicie!” zapamiętamy najlepiej z tego
prawicowo-tradycjonalistycznego karna-
wału. 

Z dzisiejszej perspektywy dziwne wy-
daje się nie to, że konserwatyzm polityczny
przegrał, ale raczej, że w ogóle zaistniał.
Był pewną pokoleniową reakcją na politykę
drugiej połowy lat osiemdziesiątych i na-
stępnej dekady. Próbą mówienia i myślenia
innym językiem niż te zakorzenione w do-
świadczeniu PRL, a zatem do pewnego
stopnia sztucznym. I dla szerszej pub-
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liczności trudnym. Był próbą wspięcia się
na palce po to, by dorosnąć do wyzwań,
co było dość powszechną postawą w ge-
neracji reformatorów. Zrobić państwo na
miarę współczesnej Europy, zrobić je po
swojemu i nie jako imitację sklejoną z im-
portowanych podzespołów. 

Takie formacje zdarzały się także w in-
nych krajach, by wymienić choćby za-
przyjaźnioną z polskimi konserwatystami
czeską ODA, czy szerzej – nurt w polityce
tego kraju nawiązujący do prezydentury
Havla. Podobne grupy majaczyły na ho-
ryzoncie polskiej polityki, choć już bez
nawiązania do konserwatywnych haseł –
by wymienić choćby nurt republikański,
zrodzony po klęsce postkomunistów
w 2003 i 2004 roku z nadziei na jakąś
naprawę państwa, pod przewodem koalicji
PO-PiS. Sił, które umówiły się – jak się
wydawało – na konieczność podjęcia walki
z korupcją, z upadkiem publicznych me-
diów, zawłaszczaniem państwa przez par-
tie. O tym, co z tej umowy wyszło, napisano
już tomy. Po sześciu latach rządów PiS
nie sposób znaleźć pomysł na inną prawicę.
Choć taka, jaką jest PiS, jest karykaturą
wszystkiego, co po 1989 roku za prawicę
uchodziło. Krytykami tej formacji są dziś

nawet jej prawoskrzydłowi – Roman Gier-
tych i Michał Kamiński, Ludwik Dorn
i ostatni czynny politycznie konserwatysta
z prawdziwego zdarzenia – Kazimierz
Ujazdowski. Nikt z nich nie ma politycz-
nych naśladowców w młodym pokoleniu. 

Dzisiejsza polityka uprawiana jest
z dala od intelektualnych konstrukcji,
jakkolwiek pokrewnych wielkim tradycjom
konserwatywnym, liberalnym czy socja-
listycznym. Tę ostatnią próbuje jeszcze
podejmować Partia Razem, ale bez więk-
szych politycznych sukcesów, mimo ros-
nącej koniunktury dla lewicy. Na obrzeżach
polityki powstają co rusz próby ożywienia
takiej czy innej politycznej idei, z równym
brakiem szans na powodzenie. Konser-
watyzm stał się niepotrzebny nawet jako
kostium. Ci, którzy chcieli uczestniczyć
w prawdziwej polityce wchodząc do rzą-
dów PiS, musieli zrezygnować nawet z jego
ram intelektualnych, z narzędzi analizy
politycznej, które podpowiadał. Zaczęli
mówić prawicowym volapukiem poskła-
danym przez spindoktorów z przemówień
Kaczyńskiego i „przemyśleń” prawicowych
propagandówek. Sprawili, że ktokolwiek
chciałby do konserwatyzmu wracać będzie
miał trudniej niż w końcówce PRL. 
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Czym jest dla pana konserwatyzm?

Czym innym jest konserwatyzm dzisiaj,
a czym innym był on w XIX wieku. Dzisiaj
konserwatyzm broni pewnych tradycyj-
nych instytucji, języka i wizji człowieka.
Broni form życia społecznego, które kiedyś
wydawały się zupełnie niepodważalne –
czego w XIX wieku nie musiał robić, gdyż
te formy nie były aż tak powszechnie
kwestionowane. 

Jakie formy ma pan na myśli?

Chodzi o zróżnicowania płci, o kształt ro-
dziny, o wagę narodu jako wspólnoty, o zo-
bowiązania wobec niej. Konserwatyzm pro-
wadzi też spór o język, który dzisiaj jest
sztucznie zmieniany. Zalążki tych zmian
pojawiały się już w czasach komunizmu,
i w latach 60. XX wieku na Zachodzie.
Dzisiaj mamy nową, radykalną fazę tych
zmian i konserwatyzm na nią odpowiada.

To jest konserwatyzm w rozumieniu
kulturowym. A co z konserwatyzmem
politycznym? 

Konserwatyzm kulturowy ma przełożenie
na kwestie polityczne. Niegdyś konser-
watyści byli zwolennikami monarchizmu.
Dziś nie mamy liczących się w realnej
polityce stronnictw monarchicznych w Pol-
sce. Współcześni konserwatyści, nawet
jeśli są świadomi słabości demokracji,
zupełnie jej już nie kwestionują. Jeśli
więc chodzi o konkretne propozycje ustro-
jowe, to jest to inna myśl niż ta, którą
znamy z tradycji konserwatywnej – choć
wówczas, broniąc pewnych zasad ustro-
jowych, broniono też pewnej wizji czło-
wieka, społeczeństwa, polityki i narodu.
W tym sensie ta tradycja pozostaje żywa,
choć jest zmienna. 

Dziś konserwatyści zajmują się kwes-
tiami takimi jak globalizm, idea państwa
narodowego, kształt rodziny. Nie chcą

prof. ZDZiSław kraSnoDębSki
Filozof, socjolog, publicysta. Był członkiem Komitetu Socjologii
Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Helmuth-Plessner-
Gesellschaft. Współpracował z miesięcznikiem „Znak”, „Rzecz-
pospolitą”, „Faktem”, „Gazetą Polską” oraz „Dziennikiem” (w tym
z dodatkiem „Europa”). Obecnie pisze artykuły do tygodnika „wSieci”.

Partie klasycznie konserwatywne nie zauważyły, że znaczna część ich
dotychczasowych wyborców czuje się uciskana i niezauważona w świecie
zrewolucjonizowanym, w świecie zglobalizowanego liberalizmu

w czasach rewolucji kulturowej nie ma
miejsca na ospały konserwatyzm

Z prof. Zdzisławem krasnodębskim
rozmawia Jarema piekutowski



zlikwidować demokracji, tylko dyskutują
o sposobach jej interpretacji, co wyraża
się w sporze z ideą demokracji liberalnej. 

Istnieją jednak powiązania konserwa-
tyzmu z liberalizmem – choćby w przy-
padku Margaret Thatcher czy Ronalda
Reagana. 

Owszem, jeszcze kilkanaście lat temu kon-
serwatyzm był utożsamiany z neolibera-
lizmem. Często konserwatyści głosili idee
wolnorynkowe, a jednocześnie reprezen-
towali interesy ludzi zamożnych w polityce
fiskalnej. Próbowali łączyć gospodarczy
liberalizm z wartościami konserwatyw-
nymi. Ten model był popularny od lat
70. do 90. XX wieku i na pewno wpłynął
na charakter naszej transformacji. 

Dla konserwatyzmu politycznego na-
szych czasów charakterystyczny jest jednak
powrót do idei organicystycznych. Dziś
Polska jest pionierem łączenia zasad so-
cjalnych z ideami konserwatywnymi. Prze-
łamujemy myślenie, że lewica powinna
być za państwem interweniującym, wcho-
dzącym w życie społeczne, za wyrówny-
waniem szans, a prawica – za państwem
minimum, wolnym rynkiem i przeciw
zmniejszaniu nierówności społecznych.

Pana zdaniem połączenie konserwa-
tyzmu z liberalizmem gospodarczym
jest niewłaściwe?

Moim zdaniem to stanowisko jest zupełnie
anachroniczne, ponieważ nie da się połą-
czyć konserwatyzmu z libertarianizmem.
Już w latach 70. zwracano uwagę, że mo-
delowanie różnych sfer życia na wzór me-
chanizmów rynkowych rewolucjonizuje
te sfery, co może wiązać się z niszczeniem
tradycyjnych wartości. Widzimy to dzi-
siaj – mamy sojusz wielkich korporacji

z tendencjami lewicowymi. To właśnie
zastosowanie modelu rynku do innych
sfer życia niszczy tradycję i tradycyjne
wartości.

Dzisiaj mówimy, że lewica wygrała
wojnę kulturową, długi marsz przez in-
stytucje, ale stało się tak również dlatego,
że pomagały jej zasady wolnorynkowe.
Konserwatyzm musi więc oznaczać czynną
politykę państwa – kulturową, społeczną,
rodzinną. Nie dotyczy to wyłącznie Polski.

Donald Trump artykułował interesy tych
warstw i grup społecznych, które kiedyś
w USA głosowały raczej na demokratów –
czyli tradycyjnej klasy robotniczej czy ka-
tolików. W Wielkiej Brytanii od lat mówiło
się o sojuszu torysów z bogaczami, a dziś
mieszkańcy postprzemysłowych, zanied-
banych regionów, głosują na kandydatów
Partii Konserwatywnej.

Jednak wolny rynek jest dosyć ważnym
elementem myśli konserwatywnej. Od-
wołuje się do prawa własności, które
jest mocno osadzone zarówno w tej
myśli, jak i na przykład w katolickiej
nauce społecznej. Podobnie jest z ideą
wolnej jednostki – konserwatyzm dwu-
dziestowieczny był szczególnie nieufny
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wobec kolektywizmu i nadmiernej in-
gerencji państwa w działania jedno-
stek.

Idea wolnej jednostki jest ideą liberalną,
a nie konserwatywną. Idea konserwatywna
mówi, że jednostka jest wolna, uczestniczy
we wspólnocie politycznej – ale jej wolność
nie jest totalna. Ograniczają ją obowiązki
wobec wspólnoty. Z tej wspólnoty jed-
nostka wyrasta. Myślę, że tu leży owa
różnica między koncepcjami. Indywidua-
lizm i wolność wyboru to idee liberalne,
które kiedyś łączono faktycznie z konser-
watyzmem. Problem pojawił się, gdy zos-
tały one zastosowane do innych sfer życia
poza gospodarką. Jeżeli jesteśmy całko-
wicie wolni w sferze gospodarczej, to po-
ciąga za sobą całkowitą wolność w sferze
kulturowej. Ernest Gellner twierdził, że
marksizm jest de facto arcyliberalny, a nie
antyliberalny, ponieważ kultywuje idee
wolności i równości. Na pierwszym etapie
drogi do pełnej wolności trzeba według
tej koncepcji tę wolność ograniczyć, żeby
ustanowić równość. A z kolei równość
jest podstawą owej przyszłej, całkowitej
wolności. Dzisiaj mówimy o lewicowym
liberalizmie – analizy Gellnera pokazują,
że ten mariaż lewicy z liberalizmem jest
czymś oczywistym. Skądinąd trzeba dodać,
że rynek także wydziedziczał z własności:
przypomnijmy sobie losy „wysadzonych
z siodła” polskich ziemian w XIX wieku,
a dzisiejszy turbokapitalizm nie stawia
już w centrum sprawy własności. 

Konserwatyzm zaś to przede wszystkim
zasada wspólnoty i zbiorowego rozumu
ucieleśnionego w instytucjach. To poczucie
więzi z poprzednimi pokoleniami, przy-
należności do wspólnoty, którą nazywamy
narodową, zobowiązania wobec niej. To
także ogólna idea zróżnicowania naszych
zobowiązań moralnych: mamy inne obo-

wiązki względem swojej rodziny i swoich
rodaków niż wobec kogoś, kto jest spoza
tych wspólnot.

Konserwatyści na Zachodzie bronią
idei autonomicznej jednostki przed
ideami akcentującymi tożsamość gru-
pową.

Tożsamościowa lewica mówi przede
wszystkim o tożsamościach represjono-
wanych – o Afroamerykanach czy mniej-
szościach seksualnych. Konserwatyści też
często powołują się na tożsamości, przede
wszystkim narodowe. We Francji coraz
większe zainteresowanie polityczne budzi
Éric Zemmour, który mówi o obronie
francuskości. 

U podstaw myśli lewicowej leży rady-
kalna idea równościowa, więc nie może
być mowy o tożsamości narodowej, bo
narody i kultury mają być zupełnie rów-
noważne. Tożsamości etniczne i inne mają
istnieć w ramach otwartego, wielokultu-
rowego społeczeństwa. W myśli lewicowej
jest zawarty element rewolucyjny – chodzi
o to, by rozbić wspólnoty tradycyjne i za-
prowadzić równość. Więc tak naprawdę
chodzi o uwolnienie się spod represji,
czyli o emancypację jednostki.

Przejdźmy do Polski. Tomasz Merta
mówił, że w Polsce po PRL-u nie ma
czego konserwować, więc konserwa-
tyści powinni się zwrócić ku przyszło-
ści. Czy zgadza się pan z tą diagnozą? 

Sądzę, że ona nie była trafna. Nie bronię
PRL-u, ale pozostawiał on wiele nisz,
w których trwała tradycyjna Polska. Z dzi-
siejszej perspektywy widzimy, że komu-
nizm nie zniszczył pewnych sfer w takim
stopniu, jak się nam wydawało. Mimo
całej propagandy – a może dlatego, że
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była ona tak prymitywna. A może dlatego,
że komunizm nie był jednak w Polsce en-
dogenny. Był obcy temu społeczeństwu. 

Co to za sfery?

Przetrwało bardzo wiele sfer, które należy
chronić. Na przykład rodzina czy edukacja.
Niezależnie od tego, jak interpretowano
Mickiewicza w peerelowskiej szkole – bez
wątpienia go czytano. Podobnie jak Sien-
kiewicza. Nikt nie usiłował zmienić języka.
Co prawda był on zachwaszczony przez
nowomowę komunistyczną, ale ta nowo-
mowa była wyśmiewana i mało kto brał
ją na poważnie.

