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Zastanawiając się nad miejscem Polski
w zmieniającej się Europie, trudno dziś
nie zacząć od kilku obserwacji banalnych,
które jednak w naszych realiach intelek-
tualnych mogą się okazać szokujące. Po
pierwsze, dawnej Unii Europejskiej już
nie ma, a ta obecna podlega dalszym, in-
tensywnym zmianom. Po drugie, jej do-
tychczasowa i przyszła ewolucja jest jed-
nym z najbardziej niezwykłych, zagadko-
wych – i problematycznych fenomenów
politycznych. Po trzecie, oba główne po-
mysły na Polskę w UE, autorstwa dwóch
głównych partii znad Wisły, zbankruto-
wały. Domaga się to pilnego wypracowania
alternatywy. Także dlatego, że dzisiejsza
UE jest znacznie trudniejszym dla Polski
środowiskiem politycznym niż wczorajsza.
I można się spodziewać, że jutrzejsza bę-
dzie trudniejszym od dzisiejszej.

Starej Unii już nie ma

Słuchając polskich „euroentuzjastów”,
można odnieść wrażenie, że żyjemy wciąż
w tej samej Unii, do której wchodziliśmy:

elitarnym, solidarnym i wręcz sielanko-
wym klubie zgodnej współpracy ustawicz-
nie rosnącego grona państw. W rzeczy-
wistości, tamta UE skończyła się już kilka
razy. Po raz pierwszy – już zaraz po akcesji
Polski w grupie 10 państw, gdy postano-
wiono o rozłożonej wprawdzie na kilka-
naście lat, ale zasadniczej zmianie nicej-
skiego systemu głosowania w Radzie UE.
Stara metoda silnie dowartościowywała
kraje średnie, dając np. Polsce i Hiszpanii
tylko o 2 głosy mniej niż Niemcom czy
Francji (27:29). Nowa ustanowiła system
tzw. podwójnej większości, bardzo wzmac-
niający największych graczy. Wprowadziła
także wraz z traktatem lizbońskim szereg
innych ważnych zmian, takich jak roz-
szerzenie listy spraw głosowanych więk-
szością kwalifikowaną, czyli ograniczenie
możliwości stosowania weta. Unia liz-
bońska okazała się ściślej zintegrowana
i mocniej oparta o największe państwa,
w szczególności Niemcy i Francję.

Drugi raz UE, do której wchodziliśmy,
skończyła się wraz z kryzysem finansowym
roku 2008 (w jego specyficznej europej-
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skiej odsłonie), który wywołał reakcję
w postaci nowej architektury instytucjo-
nalno-regulacyjnej. Utworzono cały szereg
nowych uregulowań, takich jak Europejski
Mechanizm Stabilizacyjny, początkowo
zdających się iść w stronę wzmocnienia
państw kosztem instytucji unijnych, ale
w niebagatelnej części – jak przy pakcie
fiskalnym – zawierających znaczną eks-
pansję kompetencyjną tych ostatnich, ob-
darzonych teraz nowymi uprawnieniami
nadzorczym i kontrolnymi. 

Wszystko to nie było jednak w stanie
powstrzymać narastania marazmu i kon-
fliktów, wyłaniających się zza coraz bar-
dziej zawiłego i nieczytelnego kształtu in-
tegracji europejskiej. Pisząc w 2017 r. dla
„Nowej Konfederacji” raport o stanie Unii,
prof. Bogdan Góralczyk wyliczał kolejne
kryzysy ją trawiące: gospodarczy, poli-
tyczny, aksjologiczny, geopolityczny… Ich
suma skłoniła autora do postawienia py-
tania o to, czy UE nie znajduje się na
progu kryzysu egzystencjalnego. Z zagra-
nicznych głosów warto może przypomnieć
wcześniejszą o cztery lata publikację Na-

thalie Tocci i Giovanniego Falega „Towards
a More United and Effective Europe:
A Framework for Analysis”. Jej autorzy,
mimo zauważalnego zakorzenienia w ma-
instreamowym europejskim optymizmie,
po przeglądzie rozmaitych modeli inte-
gracji konkludowali, że rzeczywistość jest
najbliższa integracji „wieloklastrowej”
(multiple clusters). A więc wersji najbar-
dziej rozmytej, z integracją jako rodzajem
supermarketu, w którym każdy klient-
państwo członkowskie wybiera sobie co
chce. Krótko mówiąc, UE po kryzysie fi-
nansowym i migracyjnym cechował ma-
razm, dziwnie łączący jednoczesną inte-
grację i dezintegrację, oraz rosnąca zło-
żoność, zza której coraz wyraźniej wyzie-
rały kolejne konflikty i kryzysy.

Imperium na kolanach?

Do tego doszła zmiana geopolityczna, tym
razem dotycząca nie podziałów wewnętrz-
nych, a otoczenia Unii, ale zarazem samej
jej istoty. Jest nią wyhamowanie procesu
ekspansji UE. O ile w latach 1952-2007
miało miejsce pięć spektakularnych roz-
szerzeń, zwiększających liczbę członków
z sześciu do dwudziestu siedmiu, i obej-
mujących z czasem większość kontynentu
(z akcesją Bułgarii i Rumunii traktowaną
jako dogrywka rozszerzenia z 2004 r.),
o tyle w kolejnych 14. latach jedno państwo
przystąpiło, a jedno wystąpiło. Pierwszym
była maleńka Chorwacja, drugim – mo-
carstwowa Wielka Brytania, prawie 16 razy
większa pod względem liczby ludności
i ponad 50 razy w sensie gospodarczym.
Popularność UE spadła nie tylko w krajach
członkowskich, ale też w najbliższym oto-
czeniu geopolitycznym. Problemem jest
dziś akcesja maleńkiej Macedonii Pół-
nocnej, nikt już prawie nie mówi o roz-
szerzeniu o Turcję czy kraje Afryki Pół-
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nocnej, co było nagminne jeszcze kilka-
naście lat temu. UE poniosła porażkę
w próbie przyciągnięcia Ukrainy, za co
kraj ten zapłacił przegraną wojną, utratą
bardzo ważnych części terytorium i po-
ważnym kryzysem gospodarczym. Wyka-
zuje też Bruksela nieskuteczność w od-
działywaniu na Białoruś i całych regionów
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej,
będących źródłem licznych problemów,
zwłaszcza migracyjnych. To skłoniło Jacka
Bartosiaka do mocnej tezy: imperium eu-
ropejskie jest na kolanach. W każdym
razie geopolityczny rozmach unijnego
przedsięwzięcia radykalnie zmalał, i jest
dziś bladym cieniem tego co pamiętamy
z lat 90. i kolejnej dekady. Skądinąd,
mocą samej swojej logiki, niepowodzenia
zewnętrzne rodzą pokusę zwrócenia się
do wewnątrz w poszukiwaniu przewag –
a więc wzrostu eksploatacji słabych przez
silnych w obrębie Unii. Wydaje się, że
widzimy już co najmniej sygnały tego
procesu na różnych przykładach – czy to
dyrektywy o pracownikach delegowanych,
czy europejskiej polityki klimatycznej.

Skoro zaś o imperium europejskim
mowa: UE pozostaje hybrydą, bardzo spe-
cyficzną mieszaniną konfederacji i fede-
racji, organizacji międzynarodowej i pań-
stwa. Niespotykaną nigdzie indziej ani
w dzisiejszym świecie, ani nigdy w historii
politycznej. Pojęcie „imperium” (używane
m.in. przez byłego szefa Komisji Euro-
pejskiej José Barroso) wydaje się całkiem
dobre do jej opisu. Pośród nierzadko spo-
tykanymi zachwytami nad tą formułą,
warto pamiętać o jej eksperymentalności.
I o tym, że na razie nikt jej na świecie nie
naśladuje. 

Wiąże się z tym zasadniczy dylemat
i problem konstrukcyjno-strukturalny:
UE osłabia członkowskie państwa naro-
dowe, nie oferując zarazem jasnej alter-

natywy. Nie budując państwa narodowego
na poziomie kontynentalnym. Historycznie
rzecz biorąc, imperia cechowała bardzo
różna trwałość. Państwo narodowe osiąg-
nęło zaś wielki historyczny sukces, przeszło
próbę kilkuset lat trwania i – mimo mno-
żących się w ostatnich dekadach wyzwań
i trudności – pozostaje głównym aktorem
stosunków międzynarodowych. Ten triumf
nowoczesnego państwa narodowego odbył
się kosztem innych form politycznej or-
ganizacji, w tym imperiów. Być może UE
zmieni to na Starym Kontynencie, można
jednak wysunąć silne argumenty prze-
ciwko takiemu przekonaniu. To osobna
historia. W każdym razie jednym z pod-
stawowych problemów Unii jest ustawienie
się na kolizyjnym w znacznym stopniu
kursie z europejskimi państwami naro-
dowymi. Przy czym po jednej stronie
mamy eksperymentalną i hybrydową or-
ganizację, po drugiej: liczące setki lat tra-
dycje narodowe o jasnych tożsamościach
i sprawdzonych metodach rozwiązywania
problemów. Fakt, że rozwój tej pierwszej
odbywa się w pewnym sensie kosztem
tych drugich, a jednocześnie wszelki re-
nesans nacjonalizmów jest dla niej (w każ-
dym razie w oczach dominujących obecnie
w Unii elit) zagrożeniem – czyni integrację
europejską procesem bardziej podatnym
na wstrząsy. Bardziej kruchym. 

Przewrót po cichu

Liderzy UE przez dobrych kilka lat deba-
towali, co począć z powyższymi proble-
mami marazmu oraz narastających kon-
fliktów i kryzysów. Szczególnie płodna
była pod tym względem poprzednia (2014-
19) kadencja Parlamentu i Komisji. Liczne
powstałe wtedy koncepcje i plany można
podzielić na dwie główne grupy. W pierw-
szej znalazły się odważne wizje znacznie
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głębszej integracji o licznych znamionach
federalizacji, czyli stworzenia europej-
skiego państwa, a przynajmniej kolejnych
jego fundamentów. Celowali w nich
zwłaszcza prezydent Francji Emmanuel
Macron i Komisja Europejska pod prze-
wodem Jeana-Claude’a Junckera. Druga
grupa to pomysły dużo bardziej powściąg-
liwej, stopniowej i ewolucyjnej integracji,
przedstawiane przede wszystkim przez
Niemcy Angeli Merkel, a wspierane m.in.
przez Donalda Tuska jako przewodniczą-
cego Rady Europejskiej. Koncepcje qua-
si-federalistyczne nigdy nie wygrały: nie
zostały oficjalnie przyjęte jako obowią-
zujące, a szereg prób ich częściowej rea-
lizacji został zablokowany lub okrojony
nie do poznania (jak budżet strefy euro),
głównie przez Berlin. Jednak to nie jest
cała historia.

W serii dokumentów Komisji Euro-
pejskiej z 2017 roku zawarte zostały tak
szczegółowe pomysły, jak i – przede
wszystkim – pewien polityczny koncept
i sposób myślenia, które wtedy nie spotkały
się z większą debatą, a teraz zdają się być
obecne w integracyjnej praktyce. Otóż
roztrząsano wtedy możliwość bardzo da-
leko idącej harmonizacji polityk w takich
obszarach jak podatki dla firm, zasiłki,
prawo pracy, standardy działania admi-
nistracji. Miałaby ona nastąpić w gronie
państw strefy euro z opcją przystąpienia
dla pozostałych. Był to – jak słusznie
pisał Jan Rokita – de facto projekt nowej
unii, powołanej na bazie obszaru obo-
wiązywania wspólnej waluty, ze starą
strukturą pozostawioną do stopniowego,
naturalnego obumarcia bez jej formalnej
likwidacji. Co szczególnie interesujące,
autorzy całkiem jasno artykułowali, że
planowany faktyczny przewrót ustrojowy
w UE wymaga zmian traktatowych – i to
bardzo głębokich. Stwierdzali jednak, że

w razie dość prawdopodobnej niemożności
ich przeprowadzenia (w wysoce nieprze-
widywalnym i wywrotnym, jak wiemy,
procesie uzyskania zgody wszystkich kra-
jów), reformy te miałyby się odbyć… bez
zmiany traktatów. Tak po prostu. Fak-
tyczny nowy porządek polityczno-kon-
stytucyjny w Europie wprowadzony po
cichu, bez większej debaty i bez pytania
narodów o zdanie. 

To daje pewne wyobrażenie o specy-
ficznej mentalności elit brukselskich
współrządzących dziś Unią. Mimo nie-
przyjęcia nigdy wspomnianych dokumen-
tów jako obowiązującej strategii, warto
o nich przypomnieć właśnie z tego wzglę-
du. Jak również dlatego, że ów szczególny
duch gabinetowego przełomu ustrojowego
zdaje się być wciąż obecny w praktyce in-
tegracji – i mieć coraz bardziej namacalne
skutki. 

Dochodzimy to momentu, w którym
Unia, do której wchodziliśmy, kończy się
niejako po raz trzeci. Sygnalizowaliśmy
już na tych łamach problem cichej fede-
ralizacji Europy mającej miejsce w ostat-
nim czasie. Niepostrzeżenie, postępuje
szereg procesów tworzących kolejne zręby
kontynentalnego megapaństwa. Uwspól-
notowienie długów w reakcji na pandemię
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COVID-19, mimo swego ograniczonego
i warunkowego charakteru, ma także wy-
miar ustrojowego przełomu. Ma ją również
próba budowy tzw. autonomii strategicz-
nej. Oznaczającej przecież także dążenie
do wspólnej, samodzielnej armii. Mimo
całej niemrawości i ograniczoności tych
zapędów, nie jest to w mojej opinii rzecz
bagatelna, dotykając samych fundamen-
tów polityczności państw członkowskich,
jak i integrującej się UE. W jeszcze więk-
szym stopniu dotyczy to rozwoju unijnej
polityki klimatycznej – ostatnio uosabia-
nego przez propozycję „Fit for 55”, będącą
przecież de facto federalną polityką ener-
getyczną. Z kolei rodzaj przełamania opi-
sywanego przez Góralczyka kryzysu ak-
sjologicznego, jakim stało się doprecyzo-
wanie praworządności jako europejskiej
wartości kardynalnej wraz ze stworzeniem
narzędzi (po części przy okazji uwspól-
notowienia długów) egzekucji standardów
w tej dziedzinie – to kolejny element bu-
dowy paneuropejskiego porządku w dzie-
dzinie prawa i ustroju. 

W stronę federacji

O ile kwestie wspólnych długów i polityki
klimatycznej są szeroko dyskutowane
i przynajmniej częściowo poddawane na-
rodowym ratyfikacjom, o tyle postępy in-
tegracji w dziedzinie wojskowości i pra-
worządności mają już w dużo większym
stopniu – w każdym razie w kluczowych
szczegółach – charakter gabinetowo-eks-
percki. Całkowicie takim jest natomiast
proces zmierzający do przełomu ustrojo-
wego w dziedzinie supremacji prawa i eu-
ropejskiego sądownictwa konstytucyjnego.
Idea wyższości prawa wspólnotowego nad
konstytucjami państw członkowskich była
oczywiście obecna w myśli politycznej
europejskich federalistów od dawna. Ale

jedynym momentem, w którym podjęto
próbę pełnowymiarowego jej wcielenia
w życie był europejski traktat konstytu-
cyjny z 2004 r. Projekt upadł, odrzucony
w referendach w rdzeniowych krajach
UE: Francji i Holandii. Nigdy później na-
rody Starego Kontynentu nie zgodziły się
na taką regułę. A jednak ostatnio, przy
okazji sporu warszawsko-brukselskiego
o praworządność w Polsce, usłyszeliśmy 
m.in. od Komisji Europejskiej tezę o wy-
ższości prawa unijnego nie tylko nad usta-
wami i aktami niższego rzędu, ale też –
nad krajowymi konstytucjami. Problem
na tym tle ma zresztą nie tylko Polska:
by nie szukać daleko, sam nasz zachodni
sąsiad ma sprawę przed Komisją Euro-
pejską w związku ze stwierdzeniem wy-
ższości niemieckiej ustawy zasadniczej
nad prawem unijnym przez tamtejszy sąd
konstytucyjny. Ma więc miejsce próba ci-
chego przewrotu ustrojowego, którego
ewentualne powodzenie zredukowałoby
narodowe konstytucje do rangi aktów po-
średnich między krajowymi ustawami
a traktatami europejskimi. Odebrany zos-
tałby tym samym status najwyższego pra-
wa, a do tej rangi jednocześnie podniesione
byłyby traktaty unijne. To byłaby rewo-
lucyjna zmiana i wielki krok w stronę eu-
ropejskiej federacji. Nie towarzyszy temu
żadna większa debata, jest to więc proces
pozbawiony politycznej legitymizacji.

Podobnie ma się rzecz z ekspansją
kompetencyjną Trybunału Sprawiedliwo-
ści Unii Europejskiej. W ostatnich latach
sam ustanawia się on w roli unijnego
sądu konstytucyjnego, do czego nigdy nie
został uprawniony przez państwa człon-
kowskie. Wprawdzie idea ta była widoczne
w myśli prawno-politycznej jego członków
od dekad, a jej elementy pojawiały się
w jego orzeczeniach równie dawno. Jednak
dopiero w lutym 2018 r., orzekając w spra-
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wie zarobków sędziów portugalskich,
TSUE sam sobie przyznał prawo do oceny
i kontroli wymiarów sprawiedliwości pań-
stw członkowskich, co rozwijał następnie
w kolejnych postanowieniach. To na mocy
tej zasady może dziś luksemburski try-
bunał kategorycznie wypowiadać się, po-
stanawiać i karać Polskę w takich kwes-
tiach jak status naszej Krajowej Rady Są-
downictwa, status Izby Dyscyplinarnej
Sądu Najwyższego czy uprawnienia sę-
dziów sądów powszechnych. Niezależnie
od tego, co myślimy o reformach wymiaru
sprawiedliwości autorstwa PiS, jest to
nowy element rzeczywistości europejskiej
o charakterze fundamentalnym. To kolejny
przełom ustrojowy (a w każdym razie
próba jego dokonania) – również doko-
nujący się bez żadnej większej debaty
i bez zgody narodów. 

Również te dużo szerzej dyskutowane
elementy znacznie głębszej integracji,
o których mówiliśmy wcześniej, napoty-
kają – poza kwestią długów – zasadniczy
problem z legitymizacją. Skumulowane
z pomniejszych kroków w czasie, a zwłasz-
cza razem wzięte, niewątpliwie budują
kolejne zręby europejskiej federacji. Fe-
deracji, na którą nigdy nie zgodziły się
narody Unii, bo nikt nie pytał ich nawet
o zdanie. Zakulisowość i gabinetowość
procesu o tak fundamentalnym charak-
terze skłania do mówienia o dziwnym
momencie hamiltonowskim Europy. I każe
pytać ponownie o zupełnie podstawowe
sprawy związane z istotą i przyszłością
integracji.

Odpowiedź na kryzys przywództwa

Wracając natomiast do ekspansji kom-
petencyjnej TSUE i sporu o supremację
prawa – wpisują się one w szerszy trend
wzrostu roli sędziów w Europie. To Jan

Rokita zauważył niedawno, że po próbie
ustanowienia w Wielkiej Brytanii alter-
natywnej polityki zagranicznej, w Hisz-
panii – ustanowienia się przy okazji pan-
demii w roli decydujących o stanie wy-
jątkowym, w Niemczech – modyfikacji
polityki unijnej (z sukcesem), sędziowie
zaczęli wykorzystywać nośność tematu
ekologii do poszerzania swojej władzy
(„Chciwi na władzę. Historia czterech
ekowyroków”, „Sieci” nr 23/2021). Oto

sąd okręgowy w Hadze nakazał gigantowi
paliwowemu Shell zmniejszenie – glo-
balnej, nie tylko holenderskiej! – sprzedaży
benzyny i gazu o około połowę. Znowuż
niemiecki sąd konstytucyjny orzekł, że
z trudem wypracowany konsensus po-
nadpartyjny co do osiągnięcia neutralności
klimatycznej w roku 2050 (w Polsce i nie
tylko uznawany często za wręcz drastycz-
ny) jest nie dość ambitny i mobilizujący,
z związku z czym musi zostać zmieniony.
I tak dalej. Widać w Europie rosnącą rolę
sędziów, rozpychających się kompeten-
cyjne w różnych obszarach i na różnych
szczeblach. Ma to swoje teoretyczne umo-
cowanie w koncepcji „demokracji jurys-
dykcyjnej” Richarda Dworkina, ponownie
zyskującej ostatnio na popularności. 
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Skąd ten zdumiewający fenomen?
Moja hipoteza wyjaśniająca jest nastę-
pująca: odpowiada za to kryzys przywódz-
twa w Europie. I to podwójny. W najbar-
dziej podstawowym sensie jest to kryzys
przywództwa stricte politycznego: po po-
rażce federalistycznych koncepcji Macrona
i przy kunktatorskiej postawie Niemiec,
w Unii nie wygrała żadna alternatywna
wizja. Powstała więc swoista próżnia po-
lityczna, w którą zaczęli wchodzić sędzio-
wie. Zarówno ci działający na szczeblu
europejskim, jak i orzekający na poziomie
narodowym, razem tworzący swoistą kor-
poracyjną międzynarodówkę.

Drugi wymiar tego kryzysu przywódz-
twa ma charakter myślowy. Pośród nie-
zliczonych koncepcji i strategii, dyskuto-
wanych codziennie na licznych debatach
poświęconych integracji europejskich,
można zaobserwować z jednej strony nie-
bywałą zawiłość i szczegółowość, ale z dru-
giej – brak pytań i kategorii zupełnie
podstawowych. Na przykład: jak skutecz-
nie zbudować federację. W tej parado-
ksalnej intelektualnej próżni niepostrze-
żenie mogą robić karierę tak zdumiewające
i niebezpieczne koncepty jak „demokracja
jurysdykcyjna”, oznaczająca przecież
ogromny transfer władzy w ręce grup nie
podlegających żadnej kontroli lub co naj-
wyżej poddanych kontroli bardzo ogra-
niczonej. Wystarczy przecież sięgnąć choć-
by do klasycznej „Teorii demokracji” Gio-
vanniego Sartoriego, by dostrzec, że nad-
miar władzy w rękach sędziów może być
jednym z najgorszych i najtrudniejszych
do przełamania rodzajów tyranii.

Federalizacja może ponieść klęskę

W Polsce dość często można się spotkać
z poglądem, że kierunek europejskiej in-
tegracji jest zasadniczo przesądzony: jest

nim jej liniowy rozwój w kierunku coraz
ściślejszej unii z federalnym finałem. Jest
to jakoby kwestią czasu i pewnych szcze-
gółów taktycznych. Słuchając jednak za-
chodnioeuropejskich polityków i intelek-
tualistów wypowiadających się na ten
sam temat odnosi się wrażenie, że znaczna
część polskich decydentów i liderów opinii
ze zdumiewającą łatwością przeszła do
porządku dziennego nad złożeniem pol-
skiej suwerenności na ołtarzu zjednoczonej
Europy. Jak i z podobną lekkością przyjęła
za oczywisty sukces gigantycznego i pie-
kielnie złożonego przedsięwzięcia o wysoce
niepewnym i obarczonym wieloma fun-
damentalnymi dylematami charakterze. 

Niezależnie od tego co sądzimy o idei
europejskiego państwa federalnego, po-
winno być jasnym memento, że – patrząc
z długiej perspektywy historycznej – wiele
tego rodzaju przedsięwzięć zakończyło
się klęską na różnych etapach przygoto-
wania i realizacji. Wiele było też politycz-
nych efemeryd, tworów dziwacznych
i krótkotrwałych. Mówiąc krótko: tak jak
nie ma żadnej prostej linearności w his-
torii, tak nie ma nic oczywistego w ma-
rzeniach o Stanach Zjednoczonych Europy.
Budowa kontynentalnej skali federacji
czy imperium to olbrzymi wysiłek i dia-
belnie zawiłe równanie z bardzo wieloma
niewiadomymi. Zresztą sama tylko historia
integracji europejskiej dobrze zaświadcza
o roli niepewności i zaskoczenia w pla-
nowaniu wielkich przedsięwzięć politycz-
nych. Budowa kontynentalnego państwa
może się więc udać, ale może też ponieść
fiasko – obarczone w dodatku ogromnymi
kosztami dla wszystkich zaangażowanych.
W szczególności takie cechy (moim zda-
niem: błędy) konstrukcyjne, jak osłabianie
członkowskich państw narodowych bez
jasnej alternatywy i prowadzenie federa-
lizacji w zaciszu gabinetów – potęgują
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ryzyko i czynią integrację europejską pro-
cesem wysoce wywrotnym, podatnym na
załamanie. Bunt narodów przeciwko „kno-
waniom eurokratów”, gdy dotrze do kra-
jowych opinii publicznych skala zmian
dokonanych gdzieś w brukselskich poko-
jach, przez nie do końca nawet wiadomo
kogo – wydaje się już majaczyć na hory-
zoncie. Kontynuacja tendencji dokony-
wania gabinetowych przełomów ustrojo-
wych, dotykających blisko pół miliarda
ludzi, z pewnością to ryzyko zwiększy.

Jednocześnie integracja europejska
pozostaje ogromną wartością dla Polski.
Tak ze względów geopolitycznych (pokój
na kontynencie, spętanie Niemiec, unijna
tarcza dla szeregu polskich interesów,
podwyższenie statusu państwa na arenie
międzynarodowej), jak i gospodarczych.
Mamy jednak nową Unię, w której z jednej
strony coraz więcej jest z koncertu mo-
carstw i egoizmów narodowych w wydaniu
potęg zachodniej części kontynentu, z dru-
giej – coraz więcej władzy Brukseli kosztem
suwerenności państw członkowskich.
Wszystko w warunkach umierającego li-
beralnego porządku międzynarodowego
i wszechstronnych turbulencji z tym zwią-
zanych. A także ostrej i pogłębiającej się

polaryzacji dzielącej poszczególne społe-
czeństwa, ale przecież także Europę jako
całość, z jej wciąż dominującymi głównym
nurtem elit coraz bardziej lękającym się
kolejnych fal kontestujących go „popu-
listów”. 

Fatalna polityka unijna PiS…

Oba główne modele polskiej polityki eu-
ropejskiej rażą w tej sytuacji anachroniz-
mem. Skutki polityki PiS widzimy: to
marginalizacja Polski w UE, a ostatnio –
po części za sprawą własnej nieudolności
i awanturnictwa, po części w wyniku ze
zderzenia z ekspansją kompetencyjną
TSUE i KE – spozycjonowanie kraju jako
europejskiego chłopca do bicia, zbierają-
cego razy za wszystkich. To ostry konflikt
z głównym nurtem europejskim i wzrost
nastrojów eurosceptycznych w kraju, es-
kalowany przez PiS z braku lepszego po-
mysłu na rozwiązanie sporów z Brukselą.
Wszystko w warunkach wyraźnego lek-
ceważenia dyplomacji (jeśli nie pogardy
dla niej) jako narzędzia politycznego, ni-
skiej aktywności w polityce unijnej, ską-
dinąd silnie zorientowanej na cele wy-
borczo-sondażowe, i polityki zagranicznej
mocno skoncentrowanej na relacjach z ad-
ministracją Donalda Trumpa. To ostatnie
lewarowało także pozycję Polski w UE –
do pewnego stopnia i do czasu. Skończyło
się wraz ze zmianą lokatora Białego Domu.
Po tym wydarzeniu PiS został ze słabą,
obciążoną sporym bagażem konfliktów
pozycją w Unii, bez efektywnych narzędzi
ani programu odbudowy pozycji we
Wspólnocie.

Znać tu również szerszy problem, od-
noszący się do europarlamentarnej grupy
Zjednoczonej Prawicy, czyli Europejskich
Konserwatystów i Reformatorów (EKR).
Po brexicie i wyjściu brytyjskich torysów
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uległa ona dalszej marginalizacji, ale może
jeszcze ważniejsze jest co innego. Miano-
wicie, odwołując się do eurorealizmu,
„Europy ojczyzn” i umiarkowania w inte-
gracji, formacja ta nie zdołała przez lata
wypracować jasnej alternatywy dla unij-
nego mainstreamu, który kontestowała.
Z czasem nabierała coraz bardziej euros-
ceptycznej treści. Symbolem EKR mogą
być właśnie torysi pod przewodem Davida
Camerona, inicjującego ze względów wy-
borczo-marketingowych referendum ws.
wyjścia z UE, a następnie padający ofiarą
własnego kombinatorstwa, ze szkodą dla
wszystkich. I z finałem w postaci wyjścia
z Wielkiej Brytanii z Unii, a partii z grupy
w europarlamencie, co poważnie ją osłabiło. 

PiS jest w pewnym sensie podobny.
Kontestuje główny nurt, ale własnej wizji
nie przedstawia, bo jej nie ma. Jedno-
cześnie zgadzając się (czynnie lub biernie)
na kolejne postępy integracji, z całą wyżej
opisywaną problematycznością kształtu,
jaki przybiera ona w ostatnich latach,
łącznie z uwspólnieniem długów, polityką
klimatyczną czy unijnymi inicjatywami
obronnymi. Gdy sprawy przybierają nie-
korzystny dla Polski obrót i zachodzą za
daleko, by je odwrócić – ostro protestuje
i „broni suwerenności”. To w dużej mierze
publicystyka, nie polityka. W przyszłości
– prawdopodobny materiał na dalszą es-
kalację konfliktów z europejskim głównym
nurtem i dalszy wzrost eurosceptycyzmu
w kraju.

…i pomysły opozycji

Główną alternatywą polityczną jest w na-
szym kraju centrolewicowa opozycja z PO
na czele. Jedyną czytelną myślą co do
Polski w UE jest w jej wydaniu odsunięcie
PiS od władzy i powrót do „płynięcia
w głównym nurcie polityki europejskiej”.

Do dyplomacji realizowanej w latach
2007-15. To w zasadzie jeszcze jedna
wersja nostalgicznej publicystyki wzdy-
chającej do przeszłości, do której nie ma
powrotu. Niezależnie jak oceniać politykę
unijną Polski w czasach rządów PO-PSL,
tamtej UE, jak mówiliśmy, już nie ma.
Powtarzanie haseł o trzymaniu się głów-
nego nurtu można traktować albo jako
czysty marketing polityczny, albo jako
zapowiedź nadmiernej miękkości w my-
śleniu i działaniu. W nowych warunkach
polska mainstreamowość musiałaby ozna-
czać zgodę na modyfikacje ustroju RP
przez TSUE i KE, na protekcjonistyczne
regulacje służące gospodarkom zachod-
nioeuropejskim, na potencjalnie niszczącą
dla naszej energetyki politykę klimatyczną.
Napotykałaby też ona na dość niebagatelny
problem znalezienia desygnatu owego
głównego nurtu. Czy jest on dziś w Bru-
kseli, wraz z tą częścią elit, która z urzę-
dowym hurraoptymizmem realizuje fe-
deralistyczne pomysły bez pytania naro-
dów o zdanie? Czy w Berlinie, blokującym
najbardziej ambitne projekty integracyjne
i forsującym na każdym kroku swoje in-
teresy narodowe? Może w Paryżu, zabie-
gającym o sfederalizowane w oparciu
o wąskie grono państw „twarde jądro”
w unii wielu prędkości, a swoją drogą
również wysuwającym na pierwszy plan
francuską rację stanu, nietożsamą przecież
z niemiecką? Powrót do głównego nurtu
unijnego to nie plan, a zaklęcie. Podszyte,
oprócz oczywistego motywu walki o wła-
dzę, brakiem realnej wizji, ogromną dawką
euronaiwności i tęsknoty za bezpowrotnie
minioną przeszłością. Oraz, chwilami,
działaniem wbrew oczywistym interesom
Polski, jak w sytuacji wsparcia dla ode-
brania krajowi funduszy z programu gos-
podarczej odbudowy po kryzysie związa-
nym z pandemią.
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Jedyne wyjście: euroaktywizm

Tym dwóm szkodliwym anachronizmom
warto przeciwstawić euroaktywizm. Wy-
chodzący od afirmacji integracji, ale z po-
zycji realistycznych. A więc rozumiejący,
że UE jest nie tylko platformą współpracy,
ale też areną walki kilkudziesięciu egoiz-
mów narodowych. Z potrzebą efektywnego
odnalezienia się w obu wymiarach unij-
nego życia. Widzący korzyści z dalszej in-
tegracji, ale też zagrożenia z prowadzenia
jej w tak arbitralny i gabinetowy sposób,
jaki w ostatnich latach możemy zaobser-
wować. Wychodzący z pozycji narodowej
dumy, ale i zrozumienia, że w realiach
coraz bardziej anarchicznego świata
z pierwszoplanową rolą takich kolosów
jak Chiny i Stany Zjednoczone, europejska
„jedność w różnorodności” jest po prostu
konieczną ochroną przed degradacją.
A także wyborem cywilizacyjnym – na
rzecz europejskiej wersji cywilizacji za-
chodniej. Pojmującym, że owa jedność
w różnorodności raz dana – w postaci
UE, ze wszystkimi jej wadami i zaletami –
wymaga pielęgnacji. Ale też oswojenia
i opanowania: tak mentalnego, jak i w co-
dziennej, żmudnej pracy politycznej, in-
telektualnej i urzędniczej. 

To ostatnie jest szczególnie mało efek-
towne i trudno sprzedawalne wyborczo,
ale niezbędne, jeśli Polska nie ma wciąż
przegrywać kolejnych unijnych sporów,
ciągle zaskoczona pojawiającymi się w Bru-
kseli pomysłami i projektami. Z elitami
wiecznie lamentującymi (względnie uda-
jącymi, że nic się nie stało) po szkodzie.
Po raz kolejny wracamy więc do pilnej
konieczności nadrobienia największego
zaniechania ostatnich 30. – a w pewnym
sensie ostatnich kilkuset – lat: budowy
sprawnego, nowoczesnego państwa. Tak
w sensie instytucjonalnym, kadrowym,

jak i wspólnotowym. Skuteczna polityka
w Unii zwyczajnie nie może się bez niego
obyć, od poziomu wspólnej detekcji szans
i zagrożeń, poprzez sztab kompetentnych
analityków i urzędników, aż po efektywne
horyzontalne planowanie, koordynację
i ewaluację polityk. 

Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się,
aby dla euroaktywizmu istniała sensowna
alternatywa. W każdym razie nie dopóki
UE istnieje, a Polska pozostaje jej człon-
kiem. Niezależnie od tego, która partia
rządzi, główne problemy pozostają te
same. Polska jest jednocześnie jednym
z największym beneficjentów, rozszerzenia
i jednym z krajów najwięcej tracących na
nowych trendach w Unii. Jest zbyt mała,
by grać w jednej lidze z Niemcami i Fran-
cją, i zbyt duża, by tylko odbierać polecenia
z Brukseli. Nie dysponuje naturalną siecią
sojuszy umożliwiającą tworzenie mniej-
szości blokującej, a w wielu sprawach
bardzo jej potrzebuje. Skala wyzwań dalece
przekracza zdolności jej elity politycznej
w obecnym kształcie – i szybko rośnie.
I można by tak dłużej.

Patrząc na chłodno, Polska nie wydaje
się mieć innego wyjścia niż prowadzenie
bardzo aktywnej polityki unijnej. Oparta
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na perspektywicznie szkolonej i zarzą-
dzanej profesjonalnej kadrze, wielowa-
riantowym planowaniu, maksymalizacji
zdolności koalicyjnych, wielopłaszczyz-
nowym i wieloetapowym lobbingu swoich
interesów narodowych. Na podejściu pro-
aktywnym i antycypacyjnym. To warunki
banalne – wszystkie poważne państwa
spełniają je od dawna. A jednocześnie
trudne w polskich warunkach politycznych
i intelektualnych. Nie ma jednak powodu,
by myśleć o nich jako o niewykonalnych.
Są w zasadzie koniecznością: tylko po ich
spełnieniu Polska może naprawdę wygrać
swoją przyszłość w Unii. Nieprzypadkowo
zresztą, jak sądzę, w niedawnym prze-
mówieniu premiera Morawieckiego w PE
wyraźnie pobrzmiewał właśnie euroak-
tywizm. Podobnie ostatnie lata rządów
PO cechowało stopniowe nasycanie ideami

euroaktywistycznymi, kosztem bezrefle-
ksyjnego euroentuzjazmu. 

Jest o co walczyć. Polska ma w UE do
odegrania cały szereg ważnych ról. Po
pierwsze, rolę moderatora, a nawet współ-
kreatora systemu europejskiego, a nie
tylko jego odbiorcy. Po drugie, rolę ha-
mulcowego szkodliwych zapędów części
elit unijnych, grożących wywróceniem
części lub całości integracji. Po trzecie,
rolę współtwórcy alternatywnej wizji roz-
woju Unii. Po czwarte, rolę rzecznika in-
teresów Europy Środkowo-Wschodniej.
Po piąte, rolę państwa frontowego, strze-
gącego granic Unii i należycie to dyskon-
tującego. Znów: to tylko kilka przykładów. 

Krótko mówiąc: Polskę w Unii Euro-
pejskiej trzeba wymyślić na nowo. I eu-
roaktywizm jest tu najlepszą – i w zasadzie
konieczną – ramą myślenia i działania.
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Przeprowadziłem ankietę wśród moich
studentów uczestniczących w zajęciach
z integracji europejskiej. Pytanie brzmiało:
jaki kształt przyszłej Europy byłby naj-
lepszy dla Polski. Niemal wszyscy odpo-
wiedzieli – federacja. Z kolei dominującą
narracją naszych polityków jest opowieść
o Europie Ojczyzn. Celowo piszę „polity-
ków”, bez wskazywania na partie, bo na
przykład Donald Tusk w swojej rozmowie
z Anne Applebaum („Wybór”) jak złego
unika wsparcia federalizacji Europy. No
bo, powiada Tusk, czy można sobie wy-
obrazić kibiców skandujących „Europa…
żółto-niebiescy?”. W istocie jednak politycy
mainstreamu nie chcą mówić o federali-
zacji Europy, obawiając się, że wyborcy
tego zwyczajnie nie zaakceptują.

Pełzająca federalizacja

Z drugiej strony ogromna większość elit
europejskich chce federalizacji. Co więcej
taką pełzającą federalizację wprowadza.
Awantura polskiego (nie tylko) rządu

z TSUE jest w istocie kłótnią o federali-
zację. Jeżeli bowiem uznajemy nadrzęd-
ność wyroków Trybunału wobec sądow-
nictwa krajowego, to już jedną nogą jes-
teśmy w federacji. Skądinąd mamy wręcz
federacyjną stonogę, bowiem najsilniej-
szym narzędziem federalizacyjnym jest
przecież wspólna waluta i Europejski
Bank Centralny. Rolę czynnika tworzącego
europejską federację odgrywają również
kompetencje wyłączne Komisji Europej-
skiej, takie jak jednolita europejska służba
celna. No i oczywiście Parlament Euro-
pejski – co prawda wciąż jeszcze wybierany
wedle ordynacji państwowych, ale po-
dzielony na grupy polityczne idące w po-
przek podziałów państwowych, a czasami
wręcz dzielące posłów z jednej partii po-
między różne frakcje.

Na linii rozciągającej się od umowy
międzynarodowej po ścisłą federację Unia
jest wciąż na poziomie instytucji o cha-
rakterze konfederacyjnym, ale krok po
kroku przesuwa się stronę federacyjnego
superpaństwa. 

jerzy mArek NOwAkOwSki
Historyk, dyplomata. Był m.in. dyrektorem Ośrodka Studiów
Międzynarodowych Senatu, podsekretarzem stanu i głównym
doradcą ds. zagranicznych w rządzie premiera Buzka, zastępcą
redaktora naczelnego tygodnika „Wprost”. Ostatnio ambasador RP
w Rydze i Erywaniu. 

Europa stoi przed wyborem. Albo stanie się polem rozgrywki mocarstw,
tak jak dzieje się obecnie z Afryką i – częściowo – z Ameryką Południową,
albo zbuduje rzeczywistą jedność, wyrażającą się nie tylko w jednolitym
rynku, ale we wspólnej polityce zagranicznej i obronnej

Piąte mocarstwo. europejski federalizm
jako idea konserwatywna



Unia jest w jakiejś mierze lustrzanym
odbiciem Stanów Zjednoczonych Ameryki.
USA to bez wątpienia federacja, ale w dzie-
dzinie wewnętrznej organizacji prawnej
poszczególne stany Ameryki dysponują
często większą swobodą niż państwa eu-
ropejskie. Z kolei, gdy patrzymy na politykę
zagraniczną czy obronną, to Stany Zjed-
noczone są monolitem, a Europa pozostaje
mgławicą krajów o mocno podzielonych
interesach.

Europa ma jeszcze jeden kłopot, wy-
artykułowany, choć nie wprost, przez Do-
nalda Tuska. Jest nim zbiorowisko tra-
dycyjnych nacjonalizmów. Przecież już
projekt Konstytucji dla Europy upadł
w referendach we Francji i Holandii
w roku 2005, bardzo wyraźną większością
głosów. Rozziew pomiędzy dążeniami elit
politycznych i opinią obywateli sprawił,
że federalizacja jest wprowadzana tylnymi
drzwiami, a ruchy nacjonalistyczne i po-
pulistyczne, czując, że może to być paliwo
polityczne, każdy przejaw federalizmu
śledzą i piętnują. Zapisanie dążenia do
federalizacji Europy w nowej umowie
koalicyjnej niemieckiego rządu jest w tym
kontekście ciekawym eksperymentem.
Zobaczymy wkrótce, czy nie napędzi to
wyborców populistom z AfD. Jeżeli nie,
to znaczy, że w wymiarze europejskim

warto ponownie rozpocząć dyskusję o fe-
deracji. Bo jedno jest pewne. Wprowa-
dzanie nowego systemu politycznego tyl-
nymi drzwiami skończy się masowym
sprzeciwem obywateli Unii i zagrozi jej
całkowitym rozpadem.

Przebudzenie w nowym świecie

Jeszcze kilkanaście lat temu, zapytany
o federalizację Europy, sam bym odpo-
wiedział zdecydowanym „nie”. Wydawało
się, że Unia rozumiana jako wspólnota
wartości i jednolity obszar gospodarczy
całkowicie wypełnia te zadania, które wy-
znaczyli jej Europejczycy, najpierw po-
wołując Wspólnotę Węgla i Stali, a potem
kolejne elementy Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej i w końcu Unii Europejskiej.
Mieliśmy strefę Schengen, wolny handel,
strefę euro. Do tego na stole leżały liczne
pomysły na dalsze rozszerzenie UE. Wresz-
cie – odbudowujące się po latach domi-
nacji sowieckiej poczucie tożsamości i su-
werenności państw dawnego bloku
wschodniego kazało być bardzo ostrożnym
ze wszystkimi pomysłami odbierającymi
symbolikę pełnej sprawczości i niepodle-
głości.

Dwie pierwsze dekady XXI stulecia
przyniosły jednak tak gwałtowną zmianę
światowej geopolityki, że pytanie o „pań-
stwo Europa” powinno wrócić do debaty
publicznej. Powtórzę – do debaty pub-
licznej. Spryciarska federalizacja Europy
tylnymi drzwiami, wprowadzana od lat,
jest bowiem najlepszą receptą na samo-
bójstwo polityczne naszego kontynentu. 

Na czym polega owa geopolityczna
zmiana? Przecież zwyczajni Europejczycy,
niczym mieszkańcy starożytnego Rzymu
w 476 r., którzy położyli się spać w staro-
żytności, a obudzili w średniowieczu,
wiodą swoje życie, tak jak wiedli.
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Pierwszym sygnałem niech będzie dla
nas porównanie początku XX i XXI wieku.
Przed stuleciem także światem w istocie
rządził koncert mocarstw. Ale wszystkie
one (Wielka Brytania, Niemcy, Francja,
nawet Rosja carów) wywodziły się z ro-
dziny państw europejskich. Europejska
wojna domowa, jaką z perspektywy Chin
czy Indii była I wojna światowa, stała się
konfliktem globalnym dlatego, że jej
uczestnicy byli motorami polityki w skali
światowej. Po roku 1918 globalna geopo-
lityka zmieniła się o tyle, że do grona de-
cydentów dołączyły Stany Zjednoczone,

wcześniej samodzielnie izolujące się od
udziału w koncercie mocarstw i pilnujące
tylko swojej dominującej roli w obu Ame-
rykach. Z kolei Rosja po rewolucji bol-
szewickiej zaczęła grawitować w stronę
euroazjatyzmu, oddalając się cywilizacyjnie
od Europy. Niemniej można uznać, że
nadal koncert mocarstw odbywał się w ra-
mach wyznaczonych przez cywilizację eu-
ropejską i jej bliższych (lub oddalających
się) kuzynów.

Sytuacja w początku XXI stulecia jest
całkowicie odmienna. Po krótkim okresie
pax americana weszliśmy w epokę zde-
rzenia mocarstw-cywilizacji. Zarówno
analizy możliwości obronnych (i ofen-
sywnych) poszczególnych państw, jak

wskaźniki PKB dowodzą, że główna oś
światowej polityki oddaliła się od Europy
w kierunku Indo-Pacyfiku. Cztery najsil-
niejsze wojskowo państwa świata to USA,
Rosja, Chiny i Indie. Cztery największe
gospodarki świata to USA, Chiny, Japonia
i Indie. Jeszcze w ostatniej dekadzie XX
wieku wśród najpotężniejszych gospo-
darczo i militarnie państw były Francja,
Wielka Brytania i Niemcy. Teraz odnaj-
dziemy je jeszcze w pierwszej dziesiątce
najsilniejszych krajów, ale z roku na rok
ich pozycja w rankingu światowym słabnie.
Bardzo podobnie wyglądają także staty-
styki dotyczące demografii. Z czasów
szkolnych pamiętam, że Polska była kra-
jem ludniejszym od Etiopii czy Egiptu.
Żadne z państw afrykańskich nie było
ludniejsze od Francji czy Włoch. Dzisiaj
Etiopia czy Egipt to setki milionów miesz-
kańców. A to i tak niewiele w porównaniu
do gigantów indopacyficznych: Chin, Indii
czy Indonezji.

Potęga „państwa Europa”

Zupełnie inaczej wyglądają statystyki, kie-
dy zamiast Francji lub Niemiec weźmiemy
pod uwagę kategorię „Europa”. Nawet
bez Wielkiej Brytanii Stary Kontynent
jest największą gospodarką globu i siłą
militarną mniej więcej równorzędną Chi-
nom. Statystycznie – gdyż rozdrobnione
armie europejskie i rozdęte budżety utrzy-
mujące stada brzuchatych pułkowników
w 27 sztabach nie gwarantują Europie
efektywnej obrony. Ale technologicznie
Europa ustępuje tylko Stanom Zjedno-
czonym. Podobnie europejski budżet
obronny (w sumie) jest drugim w skali
globu. Europejski wspólny rynek pozostaje
najbardziej efektywnym projektem inte-
gracji ekonomicznej na świecie. Nawet
w kategoriach demograficznych Europa
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jest większa od USA, nie mówiąc o Rosji.
W końcu, gdy idzie o to, czy Europę (Unię
Europejską) można uznać za jedną cywi-
lizację, to zarówno wspólne korzenie
chrześcijańskie, jak i budujące poczucie
wspólnoty elit programy typu Erasmus,
czy nowe projekty o charakterze ideolo-
gicznym (Nowy Zielony Ład) pozwalają
sądzić, że jako jedna cywilizacja Europa
jest bardziej jednolita od Chin czy Indii.

Mówiąc najkrócej: Europa stoi przed
wyborem. Albo stanie się polem rozgrywki
mocarstw, tak jak dzieje się obecnie z Af-
ryką i – częściowo – z Ameryką Połu-
dniową, albo zbuduje rzeczywistą jedność
europejską, wyrażającą się nie tylko w jed-
nolitym rynku, ale we wspólnej polityce
zagranicznej i obronnej. Rzeczywistość
polityczna ma charakter dynamiczny, więc
stwierdzenie, iż „chcemy, żeby było tak,
jak było” nie ma w polityce racji bytu.
Europa stoi przed wyborem w istocie ze-
rojedynkowym: albo pogłębia integrację,
albo popadnie w szybki proces entropii.
Wersja, która wydawała mi się najbardziej
prawdopodobna, czyli Europa Karolińska
(Francja, Niemcy, Włochy, Beneluks),
pełniąca rolę regionalnego półmocarstwa
z obszarem swoich wpływów w pozostałej
części Unii Europejskiej, może być tylko

bytem przejściowym. Poziom napięć po-
między rzeczywistymi mocarstwami i zja-
wiska kryzysowe w gospodarce są na tyle
silne, że kwestią czasu jest zjawisko opi-
sane kiedyś przez Cata-Mackiewicza po
roku 1945, czyli likwidacja półmocarstw
przez mocarstwa. Brytyjczycy czy Francuzi
wychodzili w końcu z II wojny światowej
jako zwycięzcy, panowali nad wielkimi
imperiami kolonialnymi, a w czasie kry-
zysu sueskiego ledwie 10 lat po wojnie
zostali sprowadzeni do roli państw śred-
nich całkowicie podporządkowanych su-
permocarstwom. Próby budowania włas-
nych przyczółków przez Chiny (16+1, Gre-
cja etc.) Rosję (polityka gazowa, Serbia,
wyłuskiwanie Turcji z NATO) czy Stany
Zjednoczone (najpierw Trójmorze Trumpa
a potem duet z Niemcami ekipy Bidena)
nie pozostawiają wątpliwości, że każde
osłabienie europejskiej integracji uruchomi
procesy dezintegracji, aż do pełnego roz-
padu jedności europejskiej.

Jeden z moich przyjaciół twierdzi, że
dla dzisiejszych kilkulatków najbardziej
perspektywicznym kierunkiem studiów
będzie historia sztuki, bo w niedalekiej
przyszłości Europa zmieni się w jedno
wielkie muzeum. Bardzo podobne głosy
padły też podczas debaty o obronie euro-
pejskiej zorganizowanej niedawno przez
Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie. Z drugiej
strony demografowie przestrzegają przed
wyludnianiem się Europy, a właściwie
przed zmianą kompozycji etnicznej po-
przez wymieranie Europejczyków i napływ
migrantów z przeludnionej Afryki Sub-
saharyjskiej. 

I trzeba pamiętać, że tempo zmian we
współczesnym świecie jest takie, iż czter-
dziestolatek nie może spokojnie słuchać
tych prognoz z ironicznym uśmiechem,
że jego to nie dotyczy. Otóż dotyczy. Za-
równo zagrożenia, jak i szanse związane
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z naszym życiem w Europie będą się ma-
terializować tu i teraz. Wystarczy uświa-
domić sobie, że telefony komórkowe po-
jawiły się – jako ciekawostka i luksus –
niespełna 30 lat temu. Dziś bez smartfona
nie wykona się wielu podstawowych czyn-
ności życiowych. 

Co możemy zyskać na federalizacji?