Drugi błąd w tej diagnozie to utożsa-
mienie konserwatyzmu z postawą czysto
zachowawczą, z konserwowaniem stanu
zastanego. Tak jak mówiłem, spór między
konserwatyzmem i progresywizmem do-
tyczy kondycji człowieka. Jest sporem
antropologicznym, filozoficznym. To nie
jest tylko kwestia zachowywania tradycji
jako źródła-wzoru dla teraźniejszości czy
przyszłości lub obrony status quo. Pa-
miętajmy, że myśl konserwatywna naro-
dziła się już po rewolucji francuskiej,
która zniszczyła ancien régime. U nas
konserwatyzm także był potrzebny w pro-
cesie restauracji Polski.

Jak ocenia pan stan myśli konserwa-
tywnej w Polsce w 2021, po sześciu
latach rządów PiS?

Przed 2015 rokiem wykonana została
ogromna praca intelektualna, programo-
wa, organizacyjna, która przyczyniła się
do wygranej Prawa i Sprawiedliwości.
Były to dziesiątki publikacji i spotkań
(nie wszystkie zostały spisane). Po 2015
roku wiele osób z naszego środowiska,
które przedtem zajmowały się myśleniem,

przeszło do działań. Stali się ministrami,
dyrektorami, posłami czy europosłami.
To stwarza niekorzystne warunki do roz-
woju myśli. Natomiast nadal się ukazują
ważne publikacje – Ryszarda Legutki,
Bronisława Wildsteina, Włodzimierza Bo-
leckiego. Powstają dzieła filmowe – nie-
długo będzie premiera nowego filmu
Lecha Majewskiego. Co więcej, rośnie za-
interesowanie naszym sposobem myślenia,
w innych krajach europejskich. Konser-
watyści z innych krajów patrzą z nadzieją. 

Gdy czytam materiały programowe
PiS, to nie mam wrażenia, że dzisiejsza
praktyka tych rządów faktycznie reali-
zuje te szczytne założenia.

Stosunek między myślą a życiem poli-
tycznym nie polega na tym, że ktoś for-
mułuje teorię i ona następnie jest stoso-
wana w polityce. To bardzo naiwne i dog-
matyczne wyobrażenie. To tak nie działa.
Relacja między teorią polityczną a życiem
politycznym to wzajemna interakcja. Rze-
czywistość jest płynna, pojawiają się nowe
zjawiska, więc teoria jest ciągle rozważana
bądź artykułowana na nowo.
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PiS jest według pana partią konser-
watywną? 

Często pojawiają się głosy, że nie jest.
Zwolennicy takiego poglądu argumentują
podobnie jak pan wcześniej: że jednostka
czy prawo własności nie jest w centrum
programu PiS, że PiS promuje państwo
aktywne w polityce społecznej i kulturalnej.
Pojawiają się wypowiedzi, że to partia
socjalistyczna, czy wręcz bolszewicka.
Moim zdaniem to całkowite nieporozu-
mienie, być może wynikające z kompleksu
czy traumy czasów komunizmu.

Nie chodzi mi tylko o komponent libe-
ralny, ale o konserwatyzm polityczny,
ustrojowy. Za czasów pierwszego PiS-
u wśród konserwatystów pojawiało
się mnóstwo państwowotwórczych
koncepcji (pisze o tym Stefan Sękow-
ski – przyp. red.) – w polityce histo-
rycznej prężnie działało środowisko
Pawła Kowala czy Jana Ołdakowskie-
go, Rafał Matyja czy Kazimierz Ujaz-
dowski proponowali konserwatywne
pomysły na uzdrowienie państwa. A co
mamy dziś? Myślicieli takich jak pan
czy Ryszard Legutko zastąpiły trolle
internetowe. Dochodzi do zerwania
ciągłości instytucjonalnej. Nie mówię
już nawet o sądownictwie, ale spójrzmy
na media publiczne. Miały stać się na-
rodowymi instytucjami kultury i pro-
mować kulturę wysoką, a mamy pro-
pagandę i Zenka Martyniuka. To ma
być konserwatyzm?

Oczywiście ma pan rację, że pewne zja-
wiska trudno oceniać pozytywne, i że
pewne programowe tezy nie zostały,
a mogły być zrealizowane. Co do mediów
publicznych nie ma sporu, wskazałbym
jednak, że obok kanałów informacyjnych

są znakomite media publiczne – choćby
TVP Kultura.

To prawda, trudno być zadowolonym
z poziomu polskiego parlamentaryzmu
i ze sposobu prowadzenia debaty pub-
licznej. Rzeczywiście, opinia publiczna
jest mocno spolaryzowana. Z jednej strony
mamy opozycję, która program swój spro-
wadza do „ośmiu gwiazdek”, a po stronie
ekipy rządzącej faktycznie pojawia się
bardzo dużo bardzo prostej demagogii.
Dodałbym do tego dramatyczne braki
w edukacji obywatelskiej.

Skąd więc taka przepaść między zało-
żeniami a realiami? 

Te przykre zjawiska wynikają z nowej sy-
tuacji politycznej, która nie jest kwestią
wyboru PiS. W 2015 roku rozpoczął się
wielki konflikt polityczny. Rozpoczął się
bój o Trybunał Konstytucyjny i o władze
personalne w różnych instytucjach. To
spowodowało eskalację emocji, ale to nie
jest tak, że PiS te emocje eskalował jed-
nostronnie. One są reakcją na emocje
drugiej strony. TVP i TVN są ze sobą
sprzężone. Na propagandę odpowiada się
propagandą. Idee wciela się, lub nie,
w pewnej konkretnej sytuacji. Efekt który
mamy jest efektem interakcji myśli, emocji
i rzeczywistości, która jest skomplikowana.
Uważam, że podstawowym założeniem
konserwatyzmu jest to, że nie jesteśmy
perfekcyjni – ani poznawczo, ani moralnie.
Co więcej, nie doskonalimy się, bo nie
wierzę, aby następował jakiś zasadniczy
postęp.

Wspomniany Kazimierz Ujazdowski
niedawno przedstawił w sejmie pakiet
uzdrawiający parlamentaryzm, jak naj-
bardziej konserwatywny politycznie,
i oczywiście ten pomysł nie został
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przyjęty. Jaki kontekst czy emocje
w tym przeszkadzają?

Mówi pan o kimś, kto do senatu został
wybrany z list KO [dziś należy w Senacie
do koła Koalicja Polska – Polskie Stron-
nictwo Ludowe – przyp. red.] i uważa, że
to stronnictwo jest propaństwowe. Dla
mnie to raczej kompromitacja. Oczywiście,
że należy budować dobrze funkcjonujące
instytucje, poprawić jakość debaty sej-
mowej tak, by sejm bardziej przypominał
parlament, a nie kabaret. Tego rodzaju
usiłowania są trudne, ale ich porażka jest
dla mnie mniej kompromitująca niż przy-
łączenie się do Platformy, która nie ma
nic wspólnego nie tylko z konserwatyz-
mem, ale i z polską racją stanu. Nam
zależy na restauracji Polski, Platformie
na włączenie Polski do struktur przyszłej
Federacji Europejskiej. Trudno mi zro-
zumieć, jak ktoś może przechodzić do
porządku rzeczy nad jej głosowaniami
w Parlamencie Europejskim.

Na poziomie europejskim Platforma
jest uważana za partię konserwatywną. 

PO nie jest żadną partią konserwatywną.
W Parlamencie Europejskim jest w grupie
Europejskiej Partii Ludowej, ale mogłaby
spokojnie być kiedyś wśród liberałów,
a teraz lewicowo-liberalnej w grupie „Re-
new”, zdominowanej przez „macronistów”. 

Oczywiście ma pan rację, że z powodu
swej przynależności frakcyjnej Platforma
tak samo jak CDU jest postrzegana jako
partia konserwatywna. Ale Europejska
Partia Ludowa, skupiająca, jak się twierdzi,
partie centrowo-prawicowe, przechodzi
kryzys tożsamościowy. Działa pod dyk-
tando Zielonych i lewicy. Wszystkie te
centrowo-prawicowe partie przeżywają
w Europie ogromny kryzys – tak bardzo

usytuowały się w centrum, że zupełnie
straciły wyrazistość. Dlatego na prawo
od nich pojawiły się nowe ugrupowania
polityczne, które odbierane są jako za-
grożenie. Stąd negatywna reakcja estab-
lishmentu republikanów na Trumpa
w USA, czy reakcja CDU na powstanie
AfD w Niemczech. A przecież w AfD są
też dawni działacze CDU. Przesuwając
się coraz bardziej na lewo, chadecy w ja-
kimś sensie zdradzili swoich wyborców.
CDU trudno już nazwać partią chrześci-
jańską lub konserwatywną. A cóż dopiero
mówić o Platformie, która jest znacznie
bardziej na lewo.

Czy dobrze rozumiem, że stawia pan
taką tezę: świat się zmienił, mamy do
czynienia z innymi mediami, innym
rodzajem demokracji i konserwatyzmu
w bardziej spokojnej i mniej rewolu-
cyjnej formie uprawiać się nie da?

Myślę, że tak jest. Po pierwsze, w czasach
rewolucji kulturowej i społecznej nie moż-
na uprawiać konserwatyzmu spokojnego
czy ospałego. A po drugie, tzw. spokojny
konserwatyzm w gruncie rzeczy zmienia
swoją pozycję, przechodząc coraz bardziej
na stanowiska liberalne. Dziś tzw. liberalna
demokracja oznacza nie tylko uznanie
podstawowych instytucji takich jak par-
lamenty czy niezależne sądownictwo, ale

18

THINKZINE, nr 10(136)/2021, październik 2021 www.nowakonfederacja.pl

nam zależy na restauracji

polski, platformie na

włączenie polski do struktur

przyszłej federacji

europejskiej



również liberalizm kulturowy i społeczny.
Partie klasycznie konserwatywne nie za-
uważyły, że znaczna część ich dotychcza-
sowych wyborców czuje się uciskana i nie-
zauważona w świecie zrewolucjonizowa-
nym, w świecie zglobalizowanego libera-
lizmu.

W roku 2015 na PiS głosowali ludzie
dawnej „Solidarności”, ludzie z mniejszych
ośrodków, żyjący tradycyjnie. To samo
dzieje się w Wielkiej Brytanii. Dziś na to-
rysów głosuje tradycyjna brytyjska klasa
robotnicza, lewicująca w kwestii ekono-
micznej, ale bardzo patriotyczna i kon-
serwatywna, jeżeli chodzi o styl życia. Te
idee zostały zanegowane przez labourzys-
tów w toku ich ewolucji. Stąd wybuch
tzw. populizmu.

A czy w Polsce mieliśmy kiedykolwiek
klasyczną partię konserwatywną?

Nie, chyba nie. Co by to miało znaczyć?
Może w XIX wieku było nią Towarzystwo
Rolnicze Andrzeja Zamoyskiego, może
Stańczycy? Dzisiaj żyjemy w czasach dra-
pieżnego liberalizmu, przejętego także
przez środowiska lewicowe, zmieniającego
fundamenty życia społecznego, a w Eu-
ropie do budowy państwa paneuropej-
skiego opartego o te nowe wartości i eu-
ropejskiego narodu. PiS jako partia pra-
wicowa, która odwołała się do tych, którzy
nie chcą żyć w takim „nowym, wspaniałym
świecie” było światowym prekursorem
pewnych tendencji politycznych – nowego
konserwatyzmu tych, którzy zaczęli bronić
„starego świata”.

Czy widzi pan jakąś alternatywę dla
demokracji liberalnej? Jeżeli ona nie
jest najlepsza – to co zamiast niej?
Jak miałaby wyglądać demokracja nie-

liberalna i czemu mielibyśmy nie bać
się, że oznacza ona ograniczenie wol-
ności, że nie osunie się w dyktaturę?

Demokracja liberalna jest pojęciem wie-
loznacznym. Oznacza podział władzy, ale
ten podział nigdy nie jest idealny, bo sfery
różnych władz muszą się zazębiać. Zawsze
istnieje jakiś główny ośrodek suweren-
ności. Każde społeczeństwa ma swoje
centrum symboliczne i polityczne. Ale
niech pan zauważy, że podstawowe zasady
takie jak wolne wybory czy większość par-
lamentarna nie są przez nikogo poważnego
kwestionowane. Porównuje się dzisiejsze
ruchy prawicowe do tych radykalnych ru-
chów, które pojawiały się w latach trzy-
dziestych. Te paralele są bezsensowne.
Nie pojawiają się partie, głoszące koniecz-
ność zniesienia demokracji parlamentar-
nej, ustanowienia rządów autorytarnych.
Prawica walczy o swoje cele i wartości
w ramach demokracji. W tym sensie de-
mokracja liberalna nie jest zagrożona.
Dzisiejszym konserwatystom nie chodzi
też przecież o ograniczenie praw jednostki
czy praw człowieka.

Akurat idea praw człowieka jest często
krytykowana przez prawicę.

Tylko wtedy, kiedy rozumiana jest infla-
cyjnie. Nikt nie występuje na przykład
przeciwko zakazowi tortur. Natomiast
jeśli demokracja liberalna ma oznaczać,
że pojęcie małżeństwa może być dowolnie
interpretowane, jeżeli ma oznaczać usu-
nięcie z pamięci publicznej wszystkich
osób i wydarzeń, które nosiły znamiona
niesprawiedliwości czy niegodziwości,
jeśli ma oznaczać używanie neutralnego
języka płciowo, to dla mnie to jest barba-
rzyństwo a nie demokracja liberalna.
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To co ma być alternatywą? 

Przyzwoita demokracja parlamentarna
i społeczeństwo zbudowane na mocnym
fundamencie aksjologicznym.

Są też inne tradycje – zwłaszcza w Pol-
sce mamy tradycję połączenia klasycznego
republikanizmu z demokracją parlamen-
tarną. I Rzeczpospolita miała również
elementy parlamentaryzmu, i to bardzo
rozwinięte. Więc to nie jest tak, że demo-
kracja liberalna to jedyna tradycja wol-
nościowa.

Niestety tego pojęcia używa się jako
wytrychu. Kiedyś zapytałem swoich nie-
mieckich studentów, czym jest dla nich
demokracja liberalna, i natychmiast od-
powiedzieli, że to małżeństwa jednopłcio-
we. Zapytałem w związku z tym, od kiedy
Niemcy są taką demokracją liberalną. Nie
wiedzieli. Otóż – od roku 2017. 