Równocześnie świadomość i preferencje
społeczne zmieniają się dużo wolniej niż
rzeczywistość wokół nas. Mówiąc o ko-
nieczności federalizacji Europy czy po-
wołania „państwa Europa”, musimy brać
pod uwagę rozwierające się nożyce potrzeb
i świadomości. Lubimy swój styl, życia,
swoje patriotyzmy lub nacjonalizmy, jes-
teśmy dumni z rzeczy, które okazują się
kulą u nogi, a nie przedmiotem dumy.
Skoro zarówno polityka, czyli koncert
mocarstw, jak bezpieczeństwo – czyli gi-
gantyczny i kosztowny postęp technolo-
giczny oraz przenoszenie się narzędzi woj-
ny do kosmosu – skłaniają nas do pat-
rzenia na Europę jako całość. Skoro za-
grożenia migracyjne czy ekologiczne nie
honorują granic państwowych; skoro dla
naszych dzieci Barcelona bywa położona
bliżej niż Kołobrzeg (tak w sensie tech-
nicznym – długości podróży – jak i men-
talnym) – wypada zastanowić się nad
sposobem argumentacji i wprowadzenia
do świadomości pojęcia europejskości. 

Mam wrażenie, że fala populistycznego
wzmożenia i eksploatowania narodowych
odrębności powoli opada. Deklaracja no-
wego rządu Niemiec, że celem integracji
europejskiej powinno być „federalne, eu-
ropejskie państwo związkowe, zorgani-
zowane zgodnie z zasadą subsydiarności
i proporcjonalności oraz kartą praw pod-
stawowych” jako podstawami funkcjono-
wania jest krokiem odważnym i otwiera-

jącym debatę o przyszłości. Reakcja rzą-
dzących w Polsce, chyba rzeczywiście
przekonanych, że „Niemcy chcą budować
IV Rzeszę”, dowodzi kompletnego ode-
rwania od realiów. Niemcy sami nie zdo-
łają udźwignąć ciężaru zmian. A możliwie
najbardziej zjednoczona Europa jest prze-
de wszystkim w interesie państw takich
jak Polska. 

Nie było przypadkiem, że 2005 roku
w referendum dotyczącym konstytucji
europejskiej (powtórzę: przegranym w Ho-
landii i Francji) ponad 70% Hiszpanów
opowiedziało się za jednolitą Europą.
Właśnie państwa średnie, takie jak Hisz-
pania i Polska, na federalizacji mogą naj-
więcej zyskać. Bo zgodnie z zasadą pro-
porcjonalności nasz głos będzie bardziej
znaczący – trochę tak jak było to w trak-
tacie z Nicei – a równocześnie będąc pań-
stwami granicznymi Europy, pozbędziemy
się części zobowiązań wynikających z tego
położenia. 

W Polsce jesteśmy coraz zamożniejsi,
coraz bliżsi europejskiej średniej. Aby
czuć się w Europie jak u siebie w domu,
potrzebujemy wyjścia z pułapki państwa
taniej siły roboczej i stref ekonomicznych
przyjaznych inwestorom, skoku mental-
nego do roli kraju, który potrafi być in-
nowacyjny i będzie umiał przekonać part-
nerów do swoich politycznych priorytetów.
Bo jeżeli Europa pójdzie w stronę fede-
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ralizacji, to nie będzie znaczyło, że państwa
zanikną. Każdy kto miał okazję odwiedzić
Teksas czy – powiedzmy – Georgię, wie,
że w Stanach Zjednoczonych, które z War-
szawy nader często postrzegamy jako pań-
stwo unitarne, lokalności i różnice prawne
są ogromne. A w Europie na te naturalne
odmienności nałoży się jeszcze poczucie
narodowe. 

Idea federacji jest konserwatywna

Durna opowieść o niemiecko-gejowskiej
inwazji na polskie dzieci, blokująca jaką-
kolwiek debatę o przyszłości Europy w Pol-
sce, nie ma realnych podstaw. Zamiast
postawy siedzącego w kącie dzieciaka wo-
łającego „nie, bo nie!” konieczne jest od-
ważne wyjście do rozmowy o tym, jakiej
Europy chcemy. Europy – a nie państewek
w Europie. 

Świat XXI wieku jest wysoce nieprzy-
jazny tradycjonalistom. Ale jest światem
wyobrażonym nowego konserwatyzmu.
Europa, żeby zacząć się realnie jednoczyć
(będzie to długi proces), potrzebuje wspól-
noty wartości. Zaś mądry konserwatyzm
jest zdolnością do zachowania najważ-
niejszych wartości i przystosowania ich
do nowej formy. Zielony Ład jest przecież

z ducha konserwatywny. Zakłada ochronę
dziedzictwa, które zastaliśmy i przekazanie
go kolejnym pokoleniom. Zakłada prymat
„być” nad „mieć”, symbolizowanym przez
łapczywą, supermarketową konsumpcję.
Jedność europejska jest także z ducha
konserwatywna, bo od czasów wczesnego
średniowiecza mieliśmy w Europie nieu-
stanne poszukiwanie jedności. Pierwszy
zanegował je Iwan Groźny mianując się
carem-imperatorem (bo wcześniej był tyl-
ko jeden cesarz – rzymski, choć jego wła-
dza była iluzoryczna). Później rewolucjo-
nista – Napoleon połączył ideę imperium
z narodem (Cesarz Francuzów). Ale prze-
cież obaj  nie należą do panteonu boha-
terów konserwatywnych.

Europa federalna może, i powinna
być celem konserwatystów. Jeżeli nie
chcemy by nasz kontynent w pokoleniu
naszych wnuków stał się skansenem albo
Afryką bis, jeżeli chcemy by to co uważamy
za fundament naszej tożsamości, czyli
personalizm, wolność, ochrona słabszych,
państwo prawa przetrwały do kolejnego
stulecia to nie mamy wyjścia, musimy
się pozbierać – brzydko mówiąc – do
kupy i znaleźć najmniejszy wspólny mia-
nownik pozwalający Europie występować
jako piąte mocarstwo współczesnego świata. 
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Pora porozmawiać o polskiej doktrynie
polityki unijnej. Nie jestem specjalistą od
Unii Europejskiej, ale wiem co nieco
o tym, jak budowano inną unię – tę ame-
rykańską. Dlatego koncepcyjnie stawiam
trzy tezy do dyskusji. 

Pierwsza teza: konstrukt, który jest
budowany na naszym kontynencie, to
wcale nie są Stany Zjednoczone Europy. 

Proszę mieć ten punkt cały czas w gło-
wie czytając poniższy tekst. Kiedy piszę
o „Stanach Zjednoczonych Europy”, wcale
nie chodziło mi o konstrukt europejskiego,
scentralizowanego superpaństwa. Mam
na myśli rzeczywiście federalną strukturę.
Taka federalna Europa tam, gdzie ma to
sens (a takich obszarów jest coraz więcej)
działa ze wspólną siłą, mocniej zintegro-
wana. Ale w innych obszarach szanuje
odrębność państw członkowskich. 

Druga teza: gdyby faktycznie budo-
wano Stany Zjednoczone Europy, to może
wcale nie byłoby to dla Polski takie złe. 

Trzecia teza: może zamiast powtarzać
w kółko frazes o „Europie Narodów” (pięk-
ny, ale trudny do zrealizowania, a do tego
niekonkretny) zagrajmy w inną grę: Polski

jako rzecznika autentycznych Stanów
Zjednoczonych Europy. 

To skomplikowane zadanie, wymaga-
jące sporej pracy w głowach polskich de-
cydentów. Potrzebna byłaby też zmiana
tego, jak postrzegana jest Warszawa w in-
nych europejskich stolicach. Ale miny po-
lityków z tych stolic byłby bezcenne, gdyby
Polska z punktu widzenia swojego interesu
narodowego stała się rzecznikiem ściślej-
szej integracji. Z pewnością ograniczyłoby
to możliwość traktowania jej jako „chłopca
do bicia”. 

Wspólny dług nie zbuduje nam
Stanów Zjednoczonych Europy

Zacznijmy od początku – nie jesteśmy
w żadnym hamiltonowskim momencie
Europy. Popularne w kręgach publicy-
styczno-eksperckich hasło brzmi mniej
więcej tak: w Ameryce udało się połączyć
stany w jedno państwo federalne dzięki
wspólnemu długowi. Nic bowiem nie
wiąże tak mocno, jak wspólny kredyt. Au-
torem tego rozwiązania miał być pierwszy
sekretarz skarbu w administracji Jerzego

kUBA GąSiOrOwSki
Doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu historii amerykańskiej
myśli prawno-politycznej. Autor książki „Projekt Ameryka” o tym jak
rodziła się amerykańska unia

Zamiast powtarzać w kółko frazes o „Europie Narodów” zagrajmy w inną
grę: Polski jako rzecznika autentycznych Stanów Zjednoczonych Europy

zagrajmy w Stany zjednoczone europy po
naszemu. Polska doktryna Hamiltona



Waszyngtona, czyli Alexander Hamilton.
Stąd „moment hamiltonowski”. Tyle że
nawet Ameryka nie miała hamiltonow-
skiego momentu.

Najnowsze badania historyczne w USA
pokazują, że dla Hamiltona cel wspólnego
długu był zupełnie inny. Chciał, żeby ob-
ligacje emitowane przez rząd świeżo po-
wstałego państwa wykupili najzamożniejsi
obywatele. W ten sposób mieli związać
swoje interesy z bytem nowego kraju i dla
własnej korzyści pieniędzmi oraz wpły-
wami wspierać jego istnienie. Była to
zresztą powtórka z manewru, jaki w Wiel-
kiej Brytanii zastosował premier Robert
Walpole. Sprawa jest współcześnie nie
do powtórzenia, w sytuacji, gdy dług pub-
liczny wykupują teraz przede wszystkim
instytucjonalni, bezosobowi gracze, a nie
obywatele.

Swoją koncepcję federalnego długu
Hamilton wyłożył w 1790 r. w Pierwszym
Raporcie o Długu Publicznym, jaki przy-
gotował dla Kongresu. Budowa siatki
przyjaciół rządu wymieniana jest tam na
pierwszym miejscu wśród celów długu.
Hamilton wskazał, że „najbardziej oświe-
conymi przyjaciółmi dobrego rządu są ci,
których oczekiwania są największe”. I dalej
pisze, że „uzasadnienie i zachowanie za-
ufania” tych ludzi w pierwszej kolejności
stoi za powołaniem długu publicznego
wspólnego dla wszystkich stanów. Z kolei

„ściślejsze scementowanie unii stanów”
pojawia się dopiero na piątej pozycji. 

Wspólny amerykański dług został
zresztą spłacony przez prezydenta Andrew
Jacksona jeszcze w pierwszej połowie XIX
wieku. Tymczasem Jackson był jednym
z najbardziej zagorzałych obrońców ame-
rykańskiej unii. Gdyby uważał, że dług
ma cokolwiek wspólnego z jej istnieniem,
nie omieszkałby go utrzymać. Dla Jacksona
każdą ideologiczną sprawę można było
nagiąć, jeśli było to w interesie unii. 

Jaki konstrukt moglibyśmy nazwać
Stanami Zjednoczonymi Europy?

To co napisałem wcześniej, wcale nie zna-
czy, że Hamilton nie był jednym z mózgów
powstania amerykańskiej federacji. James
Madison dał Stanom konstytucję, a Ale-
xander Hamilton wraz ze swoją partią
federalistyczną dał im faktyczne, widoczne
w praktyce podwaliny. Widział to Alexis
de Tocqueville, który zwracał uwagę
w O demokracji w Ameryce, że rządy
partii federalistycznej pozwoliły młodej
amerykańskiej unii okrzepnąć i przetrwać
okres początkowych perturbacji. Popatrz-
my więc przez pryzmat recept i pomysłów
Hamiltona, w jakich warunkach mogli-
byśmy mówić, że w Europie powstaje od-
powiednik Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki Północnej. 

Po pierwsze – powinna zaistnieć jakaś
forma wspólnej, energicznej władzy eu-
ropejskiej, kierującej się wspólnymi in-
teresami Unii (w sprawach objętych kom-
petencjami federalnymi, co podkreślam),
a nie jej poszczególnych członków. Jeśli
wspólne struktury nie będą realizować
wspólnych interesów, to spowoduje to
wyłącznie spory. Doskonale wiedział to
Alexander Hamilton, który pisał: „sprzecz-
ne z regułami sąsiedztwa regulacje nie-
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których Stanów, niezgodne z prawdziwym
duchem Unii, dały w różnych wypadkach
przyczynę dla […] skarg innych; i trzeba
się obawiać, że przykłady tego rodzaju,
jeśli nie zostaną poddane narodowej [tj.
federalnej – wyjaśnienie Autora] kontroli,
rozmnożą się i rozszerzą”. Czy zdanie to
nie brzmi jak żywcem wyjęte z opisu sy-
tuacji Unii Europejskiej?

Po drugie, wspólna unijna władza po-
winna mieć własne, bezpośrednie źródła
dochodu, niezależne od jej członków. Ha-
milton wyjaśniał w amerykańskim kon-
tekście, że władza bez własnych, nieza-
leżnych dochodów była i jest rządem
„tylko z nazwy”, na łasce i niełasce po-
szczególnych stanów.

Po trzecie, ta władza unijna powinna
mieć bezpośrednią, silną legitymację, po-
chodzącą od obywateli Unii Europejskiej.
W Listach Federalisty Alexander Hamil-
ton raz za razem wraca do wątku, że
sprawczość władz na poziomie federalnym,
związanie sentymentu obywateli z tą wła-
dzą, wymaga by była ona obecna w życiu
obywateli bezpośrednio, a nie tylko w spo-
sób zapośredniczony, przez stany. 

W Liście Federalisty nr 22 Hamilton
wprost dodaje jeszcze: „gmach Amery-
kańskiego Imperium musi spoczywać na
solidnej podstawie ZGODY LUDU. Stru-
mienie siły narodowej powinny wypływać
bezpośrednio z tej czystej oryginalnej fon-

tanny każdej prawowitej władzy”. Z kolei
w Notatkach o nowej konstytucji Hamil-
ton wyjaśnia, że „dobra administracja bę-
dzie sobie zjednywać ufność i afekt oby-
wateli i być może pozwoli uzyskać rządowi
więcej spójności niż oferuje (…) konstytucja
(…)”. 

Po co nam Stany Zjednoczone Europy

Polska to kraj z tradycjami unii, co wyni-
kało z wielkiej mądrości i zmysłu strate-
gicznego naszych przodków. Jak przeko-
nująco pisze brytyjski historyk Robert
Frost, w swojej oksfordzkiej historii unii
polsko-litewskiej: to nie zagrożenie ze
strony zakonu krzyżackiego popchnęło
Polskę do związku z Litwą. W ten sposób
Polska rozwiązała problem najazdów ze
strony… Litwy. Jeśli nie możesz kogoś
pokonać, spraw, żeby się do ciebie przy-
łączył. Ponadto, dzięki unii z Litwą Polska
uzyskała wzmocnienie swojej pozycji mię-
dzynarodowej, urosła z pozycji relatywnie
małego królestwa do poziomu sporego
państwa. Z dnia na dzień doszło do po-
większenia potencjału ludnościowego
i gospodarczego Polski, nastąpiło – jak
ujmował to Stanisław Cat-Mackiewicz –
wybicie Polski na wielkość. 

Dokonajmy teraz podobnego namysłu
i zastanówmy się, po co nam jest Unia
Europejska. Ponownie warto zaprzęgnąć
do pracy historię, jako naukę stosowaną
(tzw. „historię stosowaną”, którą propaguje
prof. Niall Ferguson na Stanfordzie i Har-
vardzie). 

Reguła Bocheńskiego

Przed II wojną światową Adolf Bocheński,
„wunderkind” polskiej myśli politycznej,
sformułował następującą zasadę: siła na-
rodu zależy od siły państwa, które dany
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naród reprezentuje. Nazwijmy tę myśl
„regułą Bocheńskiego”, do której jeszcze
wrócę dalej. 

W takim ujęciu pytanie brzmi, czy siła
narodu polskiego, jego znaczenie na arenie
międzynarodowej i zdolność do obrony
przed zagrożeniami zewnętrznymi będą
większe, jeśli będzie nas reprezentowało
wspólne federalne państwo europejskie?
Odpowiedź na to pytanie wydaje się po-
zytywna. 

We wspólnych sprawach (co podkre-
ślam – nie chodzi o sprawy, które w ukła-
dzie federalnym powinny być pozosta-
wione państwom członkowskim) oddzia-
ływanie krajów europejskich pod jedną
kierowniczą ręką byłoby dużo większe niż
Polski działającej samodzielnie. 

Przeciwdziałanie stosowaniu polityki
„divide et impera” 

Dalej, w trzecim numerze serii artykułów
p.t. Kontynentalista, Hamilton wskazywał
na niebezpieczeństwo rozgrywania państw
niepołączonych ściślejszą unią przez ze-
wnętrznych graczy. Widać to też w przy-
padku UE, które jest polem do gry dla
Chin, Stanów Zjednoczonych, czy Rosji,
gdzie jedno państwo członkowskie może
być „napuszczane” na inne. Jeśli zaistnieje
federalna władza unijna, pozwoli ona na
ograniczenie tego ryzyka.

Instrument pokoju na kontynencie
europejskim

Następnie, istnienie Unii Europejskiej
pozwala na zachowanie pokoju na kon-
tynencie. Nie stawiałbym wszystkich pie-
niędzy na to, że bez Unii co silniejsze
państwa nie sięgałyby po siły zbrojne,
żeby przeforsować swoje stanowisko. Po-
nownie warto odwołać się do tego, jak

sprawę – w odniesieniu do USA – opisywał
Alexander Hamilton: „Organizmy poli-
tyczne, w bliskim sąsiedztwie, muszą być
albo zjednoczone (…) albo niezawodnie
powstaną rywalizacje i kłótnie. To ludzka
natura, a nie mamy powodów sądzić,
że jesteśmy mądrzejsi lub lepsi od innych
ludzi”. 

Nic osobistego, tylko interesy

Wspólna federalna struktura to wresz-
cie większy rynek dla produkcji, handlu
i zbytu. Alexander Hamilton, podobnie
jak inni amerykańscy ojcowie założyciele,
chętnie przywoływał przykład XVIII-wiecz-
nej mozaiki państewek, na które podzie-
lone były ówczesne Niemcy, gdzie co chwi-
la kupiec natykał się na inne cła, regulacje
i przeszkody. 

Ta korzyść z UE jest oczywista nawet
dla co bardziej zagorzałych krytyków kon-
struktu europejskiego. Prawda, zdarzają
się niezbyt rozsądne i wynikające z lob-
bingu regulacje w Parlamencie Europej-
skim. Ale czy przekreśla to łatwość, z jaką
polskie firmy handlują swoimi towarami
od Portugalii po Skandynawię? Czy na-
prawdę wierzymy, że gdyby nie Unia Eu-
ropejska, to nie pojawiłoby się więcej pro-
tekcjonistycznych barier dla naszych firm?

Rzeczywiście federalna Europa
a polska suwerenność 

Ktoś może powiedzieć – no dobrze, Unia
ma pewne korzyści, ale nie jest warta
polskiej suwerenności. W tym ujęciu fe-
deralizacja równa się brakowi suweren-
ności. Takie postawienie sprawy wynika
z tego, że tak naprawdę za mało się mówi
o tym, czym rzeczywiście jest „federali-
zacja”. W efekcie federalizm jest błędne
utożsamiany z centralizacją, zbudowaniem
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jednego, unitarnego superpaństwa, w któ-
rym poszczególne kraje są hierarchicznie
podporządkowane „rządowi” w Brukseli.
Tymczasem nie o to chodzi w federalizmie. 

Zgodnie z zasadą federalną „lud” ma
prawo do rozłożenia swojej suwerenności
(i władzy) tak, jak sobie tego życzy. Jeśli
zechce, to może część spraw powierzyć
jednej władzy, a część – innej. I żadna
z nich nie będzie ważniejsza od drugiej,
po prostu będą działać na różnych polach.
Wyjaśniał to James Madison w 44 nu-
merze Listów Federalisty: „rząd federalny
i rządy stanowe są niczym tylko różnymi
agentami i depozytariuszami Ludu, wy-
posażonymi w różne kompetencje, prze-
znaczonymi dla różnych celów”. 

Zasada federalna to jeden z wielkich
wynalazków Rewolucji Amerykańskiej (co
ciekawe: jest to wynalazek nieco przy-
padkowy). Kiedy toczyła się debata nad
konstytucją USA, wielu jej uczestnikom
nie mogło pomieścić się w głowie, jak to
możliwe, że rząd federalny nie jest nad-
rzędny nad stanami. Myślano, że istnieje
tylko podział dychotomiczny: albo na
luźną konfederację, albo na zhierarchi-
zowaną strukturę, w której na czele stoi
rząd federalny, a poniżej podporządko-
wane mu stany. Zresztą początkowo nawet
nie było osobnego słowa na określenie

„zasady federalnej”. Pod pojęciem federacji
oryginalnie rozumiano to, co my dzisiaj
określamy jako „konfederację”, czyli zwią-
zek mniej lub bardziej niezależnych pań-
stw. 

W tym samym duchu można powie-
dzieć, że jeśli naród polski, a także inne
narody europejskie podejmą decyzję, że
część władzy, w pewnych obszarach, skła-
dają w ręce Unii, a część – w ręce państw
członkowskich, to w niczym nie ubywa
tym narodom suwerenności. Musimy też
przyzwyczaić się do tego, że wzajemne
ścieranie się władzy unijnej i państw
członkowskich to naturalny proces, świad-
czący o działaniu mechanizmów „checks
and balances”, wzajemnego równoważenia
się. Takie równoważenie, jak zauważał
James Madison, nie zachodzi tylko w trój-
podziale władzy, ale też pomiędzy ele-
mentami układu federalnego. 

Ryzyko „europejskiej wojny
secesyjnej” 

Popularny historyczny mit głosi: wojna
secesyjna w Stanach Zjednoczonych wy-
buchła, ponieważ rząd federalny chciał
rozszerzać swoje uprawnienia kosztem
poszczególnych stanów. Stany Południowe
się zbuntowały i zostały podporządkowane
siłą Waszyngtonowi. Stąd już krok do bu-
dowania analogii w Europie: jeśli Bruksela
otrzyma więcej władzy, to państwa człon-
kowskie mogą się zbuntować i dojdzie do
konfliktu, nawet zbrojnego. 

Ta obawa wynika z błędnego rozu-
mienia przyczyn wojny secesyjnej. Konflikt
ten stanowił typowy przykład tzw. pułapki
Tukidydesa, o której pisałem parę lat
temu w „Nowej Konfederacji”. Do pewnego
czasu w USA dominowały (politycznie,
kulturalnie, gospodarczo) stany Południa.
Natomiast wzrost gospodarczy i ludno-
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ściowy powodował, że coraz więcej do
powiedzenia miały i chciały mieć stany
północne. Zaczęła się nakręcać spirala
wzajemnych oskarżeń i pretensji, której
kulminacją była wojna. Dołożyły się tu
jeszcze różnice cywilizacyjne i względny
strategiczne (Lincoln nie mógł pozwolić
na niepodległość stanów południowych,
ponieważ wyrosłoby na kontynencie ame-
rykańskim drugie państwo, którym mo-
carstwa europejskie mogłyby balansować
USA). Historycy w USA od dekad zadają
sobie pytanie, czy do wojny secesyjnej
doszłoby, gdyby udało się od początku
zrealizować bardziej ambitne procesy in-
tegracyjne. 

Prędzej więc można sobie wyobrazić
konflikt w sytuacji, w której np. jakieś
państwo członkowskie będzie chciało zająć
w Unii Europejskiej wyższe miejsce na
drabinie politycznej i gospodarczej z braku
mitygujących mechanizmów integracji.
Obecnie widać np. w USA przepływ kapi-
tału, ludzi i technologii z Kalifornii do
Teksasu – ale trudno sobie wyobrazić,
żeby takie przewartościowanie miało po-
ciągnąć za sobą wojnę domową. 

Ale to nie znaczy wcale, że nie ma ry-
zyka konfliktu w Unii, jeśli Bruksela będzie
próbować „rozpychać się” kosztem państw
członkowskich. Tym bardziej potrzebu-
jemy jednak jasno postawienia na zasadę
federalną (rozumianą tak, jak ją opisałem
powyżej), jako na fundament Stanów
Zjednoczonych Europy.

Polska doktryna Hamiltona

Polska doktryna Hamiltona może składać
się z pięciu zasadniczych punktów. To
pewien rys koncepcyjny, sprawa do dys-
kusji. W różnych okresach, w zależności
od układu okoliczności, elementy tej dokt-
ryny mogą (i powinny) występować z róż-

nym natężeniem. I pewnie nie wszystkie
„bitwy” w ramach UE będziemy wygrywać
przy realizacji tej doktryny. Ale nie chodzi
o grę krótkoterminową, a o podjęcie roz-
grywki o długiej perspektywie. Zresztą
unie nie powstają od razu, wymagają
czasu. 

#1: Warto walczyć o Unię – na razie

Pierwszy z punktów doktryny to przyjęcie
do wiadomości, że członkostwo Polski
w Unii Europejskiej niesie ze sobą dla
nas ważne, opisane powyżej, korzyści
(w części pt. „Po co nam Stany Zjedno-
czone Europy”). Te korzyści są istotne do
tego stopnia, że nie można przejść obok
nich obojętnie, nawet jeśli posiadamy
status junior partnera w Unii. Oczywiście
nie jest to reguła bezwzględna, mogą po-
jawić się okoliczności, które tę ocenę zdez-
aktualizują. 

#2: Trzeba grać aktywnie

Zgodnie z drugim punktem, Polska po-
winna starać się wyjść z pozycji junior
partnera (po co: o tym punkt trzeci).
Realizacja punktu drugiego oznacza, że
Polska musi „zagrać w Unię Europejską”.
Nie ma miejsca na „obrażanie się” na
Unię Europejską, ale wymagane jest pro-
aktywne podejście i wejście w cały wachlarz
unijnych instytucjonalnych gier. 

W tym celu potrzebne są co najmniej
trzy elementy: 

(1) posiadanie kadr wykształconych
w całym galimatiasie europejskich regu-
lacji, sprawne wykorzystywanie tych prze-
pisów i agend unijnych; 

(2) zasilenie kadr Unii Europejskiej
obywatelami Polski. W ten sposób Polska
zdobędzie przede wszystkim kapitał ludzi
rozumiejących jak od środka działa UE. 
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Zaraz pojawi się pytanie, czy ten drugi
element nie spowoduje „zeuropeizowania”
rodaków oddelegowanych do organów
UE? Zależy jak do tego podejść. Czy Chiń-
czycy lub Japończycy (w XIX wieku) wy-
syłani na Zachód w celu zdobycia do-
świadczenia i wykształcenia przestawali
myśleć o swoich krajach? Albo czy Te-
ksańczyk służąc w US Army zapomina
o swoim rodzinnym stanie? 

(3) konieczność wzmacniania polskich
czynników siły, gospodarki, technologii,
kapitału ludzkiego, wojska, tak aby pod-
nosić znaczenie Warszawy w UE – w naj-
gorszym wypadku są to aktywa, która po-
zostaną w polskiej talii kart na wypadek
upadku systemu europejskiego.

#3: Unia Europejska jako mnożnik siły
w służbie naszego interesu 

Trzeci punkt ściąga nas z powrotem do
reguły sformułowanej przez Adolfa Bo-
cheńskiego: naród jest tak silny jak pań-
stwo, które reprezentuje jego interesy.
Trzeba zatem wykorzystywać struktury
unijne jako dźwignię wzmagającą siłę rea-
lizacji polskich interesów. Nie chodzi o za-
łatwianie przez UE wszystkich naszych
spraw, ale tych, które wymagają zastoso-
wania „europejskiego mnożnika”. To wy-
maga przekonywania na poziomie unij-
nym, że rozwiązania, za którymi optuje

Polska, są zgodne z interesem wspólno-
towym.

Przykładowo, dla zintegrowanej Unii
Europejskiej Rosja staje się wspólnym
wschodnim sąsiadem, a nie sąsiadem Pol-
ski, czy krajów bałtyckich, które jako
„strefa buforowa” oddzielają unijny rdzeń
od Moskwy. W takim samym stopniu np.
skonfliktowana granica z Meksykiem była
problemem w XIX wieku nie tylko dla
stanów nadgranicznych, ale też dla stanu
Nowy Jork, położonego na wschodnim
wybrzeżu. 

Tak samo, w bardziej zintegrowanej
UE ograniczone zostaną możliwości roz-
grywania państw europejskich przeciwko
sobie przez zewnętrznych aktorów. Na
tej samej zasadzie trudno sobie wyobrazić,
żeby w zintegrowanej unii amerykańskiej
(czyli w USA) Kolorado grało z Rosją lub
Chinami przeciwko Kalifornii. 

#4: Organy unijne jako nasi partnerzy
wobec europejskich hegemonów 

Po czwarte, oznacza to konieczność po-
traktowania organów unijnych jako so-
jusznika w zakresie tych kompetencji UE,
które będzie nam się opłacać poszerzać:
po to, aby oderwać te organy od bycia
prostymi wykonawcami woli najsilniej-
szych krajów UE. Możliwe, że władze
unijne same chętnie zerwałyby uzależ-
nienie od wiodących państw członkow-
skich. Jak można to zrobić lepiej niż wal-
cząc o wspólne interesy unijne? 

Jeśli udawałoby się w ten sposób
współpracować z organami unijnymi, to
we wspólnych (mówiąc językiem amery-
kańskim: „federalnych”) tematach, Polska
mogłaby oferować wspieranie ich kom-
petencji. Leżałoby to bowiem w interesie
Polski zgodnie z regułą Bocheńskiego
(polskie interesy, wspólne z innymi kra-
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jami UE, byłby reprezentowane przez sil-
niejszą strukturę państwową niż tylko
rząd w Warszawie). Polska mogłaby robić
to na zasadzie wymiany: wspieramy wasze
kompetencje tylko jeśli nie będzie nas
traktować jako „chłopca do bicia”. 

Opowiadanie się za wzmacnianiem
kompetencji organów unijnych w takim
układzie powinno pociągnąć za sobą ode-
rwanie ich legitymacji (i zakresu władzy)
od dominujących państw członkowskich,
a do tego może posłużyć wskazany wcześ-
niej postulat powiązania źródła tej władzy
bardziej bezpośrednio z obywatelami UE
i zmniejszenie deficytu demokracji. Z cza-
sem pozwoli to też na wykształcenie czegoś
europejskiego demosu. 

#5: Pilnujmy zasady federalnej 

Po piąte, optując za rozszerzeniem kom-
petencji władz unijnych oraz wzmocnie-
niem ich legitymacji po to, aby wyrwać je
z roli wykonawców woli silniejszych pań-

stw członkowskich, nie można wpaść
w drugą zależność, tym razem od unijnego
„rządu”. 

Polska, proponując zasadę federalną,
powinna również bronić jej wszystkich
aspektów. Sam Alexander Hamilton,
wzmacniając władze federalne, chciał im
podporządkować w jak największym stop-
niu stany.

Przeciw takim próbom wystąpił James
Madison (który początkowo prezentował
takie stanowisko jak Hamilton) oraz Tho-
mas Jefferson. Musimy więc naszą dokt-
rynę Hamiltona doprawić myślą tych
dwóch amerykańskich polityków.

Powinniśmy więc opowiadać się za
silną wspólną władzą unijną we wspólnych
dla kontynentu (w tym dla Polski) spra-
wach, z zachowaniem równie silnych kom-
petencji krajów członkowskich w innych
tematach. To pozwalałoby stworzyć me-
chanizmy równowagi sił oraz wzajemnego
równoważenia się Państw Członkowskich
i unijnych władz federalnych. 
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Widoczne w ostatnim czasie ożywienie
dyskusji o przyszłości UE jako projektu
politycznego, spowodowane m.in. nie-
miecką propozycją przekształcenia Unii
w państwo federalne, powinno w równym
stopniu dotyczyć refleksji nad przyszłością
unijnej integracji gospodarczej. Tego typu
refleksja potrzebna jest w sposób szcze-
gólny w Warszawie, ale również w innych
stolicach pozostających poza głównym
nurtem integracji, który konsoliduje się
wokół strefy euro.

Odpowiedź na kryzysy

Nie da się bowiem pominąć faktu, że cho-
ciaż początkowy cel integracji europejskiej
miał charakter głównie polityczny – zwią-
zanie Niemiec jako źródła strukturalnej
niestabilności w europejskim systemie
państw i zapobieżenie kolejnym konflik-
tom – to jednak narzędzia obrane do rea-
lizacji tego celu miały charakter przede
wszystkim gospodarczy. Powodzenie pro-
jektu europejskiego i jego rozwój w latach
1952-2007 należy wiązać głównie z ko-

rzyściami gospodarczymi, czerpanymi
przez państwa członkowskie wraz z osią-
ganiem kolejnych etapów na drodze do
rynku wewnętrznego. Ostatnia seria wy-
darzeń, zapoczątkowana przez europejską
odsłonę kryzysu finansowego 2008 roku,
obejmująca kryzys migracyjny z roku
2015, a obecnie kolejne fale pandemii
COVID-19, okazała się jednak w znaczący
sposób niweczyć dążenia do spójności
społeczno-gospodarczej w ramach Unii.
Począwszy od 2008 roku możemy obser-
wować utrwalanie się dysproporcji w roz-
woju gospodarczym między krajami pół-
nocy a południa strefy euro (szczególnie
Grecją, Hiszpanią, Portugalią i Włochami),
co odnotował ostatni przed pandemią ra-
port kohezyjny Komisji Europejskiej z 2017
roku. Nie mógł siłą rzeczy przewidzieć,
że to właśnie gospodarki tych ostatnich
krajów (łącznie z Chorwacją) ucierpią
w jej wyniku najbardziej spośród wszyst-
kich państw UE.

Powyższe doświadczenia w dużym
stopniu uwarunkowały kierunek, w którym
zmierza obecnie unijna integracja gos-

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

Unia Europejska przekształca się z machiny gwarantującej wolną konku-
rencję na rynku wewnętrznym w system zapewniający ochronę unijnych
gospodarek i poszukiwania dla nich konkurencyjności w skali globalnej

Cztery kierunki integracji gospodarczej
Unii. Czy są korzystne dla Polski?

https://pie.net.pl/litwa-luksemburg-holandia-i-polska-to-kraje-ktore-gospodarczo-najmniej-ucierpialy-na-skutkach-kryzysu-covid-19/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/


podarcza. Wśród szeregu podejmowanych
w tym zakresie działań, warto zwrócić
uwagę na cztery główne trendy. Po pierw-
sze – dążenie do dokończenia budowy
europejskiej Unii Gospodarczej i Walu-
towej, a zatem próba rozwiązania struk-
turalnych problemów tkwiących w strefie
euro poprzez więcej integracji. Po drugie –
upatrywanie szansy na utrzymanie kon-
kurencyjności europejskich gospodarek
poprzez postawienie na zieloną i cyfrową
transformację. Po trzecie – wzmocnienie
pozycji UE względem gigantów techno-
logicznych pochodzących głównie z USA;
i wreszcie po czwarte – zmniejszenie za-
leżności unijnego rynku od zagranicznych
dostawców i producentów, w szczególności
jeśli chodzi o zasoby krytyczne takie jak
sprzęt medyczny i substancje czynne le-
ków, ale również przemysł półprzewod-
ników. Nie da się przy tym ukryć, że do-
datkowym katalizatorem dla przyjmowa-
nych w UE priorytetów (szczególnie w ob-
szarach drugim, trzecim i czwartym) jest
zaostrzająca się rywalizacja amerykań-
sko-chińska, która przyjmuje w dużej
mierze postać wojny technologicznej.

Co obnażył COVID

Rozpoczynając od najbardziej aktualnego,
ostatniego ze wskazanych trendów, jest
on niewątpliwą pochodną przerwania łań-
cuchów dostaw do Europy, spowodowa-
nego wybuchem pandemii COVID-19.
Doprowadziło to do poważnych niedo-
borów produktów o krytycznym znaczeniu
w Europie (którymi okazały się chociażby
maseczki), a jednocześnie uświadomiło
europejskim decydentom stopień zależ-
ności unijnych gospodarek od zewnętrz-
nych podmiotów. Warto wspomnieć, że
w przeprowadzonym przez KE audycie
na potrzeby zaktualizowania unijnej stra-

tegii przemysłowej, spośród 5,2 tys. prze-
analizowanych produktów 137 zidentyfi-
kowanych zostało jako należące do „wraż-
liwych ekosystemów”, w przypadku któ-
rych UE jest w wysokim stopniu uzależ-
niona od dostaw z państw trzecich. Zna-
lazły się wśród nich głównie surowce i ma-
teriały przetworzone, wykorzystywane
w energochłonnych sektorach przemy-
słowych, w sektorze odnawialnych źródeł
energii, elektromobilności, zaawansowa-
nych technologii, jak również kluczowe
produkty z sektora ochrony zdrowia (m.in.

substancje czynne leków). Same Chiny
odpowiadały za ponad połowę wartości
ich importu do UE, co dobrze pokazuje,
od kogo w istocie zależne stały się w ostat-
nich latach unijne gospodarki (zob. Wykres
1). Zmniejszeniu tych zależności służyć
mają działania zaproponowane przez KE
w aktualizacji strategii przemysłowej
z maja br. Należą do nich m.in.: dywer-
syfikacja partnerstw międzynarodowych,
uruchomienie unijnych sojuszy przemy-
słowych w strategicznych obszarach
(oprócz surowców, baterii i wodoru, rów-
nież półprzewodników i technologii chmu-
ry), dalsze wykorzystywanie mechanizmu
łączenia zasobów publicznych państw
członkowskich (IPCEI), jak również legi-
slacja uderzająca w firmy spoza UE ko-
rzystające z państwowych subsydiów.
Wspólnym mianownikiem tych działań
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jest niewątpliwie przywracanie samowys-
tarczalności i wzmacnianie mechanizmów
ochrony rynku wewnętrznego, a zatem
dążenie do tzw. otwartej strategicznej au-
tonomii UE.

Techno- i ekologia

Kolejny z widocznych trendów – próba
wzmocnienia pozycji Unii względem gi-
gantów technologicznych – jest przejawem
dążenia do wspomnianej autonomii w sfe-
rze cyfrowej. Środkiem do osiągnięcia
tego celu ma być m.in. pakiet nowych re-
gulacji, na który składają się akty prawne
o usługach (DSA) oraz rynkach cyfrowych
(DMA). Ten ostatni – ukierunkowany
szczególnie na zwalczanie monopolistycz-
nych praktyk firm z tzw. grupy „Big Tech”
(Facebooka, Google’a, Amazona, Apple’a

i Microsoftu) – został w połowie grudnia
przyjęty przez Parlament Europejski, co
otwiera drogę do uzgodnienia jego treści
z Radą UE, a zatem państwami człon-
kowskimi. Znalazły się w nim zapisy
zwiększające kontrolę nad praktykami
największych platform internetowych –
zdefiniowanych jako „strażnicy dostępu” –
i nakładające na nie pewne dodatkowe
obowiązki (np. umożliwienie współdzia-
łania ich usług z produktami innych firm).
Komisja Europejska ma również uzyskać
możliwość zatrzymania każdego przejęcia
firmy przez „strażników dostępu”, a także
dysponować ujednoliconym wymiarem
kar za stosowanie niedozwolonych praktyk
(sięgających do 20 proc. rocznych obrotów
firmy w skali globalnej). Działania te siłą
rzeczy dotyczyć będą amerykańskich gi-
gantów technologicznych, zwiększając
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uprawnienia kontrolne Komisji, ale rów-
nież dając możliwość roztoczenia parasola
ochronnego nad unijnymi firmami z bran-
ży IT. Warto przy tym pamiętać, że w po-
wietrzu wisi również wprowadzenie unij-
nego podatku od usług cyfrowych, który
ma zwiększyć dochody własne UE.

Postawienie na zieloną i cyfrową trans-
formację jako kluczowe źródła konkuren-
cyjności Europy w przyszłości przejawia
się w założeniach nowego budżetu UE,

jak również funduszu odbudowy po pan-
demii – NextGenerationEU. Możliwość
skorzystania z dostępnych w jego ramach
środków (723 mld euro) uzależniona zos-
tała od przeznaczenia 37 proc. wydatków
na inwestycje w dziedzinie klimatu i 20
proc. na wspieranie transformacji cyfro-
wej – spośród ogółu wydatków zawartych
w krajowych planach obudowy (KPO).
Jednocześnie 30 proc. wydatków ze
wszystkich programów na lata 2021–
2027 ukierunkowanych zostało na wspie-
ranie działań w dziedzinie klimatu. Coraz
bardziej kontrowersyjnym mechanizmem
dążenia do unijnych celów klimatycznych
staje się natomiast system handlu emis-
jami (EU ETS). Zgodnie z najnowszymi
założeniami, do 2030 roku emisje netto

CO2 mają zostać w Unii zredukowane
o co najmniej 55 proc. w stosunku do po-
ziomu z roku 1990. Przyjęcie wyższego
celu redukcji w sektorach objętych ETS
oznacza szybsze wycofywanie uprawnień
do emisji w obiegu, co podwyższa wartość
tych dostępnych w puli. W samym 2021
roku cena uprawnień wzrosła z 34 do 90
euro za tonę, co stanowi poważny problem
dla państw opierających swoją energetykę
na węglu – w szczególności Polski – prze-
kładając się na wzrost cen prądu. Kwestią
sporną pozostaje wpływ spekulacji na
rosnące ceny uprawnień, ponieważ pra-
wami do emisji CO2 mogą handlować
również podmioty finansowe spoza obję-
tych systemem branż. Perspektywa więk-
szej regulacji tego systemu wyraźnie dzieli
państwa członkowskie (do jego reformy
wzywają głównie Warszawa i Madryt),
podobnie jak kwestia uznania atomu
i gazu za zielone źródła energii i wpisania
ich w unijną politykę klimatyczną. W tej
sprawie widać wyraźny rozdźwięk między
broniącą atomu Francją a próbującymi
blokować go Niemcami. Obecność roz-
bieżności na wielu frontach sprawia, że
unijna transformacja klimatyczna może
generować procesy dezintegracyjne, za-
miast prowadzić do wzrostu globalnej
konkurencyjności unijnych gospodarek.

Zacieśnić unię gospodarczą?

Ostatnim z widocznych trendów, a zara-
zem tym najbardziej ugruntowanym, jest
dążenie do ukończenia europejskiej Unii
Gospodarczej i Walutowej, a zatem roz-
wiązanie problemów tkwiących w samej
budowie strefy euro. W dużej mierze są
one generowane odseparowaniem polityki
monetarnej, którą zarządza Europejski
Bank Centralny, od polityki fiskalnej,
którą prowadzą państwa członkowskie
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strefy euro (o zróżnicowanych poziomach
rozwoju gospodarczego). Jak pokazał kry-
zys finansowy 2008 roku, unia gospo-
darcza i walutowa w znacznym stopniu
pozbawiła jej członków możliwości za-
rządzania gospodarką w okresach kryzy-
sów. Ideą formułowanych na poziomie
unijnym kroków zaradczych jest jej po-
głębienie – szczególnie jeśli chodzi o po-
litykę fiskalną. Utworzenie wspólnego or-
ganu skarbowego strefy euro oraz euro-
pejskiej rady budżetowej zostało zapro-
ponowane m.in. w Raporcie Pięciu Pre-
zydentów z 2015 roku – przyznającego,
że ewolucja w tym kierunku będzie wy-
magała dalszego dzielenia się suweren-
nością w ramach wspólnych instytucji.
W ostatnim czasie do powołania autono-
micznego budżetu strefy euro wzywał na-
tomiast prezydent Macron, co ostatecznie
skończyło się zgodą na przyjęcie niewiel-
kiego instrumentu budżetowego (25 mld
euro), stanowiącego zalążek budżetu strefy
euro. Te dążenia wyraźnie pokazują jed-
nak, że w głównym nurcie europejskiej
polityki istnieje przekonanie o potrzebie
zacieśniania unii gospodarczej i walutowej,
pomimo umacniania się na kontynencie
sentymentów narodowych i braku po-
wszechnej zgody na przenoszenie kolej-
nych porcji kompetencji na poziom unijny. 

Prześledzenie najważniejszych zjawisk
i procesów zachodzących na polu unijnej
integracji gospodarczej pozwala zaobser-

wować zmianę optyki w tym obszarze.
Unia Europejska przekształca się z ma-
chiny gwarantującej wolną konkurencję
na rynku wewnętrznym w system zapew-
niający ochronę unijnych gospodarek i po-
szukiwania dla nich konkurencyjności
w skali globalnej, czego przejawem są
m.in. zielona i cyfrowa transformacja. Na
obranie tego kierunku i większe przyzwo-
lenie państw członkowskich w tym zakresie
(chociażby poprzez zgodę na emisję wspól-
nego długu i nowe źródła dochodów UE),
niewątpliwy wpływ miała pandemia, ale
również zaostrzająca się rywalizacja ame-
rykańsko-chińska, która wymusza na Eu-
ropie udział w wyścigu technologicznym. 

Z perspektywy Polski nacisk na większą
samowystarczalność gospodarczą UE bę-
dzie korzystny z uwagi na możliwość przy-
ciągnięcia inwestycji i produkcji reloko-
wanej do Europy. Potencjalnym zagroże-
niem staje się jednak zbyt szybkie tempo
zielonej transformacji, która będzie pod-
bijać ceny energii w państwach utrzymu-
jących znaczny udział węgla w swoim mi-
ksie energetycznym. Kolejnym wyzwaniem
dla Warszawy będą spodziewane próby
dalszego pogłębiania strefy euro, a tym
samym ryzyko trwałego zróżnicowania
integracji. Nie będą one jednak przyćmie-
wać dalszych korzyści czerpanych przez
Polskę z tytułu dostępu do rynku we-
wnętrznego UE – największego atutu
unijnej integracji. 
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Zgadzam się z Bartłomiejem Radziejew-
skim: starej Unii już nie ma. Polska jest
jednym z największych jej beneficjentów
ze wszystkich krajów członkowskich, a jed-
nocześnie wiele z dominujących zjawisk
w polityce europejskiej grozi nam osła-
bieniem pozycji, jak i spoistości samej
Unii. Nie zmienia to założenia, że pod-
stawowym celem polityki polskiej jest
realizowanie naszego interesu przez ak-
tywną obecność w polityce europejskiej.
Miarą skuteczności polskiej polityki jest
nasza pozycja w Unii. Polska byłaby jedną
z pierwszych ofiar ewentualnego jej roz-
padu, a w nowej rzeczywistości politycznej
na świecie nie można tego wykluczyć. 

Powrót do pomysłu strategicznej
autonomii

Najbliższe kilka lat będzie kluczowe w pro-
cesie tworzenia się nowego kształtu Unii
Europejskiej. Nie oznacza to konieczności
formalnych zmian traktatowych, a będzie
raczej wynikało z dostosowania się Unii
do globalnej rekonfiguracji geopolitycznej.

Wewnętrzna ewolucja Unii będzie musiała
uwzględniać globalne zmiany, które będą
oddziaływać z zewnątrz. Europa stanie
również przed koniecznością odpowiedzi
na pytanie o swoje miejsce w nowym glo-
balnym koncercie mocarstw i świecie,
w którym Zachód będzie tylko jednym
z równorzędnych punktów odniesienia.
Czynniki geopolityczne odgrywały kon-
stytutywną rolę w procesie integracji eu-
ropejskiej i państwa europejskie będą
musiały nadal dostosowywać swoją poli-
tykę do nowych globalnych wyzwań geo-
politycznych. Nieustannie powtarzam, że
w tej debacie o miejscu Europy w nowym
świecie nie może zabraknąć stanowiska
Polski.

W błyskawicznym tempie, jeszcze do
niedawna kontrowersyjna teza o przenie-
sieniu światowej osi geopolitycznej z At-
lantyku na Pacyfik staje się truizmem.
Ta tektoniczna zmiana już ma wpływ na
praktyczną stronę polityki europejskiej.
Zmiana ta powoduje, między innymi, że
obok siebie i wzajemnie się przenikając
będą toczyły się dwa procesy i nie da się

rOBert kUrASzkiewiCz
w latach 80-tych działacz opozycji antykomunistycznej 
w Ruchu Młodzieży Niezależnej i Ruchu Młodej Polski, jeden
z założycieli Zjednoczenia Chrześcijańsko Narodowego, publicysta,
przedsiębiorca i menadżer

Możemy zaproponować rozwiązania dla polityki migracyjnej całej Unii,
razem z Francją budować wspólną politykę energetyki jądrowej, a z Nie-
mcami planować rozbudowę infrastruktury energetycznej

jak w praktyce realizować aktywizm
europejski



ich rozdzielić. Te dwa procesy to nowa
polityka bezpieczeństwa europejskiego
i przyszłość Unii jako takiej. Wynika to
w prosty sposób ze zmiany charakteru
obecności USA w polityce europejskiej.
Amerykanie będą zmniejszać swoje zain-
teresowanie Europą i oceniać użyteczność
relacji europejskich w kontekście rywali-
zacji z Chinami. NATO jeszcze długo po-
zostanie podstawowym sojuszem mili-
tarnym na świecie, ale będzie ewoluowało
w kierunku realnie zmniejszających się
gwarancji amerykańskich dla państw eu-
ropejskich, w tym Polski. W tym kontek-
ście należy widzieć powrót hasła autonomii
strategicznej Europy. Państwa europejskie
nie będą już mogły w przyszłości polegać
wyłącznie na operacyjnym oparciu włas-
nego bezpieczeństwa na siłach NATO –
czytaj: USA. W związku z tym, że polityka
bezpieczeństwa nie jest objęta traktatami
europejskimi, aktywną rolę w tworzeniu
nowej architektury będą pełniły rządy
państw narodowych. 

(Zbyt) aktywne instytucje Unii

Jednym z trendów w polityce europejskiej
ostatnich lat jest narastające napięcie
między rządami państw narodowych, a in-
stytucjami unijnymi. Wynika to z uzur-
powania sobie przez Brukselę coraz to
nowych obszarów władzy. Z polskiej per-
spektywy najlepszym przykładem jest
TSUE, które ewidentnie zmierza w kie-
runku paneuropejskiego Sądu Najwyż-
szego/Trybunału Konstytucyjnego. Ten
problem nie dotyczy jednak tylko Polski
i powinniśmy proponować rozwiązania,
dla których znajdziemy sojuszników w Eu-
ropie. Innym przykładem jest aktywizm
Parlamentu Europejskiego, ale i Komisji
Europejskiej, w sprawach ideologicznych,
zmierzający do narzucenia radykalnie

progresywnego programu wszystkim kra-
jom członkowskim. Przykładem jest presja
na traktowanie aborcji, a za chwilę pewnie
i eutanazji, jako praw człowieka oraz
próba narzucenia paneuropejskiej praktyki
uznawania małżeństw homoseksualnych.
Jest to tylko jeden z wyrazów wdrażania
polityki „mandarynów europejskich”, któ-
rzy jako swoją misję traktują budowanie
federalnej Europy opartej na radykalnie
lewicowym programie. Nie możemy uda-
wać, że takie zjawisko nie występuje. Nie
możemy również udawać, że Polska do
takiej układanki pasuje. Nie zakładam
jednak w tym procesie oczywistego de-
terminizmu historycznego i konieczności
poddawania się ideologicznym projektom. 