Konserwatyści często marzą, by od-
wrócić lub znacząco spowolnić prze-
miany kulturowe. Ale czy to nie jest
marzenie ściętej głowy w świecie in-
ternetu? 

Owszem, treści lewicowo-liberalne są pro-
mowane na całym świecie – i to właśnie
przez zasadę liberalną w gospodarce, którą
łączył pan z konserwatyzmem. W latach
90. uważano, że rozwój internetu dopro-
wadzi do wzrostu wiedzy obywatelskiej
i partycypacji publicznej. Dziś widzimy,
że te marzenia się nie spełniły. Przyczynia

się do tego globalizacja i nieregulowana
działalność wielkich koncernów medial-
nych. Dopiero niedawno sobie uświado-
miliśmy, że są one zagrożeniem dla kul-
tury, suwerenności i demokracji.

Czyli konieczne jest ograniczenie wol-
ności?

Wolność nie może polegać na tym, że
każdy wybór jest równie dobry. Jeżeli
człowiek może dowolnie wybierać płeć,
zmieniać swój wygląd, to pytanie zasad-
nicze brzmi, gdzie postawić granicę – bo
za chwilę dojdzie do ulepszania człowieka
poprzez pomieszanie go z maszyną. Wielki
skok do królestwa wolności kończy się
wielkim zniewoleniem.

Moim zdaniem negatywne procesy
można zatrzymać. Kilka lat temu mówiono,
że wolności rynków nie da się ograniczyć,
a dziś zaczyna przeważać protekcjonizm,
do czego mocno przyczynił się też Donald
Trump. Jeszcze niedawno wydawało się,
że powstanie jakiś rodzaj rządu globalnego,
a dziś mówimy znów o rywalizacji geo-
politycznej mocarstw. Pojawiły się więc
pewne tendencje, które jeszcze 10 lat
temu brzmiały jak herezje. Sądzę, że moż-
na by nawet zakazać funkcjonowania Fa-
cebooka – i, co więcej, tego rodzaju zakazy
rozpatrywane w pewnym kontekście nie
byłyby wcale ograniczeniem wolności, tyl-
ko wręcz przeciwnie – jej obroną przed
cyfrową manipulacją. 

20

THINKZINE, nr 10(136)/2021, październik 2021 www.nowakonfederacja.pl

JareMa piekUtowSki
Członek zespołu, główny ekspert ds. społecznych



21

THINKZINE, nr 10(136)/2021, październik 2021 www.nowakonfederacja.pl

Gdy kilka lat temu zapowiadano, że Polska
będzie tworzyć swoją własną chmurę ob-
liczeniową, towarzyszyły temu niejedno-
krotnie szumne deklaracje, że staniemy
się będziemy konkurencją dla cyfrowych
gigantów. Minęło kilka lat i polska chmura,
zwana po prostu Chmurą Krajową (na
szczęście uniknięto tutaj nieznośnie pa-
tetycznego nawyku dodawania do wszyst-
kich rozwiązań przymiotnika „narodowy”)
działa już w najlepsze. Czy okazała się
sukcesem?

Czym jest chmura obliczeniowa?

„Chmura” to jeden z najbardziej naduży-
wanych marketingowo, a jednocześnie
niezrozumianych przez przeciętnego czy-
telnika terminów dotyczących współczes-
nej informatyki. Aby zrozumieć tę kon-
cepcję chmury, musimy cofnąć się w czasie
i prześledzić standardową architekturę
usług sieciowych, która zresztą nadal częs-
to obowiązuje. Do oferowania usługi sie-
ciowej (której najczęstszym przykładem
jest portal WWW) potrzebny był serwer,

czyli komputer podłączony do internetu
z przypisanym tzw. adresem DNS (domain
name system – usługa tłumacząca nazwy
domen, które wpisujemy w przeglądarce,
na numeryczne adresy komputerów w sie-
ci). Im większa i bardziej oblegana usługa,
tym mocniejsze parametry musiał mieć
serwer pod względem przepustowości łą-
cza, niezawodności i własnej mocy obli-
czeniowej – w przypadku pojedynczej
maszyny zarówno pamięci, jak i mocy
obliczeniowej nie można dokładać bez
końca. Dodatkowo, niebanalnym kosztem
utrzymania takiej usługi jest sama ko-
nieczność utrzymywania serwera. Insta-
lacja i aktualizacja oprogramowania, kon-
figuracja niestandardowych usług, bieżące
śledzenie problemów związanych z za-
bezpieczeniami – to wszystko wymaga
zatrudnienia administratora. W przypadku
międzynarodowej usługi problemem może
też być dostępność serwera – jeśli jest on
np. umieszczony w Australii, to może nie
gwarantować wysokiej jakości usług dla
klientów z Nowego Jorku, zwłaszcza jeśli
czas reakcji ma duże znaczenie (np. w przy-

piotr wilkin
Doktor filozofii, magister informatyki, specjalizujący się naukowo
wkognitywistyce i filozofii języka, aktualnie pracujący
jako projektant systemów informatycznych

Największe osiągnięcie związane z Chmurą Krajową nie należy do infor-
matyków, tylko do sprzedażowców – główną wartością Chmury Krajowej
są bowiem umowy zawarte z amerykańskimi gigantami

Czy Chmura krajowa pozwoli nam
konkurować z gigantami bigtech?



padku czatów czy – tym bardziej – ser-
werów gier). 

Wszystko to spowodowało zapotrze-
bowanie na alternatywne rozwiązania,
które początkowo szły w dwóch kierun-
kach. Z jednej strony rozwiązaniem dla
małych klientów była wirtualizacja – za-
miast stawiać własny serwer, kupowano
tzw. serwer wirtualny, czyli rozwiązanie
pozwalające na umieszczenie wielu usług
na jednym serwerze fizycznym za pomocą
specjalnego oprogramowania. Z drugiej
strony, rozwiązaniem dla dużych klientów
było klastrowanie – czyli łączenie kilku
serwerów w jeden zestaw obliczeniowy
(klaster) tak, aby rozbić obciążenie i po-
zwolić na obsługiwanie większej liczby
klientów niż w przypadku pojedynczej
maszyny.

Chmura obliczeniowa to koncepcja,
która powstała z połączenia tych dwóch
koncepcji. Klastrowanie było efektywne,
ale skomplikowane w oprogramowaniu
i utrzymaniu. Rozwiązaniem okazało się
połączenie wirtualizacji i klastrowania
z zestawem narzędzi programistycznych,
które pozwalają, przy przestrzeganiu re-
latywnie prostych reguł, na pisanie opro-
gramowania w podobny sposób niezależ-
nie od tego, czy korzysta z niego dwóch
klientów czy dwa miliony. Możliwe jest

obecnie tworzenie wielkich kompleksów
serwerowych, które oferują dowolnie do-
stosowywalne liczby wirtualnych proce-
sorów, wirtualnej pamięci itp. – dane są
tak naprawdę trzymane na wielu fizycz-
nych maszynach, a oprogramowanie zaj-
muje się podtrzymywaniem warstwy po-
średniej, dzięki czemu użytkownik koń-
cowy może działać tak, jakby wdrażał
oprogramowanie na jednym serwerze. 

Być może z powyższego opisu widać
już, dlaczego to rozwiązanie nosi nazwę
„chmury”. Oprogramowanie jest urucha-
miane, w miarę potrzeb, na więcej niż
jednym fizycznym serwerze, czasem nawet
nie do końca wiadomo, na którym. Co
więcej, dzięki temu, że zarządca infra-
struktury może udostępniać serwery
w wielu lokalizacjach, możliwe jest np.
inteligentne serwowanie treści z lokalizacji
fizycznie bliskiej użytkownikowi, dzięki
czemu likwidujemy problem wydajnego
serwowania treści dla ludzi z całego globu. 

Nie jesteśmy niezależni od BigTech

Oczywiście chmurowość ma – opisane
powyżej – zalety, ale ma też swoje wady.
Fundamentalną wadą jest brak kontroli
nad tym, gdzie – fizycznie – są przecho-
wywane i przetwarzane dane. Inną wadą
jest uzależnienie od monopolistycznych
dostawców. Tacy dostawcy, jak Microsoft
(ze swoim rozwiązaniem Azure) czy Ama-
zon (z AWS) oferują klientom, poza sa-
mymi usługami chmury, atrakcyjne roz-
wiązania programistyczne, które czynią
tworzenie chmurowych aplikacji dużo
prostszym. Te same rozwiązania uzależ-
niają jednak użytkowników od dostawcy –
czego przykładem jest wyrzucenie przez
Amazon popularnej prawicowej platformy
komunikacyjnej Parler po atakach na Ka-
pitol 6 stycznia 2021. Parlerowi zajęło
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ponad miesiąc, żeby zreaktywować ser-
wis – co sugeruje, że problemem było
coś więcej, niż proste przeniesienie usług
na inne serwery (komunikat prasowy po
reaktywacji, który wspomina o „niezależ-
nych technologiach”, również wydaje się
tę hipotezę wspierać).

Czy zatem Chmura Krajowa, która
była reklamowana jako nasze, polskie
rozwiązanie chmurowe, pozwala pozbyć
się tych zależności? Szybki rzut oka na
stronę pozwala nam stwierdzić, że zde-
cydowanie nie. Oferowane są usługi Mic-
rosoft Azure, Google Cloud, a nawet swoj-
sko brzmiąca Platforma Chmury Krajowej
w opisie wspomina, że bazuje na stosie
technologicznym VMWare, wiodącego
dostawcy usług wirtualizacyjnych. Jeżeli
ktoś wyobraża sobie „polską chmurę” jako
rozwiązanie, w którym ktoś posadził kil-
kudziesięciu czołowych polskich progra-
mistów po to, żeby stworzyli od podstaw
rozwiązanie technologiczne mające nam
dostarczyć własnego, patentowanego roz-
wiązania, mogącego konkurować z ame-
rykańskimi gigantami, to będzie rozcza-
rowany – Chmura Krajowa nie jest w ża-
dnym sensie rozwiązaniem autorskim,
każdy jego fragment został opracowany
na już istniejących, wiodących technolo-
giach komercyjnych. Najważniejsze osiąg-
nięcie związane z jej powstaniem nie
należy do informatyków, tylko do sprze-
dażowców – główną wartością Chmury
Krajowej są bowiem umowy zawarte
z amerykańskimi gigantami.

Wartość tych umów trzeba rzecz jasna
docenić. Po pierwsze, jak pisałem wcześ-
niej, posiadanie fizycznych serwerów
chmury w Polsce jest bardzo ważne dla
tych dostawców usług, dla których czas
dostępu do serwera jest szczególnie cenny.
Po drugie, pozwalają one na spełnienie
różnego rodzaju uwarunkowań związanych

z bezpieczeństwem danych i prywatnością,
chociażby tymi związanymi z RODO.
Wreszcie – Platforma Chmury Krajowej,
chociaż nie jest akurat na rynku polskim
niczym nowym, uzupełnienia ofertę o roz-
wiązanie wirtualizacyjne, które dostarcza
mniej funkcji, ale też jest bardziej uni-
wersalne niż rozwiązania Google czy Mic-
rosoft.

Niemniej jednak w takiej sytuacji za-
wsze warto zadać pytanie: czy dało się
ugrać coś więcej? Oczywiście, gdybyśmy
chcieli wdrożyć prawdziwy projekt „chmu-
ry narodowej” na podobieństwo rozwiązań
informatycznych, które wdrażają Chiny,
byłoby to możliwe – niemniej jednak wy-
magałoby zarówno dużo czasu, jak i dużo
środków, a niekoniecznie miałoby sens.
Prawdopodobnie dla 99% użytkowników
to, że mieliby do czynienia z certyfikowa-
nym polskim produktem nie miałoby ża-
dnego znaczenia, stanowiłoby za to barierę
w rekrutacji programistów, którzy są za-
znajomieni z technologiami Google czy
Microsoft, a specyfiki polskiego rozwią-
zania musieliby się uczyć. Niedawno uru-
chomiony projekt OVHCloud pokazuje,
że istnieje miejsce na walkę podmiotów
europejskich z amerykańskimi gigantami,
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ale w tamtym przypadku mówimy o do-
stawcy, który ma lata doświadczeń w udo-
stępnianiu serwerów w chmurze. Jeśli
chodzi o serwisy strategiczne (jak np.
usługi rządowe czy związane z przepro-
wadzaniem wyborów), to skala tych usług
jest na tyle niewielka, że ze względów
bezpieczeństwa można zrezygnować
z chmury i umieścić je na fizycznym ser-
werze, gdyby istniała taka konieczność.

Chmura Krajowa jest dobrym przy-
kładem pragmatyzmu i mierzenia siły na
zamiary. Nie próbuje celować powyżej
możliwości, chociaż też nie oferuje na
pewno niczego, co można by określić mia-
nem „polskiej myśli informatycznej”. Jest
raczej przedsięwzięciem logistycznym,
rozwiązującym praktyczne problemy zwią-
zane z dostępnością usług chmurowych,
niż polskim wkładem w rozwój technologii
chmurowej. Nie da się przy tym uciec od

odpowiedzi na pytanie, jakie mamy np.
realne (a nie prawne) możliwości kon-
trolowania tego, czy Google lub Microsoft
przestrzegają reguł RODO i rzeczywiście
nie przesyłają danych poza serwery w Pol-
sce – niemniej z naszą obecną siłą tech-
nologiczną na więcej nas po prostu nie
stać. Dobrze więc, że Chmura Krajowa
stała się cegiełką w rzeczywistym rozwoju
infrastruktury chmurowej w Polsce, a nie
informatycznym odpowiednikiem Polskiej
Fundacji Narodowej – projektem gigan-
tycznym, napompowanym propagandowo
i będącym koniec końców spektakularną
klęską. Zawsze jednak pozostaje pytanie:
czy przy poświęceniu na to nieco więcej
środków kosztem takich projektów jak
np. wspomniany PFN nie dało się tutaj –
jeśli chodzi o polską technologiczną soft
power – osiągnąć nieco więcej? 
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Zdania ekonomistów co do tego, czy ban-
kowość centralna i polityka pieniężna są
kluczowe dla rozwoju gospodarczego, są
podzielone. Jedni uważają, że tak, inni –
że nie, a jeszcze inni twierdzą, że dzieje
się tak tylko w momentach wyjątkowych,
podczas gdy na co dzień bank centralny
jest głównie źródłem bardzo dobrze płat-
nej, lecz zarazem niezwykle nudnej pracy
dla nielicznej grupy ludzi. Jak jest w is-
tocie – w tym tekście nie rozstrzygniemy.
Przyjrzyjmy się jednak głównym sukcesom
i porażkom polskiej polityki pieniężnej
na przestrzeni ostatnich trzydziestu paru lat. 