Wielowymiarowe rozbieżności między
rządami narodowymi i tworzącą się eu-
rokracją wynikają z tego, że rządy państw
narodowych są wybierane bezpośrednio
przez obywateli i muszą zachować spraw-
czość w polityce, po to żeby odpowiadać
na ich oczekiwania. Inaczej tracą rację
bytu. Z tego wynikało tak silne poparcie
w trakcie trwającej kampanii prezydenckiej
we Francji dla wyroku polskiego Trybunału
Konstytucyjnego dotyczące wyższości kra-
jowej konstytucji nad prawem unijnym
(oczywiście dotyczy to imponderabiliów,

34

THINKZINE, nr 12(138)/2021, grudzień 2021 www.nowakonfederacja.pl

Napięcie między rządami
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a nie szczegółowych kwestii rozstrzyg-
niętych w wyroku, których z powodu za-
wiłości nikt nie rozumie). To napięcie
między rządami narodowymi i Brukselą
będzie trwałym elementem polityki eu-
ropejskiej, a Polska powinna starać się to
napięcie wykorzystywać.

W tym miejscu trzeba stwierdzić, że
podstawą polityki europejskiej jest nadal
i powinno być państwo narodowe. Pod-
stawową zasadą funkcjonowania polityki
europejskiej jest zasada narodowo-de-
mokratyczna. Po wyczerpaniu zasady mo-
narchicznej i upadku imperiów europej-
skich to naród jest suwerenem, który wy-
biera władzę go reprezentującą. Naród –
w najprostszych słowach – to kultura,
wspólnota losu przeszłych i przyszłych
pokoleń, i gotowość do poświęceń. Legi-
tymizacja działań Unii pochodzi z demo-
kratycznych decyzji narodów Europy,
a nie narodu europejskiego. W praktyce
politycznej powinno to oznaczać, że rządy
państw narodowych będą nadal odgrywać
kluczową rolę w tworzeniu nowej Unii
i Polska powinna postawić na intensywną
rozbudowę relacji z najważniejszymi pań-
stwami europejskimi. Tym bardziej, że
trwa przeskalowanie wielu zagadnień
w polityce światowej. USA potrzebują
w Europie partnera do ustalania globalnej
polityki w odniesieniu do Azji, a przede
wszystkim Chin. W związku z tym, jeżeli
Polska chce utrzymywać rozbudowane
relacje z USA, musi mocniej zaangażować
się w politykę na poziomie ogólnoeuro-
pejskim.

Konieczna nowa koncepcja

Świadomość konieczności wypracowania
nowej koncepcji funkcjonowania Unii na-
rasta. Alternatywą wobec zasady naro-
dowo-demokratycznej jest próba budo-

wania federalnego państwa europejskiego.
Wiele rozgłosu zdobył zapis w umowie
koalicyjnej nowego niemieckiego rządu,
mówiący o dążeniu do budowy federalnej
Europy na wzór państwa związkowego –
ale od tego czasu zdążył być skrytykowany
przez wielu przywódców europejskich.
Przede wszystkim dlatego, że nie jest to
na pewno dzisiaj popularna teza wśród
narodów europejskich. Najbliższa przy-
szłość Europy nie będzie się decydowała
w tworzeniu nowych traktatów unijnych,
ale poprzez reakcję UE na zagadnienia
globalne w ramach rekonfiguracji świa-
towego porządku politycznego. 

Świadomość degradacji znaczenia Eu-
ropy w światowej polityce narasta wśród
liderów państw europejskich. Można za-
kładać, że zostanie to bezwiednie i bez
walki zaakceptowane, a Europa w ramach
starczego uwiądu będzie przedmiotem
gospodarczej eksploatacji przez agresyw-
nych gigantów światowej gospodarki
z USA i Chin. Jako wariant podstawowy
należy jednak traktować chęć przystąpienia
UE do światowego koncertu mocarstw
wraz z USA, Chinami, Indiami i – mimo
wszystkich jej słabości – Rosją. Ten wpływ
globalnej polityki i jej przeskalowanie bę-
dzie czynnikiem integrującym Unię w naj-
bliższych latach, ale bez złudzeń. Jeżeli
najwięksi europejscy gracze uznają, że
poprzez zintegrowaną Unię nie osiągają
swoich celów – podejmą samodzielne
działania. 

Wbrew powszechnemu antyunijnemu
malkontenctwu jest już kilka mocnych
sygnałów świadczących o tym, że Europa
nie rezygnuje z walki o podmiotową po-
zycję w nowym świecie. Niepozorna z na-
zwy Rada do spraw Inwestycji i Techno-
logii prowadzi intensywny dialog z USA
(czy ktoś w Polsce na ten temat rozmawia?)
w zakresie uzgadniania polityki handlowej
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pomiędzy Brukselą a Waszyngtonem,
przede wszystkim w odniesieniu do Chin,
ale nie tylko. W nowych dokumentach
strategicznych przyjętych przez Parlament
Europejski Chiny są określone jako wy-
zwanie, któremu Europa musi stawić
czoła. Program „Global Gateway” ma na
celu rozbudowę infrastruktury w krajach
Afryki i Azji, która ma wspierać politykę
handlową Europy i być po części odpo-
wiedzią na chińską Inicjatywę Pasa i Drogi.
Jak na razie wygląda na to, że to Polska
jest bierna w kontekście odpowiedzi na
nowe wyzwania, a ociężała Unia stara się
budować koncepcję swojej aktywności.

Zobaczymy jakie będą efekty, ale nawet
w kontekście wspólnego stanowiska wobec
Rosji i kryzysu ukraińskiego trwa uzgad-
nianie stanowiska USA i Europy w rozu-
mieniu Bidena, bo tak on traktuje swoje
rozmowy z Londynem, Berlinem, Paryżem
i Rzymem. Z punktu widzenia Stanów na
dzisiaj jest to bardzo sensowne stanowisko,
bo w każdym wariancie odpowiedzialność
będzie podzielona pomiędzy Stany i Eu-
ropę. Naszym największym problemem
chyba jest to, że na tej liście nie ma War-
szawy, a nie to, że Waszyngton konsultuje
swoje stanowisko z najważniejszymi pań-
stwami europejskimi, czyli powtórzę, w ro-
zumieniu Bidena z Europą.

Przez Trójkąt Weimarski do
podmiotowości

W sytuacji, kiedy rola rządów narodowych
w ustalaniu nowej polityki będzie najis-
totniejsza, powinniśmy szukać formatu
międzyrządowego do wzmocnienia roli
Polski. A w zasadzie taki format narzuca
się sam. Być może jest to głos wołającego
na puszczy, ale czym prędzej odtworzymy
aktywny format Trójkąta Weimarskiego
– tym lepiej. Jest to najkrótsza droga do

uzyskania podmiotowej i znaczącej roli
w tworzącej się polityce europejskiej.
Czym później to zrobimy tym gorzej. 

Wydaje się to oczywistością, ale dla
uniknięcia nieporozumień trzeba zazna-
czyć, że polityka europejska będzie wie-
lowymiarowa i złożona. Odtworzenie Trój-
kąta Weimarskiego nie oznacza znalezienia
cudownego klucza do rozwiązania wszyst-
kich problemów. Zwiększa tylko możli-
wości polskiej polityki w rozwiązywaniu
problemów, również w innych obszarach.

Musimy się oduczyć traktować politykę,
zwłaszcza w jej wymiarze europejskim,
w kategoriach „zwycięstwa i porażki”,
a nauczyć się wyznaczać realne cele w ra-
mach długoterminowych strategii. Czę-
ściowy sukces będzie sukcesem, a porażka
nie będzie klęską. 

Jeżeli w przyszłym roku nie przystą-
pimy aktywnie do współtworzenia polityki
europejskiej w skali całej Unii to stracimy
„momentum” tworzenia się nowej rze-
czywistości. Nie oznacza to, że pociąg
bezpowrotnie odjedzie, ale zdobycie real-
nego wpływu będzie dużo trudniejsze.

36

THINKZINE, nr 12(138)/2021, grudzień 2021 www.nowakonfederacja.pl

wyimjako wariant

podstawowy należy

traktować chęć

przystąpienia Ue do

światowego koncertu

mocarstw wraz z USA,

Chinami, indiami i – mimo

wszystkich jej słabości –

rosją



W zasadzie w jednym wariancie mamy
gwarancję utraty znaczenia przez Polskę
w polityce europejskiej – jeżeli będziemy
nieobecni. Nieobecni jak wiadomo nie
mają szansy na przedstawienie swojej
racji. Mrzonką jest myślenie, że stać nas
na samodzielną strategiczną autonomię
na skalę Europy Środkowej. W najbardziej
optymistycznym wariancie potrzebujemy
co najmniej dekady wzrostu gospodar-
czego na poziomie ponad 5% PKB i zbu-
dowania autonomicznej i nowoczesnej
siły militarnej w skali istotnego punktu
ciężkości, żeby poważnie rozmyślać nad
pełną autonomią strategiczną Polski w Eu-
ropie Środkowej. 

Pozostaje więc aktywizm europejski
jako jedyna opcja eurorealistyczna. Ak-
tywizm europejski powinien polegać na
przeskalowaniu naszego myślenia o Eu-
ropie. Środowiska eurosceptyczne i eu-
roentuzjastyczne popełniają ten sam błąd,
polegający na recenzenckim odnoszeniu
się do polityki europejskiej. Na bazie
własnych doświadczeń i interesów mamy
potencjał żeby prezentować rozwiązania
różnych kwestii politycznych w skali całej
Europy. Pozytywnym przykładem, poka-
zującym jednocześnie znaczenie poparcia
państw europejskich dla naszych działań,
jest hybrydowy konflikt na polsko-biało-
ruskiej granicy. Nie ma wątpliwości, że
punktem wyjścia była zdecydowana reak-
cja polskiego rządu wobec zagrożenia de-
stabilizacją ze wschodu. Ważną rolę ode-
grała jednak reakcja rządów europejskich
i Unii, która przyczyniła się do powstrzy-
mania fali migrantów. Polskie stanowisko
spotyka się ze zdecydowanym poparciem

większości opinii publicznej w całej Eu-
ropie. Na tej bazie moglibyśmy zapropo-
nować zgodne z naszym interesem roz-
wiązania dla polityki migracyjnej całej
Unii, a przede wszystkim wdrożyć taką
systematyczną politykę w Polsce. Innym
przykładem podawanym przeze mnie jest
zagadnienie polityki energetycznej. Po-
winniśmy razem z Francją zbudować
wspólną i na skalę europejską politykę
w zakresie energetyki jądrowej. Za chwilę
może być już za późno, bo Francuzi mogą
osiągnąć swoje cele bez nas i bez uwzględ-
nienia naszych interesów. Razem z Nie-
mcami powinniśmy planować rozbudowę
infrastruktury energetycznej, która jest
równie ważna jak pierwotne źródła energii.
Powinniśmy się nauczyć myśleć i działać
w skali całej Unii.

Oczywiście celem samym w sobie nie
jest aktywizm. W realiach tworzącego się
nowego świata aktywna polityka euro-
pejska jest warunkiem rozbudowy pol-
skiego potencjału ekonomicznego i poli-
tycznego, po to żeby zagwarantować bez-
pieczeństwo i rozwój polskiej wspólnoty
narodowej. Powinna służyć zbudowaniu
węzłowej pozycji Polski w Europie Środ-
kowej i Wschodniej poprzez odpychanie
Rosji na wschód i zagwarantowaniu Polsce
pozycji, w której bez jej udziału nie będą
mogły zapadać żadne decyzje dotyczące
naszej części Europy. Widać, jak wiele
mamy do zrobienia, ale skoro nie możemy
już polegać w takim stopniu na sojuszniku
amerykańskim, drogą do budowania po-
zycji Polski w Europie Środkowej
i Wschodniej jest efektywne zaangażo-
wanie w projekty europejskie. 

37

THINKZINE, nr 12(138)/2021, grudzień 2021 www.nowakonfederacja.pl



38

THINKZINE, nr 12(138)/2021, grudzień 2021 www.nowakonfederacja.pl

Jeśli zastanawiają się Państwo, jak to się
stało, że Prawo i Sprawiedliwość okazuje
się tak odporne na kolejne afery, w które
zamieszani są politycy tej formacji (a było
ich w ciągu ostatnich sześciu lat rządów),
to powiem, że to dlatego, że jest to partia,
która uczy się na cudzych błędach. A miała
się od kogo uczyć – jej poprzednicy w sy-
tuacjach analogicznych zachowywali się
bowiem jak prawdziwi amatorzy.

Samozaoranie lewicy

Zacznijmy od Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej. Powszechnie uważa się, że za
spadek tej partii do politycznej drugiej
ligi odpowiadają liczne afery, z tą Rywina
na czele. I słusznie, choć w dużej mierze
lewica ponosi konsekwencje także swojego
zbyt otwartego podejścia do sprawy. Za-
miast bowiem ją przemilczeć czy przy-
najmniej obrócić w żart, zafundowała
sobie sejmową komisję śledczą, która
okazała się telewizyjnym hitem. Zbigniew
Ziobro, dla którego komisja okazała się
trampoliną rozwoju kariery, z pewnością
już wtedy, obserwując jak Leszek Miller

wije się pod gradem jego pytań, że jeśli
kiedyś dojdzie do władzy, podobnego
błędu nie popełni.

Jakby tego było mało, posłowie SLD,
którego poparcie leciało na łeb na szyję
(a może właśnie dlatego), postanowili po-
kłócić się ze sobą nawzajem. Marek Bo-
rowski – który był wtedy marszałkiem
sejmu – wraz z grupą towarzyszek i to-
warzyszy chciał w 2004 roku zachęcić
swoją partię do podjęcia uchwały „Dość
złudzeń”. Warto przytoczyć parę frag-
mentów, bo to prawdziwy cymes: „Etos
służby publicznej został wyparty przez
logikę partii władzy. Nagannych, a nawet
karygodnych przypadków było wiele, zbyt
wiele: a) sprawa Rywina – jako przykład
instrumentalnego traktowania ładu me-
dialnego; b) Starachowice, które jednak
niektórych z nas niczego nie nauczyły,
sądząc po ich wypowiedziach; c) ustawa
o grach losowych, przy której byliśmy
i jesteśmy świadkami niewiarygodnych
tłumaczeń; d) gabinety polityczne, których
członkowie bezprawnie wiązali się z dzia-
łalnością gospodarczą; e) forum Klubu –
głosowania na cztery ręce; f) dwuznaczne

SteFAN SękOwSki
Zastępca Dyrektora „Nowej Konfederacji”, 
kierownik sekcji Publicystyki

PiS nauczył się wiele od swoich poprzedników. Po co rozliczać aferzystów
w swoim obozie? Toż to amatorszczyzna! 

śmierć frajerom, czyli jak PiS udoskonalił
podejście rządzących do afer



kontakty z biznesem; g) tolerowanie sy-
tuacji, w której wysocy funkcjonariusze
SLD łączyli funkcje partyjne z własną
działalnością gospodarczą, co musiało
prowadzić do konfliktu interesów; h) ko-
rupcyjne afery, jak np. ta w Opolu i wiele
pomniejszych spraw o znaczeniu lokal-
nym”.

Podobną uchwałę mogliby zapropo-
nować dziś jacyś posłowie PiS. Wystar-
czyłoby partyjne zawłaszczanie mediów
publicznych i „lex TVN” podstawić za
sprawę Rywina, wspomnieć tolerowanie,
a wręcz nagradzanie głosowania na cztery
ręce przez Małgorzatę Zwiercan, czy „aferę
radomską”, a także nieprawidłowości in-
nego kalibru. A jednak tego nikt nie robi.
I trudno się dziwić. Poparcie dla partii
w sondażach jest stabilne, a pamiętamy,
jaki był los tej uchwały. Sojusz jej nie

przyjął, buntownicy opuścili statek (może
zresztą taki był plan od początku), założyli
Socjaldemokrację Polską i rok później
nie przekroczyli progu wyborczego, zaś
partia-matka SLD od tamtego czasu tuła
się po przedpokojach władzy, przez cztery
lata nawet poza parlamentem. A komu
to dzisiaj potrzebne? A dlaczego?

Nigdy do niczego się nie przyznawaj

Także rząd Platformy Obywatelskiej i Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego miał swoje
afery. Osoby w nie zamieszane, jak Zbig-
niew Chlebowski i Mirosław Drzewiecki
w aferę hazardową, podawały się do dy-
misji bądź były odwoływane ze swoich
funkcji. Co za frajerstwo! Przecież to jest
jak przyznanie się do winy. A Prawo
i Sprawiedliwość stosuje się do zasady,
wygłoszonej w filmie „Młode wilki” przez
postać graną przez Jarosława Jakimowi-
cza: nigdy do niczego się nie przyznawaj.
I tak ministrowie odpowiedzialni za bez-
prawne przewalenie grubych milionów,
jak Jacek Sasin w przypadku wyborów
kopertowych, nadal pozostają na swoich
miejscach.

A niektórzy nawet w podobnych sy-
tuacjach awansują. Jak Łukasz Mejza,
który został wiceministrem sportu mimo
nieprawidłowości z oświadczeniem ma-
jątkowym, choć przecież Sławomir Nowak,
gdy okazało się, że nie wpisał do oświad-
czenia majątkowego zegarka, podał się
do dymisji. Zresztą, braki w oświadczeniu
majątkowym to pikuś wobec podejrzenia
o oszukiwanie rodziców ciężko chorych
dzieci, które pojawiły się na Onecie. Tym-
czasem Mejza jak był w rządzie, tak jest
nadal. Dodatkowo o tym, że w takich sy-
tuacjach trzeba bronić „swoich” wiedzą
pracownicy rządowej telewizji i propi-
sowskich redakcji. I dlatego też zaprawieni
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Być może gdyby poparcie

PiS w sondażach spadło do

kilkunastu procent,

a odsetek

niezdecydowanych wzrósł

do, dajmy na to,

czterdziestu, część

pracowników mediów

przypomniałaby sobie

o etosie dziennikarskim,

a politycy partii rządzącej

zaczęliby się bić w piersi



w bojach Michał Karnowski czy Tomasz
Sakiewicz w TVP Info bronili posła przed
zarzutami. Wiedzą bowiem, że afery PO-
PSL miały taki rezonans tylko dzięki temu,
że mówiły o nich media i to mówiły kry-
tycznie. Materiały o aferze hazardowej
czy taśmowej nie powstawały co prawda
w mediach przychylnych ówczesnemu
rządowi, jak TVP24, „Polityka” czy „Gazeta
Wyborcza”, ale były przez nie relacjono-
wane, a zachowania polityków krytyko-
wane. Znów: czyste frajerstwo. Przecież
było od początku wiadomo, że prawicowe
media nie odpuszczą, po co jeszcze do-
datkowo ostrzeliwać swoich?

Dlatego też, inaczej niż w przypadku
afery taśmowej, nie usłyszycie w rządo-
wych i prorządowych mediach o mailach
które wyciekły ze skrzynki pocztowej Mi-
chała Dworczyka inaczej niż w kontekście
rzekomego rosyjskiego ataku hakerskiego.
A i takich materiałów będzie bardzo mało.
Sprawę najlepiej bowiem przemilczeć,
o czym frajerzy z mediów lewicowo-libe-
ralnych zapomnieli, gdy garściami czerpali
cytaty z materiałów publikowanych przez
upadający już wówczas tygodnik „Wprost”.
Choć z czysto dziennikarskiego punktu
widzenia jest tam cała masa smaczków
porównywalnych do tych nagranych w „So-
wie i Przyjaciołach” (choć oczywiście bez
fonii i bluzgów nie robią takiego wrażenia).
Jak te, z których wynika, że polityka an-
tyepidemiczna podporządkowana jest son-
dażom. Albo takich choćby, jak w ostatnio
ujawnionych mailach, w których Michał
Dworczyk pisze do premiera, że „niekom-
petencja, nieudolność, głupota, a czasem
też ciemne interesy są zawsze podlewane
w MON, PGZ i u nas w polityce obrzydli-
wym sosem bogoojczyźnianych frazesów.
«Dobro Sił Zbrojnych», «Przyszłość pol-
skiego przemysłu» itd. A tak naprawdę
wywalamy dziesiątki milionów złotych

w błoto lub zgadzamy się na rozkradanie
środków budżetowych”.

To działa

Po co babcię denerwować informacjami
o wykorzystywaniu publicznych pieniędzy
przez obóz „zjednoczonej prawicy” do ce-
lów partyjnych, czy tym, że biało-czerwona
drużyna najchętniej by się nawzajem po-
zagryzała z zawiści. Niech się babcia cieszy
z trzynastej i czternastej emerytury, tego,
że Niemcy zazdroszczą nam tego czy śme-
go, oraz – że mamy najtańszą benzynę
w Europie. Obiektywizm dziennikarski
i rzetelna informacja jest dla frajerów,
którzy będą rozpaczać nad upadkiem kul-
tury politycznej nie zważając na barwy
partyjne i później hamletyzować nad kart-
ką wyborczą. Odbiorcy mediów niezłom-
nie-niezależnych i narodowych mają być
pozbawieni wszelkich wątpliwości. Mają
być silni, zwarci i gotowi ponownie za-
głosować na „dobrą zmianę”, która za-
kończyła epokę afer w Polsce. A jakby
ktoś jednak odczuwał dylemat, to marszałek
Terlecki przypomni: życie jest brutalne.
Trzeba zagryźć zęby i pilnować Polski. 

Tak to wygląda, bo to działa. Wysokie
wyniki sondażowe (a później wyborcze)
Prawa i Sprawiedliwości to nie tylko efekt
tego, że wyborcy czują się przez rządzących
zaopiekowani, ale także dlatego, że partia
władzy pozostała odporna na informacje
o swoich licznych nadużyciach. O wielu
z nich bowiem ludzie się nie dowiadują.
A jeśli się dowiadują, to nie ma to dla
nich często większego znaczenia – ludzie
stali się bardziej tolerancyjni wobec poli-
tyków którzy robią przekręty (pod wa-
runkiem oczywiście, że są „nasi”). Co
prawda przez to skala nadużyć jest większa
(bo politycy mają przyzwolenie na więcej),
ale co to za problem, najważniejsze że
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Tuskowi i Michnikowi skacze żyłka. Być
może gdyby poparcie PiS w sondażach
spadło do kilkunastu procent, a odsetek
niezdecydowanych wzrósł do, dajmy na
to, czterdziestu, część pracowników me-
diów przypomniałaby sobie o etosie dzien-
nikarskim, a politycy partii rządzącej za-
częliby się bić w piersi.

Za kilka lat, gdy PiS odsunie od władzy
raczej co innego niż sprzeciw wyborców
wobec nadużyć – i władzę przejmie obecna

opozycja, politycy tej formacji i jej akty-
wiści działający na odcinku medialnym
będą mogli znowu bić w moralizatorski
bęben i domagać się patrzenia władzy na
ręce. Choć wtedy będzie im pewnie trud-
niej, bo przez czas swoich rządów pokazali,
jak prowadzić skuteczną politykę wize-
runkową i zapewne dzisiejsza opozycja
będzie w tym zakresie popełniać mniej
błędów, niż kiedyś. Ale póki co nic się nie
zmieni. Nie ma takiej potrzeby. 
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Jest pan autorem książki „Polska w no-
wym świecie”. Jaki jest ten nowy
świat?

Jest to świat, którego centrum nie jest
już Atlantyk, a Pacyfik. Niektórzy uważają,
że ta zmiana dopiero nadchodzi, ale moim
zdaniem jest to już stan faktyczny. Prze-
niesienie osi geopolitycznej na Pacyfik
oznacza zmianę całego paradygmatu geo-
politycznego. Przykładowo zmienia to cał-
kowicie sposób działania NATO, a co za
tym idzie relacje w świecie zachodnim
m.in. pomiędzy Unią Europejską a USA.
Stało się tak dlatego, że Stany Zjednoczone
skupiły swoją uwagę na Chinach, co ozna-
cza, że ich zaangażowanie w Europie bę-
dzie się zmniejszało. Przez lata zaanga-
żowanie amerykańskie było najważniej-
szym czynnikiem z perspektywy bezpie-
czeństwa Europy. Ten stan utrzymywał
się od końca II wojny światowej. Moim

zdaniem jest to już przeszłość. Teraz
należy wrócić do dyskusji o europejskiej
autonomii strategicznej, do stworzenia
jakichkolwiek sił operacyjnych, które będą
w stanie bronić Unię Europejską przed
zagrożeniami zewnętrznymi. Co ważne,
takie rozwiązanie jako uzupełnienie NATO
akceptują Stany – co samo w sobie jest
już radykalna zmianą.

Zmiany te dotykają też Polski. Przez
lata – poniekąd słusznie – uważaliśmy,
że wszystkie inicjatywy związane z bez-
pieczeństwem wychodzące poza NATO
są dla nas zagrożeniem, ponieważ naru-
szają spójność sojuszu, który oparty był
na jedynym światowym mocarstwie. Nie-
stety to się zmieniło – i teraz naturalne
jest dążenie głównych państw europejskich
do zmiany tego paradygmatu.