PRL. Bank (nieudolnie) sterujący
gospodarką

By zrozumieć politykę pieniężną III RP
trzeba cofnąć się do PRL, a przynajmniej
do przełomu lat 50. i 60., kiedy hybrydowa
gospodarka okresu bezpośrednio powo-
jennego przeobraziła się we w pełni zor-
ganizowany system socjalistyczny. W tym
bowiem okresie zaczęły nawarstwiać się
także problemy, z jakimi bank centralny

musiał mierzyć się przez pierwszą dekadę
niepodległej Polski po roku 1989. W ustro-
ju socjalistycznym działalność NBP łączyła
zadania klasycznej instytucji bankowej
i organu realizującego wprost cele polityki
gospodarczej państwa. W odróżnieniu od
zachodnich, polski bank centralny był
w tym okresie nie tyle „bankiem banków”,
dbającym o niską inflację poprzez po-
średnie oddziaływanie na kreację kredytu
w gospodarce, co raczej głównym bankiem
kraju bezpośrednio zaangażowanym w kre-
dytowanie jednostek gospodarki narodo-
wej, emisję pieniądza w zakresie definio-
wanym przez rząd oraz kasową i rozli-
czeniową obsługę budżetu. Jako – de
facto – instytucja kredytowa NBP dyspo-
nował siecią kilkuset oddziałów, znacznie
przewyższającą pod względem liczebności
sieci kilku innych instytucji finansowych
tego okresu na czele z Powszechną Kasą
Oszczędności (późniejszym PKO BP) oraz
Bankiem Rolnym (późniejszym BGŻ)
i znacznie już mniejszymi bankami spe-
cjalistycznymi: Bankiem Handlowym
i Bankiem PEKAO SA. 

MaCieJ bUkowSki
Dr ekonomii, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego, prezes think tanku WiseEuropa

Inflacja w Polsce po raz pierwszy od 20 lat prawdopodobnie przekroczy
poziom 6%. Aby zrozumieć, skąd wzrost cen, przyjrzyjmy się roli i działa-
niom Narodowego Banku Polskiego

Między Scyllą inflacji a Charybdą wzrostu.
o polityce pieniężnej lat 1989-2021 



Podział zadań w tym silnie skoncen-
trowanym systemie był jasny. PKO zaj-
mowało się obsługą finansową ludności
tj. przyjmowaniem depozytów i udziela-
niem niewielkich kredytów dla gospo-
darstw domowych. Bank Rolny/BGŻ wraz
z siecią drobnych kas spółdzielczych sku-
piał się na finansowaniu sektora rolnego,
podczas gdy NBP kredytował operacyjnie
i inwestycyjnie przedsiębiorstwa pań-
stwowe, odpowiadające za niemal całą
pozarolniczą stronę produkcyjną gospo-
darki PRL. Wspomagały go w tym kon-
centrujący się na handlu zagranicznym
Bank Handlowy oraz finansujący niewiel-
kie, koncesjonowane firmy prywatne PE-
KAO SA. 

O operacyjnej czy strategicznej nie-
zależności NBP nie mogło być w tym
okresie mowy – aż do 1982 roku prezesi
byli powoływani przez Radę Ministrów,
a zakres działania banku był określany
podczas posiedzeń rządowych. Pozwalało
to państwu – przynajmniej w teorii – na
bezpośrednią, administracyjną kontrolę
podaży pieniądza i funduszu płac (nie li-
cząc rolników, niemal wszyscy pracujący
zatrudnieni byli bowiem w gospodarce
uspołecznionej, finansowanej bezpośred-
nio lub pośrednio z budżetu) – a więc
i inflacji. W odróżnieniu od Czechosło-
wacji, NRD a w mniejszym stopniu także
Węgier, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
nigdy nie udało się osiągnąć pełnej rów-
nowagi między sferą pieniężną a realną
gospodarki. Presja na wzrost płac i fi-
nansowanie inwestycji w oderwaniu od
produktywności pracy i wzrostu możli-
wości produkcyjnych przekładały się na
stopniowe narastanie nadwyżkowej podaży
pieniądza, owocując koniecznością cy-
klicznych podwyżek cen, co z kolei wy-
woływało niepokoje społeczne (m.in. bunty
robotnicze 1956, 1970, 1980), gaszone

kolejnymi podwyżkami, finansowanymi
przez NBP z dodruku pieniądza. Efektem
była wysoka inflacja – początkowo (w la-
tach 60.) ukryta, a potem (w latach 70.
i 80.) coraz bardziej jawna – choć nigdy
w pełni nie ujawniona, a także narastanie
niedoborów w sklepach wywołanych zbyt
dużą ilością gotówki w gospodarstwach
domowych. Ekonomiści tego okresu ukuli
nawet pojęcie tzw. „nawisu inflacyjnego”,

opisujące przedziwną sytuację, w której
teoretycznie omnipotentne państwo nie
potrafiło dopasować podaży pieniądza
oraz struktury cen i płac do możliwości
produkcyjnych gospodarki. To z kolei
zmuszało decydentów do ucieczki w cha-
rakterystyczne raczej dla okresu wojny
czy trudnych czasów powojennych racjo-
nowanie dóbr za pomocą systemu kartek,
bonów, talonów i deputatów. 

W latach 80. problem ten zwielokrotnił
się – z jednej strony poprzez spadek moż-
liwości produkcyjnych niedoinwestowa-
nych, cyklicznie strajkujących i cierpiących
na znaczne niedobory materiałowe przed-
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siębiorstw państwowych, a z drugiej przez
konieczność eksportu wszystkiego, co
tylko możliwe, dla zapewnienia napływu
dewiz, niezbędnych do obsługi szybko
rosnącego zadłużenia zagranicznego. No-
minalne ceny znacząco wzrosły, co jednak
nie zmniejszyło skali niedoborów, rosły
bowiem także płace, finansowane emisją
pieniądza, wymuszoną polityczną potrzebą
zachowania względnego spokoju społecz-
nego. Nawis inflacyjny sięgnął gigantycz-
nych rozmiarów. System gospodarczo-
polityczny późnego PRL znalazł się w kry-
zysie na tyle głębokim, że popchnął on
władze do podjęcia próby quasi-rynkowych
reform, a gdy te zawiodły – do próby po-
dzielenia się odpowiedzialnością z opozycją
przy Okrągłym Stole. 

Ku wolnemu rynkowi

W tym czasie system bankowy w Polsce,
a wraz z nim Narodowy Bank Polski zaczął
przechodzić znaczące zmiany instytucjo-
nalne. W pierwszej fazie reform (1982)
zmniejszona została nominalna zależność
banku od rządu i Ministra Finansów –
prezesa NBP zaczął powoływać Sejm,
a sam prezes zaczął uczestniczyć w po-
siedzeniach Rady Ministrów na podobnych
zasadach, jak konstytucyjni ministrowie.
Pod presją okoliczności gospodarczych
zmiana ta nie spowodowała jednak po-
prawy jakości polityki pieniężnej, a wręcz
jej pogorszenie: deficyty budżetowe zaczęły
być wprost finansowane z kredytów NBP,
a inflacja – zarówno ta jawna jak i ukryta –
wzrosła. We władzach zwyciężyła więc
opinia, że dalsze reformy systemu ban-
kowego są niezbędne. Na przełomie lat
1988-1989 w związku z tym wprowadzono
pakiet ustaw, liberalizujących zarówno
sam obieg pieniądza w gospodarce (po-
przez uwolnienie cen) jak i zmieniających

rolę Narodowego Banku Polskiego w sys-
temie pieniężnym. Bank przestał prowa-
dzić czynności depozytowo-kredytowe,
które zostały wydzielone do systemu ban-
ków komercyjnych powstałych na bazie
oddziałów NBP i istniejących już instytucji
takich jak PKO, PEKAO SA, BGŻ czy
Bank Handlowy. 

W lutym 1989 rozpoczęło działalność
dziewięć banków, które później (po pry-
watyzacji i kolejnych fuzjach) miały stać
się trzonem systemu bankowego III RP.
Jednocześnie nowe Prawo bankowe zna-
cząco zliberalizowało możliwość tworzenia
nowych banków komercyjnych, dopusz-
czając do tej działalności także kapitał
zagraniczny. Jednocześnie zmieniało Na-
rodowy Bank Polski w bank centralny
podobny do tych, jakie funkcjonowały od
lat w państwach zachodnioeuropejskich.
Stał się on więc nie tylko bankiem emi-
syjnym i bankiem państwa, ale i organem
prowadzącym politykę pieniężną, nakie-
rowaną na kontrolowanie inflacji, w spo-
sób niezależny od rządu – za pomocą in-
strumentów rynkowych, skierowanych do
działających na własny rozrachunek ban-
ków komercyjnych. Dalszego wzmocnienia
pozycji NBP w tym systemie dokonano
w roku 1992, kiedy stanowisko jego pre-
zesa stało się kadencyjne i trudno odwo-
ływalne, a zakres mandatu banku poszerzył
się. Jednym z głównych priorytetów po-
lityki gospodarczej stała się wtedy bowiem
stabilizacja makroekonomiczna, obejmu-
jąca w szczególności zduszenie ogromnej
inflacji, odziedziczonej po okresie socja-
listycznym. 

Walka z galopującą inflacją

Zmorą gospodarczą lat 80. i 90. dwu-
dziestego wieku były bowiem galopujące
ceny. W wyniku urealnienia cen urzędo-
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wych, na początku stanu wojennego
w 1982 wzrosły one o ponad 100 procent,
co jednak nie zlikwidowało pustych półek,
jednocześnie bowiem – analogicznie –
zwiększono płace w zasilanej kredytem
z NBP sferze budżetowej i gospodarce
uspołecznionej. W odróżnieniu od okresu
wcześniejszego, rząd nie starał się jednak
w latach 1983-1988 trzymać cen regulo-
wanych na stałym poziomie; indeksował
je regularnie o kilkanaście procent rocznie.
Mimo tego konieczne było wprowadzenie
systemu kartkowego, bowiem nawis in-
flacyjny nie tylko nie zmalał, ale nawet
wzrósł – a sklepy świeciły pustkami. 

Rozbieżność między podażą pieniądza
a podażą towarów zlikwidowana została
dopiero pod koniec dekady wraz z libera-
lizacją cen, wprowadzoną w dwóch fazach
w latach 1988-1989 przez ostatnie rządy
PRL. W roku 1988 ceny wzrosły o 61 pro-
cent, w 1989 – o 251%, a w 1990 – o 585%.
Koniec socjalizmu oznaczał więc w Polsce
hiperinflację, a jednym z najpilniejszych
zadań nowego, już niezależnego NBP stało
się jej szybkie opanowanie za pomocą
wysokich stóp procentowych (początkowo
redyskonta weksli i kredytu refinansowego,
potem także kredytu lombardowego), wy-
sokich rezerw obowiązkowych, bezpo-
średnich celów podaży pieniądza, a nawet
opodatkowania wzrostu płac (tzw. popi-
wek). Dezinflacji nie ułatwiały częściowo

odziedziczone po PRL, a częściowo wy-
muszone potrzebami transformacji (wy-
sokie transfery) znaczące deficyty budże-
towe oraz konieczność prowadzenia ak-
tywnej polityki kursowej, stabilizującej
saldo wymiany z zagranicą (cykliczne de-
waluacje złotego). Nakładała się na to
potrzeba ustabilizowania rodzącego się
systemu bankowego, zachwianego przez
problem złych kredytów, powstałych w wy-
niku hiperinflacji przełomu lat 80. i 90.
(konieczność sanacji, a więc dokapitali-
zowania niektórych banków komercyjnych
i spółdzielczych).

Inflacja – choć z roku na rok spadała –
przekraczała 10% aż do końca lat 90., co
rzucało się cieniem na odbiór transformacji
przez społeczeństwo, borykające się nie
tylko z dużym bezrobociem, ale i rela-
tywnie wolnym (zwłaszcza w pierwszej
połowie laty 90.) wzrostem płac realnych,
mimo szybkiego wzrostu wynagrodzeń
nominalnych. Powodem było to, że w PRL
płace były zbyt wysokie w porównaniu
do produktywności pracy – a niezbędnej
korekty można było dokonać albo poprzez
drastyczne obniżenie płac realnych, albo
bardzo znaczny wzrost bezrobocia.
W praktyce zrealizowała się trzecia opcja
charakteryzująca się jednoczesnym
(umiarkowanym) wzrostem bezrobocia
i stopniową redukcją luki między pro-
duktywnością a płacami. Przez około de-
kadę utrzymywała się sytuacja, w której
dynamika wzrostu PKB na zatrudnionego
była wyższa niż dynamika płac. Zaobser-
wowane wtedy zjawisko spóźniania się
płac realnych wobec produktywności pracy
w sytuacji wysokiej inflacji nie było przy
tym specyficzne dla Polski. Podobna sy-
tuacja miała miejsce w tych państwach
rozwiniętych, które w przeszłości prze-
chodziły okresy podwyższonej inflacji lub
hiperinflacji, i były zmuszone do jej opa-
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nowania za pomocą narzędzi polityki pie-
niężnej (stopy procentowe, rezerwy obo-
wiązkowe itp.) oraz fiskalnej (podnoszenie
podatków, ograniczanie wydatków itp.). 