Zmiany te nie dotyczą jednak tylko
bezpieczeństwa. 

rOBert kUrASzkiewiCz
w latach 80-tych działacz opozycji antykomunistycznej 
w Ruchu Młodzieży Niezależnej i Ruchu Młodej Polski, jeden
z założycieli Zjednoczenia Chrześcijańsko Narodowego, publicysta,
przedsiębiorca i menadżer

W Europie wytworzyła się próżnia strategiczna, dzięki czemu otwierają się
przestrzenie do współpracy z dużymi partnerami. Możemy na przykład
współpracować z Francją w zakresie energetyki jądrowej

Polska powinna wykorzystywać obecność
w Unii, by rozwierać geopolityczne kleszcze

z robertem kuraszkiewiczem 
rozmawia Natalia kołodyńska-magdziarz



Oczywiście, zmieniły się także paradyg-
maty procesów gospodarczych i społecz-
nych. Ostatnio w mediach popularny jest
temat demografii – to jeden z obszarów
o kluczowym znaczeniu. W Europie, poza
okresami klęsk naturalnych, po raz pierw-
szy weszliśmy w okres trwałego spadku
populacji. Nasze społeczeństwa funkcjo-
nują pod tym względem zupełnie inaczej
niż wcześniej. Jednocześnie na innych
kontynentach są miliony chętnych, którzy
zrobią dosłownie wszystko, żeby się dostać
do Europy, czego dowodem jest sytuacja
na granicy polsko-białoruskiej. 

Z drugiej strony Europa będzie musiała
poradzić sobie z luką na rynku pracy.
Wytwarza się ogromna luka demogra-
ficzna. Zarządzanie problemami demo-
graficzno-imigracyjnymi to jedno z naj-
większych wyzwań stojących przed pań-
stwami europejskimi. Polska dramatycznie
zetknęła się z tym poprzez kryzys na gra-
nicy. W tym samym czasie, również z po-
wodu COVID, populacja Polski zmniejszyła
się w latach 2020-2021 o około 300 tysięcy
ludzi. W dwa lata! Jesteśmy w centrum
tego kryzysu, a hybrydowa wojna Łuka-
szenki jest tylko częścią procesu zmian
demograficznych w skali globalnej. Bę-
dziemy się z tymi problemami borykać co
najmniej przez dekady niezależnie od stop-
nia agresji naszych sąsiadów ze wschodu. 

Innym elementem, szczególnie draż-
liwym na polskiej prawicy, jest energetyka.
Prąd już jest dla nas jak powietrze. Nie
zauważamy go, jak powietrza, ale nie jes-
teśmy w stanie bez niego funkcjonować.
Cała gospodarka i życie człowieka są za-
leżne od stabilnych dostaw prądu. Toczy
się rewolucja energetyczna, która polega
na zmianie sposobów produkcji i kon-
sumpcji energii elektrycznej. Podkreślam,
nie chodzi tylko o wybór technologii wy-
twarzania prądu. Zmieniają się również
podstawy systemów energetycznych w kie-
runku rozproszenia i wpływu technologii
cyfrowych na ich funkcjonowanie. Nowe
technologie – 5G czy 6G – sprawiają, że
człowiek staje się częścią wirtualnej rze-
czywistości. Maszyny i sztuczna inteli-
gencja będą coraz ważniejsze – spójrzmy
chociażby na autonomiczne samochody,
czy systemy zarządzania miastem. Jed-
nocześnie, w miarę jak nasze życie coraz
bardziej przenosi się do Internetu, kor-
poracje mają nad nami coraz większą
kontrolę, są coraz bardziej agresywne,
a inwigilacja – coraz dalej posunięta. Sieci
energetyczne i cyfrowe stają się podsta-
wowym krwiobiegiem funkcjonowania
państw. Demografia, rewolucja cyfrowa
i energetyczna to realne problemy, z któ-
rymi muszą mierzyć się współczesne pań-
stwa, i od tego, jak sobie z nimi poradzą,
będzie również zależeć ich pozycja. 

Wróćmy do drugiego elementu w tytule
pańskiej książki, tj. Polski. Nasi rzą-
dzący od lat zdają się nie zauważać
tych zmian, trochę jak u Wyspiańskie-
go: „Niech na całym świecie wojna, /
Byle polska wieś zaciszna, / Byle polska
wieś spokojna”. Z drugiej strony może
wynika to po prostu ze świadomości,
że nie są w stanie zatrzymać tych pro-
cesów? 
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również z powodu COVid,

populacja Polski

zmniejszyła się w latach

2020-2021 o około 300

tysięcy ludzi. w dwa lata!



Tak, mam poczucie, że jest w nas taka
poetycka potrzeba, żeby usiąść pod lipą
i rozkoszować się tym, co jest, zakładając,
że wydarzenia na świecie toczą się obok
nas. Niestety, jest to pokusa bardzo nie-
bezpieczna, zwłaszcza w wykonaniu poli-
tyków. Jeśli kraj taki jak Polska nie włączy
się do tych procesów geopolitycznych
i ekonomicznych, to i tak prędzej czy póź-
niej rzeczywistość się o niego upomni.
Dlatego lepiej brać aktywny udział w tych
zmianach. Współzależności procesów
w polityce międzynarodowej i wewnętrznej
narastają coraz bardziej i coraz szybciej.
Nie możemy prowadzić dobrej polityki
wewnętrznej, abstrahując od relacji ze-
wnętrznych.

Oczywiście nie będziemy mieć bezpo-
średniego wpływu na przebieg rywalizacji
amerykańsko-chińskiej. Możemy za to
mieć wpływ na to co jest bliżej nas – np.
na Unię Europejską. Jedną z tez, którą
stawiam w książce, jest to, że obecnie
wytworzyła się próżnia strategiczna, dzięki
czemu otwierają się różne przestrzenie
do współpracy z dużymi partnerami, np.
możemy współpracować z Francją w za-
kresie energetyki jądrowej i razem wpły-
wać na kształt polityk europejskich w tym
zakresie. Francja właśnie poszukuje ta-
kiego partnera. 

Jeśli chodzi o procesy społeczne, to
oczywiście nie można zawrócić kijem Wi-
sły. Należy jednak pamiętać, że te procesy
trwają latami. Można się dostosować,
a nawet, stosując odpowiednie polityki,
osiągać odpowiednie cele. Weźmy pod
uwagę demografię. Oczywiście wszystkie
programy wspierające rodziny i decyzję
o posiadaniu dziecka są ważne i wciąż
nie wykorzystano w tym zakresie wielu
instrumentów. Należy jednak zauważyć,
że równie ważne jest odpowiedzialne za-
rządzanie polityką imigracyjną. Nie mówi

się o tym głośno, ponieważ jest to temat
drażliwy politycznie, ale prawda jest taka,
że powinniśmy stworzyć program świa-
domej polityki imigracyjnej, w tym pro-
gram uzyskania polskiego obywatelstwa,
chociażby dla obywateli Ukrainy, którzy
mieszkają tu od wielu lat. W dobie kryzysu
demograficznego toczy się walka o talenty.
Warto pójść za przykładem Stanów Zjed-
noczonych czy Wielkiej Brytanii i ułatwić
osobom studiującym w Polsce zdobycie
obywatelstwa. 

Moim zdaniem należy dążyć do tego,
by migranci dołączyli do naszej wspólnoty
kulturowej. Jeśli zaniedba się tę kwestię,
będziemy mieć olbrzymi problem. Państwa
zachodnie w imię mitu liberalnego roz-
topienia się tożsamości zaniedbały tę spra-
wę. Jak to zrobić? Nie jest to proste i wy-
maga przemyślanej i konsekwentnej po-
lityki. Kwestia budowy tożsamości kul-
turowej i znaczenia polskiej kultury w pro-
cesach integracyjnych jest równie ważna
jak sama polityka migracyjna. 

Wynika z tego, że Polska, żeby wyko-
rzystać swoje szanse, musi prowadzić
aktywną politykę, zwłaszcza w swoim
najbliższym otoczeniu. Jednak patrząc
na działania polskich polityków na fo-
rum unijnym, trudno dostrzec próby
aktywnego budowania mocnej pozycji
Polski. Nie ma żadnego polskiego Mac-
rona, który przedstawiłby swoją wizję
wspólnoty i próbował ją sprzedać w in-
nym krajom. Z drugiej strony: czy Unia
Europejska jest w stanie wykorzystać
swoje szanse na arenie międzynaro-
dowej, czy jednak będzie tracić na
znaczeniu?

Podstawowym problemem, zwłaszcza
wśród osób o nastawieniu eurosceptycz-
nym, ale widocznym nawet u euroentuz-
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jastów jest to, że cały czas mówimy o Unii
Europejskiej jako o czynniku zewnętrz-
nym. Stawiamy się w pozycji recenzenta,
który ponosi konsekwencje unijnych po-
lityk. Tymczasem naszym najważniejszym
zadaniem, tym bardziej w nowym świecie,
powinno być wypracowanie własnej agen-
dy europejskiej, a wyrazem skuteczności
polskiej polityki byłoby to, czy uda się ją
przeforsować, czy nie, i to, na ile się ona
sprawdza. 

Nie będzie ku temu lepszej okazji, po-
nieważ, jak już mówiłem, obecnie w ra-
mach tego nowego świata, istnieje prze-
strzeń na nowe inicjatywy. To okienko
nie będzie trwało zbyt długo. Pandemia
nieco zahibernowała europejską politykę
i przykryła wszystkie inne problemy, jed-
nak one prawdopodobnie wrócą już
w przyszłym roku. Elity europejskie są
już świadome zwrotu na Pacyfik i wszyst-
kich jego konsekwencji. Wiedzą już, że
Trump to nie był przypadek, Biden również
idzie tą drogą. Podobnie jeśli chodzi o po-
dejście do partnerów w Europie – wszyst-

kiego nie możemy tłumaczyć osobowością
prezydentów USA. Osobiście powtarzam,
że jest ona czynnikiem korygującym, a nie
tworzącym strategię amerykańską. Zmiana
podejścia Stanów do Europy jest już wi-
doczna. 

Przypominam również, że od jakiegoś
czasu w polityce europejskiej nie jest już
obecna Wielka Brytania, która była ak-
tywna nawet, kiedy już z Unii wychodziła.
Teraz można zająć jej miejsce. Już w przy-
szłym roku, podczas prezydencji francu-
skiej, rozpoczną się rozmowy na temat
europejskiej autonomii strategicznej. Nie
jestem pewien, jaki będzie ich skutek, jed-
nak uważam, że w naszym interesie jest
to, żeby takie strategiczne inicjatywy eu-
ropejskie powstawały z polskim udziałem. 

Uważam, że należy podkreślać rolę
narodów. Podstawą demokracji europej-
skiej są narody europejskie i zapominanie
o tym to droga do klęski. Jednocześnie
naszą powinnością, właśnie jako Polaków,
jest aktywny udział w europejskiej polityce
i budowa europejskiego potencjału. Każdy
inny wariant, który biorę pod uwagę, jest
gorszy i stwarza dla nas większe zagrożenia. 

Czy Europa podejmie wyzwanie i bę-
dzie się starała budować silną pozycję
w skali globalnej jako jeden z głównych
punktów odniesienia obok USA, Chin,
zapewne Indii i Rosji? 

Będzie to trudne. W Europie nie ma ża-
dnego potężnego koncernu cyfrowego.
Jesteśmy w Europie mocno zapóźnieni,
jeśli chodzi o projekty kosmiczne, a wszyst-
ko wskazuje na to, że kwestia eksploracji
kosmosu w rywalizacji mocarstw będzie
niezwykle istotna. Przeniesienie konfliktu
militarnego do przestrzeni kosmicznej
jest już faktem. Chińczycy jako pierwsi,
na początku tego roku, przetestowali lik-
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widację satelity za pomocą rakiet naziem-
nych. Rosjanie to powtórzyli. To pokazuje,
że walka w kosmosie jest już elementem
ćwiczeń militarnych, a nie tylko gier szta-
bowych. Poza tym chodzi również o ko-
mercyjną eksploatację kosmosu. Chińczycy
pobrali próbki minerałów z ciemnej strony
Księżyca żeby móc przeanalizować, czy
materiały te da się wykorzystać. Są po-
dobne plany dotyczące innych obiektów
w otoczeniu Ziemi. Reasumując, Europa
nie jest, przynajmniej na razie w tym za-
kresie konkurencją dla USA czy Chin. Co
gorsza, jeśli chodzi o ośrodki uniwersy-
teckie, również nie widać żadnych wielkich,
innowacyjnych programów, które byłyby
w czołówce światowej. Największym za-
grożeniem dla Europy jest konsumpcyjny
uwiąd – to, że nie znajdą się żadne siły
wewnętrzne gotowe do konfrontacji na
skalę globalną, czy źródła dynamicznego
rozwoju. 

Z perspektywy Polski zagrożeniem jest
także odbudowanie się Europy karoliń-
skiej, polegającej na tym, że po odejściu
Wielkiej Brytanii motorem Unii Europej-
skiej będą Niemcy i Francja oparte do-
datkowo o kraje południa i Beneluksu.
Zagrożeniem jest też presja ideologiczna,
w ramach której na Polsce będą wymu-
szane rozwiązania, które nie będą spoty-
kały się z poparciem większości Polaków.
Może to w przyszłości powodować roz-
maite napięcia. Ja nazywam to efektem
odwirowania. Polega on na tym, że do
pewnego momentu integracja europejska
miała mocna siłę przyciągania, natomiast
im ważniejsza jest integracja ideologiczna,
tym mocniej działa jako siła odśrodkowa,
która wypycha na zewnątrz. 

Czyli Polska nie ma innego wyboru
niż stać się aktywnym europejskim
graczem?

Tak, każdy inny wariant dla polityki pol-
skiej jest gorszy. Trzeba podkreślać, że
kilka następnych lat będzie dla naszej
pozycji kluczowe. Musimy współdziałać,
ponieważ kraj naszej wielkości nie ma
samodzielnie potencjału, by działać na
arenie światowej samodzielnie. Polityka
światowa podlega przeskalowaniu, piszę
o tym również w książce, i poszczególne
państwa zwiększają swój potencjał poprzez
udział w różnych porozumieniach regio-
nalnych. Np. Wielka Brytania po wyjściu
z Unii zgłosiła akces do pacyficznej strefy
wolnego handlu, bo Brytyjczycy zdają
sobie doskonale sprawę, że w dzisiejszym
świecie działając tylko jako samodzielne
państwo narodowe byliby skazani na po-
rażkę. Polska powinna wykorzystywać
swoją obecność w Unii do tego, żeby dalej
trwale zmieniać układ geopolityczny w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej i rozwierać
geopolityczne kleszcze. Oczywiście pun-
ktem wyjścia jest podmiotowa polityka,
ale samodzielnie bylibyśmy skazani na
porażkę i koszmary historii mogłyby po-
wrócić. Zbyt często zapominamy, że bycie
częścią Unii Europejskiej zwiększa nasze
możliwości działania, a nie zmniejsza.

Jak powinien wyglądać ten aktywizm
europejski? 

Punktem wyjścia jest powstająca w Eu-
ropie próżnia strategiczna w efekcie zmia-
ny charakteru amerykańskiej obecności
na naszym kontynencie. Dla USA w przy-
szłości najważniejsze będzie ustalanie
wspólnego stanowiska wobec Chin. Za-
angażowanie Stanów w sprawy bezpie-
czeństwa w Europie również będzie zwią-
zane z podejściem do zagadnień Indo-
Pacyfiku. Otwiera to wcześniej zamknięte
tematy, takie jak funkcjonowanie sił eu-
ropejskich obok NATO. Nasz aktywizm
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europejski powinien polegać na zaanga-
żowaniu zarówno w sprawy bezpieczeń-
stwa, jak i w tworzenie polityki ekono-
micznej w skali całej Europy. Zresztą są
to zagadnienia ze sobą powiązane na po-
ziomie strategicznym. Przykład: powin-
niśmy zaproponować Francji współpracę
w zakresie rozwoju energetyki jądrowej
co najmniej w skali europejskiej. Pod-
kreślam: nie kupić u nich elektrownię
jądrową, ale proponować szerszą współ-
pracę. Zacząć można od wspólnego prze-
forsowania energetyki atomowej w ta-
ksonomii Unii Europejskiej, która określa
preferowane źródła energii w europejskiej
polityce energetycznej. Kwestie energii
atomowej są integralnie związane z kwes-
tiami bezpieczeństwa. Francja większość
swojego uranu sprowadza z Nigru w Afryce
Subsaharyjskiej, a nie jest to bezpieczny
region. Operacje francuskie w krajach
Sahelu są logistycznie wspierane przez
NATO, czytaj: Amerykanów. Francja nie
może sobie pozwolić na uzależnienie
swojej operacyjności w tych krajach od
dobrej woli USA, tym bardziej w nowej
rzeczywistości. Można oczywiście z naszej
perspektywy uznać, że jest to problem
francuski, a nie europejski. Ale jeżeli wej-
dziemy w energetykę jądrową, będzie to
również nasz problem. Polska ma dzisiaj
możliwości i skalę działania odpowiednią
do tego, żeby takie partnerstwo zapropo-
nować.

Dzisiaj jedną z ważniejszych instytucji
w polityce ekonomicznej Unii jest Rada
Handlu i Technologii UE i USA, bo tam
jest uzgadniane wspólne stanowisko gos-
podarcze UE i USA wobec Chin. Nie tylko
powinniśmy się zainteresować jej ustale-
niami, ale i mieć wpływ na decyzje, które
tam zapadają i będą zapadać. Innym przy-
kładem jest kwestia kryzysu hybrydowego
na granicy z Białorusią, który jest związany

z polityka imigracyjną całej Unii. Dzisiaj
Polska ma poparcie większości społe-
czeństw i rządów europejskich i powinna
to wykorzystać. 

Nie chciałbym dalej wymieniać przy-
kładów takiej aktywności, bo można to
robić, ale musi się pojawić wola polityczna
w Polsce i to niezależnie od różnych spo-
rów, które toczymy w zakresie sądow-
nictwa. Moja generalna uwaga jest taka,
że po wyborach prezydenckich we Francji
zacznie się nowe rozdanie w Europie
i Warszawa mogłaby być głównym part-
nerem Paryża i Berlina w tej układance.

Przyszła minister spraw zagranicznych
Niemiec w jednym z wywiadów stwier-
dziła, że bardzo chce ożywić współpracę
w ramach Trójkąta Weimarskiego i uwa-
żam, że tę propozycję należy potraktować
bardzo poważnie. Moim zdaniem ścisła
współpraca na osi Paryż-Berlin-Warszawa
jest bardzo realna i w naszym interesie.
Musimy w tej kalkulacji wziąć pod uwagę
jeszcze jedną kluczową sprawę geopoli-
tyczną. Jednym z najważniejszych prag-
nień amerykańskich jest odwrócenie so-
juszu chińsko-rosyjskiego. Rosja w tym
konflikcie jest państwem absolutnie obro-
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towym i będzie gotowa zmienić strony
wedle prostych rachunków zysków i strat.
Dlatego nie możemy już w tej chwili po-
legać tylko na współpracy z Amerykanami.
Oni mogą Europę opuścić. My w niej na
pewno zostaniemy!

Dużo pisze pan również o tym, jak
ważne w przyszłości będą kwestie
energetyczne. Tymczasem Polska zdaje
się nie zauważać, że w tym zakresie
jesteśmy dalej w XX wieku, podczas
gdy wszyscy wokół, w tym największe
światowe gospodarki, bardzo dużą
uwagę przykładają do tego jak będzie
wyglądać transformacja energetyczna.
To również jest jedno z pól wyścigu
technologicznego, a my go odpusz-
czamy. 

Elektryczność już teraz jest ogromnie is-
totna, jest kwestią strategiczną, a będzie
coraz ważniejsza. Jak już mówiłem, jest
jak powietrze, jest dla nas podstawą wszel-
kiego działania. Nie ma gospodarki, sys-
temów militarnych czy innych systemów
bezpieczeństwa bez energii elektrycznej.
Właściwie nie jesteśmy w stanie funkcjo-
nować normalnie we własnym domu bez
energii elektrycznej. Poza zagadnieniami
demograficzno-imigracyjnymi, jakość sys-
temów energetycznych i cyfrowych będzie
wyznaczała pozycję konkurencyjna po-
szczególnych państw – i nie uciekniemy
od tego problemu. Uważam, że Polska
ma bardzo dobre warunki do rozwoju od-
nawialnych źródeł energii. Rozumiem
przywiązanie do węgla, ponieważ pierwsza
przemysłowa kopalnia węgla kamiennego
na Śląsku powstała już w XIX wieku, tra-
dycje te sięgają więc już kilkuset lat. Jed-
nocześnie coraz trudniej go wydobywać,
a w tym samym czasie na świecie odkry-
wane są coraz to nowsze pokłady węgla

kamiennego, które są położone np. 20
metrów pod powierzchnią ziemi, co spra-
wia, że jego wydobycie jest nieporówny-
walnie tańsze niż w Polsce. Przypomnę,
że już na przełomie lat 70. i 80. Margaret
Thatcher stoczyła ciężki polityczny bój
o transformację brytyjskiego systemu
energetycznego, w tym zamknięcie bry-
tyjskich kopalń. Nie związane to było
z polityka klimatyczną, ale ekonomicznym
bezsensem dotowania wydobycia węgla.
W Europie już dawniej zrozumiano, że
kopalnie we Francji czy w Anglii nie są
w stanie zaspokoić rosnącego zapotrze-
bowania na energię elektryczną, do tego
dochodzi kwestia zanieczyszczeń. W takiej
sytuacji, zamiast polegać na imporcie
węgla lepiej rozwijać źródła alternatywne. 

Mam nadzieję, że w Polsce w końcu
nastąpi ta zmiana myślenia i rozpoczniemy
prawdziwą transformację energetyczną,
ponieważ jest to kwestia strategiczna i wy-
maga przebudowy całego systemu. Mu-
simy w końcu zauważyć, że model oparty
na dużych mocach węglowych, jest już
przeszłością, ponieważ jest nieefektywny.
Dziś światowa energetyka idzie już w zu-
pełnie innym kierunku. Przyszłością jest
energetyka rozproszona, czyli oparta na
maksymalnie dużej ilości małych źródeł,
którymi można efektywnie zarządzać dzię-
ki technologiom cyfrowym. Paradoksalnie
możemy nawet skorzystać na swoim za-
cofaniu, ponieważ obecnie technologie
związane z OZE są już dużo bardziej efek-
tywne, bezpieczne i tańsze niż 10 lat temu.
Mam nadzieję, że w końcu pójdziemy
w tym kierunku. 

Na Polsce zemściła się jej dobra sy-
tuacja, która spowodowała pewne rozle-
niwienie rządzących. W latach 90., kiedy
po upadku systemu komunistycznego,
wyłączono dużą część energochłonnego
przemysłu, mieliśmy nadwyżkę w systemie
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elektroenergetycznym. Nawet do 2017
byliśmy de facto eksporterem energii. I to
właśnie jest źródłem naszego zapóźnienia.
Teraz nadszedł moment, w którym trzeba
dokonać transformacji energetycznej, któ-
ra nie będzie polegać tylko na zmianie
jednego źródła energii na inne np. węgla
na atom. Moim zdaniem jednak należy
wykorzystać możliwości jakie daje nam
współczesna technologia i postawić na
źródła rozproszone i odnawialne. Obecnie
rozwój fotowoltaiki prosumenckiej jest
wstrzymywany, co w bliskiej perspektywie
jest słuszne, ponieważ nas system prze-
syłowy nie jest przygotowany na taką
ilość energii. Natomiast w dłuższej per-
spektywie jest to działanie szkodliwe, po-
nieważ potrzebujemy tych źródeł energii. 

Niestety, część komentatorów traktuje
wszelkie próby zmian w polskim systemie
elektroenergetycznym jako drogie dzia-
łania w imię ideologii. Natomiast te pie-
niądze i tak trzeba będzie wydać, jeśli
chcemy, żeby nas system funkcjonował,
lepiej więc wydać je w taki sposób, by był
on oparty na ekologicznych źródłach ener-
gii. To nie są pieniądze zmarnowane, to

inwestycja. Nie możemy ignorować pro-
cesów globalnych, również w tym zakresie
musimy się dostosować. 

Czy jednak potrafimy to zrobić?

System energetyczny to świetny wskaźnik
jakości działania państwa. Do jego dzia-
łania potrzebna jest nie tylko odpowiednia
technologia czy pieniądze, ale strategia
i niezbędne działanie regulacyjne państwa.
Jak wiemy na przykładzie Kalifornii, sam
wolny rynek w tym zakresie nie działa,
ponieważ podstawowy mechanizm walki
jak najniższą ceną doprowadził do zanie-
dbania inwestycji i w efekcie blackoutów.
Z drugiej strony przykład RPA, gdzie bra-
kuje energii, pokazuje, że również zarzą-
dzanie systemem przez państwo przy za-
wieszeniu mechanizmów rynkowych nie-
koniecznie jest gwarantem sukcesu. 

Potrzebne są dobre regulacje, zapew-
niające bezpieczeństwo systemu oraz
bezpieczeństwo odbiorcom. Jedno-
cześnie trzeba włączyć mechanizmy
rynkowe, bo bez tego system również
nie będzie dobrze funkcjonował. 

Niemcy już dawno podjęły decyzję o trans-
formacji energetycznej, która była wyni-
kiem prac wielu środowisk, w tym oczy-
wiście Zielonych. Postanowiono, że to nie
duży przemysł będzie ponosił koszty trans-
formacji, a klienci indywidualni. Stwo-
rzono cały system i wszystkie podmioty
musiały się do niego dostosować. Oczy-
wiście można się nie zgadzać z niemiecką
polityką w tym zakresie, zwłaszcza wyłą-
czanie elektrowni jądrowych budzi kon-
trowersje. Faktem jest jednak, że Berlin
potrafił przeprowadzić ten proces i teraz
jest już blisko punktu przełomowego,
kiedy to koszty transformacji będą się

49

THINKZINE, nr 12(138)/2021, grudzień 2021 www.nowakonfederacja.pl

Powinniśmy zaproponować

Francji współpracę

w zakresie rozwoju

energetyki jądrowej co

najmniej w skali

europejskiej. Podkreślam:

nie kupić u nich elektrownię

jądrową, ale proponować

szerszą współpracę



zmniejszały, co Niemcy odczują na swoich
rachunkach prawdopodobnie już w przy-
szłym roku. Niemiecka energetyka będzie
więc coraz bardziej konkurencyjna i oparta
na źródłach odnawialnych. Trzeba pod-
kreślić, że gospodarka przyszłości będzie
praktycznie w całości oparta na prądzie
elektrycznym. Dobrym, bo powszechnie
czytelnym przykładem są samochody. Na-
pęd elektryczny w samochodach powoduje

wzrost popytu na prąd i oczywistym ab-
surdem byłoby ładowanie ich prądem po-
chodzącym z paliw kopalnych. Biorąc pod
uwagę skalę zaniedbań w Polsce trans-
formacja energetyczna staje się absolutnie
pierwszorzędnym zagadnieniem w polityce
gospodarczej. Radykalne przyspieszenie
transformacji jest warunkiem dalszego
rozwoju ekonomicznego, a poprzez to
i cywilizacyjnego Polski.
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Czy Polska jest liberalna? Czy Polska
jest konserwatywna? Czy Polska jest le-
wicowa? Każda z tych odpowiedzi jest
błędna. Polska jest liberalno-feudalna.
Ta ideologia dusi naszą innowacyjność,
sprawia, że państwo jest niewydolne,
osoby u władzy (więc i podwładni) nie
traktują swoich obowiązków poważnie,
a proste rzeczy są trudne do załatwienia. 

Liberalny feudalizm panuje w Polsce
od roku 1989. Oznacza on nałożenie war-
tości liberalnych i wolnorynkowych na
połowicznie zmodernizowane społeczeń-
stwo, któremu pewne formy moderniza-
cji – oznaczającej wyjście ze stosunków
i mentalności feudalnej – zostały narzu-
cone, jak zauważył Andrzej Leder, naj-
pierw, w czasie wojny, przez walec nie-
miecki, a potem – sowiecki. Liberalny
feudalizm to mentalność, którą można
wyrazić następującym zdaniem: „Dochra-
pałem się swojej pozycji ciężką pracą i wy-
rzeczeniami, musiałem znosić trud i upo-
korzenia, więc teraz będę się tej pozycji
trzymał za wszelką cenę – a wszyscy pode
mną niech poczują, jak to jest być na
dole; odbiję sobie za te wcześniejsze lata”.

Nieprzyjazny urzędnik i profesor

Zastanawiamy się często (albo już tego
nawet nie widzimy), jak to jest, że wielu
ludzi, od których zależymy w życiu co-
dziennym, takich jak szef, urzędnik czy
profesor na uczelni, traktuje nas jak in-
truzów i ma pretensję, że istniejemy, jeśli
chcemy czegoś od nich – nawet jeśli mają
obowiązek udzielić nam pomocy. Czemu
tak często, by cokolwiek załatwić z oso-
bami, które są w pozycji władzy, konieczny
jest uniżony ton i postawa, umniejszanie
się i pokorne zabieganie o atencję? Czemu
te osoby często nie spełniają swoich obo-
wiązków – na przykład nie płacą za nad-
godziny, uchylają się od udzielenia pomocy
administracyjnej, czy jako profesorowie
nie czytają prac magisterskich i dokto-
ranckich swoich podopiecznych? Wiemy
wszak dobrze, że za to właśnie dostają
pieniądze. 

Jak to jest, że Polska stoi koteriami,
frakcjami i sitwami, i żeby awansować,
ważniejsze jest, by ktoś nas lubił i wiedział,
że jesteśmy lojalni, niż bycie kompetent-
nymi, pilnymi, ciężko pracującymi? Jak

jAN CzArNOCki
Doktorant i stypendysta Marie Skłodowska-Curie Fellowships 
na KU Leuven
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to jest, że wielu ludzi mających choćby
skromną władzę, traktuje swoją pozycję
jak udzielne księstwo, z którego czerpie
zasoby ekonomiczne i środki – a pod tym
księstwem ma wasali i petentów? Czemu
nie widzą, że są tylko chwilowymi depo-
zytariuszami tej pozycji, a prestiż i środki
z nią związane są pochodną odpowie-
dzialności i służebnej roli w stosunku do
osób będących niżej w hierarchii? 

Wynika to z faktu, że nie zmoderni-
zowaliśmy się w pełni, i na podświadomym
poziomie pewnych założeń związanych
z modernizacją nie traktujemy poważnie.
Przede wszystkim dotyczy to relacji między
ludźmi – założenia, że relacje te nie są
więzami feudalnej zależności, protekcji
i udzielania łaski, ale strukturą, w której
każdy ma określone, przede wszystkim
kontraktowo, prawa i obowiązki względem
innych. Oznacza to też, że właśnie kontrakt
jest ważny i traktowany poważnie. Że sto-
sunek pracy oznacza obowiązki i prawa,
zarówno po stronie pracownika, jak i pra-
codawcy. Pracownik pracuje i dostaje za
to pieniądze. To, co jest zapisane w umowie
o pracę, to realne, egzekwowalne prawa
i obowiązki, a nie uroczyste deklaracje.
Pracodawca nie udziela łaski pracowni-
kowi, dając mu chleb, tylko wynajmuje
jego energię za określoną wartość, żeby
sobie samemu przysporzyć wartości. Z ko-
lei pracą urzędnika jest pomoc obywate-
lowi, i miarą jego przydatności jest to,
w jakim stopniu przyczynia się do pra-
worządnego i płynnego funkcjonowania
procesów administracyjnych. Dlatego
musi aktywnie pomagać obywatelowi
w załatwieniu spraw, być cierpliwym i rze-
telnie informować obywatela o jego pra-
wach i obowiązkach. Profesor na uczelni
jest zaś związany umową ze studentem.
Aby spełnić cel kształcenia, jakim jest
uformowanie intelektualne studenta, musi

go rzetelnie uczyć, egzaminować, a przede
wszystkim czytać to, co student napisze
w pracy zaliczeniowej. Innymi słowy, lu-
dzie na pozycjach władczych muszą trak-
tować swoje obowiązki na serio, a nie na
niby. 

Dziś w Polsce duża część ludzi w pozycji
siły traktuje swoje obowiązki „jak gdyby
poważnie”. Mamy do czynienia z jakby-
szefami, jakby-urzędnikami i jakby-pro-
fesorami. Oczywiście od tych na dole się
wymaga – stąd feudalizm, a w dodatku
panuje wolnorynkowa konkurencja, i lepiej
być w niej sprawnym – stąd liberalizm. 

Dla emigranta (tęskniącego za ojczyzną
i szukającego z nią łączności) szokiem
jest to, że gdzieś za Odrą może nie jest
tak idealnie, jak mówili, może konkurencja
jest diabelska, a i multikulturalizm i „zie-
mia obiecana” to mity – a jednak gene-
ralnie ludzie traktują na poważnie to, co
robią. Szef zapłaci tyle, ile ma zapłacić
i nie patrzy dziwnie, gdy pracownik bierze
urlop. Urzędnik pomaga, odpisuje, uśmie-
cha się i nawet często aktywnie uczestniczy
w rozwiązywaniu problemów petenta.
Profesor zaś czyta prace magisterskie
i wymaga wysokiej jakości, a jeśli do tego
jest szefem, nie trzeba do niego mówić
per Wielebny, Szanowny Panie Profesorze
Doktorze Habilitowany Docencie, tylko
po imieniu (mimo że jego dorobek nau-
kowy jest zazwyczaj wielokrotnie większy
niż przeciętnego Szanownego Profesora).
Oczywiście, ci ludzie zarabiają inne pie-

52

THINKZINE, nr 12(138)/2021, grudzień 2021 www.nowakonfederacja.pl

mamy do czynienia z jakby-

szefami, jakby-urzędnikami

i jakby-profesorami



niądze, więc może dlatego bardziej się
starają. Żeby jednak dojrzeć do koniecz-
ności radykalnego zwiększenia wynagro-
dzeń na pewnych pozycjach, musimy naj-
pierw zdiagnozować formacje ideologiczną,
jaką jest liberalny feudalizm. Taka diag-
noza uzasadni nie tylko postulat wzrostu
zarobków, ale i nałożenia proporcjonalnie
większych i egzekwowalnych obowiąz-
ków.

Naturalne konsekwencje komunizmu

Jakie są więc źródła liberalnego feudalizmu
w Polsce? Pełna modernizacja w Polsce
nie została przeprowadzona, ponieważ
pomimo zrównania z ziemią ziemiaństwa
w czasie wojny i PRL-u, i pomimo powo-
jennej industrializacji, wartości wolno-
rynkowe nie zostały wprowadzone. Ich
ersatzem był realny socjalizm, który ozna-
czał polityzację każdej dziedziny życia
ekonomicznego, więc i społecznego.
W ostateczności efektem była wtórna feu-
dalizacja, połączona jednak z nowoczesną
biurokracją. Socjalizm, wbrew pozorom,
w swej istocie ma dużo wspólnego z feu-
dalizmem, ponieważ przy braku wolności
kontraktowania, własności prywatnej
i możliwości prowadzenia własnej dzia-
łalności gospodarczej cała sfera ekono-
miczna jest zarządzana z góry przez pań-
stwo, a depozytariuszami władzy są no-
minowani z góry oficjele. Naturalną kon-
sekwencją komunizmu jest replika struktur
feudalnych, w których każdy nominat ma
swoje udzielne księstwo, i nie ma dla
niego alternatywy, bo ma on monopol na
usługi, towary, czy jakąkolwiek aktywność.
System ten od feudalizmu różni jedynie
nieznacznie większa wydolność ekono-
miczna ze względu na biurokratyczne pla-
nowanie – ale też i efektywność w pięt-
nowaniu niepokornych, wynikająca z roz-

budowanej biurokracji i kontroli każdej
dziedziny życia.

Jak to się stało, że Polska jest liberalna,
ale i feudalna? Po 1989 roku nie mamy
już ziemiaństwa, burżuazji czy klasy wiel-
kiego kapitału – bo ten się nigdy nie
ukształtował – ale mamy nadal inteli-
gencję, która symbolicznie i praktycznie
rządzi Polską do dziś. Wszak prawie wszys-
cy polscy politycy to inteligenci, którzy
geszeftem się nigdy nie splamili. Ta właśnie
inteligencja nawet przed wojną nie nara-
żona była na wolnorynkową konkurencję,
bo w II Rzeczypospolitej rządziła, a zara-
bianiem pieniędzmi zajmowali się Żydzi,

więc się ich opodatkowywało lub czerpało
zyski z państwowych monopoli, takich
jak propinacja (wyłączne prawo do sprze-
daży trunków) i z państwowego przemysłu.
Zarówno w II RP, jak i w PRL inteligencja
nie była zanurzona w rzeczywistości wol-
norynkowej, gdzie jej pozycja spotykałaby
się z zagrożeniami ze strony np. aspiru-
jących dorabiających się, czy wielkiego
kapitału. Dlatego mogła trwać w mental-
ności feudalnej, która została powielona
w czasach PRL. Jej pozycja nie była za-
grożona mimo dużej mobilności społecznej.
Kto awansował spośród chłopstwa, dołą-
czał do inteligencji, bo przecież burżuazji
i kapitalistów nie było. Więc – jako klasa –
inteligencja w PRL nie miała się źle. 
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Władza inteligencji trwa

Po 1989 roku przyszła terapia szokowa.
Oto Jeffrey Sachs, dzisiaj zarzekający się,
że miliarderów trzeba sowicie opodatko-
wywać, i że ekologia to w sumie dobry
pomysł, zrzuca nam na głowę neolibera-
lizm. Jedni wygrywają, drudzy przegry-
wają, bo konkurencja wolnorynkowa i po-
trzeba dogonienia Zachodu jest nieubła-
gana. Nawiasem mówiąc, niepowetowa-
nym błędem liberałów było tak zwane
wśród Anglosasów „dodanie obrazy do
szkody” (ang. to add insult to injury) –
cykliczne i rytualne obrażanie ludzi z Polski
powiatowej, którym nie udało się w czasie
transformacji. Plony tego zbieramy dziś
w formie prawicowego populizmu, takich
czy innych Andruszkiewiczów – antytezy
dbania o dobro wspólne. Ale upokarzanie
tych, którym nie wyszło, to też konsek-
wencja liberalnego feudalizmu, bo przecież
liberalny feudał wspiął się i mu się udało –
a skoro mu się udało, to on na to zasługuje,
a inni nie. 

Wracając do inteligencji – po 1989
roku pozostaje ona w Polsce klasą rzą-
dzącą, mającą najwięcej władzy politycznej
i symbolicznej. Inne klasy, nawet kapita-
liści i wyższa klasa średnia, aspirują do
inteligenckiego habitusu. Powielają sposób
zachowania inteligencji. A ta ostatnia,
choć dziś bardziej wyeksponowana na za-
grożenia związane z wolnym rynkiem,

mentalnie otwiera się na wartości rynkowe
bardzo wolno. Jest od nich często od-
dzielona władzą polityczną, grantami czy
siecią kontaktów zapewniającą przetrwa-
nie. Liberalny feudalizm nadal ma się
więc dobrze.

*

Dlaczego musimy zerwać z liberalnym
feudalizmem? Najprościej: bo przez libe-
ralny feudalizm wszystkiego się odechcie-
wa. Każda czynność czy procedura, która
powinna być prosta, okazuje się trudna,
bo po drodze trzeba złożyć wiele hołdów
lennych lokalnym feudałom. Ta mental-
ność dusi przedsiębiorczość, dusi inno-
wacyjność, sprawia, że nie chce się solidnie
pracować. Kliki zwalczających się wza-
jemnie feudałów niszczą sprawczość ad-
ministracji, a co za tym idzie – Rzeczy-
pospolitej. Z liberalnym feudalizmem na-
leży też zerwać, żeby na poziomie spo-
łecznym zdać sobie sprawę, co jesteśmy
sobie wzajemnie winni, i jak mamy współ-
pracować. Jasne obowiązki i prawa wobec
siebie nawzajem i gwarancja możliwości
ich egzekucji – to podstawa zdrowego,
nietoksycznego społeczeństwa. Trzeba
nam głębokiej mentalnej zmiany i refleksji
nad zmianami prawa, które dokończą
modernizację i skończą z liberalnym feu-
dalizmem. Jednak zacząć trzeba od zmiany
kulturowej. 
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„Zbudowaliśmy system gospodarczy i tech-
nologiczny, który aktywnie produkuje en-
tropię” – pisała niedawno na łamach „No-
wej Konfederacji” Monika Kostera. Dalsze
funkcjonowanie w tym systemie jest
wzmacnianiem samozniszczenia. Nie tylko
osłabia ono nasze szanse na przetrwanie,
rozumiane jako zdolność ludzkiej cywili-
zacji i biosfery do dalszego współistnienia.
Staje się ono również wykańczające –
dereguluje społeczne ekosystemy i po-
woduje, że pogarsza się kondycja psy-
chiczna nas wszystkich. Tworzy świat,
który zwyczajnie stracił sens na kilku po-
wiązanych ze sobą płaszczyznach. Generuje
powszechną demotywację pracowników
(a także wielu pracodawców). Rodzi coraz
bardziej powszechne poczucie nieszczęścia.
Nie daje nadziei na sensowną przyszłość,
a życie w nim przestaje być warte przeżycia
(o czym również dobitnie świadczy wzras-
tająca liczba samobójstw i prób samo-
bójczych, zwłaszcza wśród młodzieży).

W kontekście tej systemowej utraty
sensu – pisze Monika Kostera, powołując
się na filozofa Bernarda Stieglera – szansą

na zmianę systemu staje się negentropia.
Droga do tej zmiany wiedzie poprzez
pracę, która sama musi się jednak do-
głębnie zmienić. Ale co to właściwie zna-
czy? Jak rozumieć te dwa abstrakcyjne
pojęcia: entropię i negentropię? Jak je
przełożyć na nasze codzienne i namacalne
doświadczenia? I czy rzeczywiście są nam
one niezbędne do odbudowy naszej wy-
obraźni ekonomicznej i przywracania sen-
su temu, co nazywamy „światem”? A jeśli
tak, to czy nie pozostają one zbyt niedo-
stępne dla tzw. „szerokiej publiczności”?

Stawiam te pytania, przyjmując zało-
żenie, które Bernard Stiegler prostolinijnie
sformułował w wywiadzie udzielonym
norweskiemu dziennikarzowi Andersowi
Dunkerowi: „Zawsze musisz zakładać, że
ludzie są zainteresowani, inteligentni, że
mają dobrą wolę. Jeśli zdecydujesz, że są
głupi i nieżyczliwi, to staną się głupi, do-
kładnie tak, jak zdecydowałeś”. Zakładając
więc, że ludzie mają dobrą wolę i wierząc,
że to od wykorzystania jej pokładów zależy
przyszłość nasza i przyszłych pokoleń,
chciałbym w tym tekście wyjaśnić, dlaczego

dr HAB. miCHAł krzykAwSki
prof. UŚ, dyrektor Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami.
Były współpracownik Bernarda Stieglera i członek międzynarodowego
kolektywu Internacja. Interesuje się budowaniem międzyobszarowego
dialogu między myśleniem filozoficznym i myśleniem naukowym.
Autor wielu prac z zakresu filozofii techniki i ekonomii politycznej

System gospodarczy oparty na manii optymalizacji prowadzi nasz świat
do rozpadu. Czas na stworzenie nowej ekonomii, w której główną warto-
ścią nie będzie bogactwo o charakterze czysto pieniężnym

wyjść z tyranii efektywności. 
Nowa ekonomia potrzebna od zaraz

https://nowakonfederacja.pl/bezsensowna-praca-przynosi-rozpad-i-smierc-jak-uratowac-swiat-od-entropii/


negentropia oznacza dzisiaj bogactwo,
w jaki sposób praca może to bogactwo
pomnażać i dlaczego może nam w tym
pomóc nieuchronna automatyzacja pracy. 

Przeciw-historia ekonomii jako nauki
o bogactwie

Dla Adama Smitha ekonomia miała być
nauką o bogactwie. Podstawowym przed-
miotem zainteresowania ekonomii miał
być rozrost bogactwa. Miało się ono roz-
rastać poprzez wymianę dóbr i usług.
Taka wymiana miała również wytwarzać
wartość. Bogactwo mogło stać się jej pod-
stawową miarą, jej namacalnym dowo-
dem: im większe było bogactwo, tym
większa miała być wartość. Wartość i bo-
gactwo mogły być traktowane jako wiel-
kości równoważne.

Takie wyobrażenie o ekonomii było
później wielokrotnie rozszerzane, mody-
fikowane, wypaczane i krytykowane. Kwes-
tia tego, czym jest wartość i gdzie ją
można znaleźć była w dziewiętnastowiecz-
nej ekonomii przedmiotem ożywionej de-
baty, ale w wieku dwudziestym debata ta
zanikła. U podstaw tej zmiany legły dążenia
do uczynienia z ekonomii „prawdziwej”
nauki i następujące założenie: modelu
naukowości należy szukać odtąd w fizyce
i obliczeniach matematycznych, a nie
w naukach społecznych. Debatę o wartości
wyrugowano z pola zainteresowania eko-
nomii, uznano ją za niechciany balast.
Dokonano wyboru, który odtąd pozwalał
decydować, co jest wiedzą ekonomiczną,
a co nią nie jest.

Zmianie nie uległo jednak zasadnicze
przekonanie – że ekonomia ma być nauką
o bogactwie. Takie przekonanie do dzisiaj
pozostaje podstawowym motywem po-
budzającym zorganizowaną aktywność,
którą nazywamy gospodarką: sensem i ce-

lem gospodarowania jest osiągnięcie,
utrzymanie i pomnażanie stanu bogactwa
(Smithowskie wealth). Marzenia ekonomii
o staniu się nauką ścisłą zmieniły nato-
miast kryteria pomiaru bogactwa. Uległ
on całkowitej matematyzacji i wyabstra-
howaniu. 

Dzisiaj jednak – u kresu kapitalis-
tycznego świata, jaki do tej pory znaliśmy –
kres osiąga również pewne wyobrażenie
o ekonomii i dotychczasowe wyobrażenie
o bogactwie jako wielkości mającej cha-
rakter czysto pieniężny. Co zrobić, aby
ten kres stał się miejscem nowego otwar-
cia? Praca, która do takiego nowego otwar-
cia prowadzi polega zasadniczo na napi-
saniu „przeciw-historii” ekonomii jako
nauki o bogactwie. Musimy cofnąć się
o blisko trzysta lat, aby zrozumieć, co
nam się dzisiaj przytrafia, a następnie,
wychodząc od tej reinterpretacji prze-
szłości, spróbować zacząć jeszcze raz. To,
czy takie otwarcie miałoby nastąpić w ob-
rębie kapitalizmu, czy poza nim, jest mniej
istotne.

Teoretyczne fundamenty ekonomii
jutra 

Dzisiaj nie chodzi wyłącznie o to, by pilnie
znaleźć sposoby na ograniczenie emisji,
respektując głos nauk empirycznych, który
przebija się przez kolejne raporty IPCC.
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Nie chcę przez to oczywiście powiedzieć,
że tego głosu nie należy respektować. Do
przeprowadzenia zmiany na miarę sytuacji,
potrzeba dogłębnej modyfikacji aksjoma-
tów i twierdzeń, które legły u podstaw
dotychczasowej organizacji światowej gos-
podarki przemysłowej. Musimy dzisiaj
określić nowe fundamenty teoretyczne
i pojęciowe, które dla ekonomii jutra by-
łyby tym samym, czym dla ekonomii kla-
sycznej była fizyka Newtona, metafizyka
Kartezjusza czy determinizm Laplace’a. 

Od czasów rewolucji przemysłowej to
nauka, która, wraz z handlem, miała być
gwarantem bezpieczeństwa i pokoju, upra-
womocniała rozwój gospodarczy. Ciągłe
dążenie do optymalizacji za pomocą coraz
potężniejszych i dokładniejszych maszyn
obliczeniowych, do stopniowego podpo-
rządkowywania wszelkich aktywności ży-
ciowych kryterium efektywności – a więc
wszystko to, co do dzisiaj stanowi rację
bytu dominującego modelu rozwoju gos-
podarczego – miało silne ugruntowanie
w europejskich naukach, które same znaj-
dowały oparcie w aksjomatach europejskiej
filozofii nowożytnej. Choć jawią się one
dzisiaj jako archaiczne, wciąż można je
dostrzec we współczesnych praktykach
technonaukowych i przemysłowych, w któ-
rych złożoność i charakterystyczne dla
niej konteksty lokalne można zredukować
do zwykłej kombinacji prostych elemen-
tów. Tego rodzaju praktyki bazują na
przekonaniu, że można w ten sposób tę
złożoność poznać, poddać kontroli i czer-
pać z niej zyski, stale dążąc do jej opty-
malizacji. W przełożeniu na rachunek
ekonomiczny taka optymalizacja oznacza
stałe obniżanie kosztów wytworzenia ze
wszystkimi tego konsekwencjami środo-
wiskowymi i społecznymi, których po-
wszechnie stosowany model księgowy po-
zwala nie wliczać w rachunek zysków i strat. 

To w imię tej optymalizacji doktryna
business as usual może się nie tylko utrzy-
mywać, ale również umacniać się poprzez
tzw. „biznes odpowiedzialny społecznie”,
którego inną nazwą jest marketing as
usual. To marketing, o którym Gilles De-
leuze pisał trzy dekady temu, że tworzy
„bezwstydną rasę naszych panów”, jest
dzisiaj podstawowym trybem operacyjnym
biznesu. Nie jest tajemnicą, że nakłady
przeznaczane na działania marketingowe
są dzisiaj o wiele większe niż nakłady
przeznaczane na badania i rozwój. Dotyczy
to zwłaszcza szerokiego sektora innowacji
technologicznych – od szczepionek prze-
ciwko COVID-19 do zaburzających inno-
wacji cyfrowych. Business as usual jako
marketing as usual to najlepszy sposób
na to, co ekonomistka Mariana Mazzucato
nazywa zawłaszczaniem wartości.

Od matematyzacji świata do nowego
ducha naukowego w erze cyfrowej

Skąd bierze się to ciągłe dążenie do opty-
malizacji? Przekonanie, że leży ono w tzw.
„naturze ludzkiej” trudno byłoby brać na
poważnie. Matematyk Giuseppe Longo
utrzymuje, że pochodzi ono w dużej mierze
z mechanistycznego wyobrażenia o świecie,
które w roślinach, lasach, zwierzętach
i samych ludziach widzi maszyny, działa-
jące na podobieństwo zegarów i składa-
jących się nań przekładni zębatych. Takie
ujęcie świata nie uwzględnia historycznej
zmienności i ewolucji życia w całej jego
różnorodności i wraz z mniej lub bardziej
lokalnymi osobliwościami, przez które ta
różnorodność mówi. W takim mechanis-
tycznym duchu nauki, w którym jedynym
źródłem pewności i miarą wiedzy o życiu
staje się to, co można obliczyć i sformali-
zować matematycznie, uwzględnienie
skończoności zasobów i troska o krytycznie
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zubożoną sieć życia jest funkcjonalnie
ograniczona, o ile nie całkowicie niemoż-
liwa. 