Kraj inflacyjnie nudny 

Mimo nadal relatywnie wysokiej dynamiki
cen w połowie lat 90., kierownictwo NBP
nabrało przekonania, że polityka dezinflacji
zakończy się wkrótce sukcesem, a odkła-
dana wcześniej parokrotnie denominacja
ma sens. W nowy wiek Polska wkroczyła
więc z nową jednostką pieniężną: PLN,
która zastąpiła nominalnie dziesięć tysięcy
mniej wartą PLZ. Obok zbicia inflacji do
poziomu jednocyfrowego, denominacja
stała się symboliczną cezurą w polskiej
polityce pieniężnej – zwłaszcza że od tego
momentu płace realne zaczęły rosnąć
w tempie w pełni odzwierciedlającym dy-
namikę produktywności. Działania Na-
rodowego Banku Polskiego w latach 90.
zakończyły się więc sukcesem, zakorze-
niając na dwie dekady oczekiwania infla-
cyjne i samą inflację na bardzo niskim
poziomie, oscylującym wokół 2% rocznie.
Można powiedzieć, że w tym czasie Polska
stała się krajem tak samo nudnym infla-
cyjnie jak inne państwa Unii Europejskiej. 

Jednym z warunków przystąpienia
Polski do Unii Gospodarczo-Walutowej
były dalsze reformy bankowości centralnej,
gwarantujące Narodowemu Bankowi Pol-
skiemu podobny stopień niezależności,
co w innych krajach UE. Status NBP jako
silnej, niezależnej od rządu instytucji gwa-
rantowała nowa Konstytucja z roku 1997,
która obok określenia celu działania banku
i ugruntowania kadencyjności jego prezesa,
powołała także nowy organ konstytucyjny:
Radę Polityki Pieniężnej, której zadaniem
miało być kolegialne decydowanie o kie-
runku polityki pieniężnej i realizowanie

celu utrzymywania inflacji w pobliżu
uzgodnionego ex-ante niskiego poziomu
(tzw. celu inflacyjnego). 

Członkowie RPP powoływani są na
sześcioletnie kadencje, a więc obecnie
stery polskiej polityki pieniężnej w Polsce
pełni czwarta z kolei Rada. Kadencja
pierwszej była prawdopodobnie najbar-
dziej kontrowersyjna. Przypadła bowiem
na okres poważnego spowolnienia gos-
podarczego, wywołanego w 1998 kryzysem
finansowym w Rosji, które przełożyło się
na załamanie handlu z krajami byłego
Związku Sowieckiego. Wywołało to w gos-
podarce polskiej tzw. drugą falę restruk-
turyzacji i znaczący wzrost bezrobocia.
W tym czasie doszło także do niewielkiego
przyspieszenia inflacji, na które Rada za-
reagowała zaostrzeniem polityki pienięż-
nej. Szereg argumentów o charakterze
ekonometrycznym i porównawczym wska-
zuje, że reakcja ta mogła być nadmierna.
Przyczyniła się ona do dodatkowego wzros-
tu i wydłużenia okresu półtrwania bezro-
bocia ponad to, które i tak by się pojawiło
w następstwie przelewania się kryzysu
rosyjskiego do gospodarki polskiej kana-
łem handlowym. Zgodnie z tą interpreta-
cją, restrykcyjna polityka pieniężna lat
1999-2001 przyczyniła się więc do pogłę-
bienia i wydłużenia okresu spowolnienia
gospodarczego w latach 2001-2002, lecz
zarazem przyspieszyła dezinflację, osta-
tecznie zakorzeniając oczekiwania infla-
cyjne i samą inflację na niskim poziomie
ok. 2% rocznie. 

Dzięki temu, kadencje dwóch kolejnych
RPP w latach 2004-2016 były najczęściej
mało spektakularne i upływały na stop-
niowej redukcji stóp procentowych (przy
niewielkich wahaniach o ułamki punktu
procentowego) do poziomów charakte-
rystycznych dla państw rozwiniętych, bez
ryzyka nawrotu wysokiej inflacji. Czynniki
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utrzymujące inflację w ryzach były przy
tym w dużej mierze zewnętrzne. Sprzyjało
jej jednak także wciąż relatywnie wysokie
bezrobocie, narosłe w wyniku kryzysów,
jakie dotykały gospodarkę światową w tym
okresie (Wielka Recesja w USA w roku
2008, kryzys w strefie euro 2012) i czę-
ściowo wpływały na gospodarkę polską. 

Inflacja znów odbija 

Dopiero w roku 2021 zacieśniający się
rynek pracy (bardzo niskie bezrobocie)
i silny impuls fiskalny ze strony rządu
w reakcji na pandemię COVID-19 zaowo-
cował ponownym odbiciem inflacji, która
po raz pierwszy od 20 lat przekroczy
prawdopodobnie poziom 6%. Choć jak
na razie niemożliwe jest dokonanie analizy
ekonometrycznej tego zjawiska, wielu
ekonomistów podkreśla, że szybkie odbicie
inflacji jest niejako odwróceniem sytuacji
z lat 1998-2004. Tym razem w reakcji na
kryzys Narodowy Bank Polski i Rada Po-
lityki Pieniężnej nie tyle zaostrzyły, co
raczej znacząco złagodziły politykę pie-
niężną, uciekając się nie tylko do obniżenia
stóp procentowych niemal do zera, ale
i do niekonwencjonalnych działań, ułat-
wiających rządowi prowadzenie bardzo
łagodnej polityki fiskalnej w odpowiedzi
na kryzys COVID-19. Poprzez skup obli-
gacji skarbowych od banków komercyj-
nych, NBP ułatwił im obejmowanie no-
wych emisji Skarbu Państwa, zapewniając
rządowi korzystne warunki finansowania
znacznego deficytu budżetowego w okresie
epidemicznej recesji. Efektem było szybkie
odrodzenie się konsumpcji i znaczne przy-
spieszenie cen – zarówno towarów kon-
sumpcyjnych jak i aktywów, w tym zwłasz-
cza nieruchomości. Sprzyjał temu także
fakt, że – w przeciwieństwie do okresu
Wielkiej Recesji roku 2008 – w roku

2021 nie doszło jak dotąd do zaostrzenia
wymogów stawianym bankom przy udzie-
laniu kredytów na zakup nieruchomości
(jednak za decyzję tę nie odpowiada Na-
rodowy Bank Polski, lecz wydzielona z jego
struktur w roku 2006 Komisja Nadzoru
Finansowego). 

Obecna kadencja władz NBP i RPP
odróżnia się od poprzednich nie tylko
wyjątkowo łagodną polityką monetarną,
ale i daleko posuniętą współpracą z rządem
w prowadzeniu polityki makrokonomicz-
nej. Prezes NBP Adam Glapiński deklaruje
otwarcie, że utrzymanie niskiej inflacji
nie jest naczelnym celem działalności
Banku, który powinien za to wspierać
wysoki wzrost gospodarczy i przedsięw-
zięcia rządowe – takie jak inwestycje
energetyczne (do czego jednak jak na
razie nie doszło). 

Inny jest także stosunek do wprowa-
dzenia euro. O ile większość poprzednich
kierownictw NBP zdawała się wspierać
ideę przystąpienia Polski do strefy w naj-
bliższym możliwym terminie (bank pub-
likował m.in. szereg opracowań z tego
zakresu), to obecne władze Banku jedno-
znacznie wykluczają takie przystąpienie
co najmniej do czasu osiągnięcia przez
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Polskę daleko idącej konwergencji realnej
z najwyżej rozwiniętymi krajami UE. Za-
razem prezes NBP co najmniej werbalnie
wspiera ideę utrzymywania kursu złotego
na relatywnie słabym poziomie względem
euro czy dolara amerykańskiego, argu-
mentując to potrzebą wspierania ekspor-
terów (kosztem konsumentów). 

Pewnym novum w działalności NBP
w ostatnim okresie wydaje się jego czę-
ściowe – choć nieformalne – podporząd-
kowanie władzy politycznej. Nie jest to
jeszcze poziom zależności charaktery-
styczny dla okresu PRL, choć wydaje się
on już porównywalny do tego, jaki obo-
wiązywał na samym początku transfor-
macji, kiedy Narodowy Bank Polski do-
piero konstytuował się jako niezależny

element równowagi sił w państwie. Choć
jest jeszcze zbyt wcześnie, by przesądzać,
do czego ta nowa relacja na linii rząd-
NBP może doprowadzić, pierwsze sygnały
ze strony gospodarki roku 2021 mogą
być niepokojące. Tym większa odpowie-
dzialność spoczywać będzie na kolejnej
Radzie Polityki Pieniężnej i nowym kie-
rownictwie NBP, których skład przesądzi
się już w najbliższych kilku miesiącach.
Choć nominacje te nie są dla większości
obserwatorów polskiej sceny politycznej
równie ekscytujące jak nominacje mini-
strów, to są one dla polskiej gospodarki
dużo ważniejsze. Mam nadzieję, że prze-
konałem o tym czytelników „Nowej Kon-
federacji”, którzy przebrnęli przez ten
długi tekst. 
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Spór Warszawy z Brukselą zaszedł już
daleko i bardzo możliwe, że zajdzie jeszcze
dalej. Obarczony iście gordyjskimi już
prawnymi i politycznymi zawiłościami,
jest dodatkowo zaciemniany i kompliko-
wany przez prymitywizm dominujących
narracji. Jest jednak sporem wielkiej wagi
i nie pozostaje nam nic innego, jak pró-
bować go zrozumieć i wyjaśnić.

Jaka jest jego istota? Nie jest nią oczy-
wiście żaden – realizowany czy planowa-
ny – polexit. To czysta dezinformacja
propagandowa centrolewicowej opozycji
(o czym mówiliśmy w szczegółach ostat-
nio). O wiele bliższa prawdy jest w tym
przypadku, mimo wielokrotnie rażącej
i miejscami absurdalnej przesady, strona
rządowa w Polsce. Jej narracja „suwere-
nistyczna”, choć wysoce wadliwa, opiera
się na prawdziwym jądrze.

Istota procesu, który obserwujemy,
zdaje się bowiem tkwić w zderzeniu trzech
żywiołów. A więc, po pierwsze, szczególnej
aktywności rządów PiS. Po drugie, cichej,
ale mającej charakter fundamentalny,
ekspansji kompetencyjnej części instytucji

unijnych. Po trzecie, aktywności polskiej
centrolewicowej opozycji. 

Nie sposób oczywiście pominąć spe-
cyficznego populizmu rządów PiS, które,
wykazawszy wielokrotnie nieudolność
i awanturnictwo zarówno w sprawach
unijnych, jak i w próbach zmian w wy-
miarze sprawiedliwości (o innych teraz
nie wspominając), zdołały skupić na sobie
uwagę całej Unii Europejskiej. Dobrym
przykładem jest zeszłotygodniowe „gril-
lowanie” premiera Morawieckiego w Par-
lamencie Europejskim, zakończone ra-
dykalną w wymowie rezolucją wymierzoną
w Polskę. Zresztą tylko wczytując się
w treść tego dokumentu dostrzec można
drugą stronę procesu. Dowiadujemy się
bowiem z niego nie tylko, że europarla-
mentarna większość żąda odebrania Polsce
unijnych funduszy i wszczęcia postępowań
przeciw niej, ale że uznaje tutejszy Try-
bunał Konstytucyjny za nielegalny, a jego
wyroki za pozbawione mocy prawnej, za-
razem jednak uznając orzeczenie z 7 paź-
dziernika za „atak na całą europejską
wspólnotę wartości i praw oraz podwa-

bartłoMieJ raDZieJewSki
Dyrektor „Nowej Konfederacji”

Spór Polski z Unią zbiega się z podskórną ekspansją TSUE, coraz wyraź-
niej próbującego ustanawiać się w roli federalnego sądu konstytucyjnego

europejski chłopiec do bicia 
i marzenia o superpaństwie

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0439_PL.html
https://nowakonfederacja.pl/w-krainie-absurdu-europejska-kleska-pis-i-opozycji/


żające nadrzędność prawa UE”. Niejako
przy okazji PE uznaje za stosowne uznać
za bezprawne także aktualne, ustanowione
innym wyrokiem TK prawo antyaborcyjne
nad Wisłą. Wyraża też poparcie dla ostat-
nich protestów w Warszawie, przebiegłych
z inicjatywy Donalda Tuska pod hasłem
sprzeciwu wobec polexitu.

Dwa dni wcześniej szefowa Komisji
Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła
w PE, że jej urząd wciąż analizuje treść
wyroku TK z 7 października, nadając tym
samym swoim obawom o kwestionowanie
traktatów – opartym zapewne na aktyw-
ności zagranicznej polskiej centrolewicowej
elity – status hipotezy, a nie tezy. Ewi-
dentny brak orientacji licznych europosłów
w polskich zawiłościach – i takiż brak
obiektywizmu w tutejszych sporach – nie
powstrzymuje ich jednak, jak widać, od
formułowania radykalnych opinii i zaleceń
dotyczących Warszawy, a potencjalnie
również całej Unii. I tu właśnie widać
jeden z odcieni wspomnianej drugiej stro-
ny medalu: jest nim szczególny paterna-
lizm, arogancja i lekceważenie autonomii
kraju członkowskiego.

Gdyby to (samo w sobie pozbawione
szczęśliwie jakiejkolwiek mocy sprawczej)
wezwanie miało zostać zrealizowane, nie
tylko bardzo poważnie przybliżyłaby się
fantasmagoryczna dotąd perspektywa po-
lexitu. Bardzo możliwe, że poszedłby za
tym większy bunt narodów europejskich,
niebezzasadnie oburzonych kierunkiem
ewolucji Unii oraz skalą, głębią i stylem
jej interwencji w wewnętrzne sprawy pań-
stw członkowskich, nigdy niepowierzone
instytucjom wspólnotowym. Skądinąd
trudno sobie wyobrazić zaistniały kształt
owej rezolucji bez aktywności przedsta-
wicieli polskiego centrolewu, którzy oczy-
wiście w swojej europarlamentarnej części
gremialnie za nią zagłosowali.

Nic dziwnego, że późniejszy o kilka
dni szczyt Rady Europejskiej, gromadzący
dużo poważniejsze grono przywódców
państw, nie poszedł tym tropem. Kończąc
się bez konkluzji przy wyraźnie powściąg-
liwej, a nawet szukającej kompromisu
postawie Niemiec i Francji, a także umiar-
kowaniu Litwy, Słowacji czy Rumunii.

Nawet przewodnicząca KE nie wykazała
nijak porównywalnego do europarlamen-
tarnej większości radykalizmu. Wsłuchując
się w wypowiedzi tych europejskich lide-
rów można odnieść wrażenie, że coraz
wyraźniej zdają oni sobie sprawę, jak da-
leko sprawy zaszły, i przynajmniej nie-
pokoją się pespektywą przypierania pol-
skiego rządu do muru i tym samym wpy-
chania go – być może wraz z całym kra-
jem – w otchłań eurosceptycyzmu, z wer-
blami obrony polskiej suwerenności w tle.

Problem nie ogranicza się jednak ani
do obozu PiS, ani do unijnego parlamentu.
Na przykład orzeczenie TSUE z 15 lipca
tego roku kwestionuje nie tylko nowy
system dyscyplinarny w polskim wymiarze
sprawiedliwości, ale też niezależność Kra-
jowej Rady Sądownictwa. To oczywista
ingerencja w sprawy państwa członkow-
skiego bez wcześniejszego przydzielenia
takich kompetencji. Rzecz w tym, że TSUE
sam je sobie przyznał, po raz pierwszy
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w lutym 2018 r., gdy orzekał w sprawie
zarobków sędziów portugalskich. Od tego
czasu idzie coraz dalej, de facto ustana-
wiając się jako federalny sąd konstytucyjny
UE. Ciekawe, jak mało się w Polsce (o
Europie nie wspominając) mówi o tym,
że ostatnio cała seria decyzji TSUE prze-
ciwko Warszawie – nie tylko ws. prawo-
rządności, ale też np. wyłączenia elek-
trowni w Turowie, dostarczającej prąd
kilku procentom Polaków – miała cha-
rakter podjętych jednoosobowo tzw. za-
rządzeń tymczasowych, w dodatku nie
mających podstaw w traktatach. Trudno
doprawdy nie zacząć rozważać na poważ-
nie argumentów mówiących o europejskim
bezprawiu, tym razem bynajmniej nie
mających nic wspólnego z działalnością
rządu w Warszawie. Równie trudno przy-
puszczać, by na dłuższą metę udało się
utrzymać tolerancję europejskich decy-
dentów dla działalności sędzi Rosario
Silvy de Lapuerty, swobodnie trzęsącej

a to polskim sądownictwem, a to elek-
troenergetyką, a to Puszczą Białowieską.
A przede wszystkim akceptacji europej-
skich liderów dla nowych zasad to umoż-
liwiających: w końcu skoro dziś Polska,
czemu jutro nie miałyby to być Holandia
czy Dania, a może też Włochy, Niemcy
czy Francja? 

Zbiega się to zresztą również z pod-
skórną ekspansją kompetencyjną Komisji
Europejskiej, już to naciskającą na zmiany
węgierskiej konstytucji, już to nie wahającą
się szantażować rządu polskiego wstrzy-
maniem wypłaty unijnych funduszy w razie
niezastosowania się do jej woli. Jeszcze
nie tak dawno byłoby to nie do pomyślenia.
Generalnie rzecz biorąc, można dostrzec
trend cichej federalizacji Europy, o czym
mówiliśmy przy innej okazji, a co zasługuje
na wiele osobnej uwagi. Nie możemy za-
głębiać się w to teraz. Warto jednak mieć
w pamięci ten szerszy kontekst, gdy czy-
tamy kolejne zdumiewające postanowienia
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trybunału w Luksemburgu, jak również
gdy słuchamy o wyższości prawa unijnego
nie tylko nad krajowymi ustawami, ale
też – konstytucjami. Czy judzący do es-
kalacji sporu Brukseli z Warszawą akty-
wiści polskiego centrolewu są aby na pew-
no świadomi, w czym uczestniczą? Sądząc
po jednoznacznych stwierdzeniach np.
Borysa Budki o wyższości polskiej kon-
stytucji nad prawem europejskim, i do-
kładnie przeciwnym oświadczeniu szefowej
Komisji z tych samych dni – chyba nie. 

W każdym razie ewidentny jest już
spór również o supremację prawa. Z rów-
nie wyraźnym, całkowicie pozatraktato-
wym uroszczeniem niebagatelnej części
brukselskiej elity do uznania traktatów
europejskich za rodzaj federalnego prawa
konstytucyjnego, przeważającego nad
ustawami zasadniczymi państw człon-
kowskich. Co na to elity takich krajów
jak Niemcy, Francja czy Włochy?

Oczywiście jest przy tym wszystkim
także tak, że Polska robi dziś – w niemałej
mierze na własne życzenie – za europej-
skiego „chłopca do bicia”. Rozmaite reguły
unijne (również traktatowe) były w prze-
szłości łamane lub stosowane selektywnie:
inaczej wobec silnych, inaczej wobec sła-
bych. Tak może być i tym razem. Nie
zmienia to jednak faktu bardzo daleko
idącej ekspansji kompetencyjnej TSUE,
coraz wyraźniej próbującego ustanawiać
się w roli federalnego sądu konstytucyj-
nego, jak i Komisji Europejskiej, zdra-

dzającej oznaki aspiracji do roli federal-
nego rządu. Można istotnie wątpić, czy
UE może się ot tak, w wyniku serii zaku-
lisowych roszad, przekształcić bez żadnej
większej debaty w kontynentalnych roz-
miarów państwo – i przetrwać w tym
kształcie…

W istocie, ów niezwykły proces cichej
federalizacji wydaje się mieć bezpośredni
związek z kryzysem przywództwa w Eu-
ropie. Po porażce kolejnych prób otwartego
przekształcenia UE w państwo (ostatnio
w wydaniu Emmanuela Macrona) i braku
jasnej wizji alternatywnej, zapanował na
kontynencie rodzaj politycznej próżni,
w dziwny sposób przemieszanej z próbą
ucieczki do przodu w obliczu kryzysu
pandemicznego (uwspólnienie długów)
i z kontekstem brexitu, a więc odejścia
głównego w ostatnich latach hamulcowego
głębszej integracji. W tej sytuacji odżyły
na nowo koncepcje „demokracji jurys-
dykcyjnej”, a europejscy sędziowie poczuli
mocny wiatr w żaglach swojego aktywiz-
mu. Skutki najbardziej odczuła jak dotąd
Polska. Na poważniejsze konsekwencje
w innych krajach przyjdzie zapewne jeszcze
trochę, choć niezbyt długo, poczekać. Chy-
ba że ów żywioł zostanie przez kręgi przy-
wódcze państw Zachodniej Europy w naj-
bliższym czasie okiełznany.

W każdym razie wielką naiwnością –
i grubym błędem – byłoby redukowanie
tego problemu do rządów PiS. 
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Białoruski minister spraw zagranicznych
w swych ostatnich wystąpieniach pub-
licznych mówił m.in. o odejściu Mińska
od polityki wielowektorowości, oznacza-
jącej w minionych latach próbę zacho-
wania równego dystansu zarówno wobec
Moskwy i kolektywnego Zachodu. Z pań-
stwa, którego prezydent przyjmował ame-
rykańskiego sekretarza stanu, i mówił
o konieczności budowy alternatywy wobec
rosyjskich źródeł zaopatrzenia w surowce
energetyczne, Białoruś dziś stała się są-
siadem uprawiającym politykę agresywnie
wrogą. Boleśnie przekonujemy się o tym
każdego dnia. Co więcej, stała się pań-
stwem w coraz większym stopniu uzależ-
nionym od Moskwy, godzącym się na
wzrastająca obecność rosyjskich sił zbroj-
nych na własnym terytorium. Wraz z za-
powiedzianym na luty przyszłego roku
referendum konstytucyjnym, zmieni się
również system sprawowania rządów przez
Mińsk. O sferze wolności i praw obywa-
telskich nie ma nawet co wspominać, bo
gołym okiem widać, że dzisiejsza Białoruś
w niczym nie przypomina państwa, które

jeszcze dwa lata temu uchodziło za względ-
nie, jak na dyktaturę, otwarte. Państwa,
w którym margines swobody wyraźnie
się poszerzał. 

Już ten skrótowy opis sytuacji powi-
nien skłaniać polskie elity do wniosku,
że bilans dwóch ostatnich lat, jeśli brać
pod uwagę politykę wobec Białorusi jest
nie tylko negatywny, ale z punktu naszych
strategicznych interesów – wręcz tragiczny.
Popełniliśmy wszystkie możliwe błędy,
przeoczyliśmy nadarzające się okazje, ni-
czego nie osiągnęliśmy, a wiele straciliśmy.
Jednak mimo tych oczywistych porażek
nastrój w Warszawie wydaje się – jeśli
dokonywać bilansu polityki wobec Biało-
rusi w ostatnich dwóch latach – nieocze-
kiwanie dobry. Albo nie mamy sobie ni-
czego do zarzucenia, albo uprawiamy na-
iwny psychologizm, mówiąc, że „w gruncie
rzeczy Łukaszenka był zawsze zwolenni-
kiem zbliżenia z Rosją” i to, co się dziś
dzieje, jest tego konsekwencją. Obóz wła-
dzy w Polsce nie dokonuje krytycznej
oceny własnych dokonań w tym zakresie,
nie chce uczyć się na błędach, które po-

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

Polska polityka wobec Białorusi jest doraźna, emocjonalna, pozbawiona
głębszego myślenia strategicznego. Nie przewidzieliśmy umocnienia
reżimu. Nie mamy też świadomości gry, jaką wobec Mińska prowadzi
Moskwa

Dwa lata polityki wobec białorusi. katalog
błędów, pomyłek i przeoczeń



pełnił. Jednocześnie propozycje i diagnozy
formułowane przez opozycję są jeszcze
gorsze, na granicy infantylności. Musimy
zatem wyręczyć nasze elity polityczne,
wskazując jakie popełniliśmy w polityce
wobec Białorusi błędy w ostatnich dwóch
latach, czego nie zauważyliśmy, w jakich
obszarach oceny, którymi w swej polityce
się kierowaliśmy, okazały się całkowicie
chybione.

Zacznijmy od późnej jesieni 2019 roku.
Wówczas – zaryzykuje taką tezę – miały
miejsce wydarzenia, całkowicie przeoczone
przez naszą dyplomację i świat polityki.
Wydarzenia te „zaprogramowały” kam-
panię prezydencką i wybuch społecznego
niezadowolenia roku 2020. W listopadzie
2019 roku na Białorusi miały miejsce wy-
bory parlamentarne, które Łukaszenka
przeprowadził według własnego scena-
riusza, całkowicie eliminując formacje
opozycyjne. Nie chodzi o to, że w 110-
osobowym parlamencie była obecna
wcześniej jakaś znacząca frakcja opozy-
cyjna. Mówiło się o dwóch posłankach,
które prezentowały linię umiarkowanie
krytyczną, choć w niektórych głosowaniach
przeciw propozycjom rządu oddawało swe
głosy nawet 9 posłów. W napisanym wów-
czas artykule (który wszedł do wydanej
przez Nową Konfederację książki „Iluzja
wolnej Białorusi. Jak walcząc o demokrację
można utracić ojczyznę”) formułowałem
następujący pogląd: „Może się też okazać,
że obecny parlament będzie kształtował
zasady «transferu władzy», gdyby Łuka-
szenka na przykład z powodów zdrowot-
nych zdecydował się odejść. W związku
z tym kontrola nad izbą niższą (wyższa
składa się z nominatów prezydenta i osób
wybieranych przez lokalne władze) może
być kluczowym czynnikiem. Wszystko to
oznacza, że jeśli białoruskie władze zde-
cydują się na pewne «poluzowanie», to

nie będziemy mieli do czynienia ze zmianą
jakościową. Jeżeli w miejsce dwóch opo-
zycyjnych posłanek, przeciwników rządu
będzie reprezentowało np. dziesięcioro
posłów, to będziemy mieli do czynienia
z istotną zmianą, ale taką, którą władza
będzie w stanie jeszcze akceptować. Jeżeli
liczba opozycyjnych posłów będzie więk-
sza, to będzie to już niemal rewolucja.
Podczas wyborów prawdziwe intencje
Mińska zostaną zweryfikowane”. Reżim
zdecydował się pójść zupełnie inną drogą.

Nie tylko nie dopuścił opozycji do parla-
mentu, ale zredukował do zera liczbę opo-
zycyjnie nastrojonych deputowanych. Tym
samym popełnił fundamentalny błąd, nie
wbudowując w system sprawowania wła-
dzy „wentyli bezpieczeństwa”. Takie wen-
tyle umożliwiłyby polityczne, a nie uliczne
rozwiązanie rysującego się już wówczas,
choć utajonego, kryzysu zaufania do wła-
dzy, który wybuchł wiosną roku 2020.
Jewgienij Preigerman, białoruski politolog,
kierujący inicjatywą Miński Dialog, uzna-
waną za nieoficjalny kanał komunikacji
białoruskiego MSZ-u z Zachodem, po-

37

THINKZINE, nr 10(136)/2021, październik 2021 www.nowakonfederacja.pl

na białorusi latem 2020

roku i później odegrany

został najgorszy możliwy

scenariusz. władza okazała

się zbyt słaba, aby zupełnie

zdławić protesty,

a opozycja – nie aż tak

popularna, aby móc obalić

reżim

https://gazetaby.com/post/prejgerman-cherno-beloe-myshlenie-delaet-iz-nas-ma/177432/


wiedział w wywiadzie, że na Białorusi la-
tem 2020 roku i w następnych miesiącach
odegrany został najgorszy możliwy sce-
nariusz z punktu widzenia interesów na-
rodowych. Władza okazała się zbyt słaba,
aby zupełnie zdławić protesty, a opozycja –
nie aż tak popularna, aby móc obalić
reżim. W rezultacie obie strony tego we-
wnątrzbiałoruskiego konfliktu zwróciły
się o pomoc do czynników zewnętrznych,
co było zresztą przecież łatwo przewidzieć.
A to uruchomiło mechanizm, którego
w opinii Preigermana nikt na Białorusi
nie będzie już w stanie zatrzymać – me-
chanizm ingerencji zewnętrznej w bieg
spraw wewnętrznych. 

To wówczas, jesienią 2019 roku, War-
szawa i Zachód wykorzystując dobre re-
lacje z Mińskiem winny wywrzeć presję,
ale również przekonywać przedstawicieli
białoruskiego reżimu, że instytucjonalny,
kontrolowany dialog, „wbudowanie” opo-
zycji w system przez dopuszczenie jej do
zasiadania w parlamencie, jest również
na korzyść obozu władzy. Stabilizuje bo-
wiem system i rozładowuje napięcie, po-
kazując kierunek ewolucji. Być może ten
scenariusz wobec sprzeciwu Łukaszenki
i jego otoczenia nie był realny, ale mam
wrażenie, obserwując uważnie nasza po-
litykę wobec Mińska, że zwyczajnie nie
doceniliśmy wagi wyborów parlamentar-
nych z jesieni 2019 roku. Ten brak wiedzy
i orientacji jest w moim odczuciu jednym
z naszych głównych grzechów. Do pewnego
stopnia zrozumieć nieświadomość dyplo-
macji amerykańskiej czy francuskiej
w kwestiach tego, co dzieje się na Białorusi.
Z ich perspektywy jest ona wszak pań-
stwem peryferyjnym i niewiele znaczącym.
Jednak w naszym przypadku nie ma
usprawiedliwienia dla tego rodzaju nie-
wiedzy. Powinniśmy byli wczesną jesienią
2019 roku wiedzieć, alarmować i nama-

wiać białoruski obóz władzy do korekty
linii politycznej. Nie zrobiliśmy tego.

Nasza elita strategiczna nie miała też
świadomości tego, jaką grę prowadzi wo-
bec Białorusi Moskwa. Znów odwołam
się do własnego artykułu, opublikowanego
w październiku 2019 roku. Argumento-
wałem wówczas: „Destabilizacja sytuacji
wewnętrznej na Białorusi może być Rosji
na rękę w każdym wariancie. Osłabia
obecnie rządzącą w Mińsku ekipę i po-
woduje, że Rosja staje się gwarantem bez-
pieczeństwa. Wówczas Łukaszenka, jeśli
protesty będą umiarkowanie silne lub
jego następca, w razie powtórki scena-
riusza armeńskiej aksamitnej rewolucji
tym łatwiej pójdzie w ślady Janukowycza
i zgodzi się nie tylko na ekonomiczną, ale
również polityczna i wojskową integrację,
o której Rosja, zdaniem wielu myśli co
najmniej od roku 2015, czyli od momentu,
kiedy na porządku dnia pojawiła się spra-
wa bazy lotnictwa”. 

Wydarzenia zaskoczyły nas – i znów
popełniliśmy błąd w ocenie sytuacji. Uwie-
rzyliśmy w narrację o „Saszy 3%” daliśmy
się w naszej polityce państwowej, unieść
nastrojowi rewolucyjnemu, uwierzyliśmy
w to, że reżim upadnie lada moment,
a Rosja na to zezwoli (w sierpniu ubiegłego
roku argumentowałem, że załamanie się
fali strajkowej w białoruskich przedsię-
biorstwach państwowych świadczy o sile
reżimu i jego zdolności do utrzymania
władzy). Zignorowaliśmy też zdanie tych
ekspertów, którzy na podstawie badań
białoruskiej opinii publicznej formułowali
znacznie ostrożniejsze poglądy na temat
tego, czego w istocie chcą Białorusini.
Nie zwracaliśmy uwagi ani na dziwne wy-
powiedzi rzekomo opozycyjnych kandy-
datów, ani na opinie tych obserwatorów,
którzy zwracali uwagę, że obóz władzy
nie wykazuje oznak pęknięcia, rozsypy-
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wania się czy przyspieszonej destabilizacji.
Polski minister spraw zagranicznych przyj-
mował jednego z niedoszłych kandydatów
w białoruskich wyborach prezydenckich,
nie przejmując się ani jego zastanawiają-
cymi powiązaniami, ani faktem, iż tenże
już po wyborach apelował do Rosji, aby
pomogła obalić Łukaszenkę, ani – wresz-
cie – jego antypolskimi wypowiedziami.
Tak silna była chęć manifestacyjnego
wspierania tych, którzy walczą z Łuka-
szenką. Nie mieliśmy żadnego „scenariusza
awaryjnego”. Wydaje się, że nie braliśmy
pod uwagę, że Łukaszenka i reżim mogą
wygrać, a Moskwa im chętnie pomoże
w łamaniu społecznego oporu. Nie zwra-
caliśmy nawet uwagi na twarde wyniki
badań białoruskiej opinii publicznej, wska-
zujące, że w swej masie i w olbrzymiej
większości Białorusini chcą związków bar-
dziej z Rosją niż z Zachodem. Że to Wła-
dimir Putin jest tam najpopularniejszym
politykiem, którego pozytywnie ocenia
zdecydowanie ponad połowa badanych.
Byliśmy ślepi wobec oczywistych faktów,
również i wobec tego, że ewentualne zwy-
cięstwo białoruskiej rewolucji, coraz mniej
prawdopodobne wraz z upływem kolej-
nych miesięcy mijających od sierpnia
2020 roku, nie spowoduje zmiany geo-
strategicznej orientacji kraju, a jedynie
może przynieść demokratyzację systemu.
To też ważna zmiana, ale z punktu wi-
dzenia polskich interesów mniej funda-
mentalna. 

Co gorsza, nie wzięliśmy pod uwagę,
i nie przygotowaliśmy się do tego, że Łu-
kaszenka może przejść do kontruderzenia,
że będzie w stanie i zechce nam odpo-
wiedzieć na demonstracyjne wspieranie
białoruskiej opozycji. Nie należy tego ro-
zumieć w ten sposób, że wzywam do wy-
cofania się Polski z wspierania zwolenni-
ków przemian na Białorusi. Raczej chciał-

bym, byśmy mieli „plan awaryjny”, wie-
dzieli, jak reagować w takiej sytuacji,
i dysponowali otwartymi kanałami ko-
munikacji. Nie jest bowiem tak, że biało-
ruski reżim zupełnie odrzuca możliwość
kompromisu czy porozumienia. Nie z włas-
ną opozycją, której jesteśmy jako państwo
tak gorącymi zwolennikami, ale z innym
państwem. Zupełnie chyba nie zauważy-
liśmy misji dyplomacji watykańskiej, której
udało się wynegocjować w grudniu ubieg-
łego roku z Łukaszenką zgodę na powrót
arcybiskupa Kondrusiewicza na Białoruś.
Ceną było jego przejście na emeryturę,

ale następca – Kazimierz Wilkosielec jest
w równym stopniu człowiekiem niezłom-
nym, występującym w obronie interesów
Kościoła i praw białoruskich katolików.
Andrzej Poczobut, jeden z liderów polskiej
mniejszości, przebywający dziś w areszcie,
powiedział wówczas, że „Watykan ograł
Łukaszenkę”. Warto też zauważyć, że Ko-
ściół katolicki na Białorusi nie jest obecnie
obiektem represji ze strony władz (a nie
było tak jesienią ubiegłego roku). Może
to oznaczać, że porozumienie z Łukaszen-
ką – jak nieprzyjemnie by to nie brzmiało –
może mieć miejsce i obsługiwać nasze
interesy.
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Jednak jeśli chodzi o relacje z Polską,
reżim zachowuje się zupełnie inaczej.
Ostra faza kryzysu we wzajemnych rela-
cjach zaczęła się wraz z aresztowaniem
liderów polskiej mniejszości i uderzeniem
władz w nauczanie języka polskiego. Przy-
pomnijmy – stało się to w marcu. Można
się zastanawiać, co skłoniło Łukaszenkę
do zaostrzenia kursu wobec Polski, tym
bardziej, że wcześniej, mimo ostrej fazy
kryzysu, był w tym zakresie bardziej po-
wściągliwy. Być może było to wynikiem
rozmów białoruskiego ministra obrony
Wiktara Chrenina w Moskwie. Na po-
czątku marca uzgodnił on stworzenie na
Białorusi i w Rosji trzech „ośrodków bo-
jowo-szkoleniowych”. Wcześniejsze o kilka
dni spotkanie Łukaszenki z Putinem w So-
czi też mogło doprowadzić do zaostrzenia
kursu Mińska. Przedstawię jednak inną
hipotezę, związaną z działaniami państwa
polskiego. Na początku lutego rosyjskie
portale branżowe informowały, że Rosnieft
zaczął realizować dostawy ropy naftowej
do Polski, wysyłając ją nie ropociągiem
Przyjaźń, ale tankowcami płynącymi z Ust-
Ługi do Naftoportu w Gdańsku. Nego-
cjowany od początku roku i zawarty w tym
czasie przez Orlen dwuletni kontrakt na
zakupy rosyjskie ropy naftowej przewiduje
zmniejszenie rosyjskich dostaw z obecnego
poziomu 5,4-6,6 mln ton do 3,6 mln ton
rocznie. Jednak to nie wszystko: jak twier-
dzą rosyjskie źródła, dostawca zapewnił
sobie w umowie opcję dostawy – ze wzglę-
du na ceny frachtów – wyłącznie za po-
średnictwem tankowców. A my się na to
zgodziliśmy. Czy Łukaszenka mógł tego
rodzaju posunięcie uznać za działanie
agresywne, zwłaszcza w sytuacji podnie-
sienia przez Mińsk opłat tranzytowych
za wykorzystywanie ropociągu Przyjaźń?
Z naszej perspektywy ważne jest jednak
coś innego. Mianowicie: czy polski rząd

wiedział, że tego rodzaju klauzule są ne-
gocjowane, i zastanawiał się, jak one wpły-
ną na całość relacji Warszawy i Mińska?
Mam co do tego poważne wątpliwości. 

W kwietniu tego roku białoruskie me-
dia zaczęły pisać o podwojeniu liczby rej-
sów z Bagdadu na Białoruś i o znacznym
wzroście aktywności irackich biur podróży,
oferujących już w marcu tanie „wycieczki”
z Kurdystanu do Mińska. Czy ktoś z na-
szych dyplomatów pracujących w Iraku
zauważył to niecodzienne ożywienie, czy
może Warszawa zignorowała doniesienia
naszej placówki? Ale doniesień litewskich
służb granicznych, które już na początku
maja informowały o narastającej liczbie
nielegalnych migrantów głównie z Iraku,
już nie można było przeoczyć, podobnie
zresztą jak zapowiedzi Łukaszenki doty-
czących wstrzymania ochrony granicy.
Miało to być odpowiedzią na europejskie
sankcje, których byliśmy i jesteśmy go-
rącymi orędownikami. To wówczas nale-
żało zacząć energiczne przygotowania do
tego, co dziś dzieje się na naszej granicy,
choćby budując centrum informacji kry-
zysowej z prawdziwego zdarzenia zarówno
na użytek wewnętrzny jak i po to, by alar-
mować światową opinię publiczną. O in-
nych działaniach, w tym o przygotowaniu
strategii reagowania na sytuacje, w których
zagrożone jest życie nielegalnych migran-
tów – nie wspomnę. Zaczęliśmy reagować
zbyt późno. Oddaliśmy inicjatywę biało-
ruskiemu reżimowi. Chyba nie przewi-
dzieliśmy, że Mińsk zdolny będzie do
akcji agresywnych. 

Warto wreszcie kilka ostatnich słów
poświęcić sankcjom, o których bardzo lu-
bimy mówić. Nie jest tajemnicą, że – ge-
neralnie – niewiele one dają. W przypadku
Białorusi, która zresztą od początku roku
notuje rekordowe wyniki w handlu za-
granicznym (w okresie styczeń-sierpień
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2021 jej eksport wzrósł o 32,3%, osiągając
poziom 30,4 mld dolarów), też trudno
było liczyć na taki efekt. Lubimy dużo
mówić o kolejnych pakietach sankcji, ale
bez wchodzenia w szczegóły. A warto pa-
miętać (pisały o tym zresztą dość otwarcie
białoruskie media opozycyjne), że zmięk-
czaniem ich dotkliwości były zaintereso-
wane zarówno państwa Zachodu (Niemcy,
Holandia, Belgia), jak i np. Łotwa. Zresztą
najbardziej dotkliwy IV pakiet, wprowa-
dzony po historii z samolotem Ryanair,
ma zacząć obowiązywać dopiero na po-
czątku grudnia. Władze Belgii wystąpiły
zresztą ostatnio o jego złagodzenie. Nie
ma w tym zresztą niczego dziwnego, bo
wszyscy handlują z Łukaszenką. Najlep-
szym przykładem jest tutaj Ukraina, która
przystąpiła jedynie do pierwszego pakietu
sankcji wobec białoruskiego reżimu, nadal
kupuje z tego kierunku ropę naftową
i masy bitumiczne, a ostatnio przymierza
się do zakupów białoruskiej energii elek-
trycznej. Nawiasem mówiąc, białoruskie
media reżimowe lansują w ostatnich
dniach tezę, że również Litwa kupuje od
Mińska energię elektryczną. Być może
nie jest to prawda, ale warto to sprawdzić.
Wracając jednak do polityki Kijowa, to
warto zapytać, czy nasza dyplomacja pró-
bowała zbudować wspólny front państw –
sąsiadów Białorusi? Czy jej wysiłki dały
jakikolwiek efekt, a jeśli nie, to czy wy-
ciągnęliśmy z tego jakiekolwiek wnioski?

Jeden z amerykańskich dyplomatów,
przyjazny Polsce i dobrze znający nasze
realia, powiedział mi, że państwo nasze
nie kształtuje otoczenia, w którym funk-
cjonuje. Wydaje się, że ta wypowiedź naj-
lepiej opisuje naszą politykę wobec Bia-
łorusi, która ma charakter w dużej mierze
doraźny, emocjonalny, pozbawiony głęb-
szego myślenia strategicznego. Nasza wie-
dza o realnym układzie sił w państwie

z którym graniczymy wydaje się niewielka,
a z pewnością nasze władze nie są zainte-
resowane jej zdobywaniem, weryfikowa-
niem i pogłębianiem. Gdyby było inaczej,
mielibyśmy już co najmniej jeden dedy-
kowany wyłącznie „temu kierunkowi” in-
stytut badawczy, a tak przecież nie jest.
Nie budujemy narzędzi pozyskiwania in-
formacji, kontaktów, również z obozem
władzy, wpływów. Sam kontakt z przed-
stawicielami reżimu, jak to było ostatnio
w przypadku Jurija Woskriesienskiego,
który został zauważony w Karpaczu, wy-
daje się nam czymś nagannym. Zdolności
do wpływania na politykę naszych part-
nerów – państw, z którymi jesteśmy za-
przyjaźnieni – też wydają się niewielkie.

Nie jesteśmy aktywni, nie wyprzedzamy,
a raczej reagujemy na wykreowane przez
innych wydarzenia, co wyraźnie widać
na przykładzie kryzysu z migrantami.
Prowadzimy politykę doraźną, obliczoną
na chwilowy aplauz, z horyzontem pla-
nowania liczonym co najwyżej w dniach,
a nie miesiącach i latach. A potem mówi-
my, że „inaczej się nie dało”, zrobiliśmy
co mogliśmy i daliśmy świadectwo naszej
postawie. Cóż – sprowadziliśmy politykę
wobec Białorusi do wymiaru dawania
świadectwa, podczas gdy inni zabiegają
o własne interesy. 
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„Strollowana rewolucja” jest najlepszą
publicystyczną książką Ziemkiewicza od
wielu lat.

Tak, wiem co powiedzą czytelnicy mo-
jego poprzedniego tekstu, dotyczącego
„Chama Niezbuntowanego”: „Już to pisałeś
wtedy, Saulski, powtarzasz się w tych dy-
tyrambach na cześć RAZa!”. No, całkiem
możliwe, ale trzeba jasno wskazać różni-
ce – „Cham…” był arcycelną wiwisekcją
polskiego mentalu, swoistą aktualizacją
i zarazem kontynuacją „Polactwa”, w któ-
rym takiej dekonstrukcji polskich umysłów
Ziemkiewicz dokonał po raz pierwszy.
Tymczasem „Rewolucja” jest przejściem
na inny poziom. Autor na Polskę, poza
garstką zdań z finału, nie spogląda w ogóle,
skupia się zaś na szerokim obrazie upad-
ku/gnicia/samobójstwa (niepotrzebne
skreślić) cywilizacji, niegdyś szumnie na-
zywanej Okcydentalną. 

Szeroki kadr

Przejście na taki poziom rozważań otwiera
Ziemkiewiczowi całkiem nowe możliwości.

Gdy skupiał się na Polsce, rytm jego ksią-
żek wyznaczała polityczna bieżączka.
W związku z tym przez kilka lat krytycznie
oceniałem jego publicystykę w długiej
formie – była właśnie „zbyt bieżąca”, była
zaledwie powtórką felietonów i analiz
znanych doskonale z gazet i sieci. Jasne,
być może było to moje skrzywienie jako
Naczelnego Ziemkiewiczologa Kraju (okre-
ślenie nadane mojej skromnej osobie
przez samego Ziemkiewicza). Z czasem
jednak Ziemkiewicz odzyskał werwę. Jego
publicystyka z jednej strony nadal była
drapieżna, co wyrażało się w szalonych
szarżach, z drugiej – te szarże zawsze
były celne, dzięki występującej „w tle”
rzetelnej analizie zjawisk.

Wracając z „Chamem…” Ziemkiewicz
pokazał, że okres powtórek się skończył.
Publicystyka „gazetowa” jest sytym po-
siłkiem, zaś ta książkowa – ucztą, którą
należy się delektować i wspominać. I ana-
lizować.

Mam też nadzieję, że „Strollowana re-
wolucja” będzie takiej analizie poddana,
bowiem Ziemkiewicz dokonuje tu istnej

arkaDy SaUlSki
Dziennikarz „Gazety Bankowej”, członek zespołu redakcyjnego
portalu wGospodarce.pl. Zajmuje się głównie tematyką segmentu gier
i transportu morskiego oraz rzecznego.

W „Strollowanej rewolucji” Ziemkiewicz odchodzi od politycznej bieżączki
i dokonuje istnej sekcji zwłok cywilizacji postchrześcijańskiej. To być
może najlepsza książka RAZa

Czy Zachodem rządzą idioci? najlepsza
książka Ziemkiewicza od lat

https://nlad.pl/cham-niezbuntowany-polska-odrebnosc/


sekcji zwłok cywilizacji postchrześcijań-
skiej. 

Nie chcę psuć Państwu przyjemności
z lektury przytaczając czy streszczając
główny wywód książki – po prostu proszę
po nią sięgnąć. W tekście tym pragnę
skupić się na tym, co ta książka w ogóle
dla nas znaczy.

Przede wszystkim Ziemkiewicz, niczym
wytrawny analityk wywiadu lub astrofizyk
badający odległe, kosmiczne zjawiska, łą-
czy w spójną całość kwestie i zjawiska
pozornie niemające ze sobą nic wspólnego,
ale jednak będące elementami tego samego
mechanizmu, układu. Wielkie intelek-
tualne skarlenie elit zachodnich, działania
wywiadu Związku Sowieckiego w okresie
Zimnej Wojny, szaleństwo Globalnego
Ocieplenia, genderowa rewolucja, ruch
#MeToo, zmieniająca się geopolityka,
uwiąd dawnych wartości i kompletna cyr-
kowość wartości nowych, ideologia walki
z rasizmem stająca się po prostu nową
emanacją rasizmu, tyle że ze sztychem
skierowanym w drugą stronę… w rękach
innego publicysty byłby to jakiś chaotyczny
wywód, dodatkowo wiodący w stronę zna-
nego, ciepłego smrodku teorii spiskowych.
Teorie te, jak również zauważa Ziemkie-
wicz, są wszak pewnym mechanizmem
obronnym zagubionego umysłu doszu-
kującego się sensu w świecie ogarniętym
chaosem. 

Znamy chorobę, lękamy się lekarstwa

No dobrze, ale jak ów świat obecnie wy-
gląda?

W odróżnieniu od rewolucji francuskiej
czy bolszewickiej, które wykorzystywały
chaos i dziejowe zagubienie do zaprowa-
dzenia nowego porządku, zazwyczaj opar-
tego na zamordyzmie i terrorze, współ-
czesna, „strollowana” rewolucja sama jest

chaosem. To wielkie, aksjologiczne po-
mieszanie z poplątaniem, w którym ko-
lejne, rewolucyjne etapy następują po
sobie zbyt szybko, by nawet sami rewo-
lucjoniści zdołali za nim nadążyć. Stają
się więc rok po roku, a czasem już miesiąc
po miesiącu ofiarami rewolucji, mielonymi
w mediach i „cancelowanymi” z powszech-
nej świadomości jednym klikiem. 

Choć przyznać należy, że lepsze to niż
strzał w potylicę. Ot – postęp cywiliza-
cyjny.

Jednak na każdej dziejowej zawierusze
ktoś ostatecznie korzysta. Ktoś potrafi
sięgnąć po pierwiastek porządku w chaosie
i zbudować coś na rozżarzonej magmie
dziejowych zmian. W wypadku obecnych
procesów tym kimś są wielkie, ponadna-
rodowe korporacje, które, niczym w wizji
Gibsona, Morgana czy któregoś z innych
pionierów literackiego cyberpunku, ko-
rzystają z dobrodziejstw chaosu. 

Jak? Maksymalizując zyski. Instytucja
opcji menadżerskich obecna we wszystkich
niemal wielkich konglomeratach dopro-
wadziła do sytuacji, w której gigantyczne
korporacje zachowują się krótkowzrocznie,
nawet bardziej niż rządy państw demo-
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kratycznych. Już nie kolejne wybory są
horyzontem myśli, ale – finał kadencji
zarządu lub po prostu kontraktu. A po-
tem – choćby i potop.

Nie znaczy to, rzecz jasna, że korzys-
tające z zamieszania jak i animujące je
wielkie korporacje miotają się od ściany
do ściany. Istnieje w ich poczynaniach
ustalony porządek, pewna koherencja,
jednak jej kluczowym elementem jest
właśnie owa maksymalizacja zysku. Nie
ma więc żadnego spisku bezosów, gejtsów
i bilderbergów, jaki opisywała lata temu
literatura cyberpunkowa, lecz przynoszące
gigantyczne dochody ciągnięcie cywiliza-
cyjnego sukna – każdy w swoim kierunku. 

Państwa narodowe czy nawet organi-
zacje międzynarodowe są w tym układzie
jedynie wykonawcami woli wielkich kon-
cernów. Dosłownie dzień po tym, jak
ukończyłem książkę, z USA dotarła do
mnie informacja, że jedna z największych
korporacji świata całkiem głośno lobuje
w kongresie USA za powszechnym zale-

galizowaniem na obszarze całego kraju
rekreacyjnej marihuany. Gigant, który
jeszcze kilka miesięcy wcześniej wymuszał
na swych pracownikach narkotesty, wy-
rzucając tych, którzy ich nie przeszli, teraz
zmienia śpiewkę, prezentując ów lobbing
jako element propracowniczej polityki, a
w istocie mając nadzieję być największym
w historii ludzkości dilerem „trawki”. Za-
iste, Fellix Gallardo chyba pluje sobie
w brodę w celi. 

A to tylko pojedynczy przykład – Ziem-
kiewicz w książce podaje co najmniej kil-
kadziesiąt kolejnych, tworząc z nich, ni-
czym z pojedynczych puzzli, klarowny
obraz obecnej rzeczywistości.

W finale słusznie składa sobie samemu
zasłużony hołd jako autorowi fantastyki.
Gdy w latach 90-tych, po eksplozji wol-
ności (lub „wolności” – zależy kogo spytać)
zdawało się, że tzw. fantastyka socjolo-
giczna, zainicjowana przez Zajdla, zacznie
zjadać własny ogon, to właśnie młody,
wściekły Ziemkiewicz w swych wizjach
snuł scenariusz przyszłości naszej cywili-
zacji. Wizje te zresztą cudownie wpisały
się w panującą w owym okresie modę na
cyberpunka. Dziś widząc nadal pozosta-
jących mentalnie w tamtych czasach Gib-
sona czy Morgana trudno nam uwierzyć,
że to właśnie ten konserwatysta czy, jak
zakrzykną niektórzy, „faszysta” Ziemkie-
wicz był dla polskiego odłamu cyberpunka
postacią najbardziej znaczącą.

Same zaś przewidywania Rafałowej
literatury także okazały się boleśnie trafne.
Nawet trafniejsze od tych tworzonych
przez jego zagranicznych kolegów. 

Epidemia głupoty

W porządku – rzeknie ktoś – wizja strasz-
na, a laury dla Ziemkiewicza zasłużone,
ale należy zapytać: Czy przywódcy świata
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należący do Chińczyków

tik-tok, na Zachodzie

wypełniony głupotami,

ideologicznymi manifestami

czy pornografią, w Chinach

jest zajadle cenzurowany, co

kieruje tamtejszych

tiktokerów do

prezentowania nie gołych

tyłków, ale zawodowych

i naukowych osiągnięć



zachodniego, tych wszystkich państw, unii
europejskich i oenzetów tego co ma miejs-
ce nie dostrzegają? Czy naprawdę, jak
w rysunku Mleczki, „rządzą nimi idioci?” 

Krótka odpowiedź brzmi – tak, rządzą. 
Związek Sowiecki, o czym już wspo-

minałem, i o czym Ziemkiewicz wspomina
w ogóle i w szczególe, włożył gigantyczne
wysiłki w promowanie na zachodnich uni-
wersytetach i wśród elit politycznych jak
najgroźniejszych idiotów, największych
fanatyków czy wręcz całkiem oczywistych
agentów wpływu. Jednak nie zdołał w porę
zebrać zasianego plonu – z przyczyn eko-
nomicznych i politycznych przekręcił się,
zanim Zachód, prowadzony przez nowe
elity, ochoczo rzucił się w ramiona ko-
munizmu.

Ale na arenie znalazł się gracz, który
tę masę upadłościową przejął – Chiny.

Oczywiście nie sposób na poważnie
klarować, że za tymi wszystkimi szaleń-
stwami stoi jakiś zakapturzony kongres
iluminatów dyrygujących operacją spod
Pekinu. Raczej Państwo Środka korzysta
na chaosie, jednocześnie tępiąc wszelkie
objawy choroby u siebie. Nic przecież
dziwnego, że należący do Chińczyków
Tik-Tok, na Zachodzie wypełniony głu-
potami, ideologicznymi manifestami czy
wręcz wprost – pornografią, w Chinach
jest zajadle cenzurowany, co kieruje tam-
tejszych tiktokerów do prezentowania nie
gołych tyłków, ale zawodowych i nauko-
wych osiągnięć. Chiński Tik-Tok pełen
jest uczonych prezentujących ciekawe
eksperymenty, uczniów dumnych z osiąg-
nięć i naukowych olimpiad, a nawet pro-

stych robotników, pokazujących, jak wy-
gląda ich praca przy konstrukcji nowych
reaktorów, okrętów wojennych czy innych
magrejlów. 

Można rzecz jasna mieć nadzieję, że
Zachód przebudzi się i, jak mawia mło-
dzież, „ogarnie”, wracając do wyścigu,
starając się odzyskać dominującą pozycję.
Ja bym się jednak o to nie zakładał. A na
pewno nie o pieniądze.

Jaka powinna być więc droga Polski
w tym chaosie? Ziemkiewicz, jak wspo-
minałem, naszej umiłowanej ojczyźnie
poświęca ledwie kilka ostatnich stron,
wskazując trop – powrót do polskiej tra-
dycji wolności dla każdego, z poszano-
waniem naszych rodzimych wartości. To
co przynosiło nam siłę setki lat temu,
może znów nam pomóc. Jak jednak do-
trzeć do tego momentu – to zupełnie od-
mienna sprawa.

*

Jest więc „Strollowana rewolucja” zde-
cydowanie najambitniejszą i być może –
najlepszą książką publicystyczną Ziem-
kiewicza. Poziom wywodu zaprezentowany
tam jest doprawdy wysoki, zaś sama książ-
ka nie ma już irytujących bolączek z po-
przednich dzieł. Nie rozpływa się w wy-
wodach nad polityczną, polską bieżączką,
nie jest też niespodziewanie urwana jak
„Złowrogi cień Marszałka”. Przemyślana
i uporządkowana, jest przyjemnością dla
intelektu. Warto przeczytać – choćby po
to by się zajadle nie zgodzić. 
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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.



www.nowakonfederacja.plTHINKZINE, nr 10(136)/2021, październik 2021

49

Działalność

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

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

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

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

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



„Nową Konfederację” tworzą
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