„«Funkcje» w sensie biologicznym nie
istnieją w fizyce” – pisze biolog Stuart
Kauffman. Tego rodzaju „funkcji” nie do-
strzega również triumfująca dzisiaj teoria
ekonomiczna, która bazuje na modelu fi-
zycznym. Jak zauważa ekonomista Ivar
Ekeland, wiodącym sukcesem tej teorii
jest matematyka finansowa. Kryzys z 2007
roku pokazał, co jest prawdziwą miarą
i długofalowym skutkiem tego „sukcesu”.
„Mania optymalizowania” w zbudowanym
przez nas modelu gospodarczym i tech-
nologicznym pokazuje natomiast, dlaczego
z tego kryzysu nie zostały wyciągnięte ża-
dne sensowne wnioski.

Myśląc o reorganizacji ekonomii mu-
simy zatem bardziej krytycznie przyjrzeć
się naszym naukom i systemom przeko-
nań, które je uzasadniają. Przede wszyst-
kim oznacza to dogłębne przemyślenie
celowości, jakim mają służyć obliczenia,
które dzisiaj – za sprawą funkcjonalnie
scalonych instrumentów obliczeniowych
(od urządzeń pomiarowych, statystycz-
nych, logistycznych, monitorujących i nau-
kometrycznych do emoji w mediach spo-
łecznościowych i aplikacji umożliwiających

tzw. „kwantyfikowanie siebie” celem zop-
tymalizowania własnej efektywności) –
tworzą kapitał, zawiadują niemal każdym
naszym gestem i mają decydujący wpływ
na jakość naszego życia, psychicznego
i społecznego, zawodowego i prywatnego. 

Dlatego też w kwestii klimatu, nie wy-
starczy słuchać „głosu nauki” – nie tylko
dlatego, że nauki mówią wieloma głosami
(nawet jeśli, w kwestii szeroko rozumianej
zmiany klimatycznej i jej podłoża antro-
pogenicznego, są to głosy zbieżne). Aby
dokonać zmiany, potrzebny jest również
inny duch naukowy, który pozwoli nam
zmienić światową gospodarkę w obliczu
faktu, że świat nie jest maszyną, że jego
funkcje pozostają niewidoczne dla jego
mechanistycznego opisu i optymalizują-
cych obliczeń, że systemowe rozpuszczenie
celowości wszelkich naszych działań
w efektywności jedynie pogłębia rozmiary
świata bez sensu.

Pisząc przeciw-historię ekonomii warto
więc wrócić do Ludwika Flecka i zapro-
ponowanego przez niego ujęcie powsta-
wania i rozwoju faktu naukowego. Fleck
uczy, że na wyróżnienie zasługuje ta zasada
myślenia, która pozwala postrzegać więcej
szczegółów i powiązań. Wskazuje, że każda
dziedzina wiedzy winna być zawsze badana
z punktu widzenia historii jej rozwoju,
a także – jak dzisiaj należałoby dodać –
w powiązaniu z historiami rozwoju innych
dziedzin wiedzy. Zabierając się za pisanie
przeciw-historii ekonomii warto przypo-
mnieć sobie Gastona Bachelarda i jego
charakterystykę „nowoczesnej kultury
naukowej”: „Obiektywność racjonalna,
obiektywność techniczna i obiektywność
społeczna, pisał Bachelard w 1969 roku,
są odtąd trzema silnie powiązanymi ze
sobą cechami. Zapomnienie o jednej z tych
cech nowoczesnej kultury naukowej ozna-
cza wejście w dziedzinę utopii”.
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Dzisiaj wydaje się, że poszliśmy o wiele
dalej i weszliśmy w dziedzinę dystopii,
zwłaszcza tej technologicznej. Warto jed-
nak zauważyć, że oferowana przez Zuc-
kerberga i innych arystokratów uberyzacji
planetarna dystopia cyfrowa jest syste-
mową konsekwencją przekonań, które
mogły uzasadniać systematyczne powięk-
szania pola tego, co można obliczyć, sfor-
malizować i wyeksploatować. W ten spo-
sób na tym polu znajdują się dzisiaj zasoby
psychiczne, kognitywne i afektywne, eks-
ploatowane równie bezwzględnie co paliwa
kopalne. I równie skończone. To również
w odpowiedzi na tę technodystopię mu-
simy odnowić kulturę naukową ery cyf-
rowej i na tej podstawie wypracować fun-
damenty teoretyczne pod ekonomię jutra. 

Nauki i obietnica

Praca teoretyczna i krytyczna, do której
tutaj nawołuję, jest trudna. Nie tylko dla-
tego, że klimat do jej wykonywania jest
niesprzyjający – w obliczu (generowanej
politycznie) utraty zaufania do nauk, na
którą cierpią współczesne społeczeństwa.
Taka praca teoretyczna i krytyczna jest
również trudna w odniesieniu do tej formy
kultury, jaką jest nauka. Nauka, jak mówił
Georges Canguilhem, jest bowiem przede
wszystkim formą kultury. A pielęgnowanie
takiej formy kultury wymaga otwartej,
bezinteresownej i wolnej od uprzedzeń
deliberacji między wszystkimi racjonal-
nymi dziedzinami wiedzy, od nauk przy-
rodniczych, ścisłych i technicznych do
nauk społecznych, humanistycznych i nauk
o sztuce. 

Niestety na współczesnych uniwersy-
tetach tego rodzaju deliberacja często nie
jest na porządku dziennym. Środowiska
akademickie, zwłaszcza w Polsce, zdez-
integrowane w podziale na dyscypliny

i zatomizowane za sprawą ultraliberalnego
ducha konkurencji, który ukatrupił ducha
współpracy, od dawna takich deliberacji
nie prowadzą. Dopóki jednak nie nau-
czymy się w ten sposób deliberować, an-
gażując jednocześnie w te dyskusje lokalne
publiczności pozaakademickie, dopóty
nie będziemy dysponowali obietnicą przy-
szłości, która mogłaby narodzić się w od-
budowanej więzi zaufania między wiedzą
a obywatelami i obywatelkami tworzącymi
silniejsze społeczeństwa. 

Sądzę, że w odbudowie takiej racjo-
nalnej obietnicy przyszłości, a tym samym
w rekonstrukcji więzi zaufania, bez której
żadne społeczeństwo nie ma racji bytu,
świat uczonych ma dzisiaj do odegrania
istotną rolę. O ile tylko wykaże się siłą
oporu względem autorytarnej – techno-
kratycznej, scjentystycznej lub fundamen-
talistycznej – władzy i uczyni swój głos
słyszalnym w debatach, które czekają nas
w najbliższych miesiącach i latach. To od
tych debat będzie zależał kształt przyszłości
naszej i przyszłych pokoleń.

Rzecz bowiem w tym, ze sformułowany
przez Smitha projekt ekonomii jako nauki
o bogactwie zawierał w sobie pewną obiet-
nicę. Kluczowe pytanie jest zatem takie,
co zrobić, aby ta obietnica była możliwa
do dotrzymania na innych zasadach, w in-
nych warunkach. Co zrobić, aby dokonu-
jąca się zmiana miała sens dla społe-
czeństw i służyła lepszemu życiu? 

To brak tego rodzaju funkcjonalnej
obietnicy na horyzoncie powoduje, że po-
dejmowane środki zmierzające do redukcji
emisji są zupełnie nieadekwatne do skali
transformacji energetycznej, o jaką tutaj
toczy się stawka – transformacji, w której
bynajmniej nie chodzi wyłącznie o de-
karbonizację (nawet jeśli jest ona kluczo-
wa), lecz o przedefiniowanie funkcji pro-
cesu gospodarczego i wytwarzanego w nim
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bogactwa. Można zatem założyć, że nawet
gdyby państwa miały dobrą wolę i chciały
pobudzić transformację na miarę sytuacji,
brakłoby im nowych aksjomatów i twier-
dzeń, które mogłyby taką transformację
z jednej strony uprawomocnić naukowo
i filozoficznie, a z drugiej – uczynić czymś
pożądanym społecznie. Po raz kolejny
przekonaliśmy się o tym na ostatnim
szczycie w Glasgow. 

To właśnie przez ten brak funkcjo-
nalnej obietnicy wciąż funkcjonujemy
w logice błędnego koła: próbujemy do-
konać epokowego przekształcenia, tkwiąc
mentalnie w minionej epoce gospodarczej.
A to powoduje, że koszty transformacji
są po staremu przerzucane na społeczeń-
stwa, wiążą się z ograniczeniami, a nie
z obietnicą bogatszego życia.

Od nauki o bogactwie do nauki
o negentropii

Aby z tej logiki błędnego koła wyjść, po-
trzebujemy przejścia od ekonomii jako
nauki o bogactwie do ekonomii jako nauki
o negentropii. Nie istnieje prosty obrazek,
którym mógłbym się posłużyć, aby suge-
stywnie pokazać, czym jest ekonomia ne-
gentropii, tak jak mogła to uczynić Kate
Raworth przedstawiając swoją „ekonomię
obwarzanka”. Negentropia może być jed-
nak dla nas odtąd czymś, czym dotąd
było bogactwo – nową obietnicą. Spró-
bujmy sobie to pojęcie przyswoić myśląc
o nowej ekonomii, a także o tym, z czego
i jak będziemy żyć w przyszłości. Zrozu-
mienie tego, czym jest negentropia po-
zwala nam bowiem zrozumieć, czym mog-
łaby być jutro nasza praca.

Opisane po raz pierwszy przez fizyka
Erwina Schrödingera zjawisko negentropii
charakteryzuje organizmy żywe i tworzone
przez nie organizacje, a więc również or-

ganizmy i organizacje ludzkie. Na poziomie
ogólnym negentropia oznacza zdolność
do odwlekania w czasie wzrostu entropii,
który – w skali wszechświata – jest nie-
uchronny i charakteryzuje się rozpadem
systemów. Z tego rodzaju rozpadem, ge-
nerowanym przez system gospodarczy
i technologiczny, mamy do czynienia na
czterech płaszczyznach: płaszczyźnie fi-
zycznej (rozproszenie zamienionej na
ciepło energii, skutkujące ociepleniem
klimatu), płaszczyźnie biologicznej (kry-
tyczna utrata bioróżnorodności i powią-
zany z nią kryzys wirusologiczny), płasz-
czyźnie informacyjnej (redukcja wiedzy

i umiejętności do informacji zredukowanej
z kolei do obliczalnych danych) i płasz-
czyźnie psychospołecznej (wyczerpanie
zasobów energii psychicznej i związany
z nim stan zaniku solidarności społeczeń-
stwa). System ten jest wadliwie zapro-
jektowany dlatego właśnie, że ignoruje
wyzwania związane z wytwarzaniem en-
tropii. 

Oprócz tego, że mamy zdolność od-
wleczenia w czasie tego rozpadu (pomimo
że jest on nieuchronny), kluczowe jest
to, że możemy tego dokonać jedynie miej-
scowo (lokalnie), a sposobem na to jest
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wytwarzanie lokalnych różnic. To dlatego
Norbert Wiener mógł napisać, że życie
tworzy „wysepki malejącej entropii w świe-
cie, w którym entropia ogólna nie przestaje
rosnąć”. Dzisiaj z tych „wysepek” możemy
uczynić planetarny archipelag termody-
namicznie otwartych, osobliwych i połą-
czonych ze sobą funkcjonalnie lokalności,
który z jednej strony byłby alternatywą
dla hiperentropijnej globalizacji, a z dru-
giej – dla nacjonalistycznych lokalizmów. 

Negentropia nie jest zwykłym prze-
ciwieństwem entropii. Nie istnieje „dobra”
negentropia i „zła” entropia. Entropia,
wraz z ewolucją, jest bowiem aspektem
czasu i stawania się przyrody. To dlatego
właśnie nie możemy jej wyeliminować
z życia nie eliminując samego życia. Żyjąc,
możemy jednak zmniejszać entropię
w procesie wytwarzania różnic i nowości.
Wytwarzanie negentropii to kultywowanie
różnorodności – biologicznej, społecznej,
kulturowej, technicznej i językowej, a także
troska o nisze, w których ta różnorodność
może się rozrastać, przybierając nowe,
wymykające się obliczeniom formy. 

Bogactwo rozumiane jako negentropia
jest nie tyle materialnym efektem wy-
tworzonych wartości, ile – jak proponuje
Bernard Stiegler – jest tym, co daje war-
tość. Bogactwo nie sprowadza się do war-
tości, oferując jednocześnie możliwość
oszacowania wszelkiej wartości: „Bogactwo
jest tym, co daje wartość, toteż nie daje
się zredukować do wartości. Bogactwo
określa potencjalność i przyszłość, która
ma nadejść; obietnicę. W tym względzie
nie daje się ono przeliczyć lub zmierzyć
jak wartość, której wszelako dostarcza
kryteriów ewaluacyjnych. (…) W momen-
cie, gdy antropocen stanowi zagrożenie
dla wszystkich [narodów], bogactwo na-
biera nowego sensu: bogate może być od-
tąd tylko to, co umożliwi przezwyciężenie

ściśle eschatologicznych granic współ-
czesnego rozwoju gospodarczego”.

A ponieważ takie przezwyciężenie
umożliwia negentropia, to ona staje się
nowym bogactwem, które nie ma ceny,
jest regenerującym się i ulegającym prze-
kształceniom potencjałem do wytwarzania
wartości. Funkcjonalny przewrót w my-
śleniu ekonomicznym polegałby na uczy-
nieniu z tego bogactwa podstawy gospo-
darki, jej nowej racji bytu, a nie tylko
efektu gospodarowania.

W skali ludzkiej wytwarzanie negen-
tropii jako nowego bogactwa to przede
wszystkim tworzenie umiejętności, teo-
retycznych, praktycznych i technicznych:
umiejętności życia, projektowania, opra-
cowywania, wychowywania, myślenia, po-
dziwiania, współpracowania, troszczenia
się o siebie i o innych. To umiejętności
w ich uwarunkowaniu lokalnym są bo-
gactwem jako potencjałem do wytwarzania
wartości i dlatego trzeba je dzisiaj poddać
gruntownej rewaloryzacji, gdyż to one są
gwarantem utrzymania ekosystemów spo-
łecznych, a co za tym idzie zwiększają
szanse społeczeństw na przetrwanie, czynią
bardziej odpornymi na przekształcenia
technologiczne.

Praca w XXI wieku i nowa arystokracja

Jak to się jednak wszystko ma do ekono-
mii? Otóż ma się tak, że wytwarzanie ne-
gentropii, które w wymiarze społecznym
oznacza wytwarzanie umiejętności, może
stać się nadrzędnym celem działania,
które nazywamy pracą. W szerszej per-
spektywie antropologicznej, którą przy-
wołuje autorytet w dziedzinie prawa pracy,
Alain Supiot, w książce „Le travail au
XXIe siècle” (Praca w XXI wieku), praca
jest bowiem dla nas działaniem przyda-
jącym specyficznie ludzkiego sensu życiu
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i stwarzającym specyficznie ludzkie oto-
czenia życiowe – równie różnorodne i nie-
zbędne do życia jak nisze biologiczne
w obrębie ekosystemów biologicznych.
To poprzez takie działanie przekształcamy
chaos w kosmos, a więc czynimy sobie
świat po ludzku możliwym do zamiesz-
kania. Jednocześnie poprzez to działanie
jesteśmy w stanie zniszczyć, celowo lub
nie, nasze otoczenia życiowe i uczynić
z nich miejsca nie do życia. To dlatego
właśnie, dowodzi Supiot, kwestia pracy
w XXI wieku i kwestia ekologiczna są ze
sobą ściśle powiązane. Zmiana systemu
gospodarczego w taki sposób, aby sprzyjał
on wytwarzaniu negentropii dzięki pracy,
musi to powiązanie uwzględniać funk-
cjonalnie. 

Tym, co nie tyle umożliwia, ile wy-
musza tak dogłębną zmianę naszego sto-
sunku do pracy i naszych stosunków
pracy, jest technologiczny stan faktyczny,
w jakim się znaleźliśmy na przestrzeni
dwóch pierwszych dekad dwudziestego
pierwszego wieku. Ukształtowana wraz
z pierwszą rewolucją przemysłową no-
woczesność sprowadziła pracę do zatrud-
nienia, uzależniając tym samym wartość
pracy od tego, ile ktoś jest w stanie za nią
zapłacić, bez względu na płynący z niej
pożytek. A to spowodowało, że przygnia-
tająca większość społeczeństwa pracuje
dzisiaj przede wszystkim dla kogoś, a nie
dla siebie; robi to, co musi, a nie to, co
chciałaby robić, gdyby nie musiała pra-
cować. Dzisiaj taki model pracy defini-
tywnie się kończy. Tym, co się kończy
jest jednak nie sama praca, lecz zatrud-
nienie, które dla sporej większości z nas
stało się nudną robotą i którego z tego
właśnie powodu nie należy bronić, lecz
pozwolić tę robotę wykonywać robotom.  

To właśnie automatyzacja jest kon-
kretnym kontekstem, w którym wprowa-

dzenie ekonomii negentropii staje się nie
tylko możliwe, lecz również konieczne.
Wyzwanie polega bowiem na tym, aby
w automatyzacji, która spowoduje znaczną
redukcję miejsc zatrudnienia lub dogłębnie
je przekształci, dostrzec możliwości ne-
gentropijne. Według najświeższych analiz
OECD automatyzacją jest zagrożone 14%
miejsc pracy. Przy czym warto dodać, że
te uśrednione liczby mogą zmieniać się
według regionów: o ile w Oslo automaty-
zacja uderzy jedynie w 6,5% miejsc pracy,

o tyle w Polsce i Słowacji odsetek ten wy-
nosi odpowiednio 23% i blisko 35%. To,
że tak duża liczb miejsc pracy zostanie
zautomatyzowana, jest najlepszym do-
wodem na to, że jej wykonywanie wiązało
się z powtarzalnymi, monotonnymi i dla-
tego właśnie automatyzowalnymi czyn-
nościami. Przekonanie, że automatyzacja
przyniesie nowe miejsca pracy i że wszyst-
ko samo się wyreguluje, to nieracjonalne
trwanie w systemie, który automatyzacja
uczyni po prostu niewypłacalnym. 

Aby uciec przed tego rodzaju ban-
kructwem, ekonomia negentropii sprzyja
natomiast pracy jako działaniu, które ma
na celu współwytwarzanie umiejętności
i pielęgnuję ideę pracy umożliwiającej
coś, co André Gorz nazwał „rozkwitaniem
siebie”. Obietnica, jaką niesie ze sobą au-
tomatyzacja jest taka, że my wszyscy mo-
żemy stać się arystokratami pracując –
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rozkwitając nie tyle poza pracą, nie tyle
nie pracując, ile dzięki pracy jako działaniu
polegającego na wytwarzaniu dzieł, na
współdziałaniu rozradzającym nowe formy
wiedzy. 

Uspołecznić zyski z automatyzacji.
W stronę nowej polityki innowacji

Dostrzeżenie tego rodzaju obietnicy w au-
tomatyzacji właśnie zakłada jednak pod-
jęcie walki o radykalne odwrócenie skraj-
nie technokratycznego kierunku, w jakim
automatyzacja podąża. Zyski z automa-
tyzacji i zaoszczędzony dzięki niej czas
musimy przeznaczyć na wzmacnianie
i kultywowanie tych umiejętności, których
nie da się zalgorytmizować, które do tej
pory były uznawane za nieprodukcyjne,
a które dzisiaj trzeba uczynić podstawą
nowej ekonomii – ekonomii negentropii.
Kluczowe pytanie naszych czasów dotyczy
bowiem tego, jak pracować, aby zmniejszać
entropię.

To dokładnie w tym miejscu musi
dojść do przewartościowania wartości,
jaką od czasów Schumpetera przypisujemy
innowacjom technologicznym. Być inno-
wacyjnym – to wytwarzać nowość. Żaden
wynalazek techniczny nie wytwarza no-

wości sam z siebie dopóki, dopóty nie zo-
stanie uspołeczniony. Brak takiego uspo-
łecznienia może tylko wzmocnić toksycz-
ność technologii, prowadzić do dezinte-
gracji więzi społecznej i masowej utraty
umiejętności. Dlatego też innowacyjność,
polegająca na wytwarzaniu umiejętności,
może być jedynie społeczna i do takiej
innowacyjności powinniśmy dążyć, wy-
korzystując zaburzające innowacje tech-
nologiczne do wytwarzania nowych umie-
jętności, które tworzą nowe więzi spo-
łeczne, a nie do wzmacniania gospodarki
danych w służbie zalgorytmizowanej hi-
perkontroli. 

Takie podejście do innowacji stoi
w jawnej kontrze do antyspołecznej, a więc
antyinnowacyjnej (i antypracowniczej)
polityki technologicznych gigantów, któ-
rym prezydenci polskich miast i prezesi
specjalnych stref ekonomicznych otwierają
dzisiaj szeroko drzwi. Ta droga donikąd.
Jedynie innowacje społeczne, a więc rów-
nież radykalnie nowa polityka innowacji,
mogą poprowadzić nas do ekonomii ne-
gentropii i postglobalnego gospodarowa-
nia, w którym – jak przekonuje Bernard
Stiegler wraz z Kolektywem Internacja –
chodzi odtąd o to, aby „zarabiać na życie,
zyskując życie”. 
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„Dziwnym nie jest” – można by odbić
rzuconą w tytule zaczepkę frazą z najwy-
bitniejszego współczesnego komiksu pol-
skiego. Bo przecież Rafał Matyja mógłby
stanąć na czele każdego pocztu honoro-
wego państwowców polskich, nawet, gdyby
było to grono znacznie liczniejsze niż jest
dziś. Biogram (choć dość powierzchowny)
jest w Wikipedii, ja rzucam tylko garść
skojarzeń, oczywistych dla każdego, kto
kojarzy bodaj z lotu ptaka ostatnie 30-lecie:
reforma Kuleszy, działania Walendziaka
z okresu szefowania KPRM za Buzka,
„Polska XXI” zakładana wspólnie z Janem
Rokitą, Rafałem Dutkiewiczem i Kazi-
mierzem Ujazdowskim… Jego bibliografię
lepiej sprawdzać na serwerze BUW niż
w Wiki, ale i tu wystarczy kilka tytułów-
haseł: jak nie (pierwsza książka wydana
nadziemnie) „Równi i równiejsi. Rzecz
o związkach zawodowych w Polsce”, to
„Budowanie instytucji państwa 1989–
2001. W poszukiwaniu modelu” (współ-
autorstwo). Jak nie „Demokracja post-
komunistyczna, czyli o niedostrzeganym
aspekcie systemu wyborczego”, to „Gabi-

nety polityczne. Narzędzia skutecznego
rządzenia”. I jeszcze, bagatela, jeden z naj-
celniejszych brandów ostatnich lat, za-
właszczony na poziomie copyrightu, zmar-
nowany (w znacznej mierze) na poziomie
politycznym: „IV RP” to przecież koncepcja
ale i, by tak rzec, logo Matyi. I jak z takim
dorobkiem nie być w roku 2021 w złym
humorze?

Po co te oskarżenia? 

„Zły humor” Rafała Matyi to na szczęście
nie fochy, nie dogryzanie, choć w tekście
zdarzają się cienkie dość szpile. Wnioskuję
o nim przede wszystkim cierpkości pa-
dających zdań, w powracających przez
całą, gęstą przecież i obszerną pracę, re-
sentymentach. Nie dziwię się im, biorąc
pod uwagę to, co zostało powiedziane po-
wyżej: grubo ponad 30 lat od rozpoczęcia
działalności politycznej, blisko 20 od sfor-
mułowania postulatu IV RP, której istotą
miała być nie zmiana symboliki (cięcia,
kreski, korony i dymisje) lecz nowe in-
stytucje i praktyki ustrojowe, trudno nie

wOjCieCH StANiSłAwSki
Doktor historii, publicysta

Jeśli traktować „Miejski grunt” serio, nie tylko jako kolejną szpilę wbitą
wielbicielom „Kossaków” („ułan, dziewczyna i krzaki”) czy zbiór cieka-
wostek z życia miejskiej prowincji – to z pewnością Matyja zmusza do
spojrzenia w inny sposób na 250 ostatnich lat

rafał matyja jest w złym humorze



być zniecierpliwionym. W najnowszej
książce jednak Matyja podbija jeszcze
stawkę, tj. rangę oponenta. „Miejski grunt”
pisany jest w oczywistej opozycji do prak-
tyk politycznych pokolenia III RP – ale
przede wszystkim może do dominującej,
zdaniem autora, wizji polskiej przeszłości.
Jej schematu, replikowanego na wszyst-
kich poziomach przekazu, od podstawówki
po historiografię akademicką, oraz jej
ukrytych założeń. „Nasze myśli są więź-
niami innej historii: zbudowanej wokół
patriotycznych symboli, utkanej ze spraw
niepewnych i wątpliwych, a zarazem z ha-
seł budzących emocje”. 

Cytowałbym chętnie dalej, w ogóle
Matyja świetnie nadaje się do cytowania –
wyrazisty, z rozpoznawalnym po kilku
stronach tonem, dobrze zbalansowany
między, jak powiedziałby kiper, maślaną
swadą publicystyki a taninowym rygo-
ryzmem historiografii, prawdziwy Merlot,
jeśli idzie o głos de publicis, ale przez
chwilę zatrzymam się przy powyższym
zdaniu. „Więźniowie”, „sprawy wątpliwe”
to określenia z pewnością budzące emocje.
Jeszcze w tym samym akapicie zresztą

autor sięga po mocno nielubiane przeze
mnie „pluralis wykluczające” względnie
„oskarżające”, najczęściej bodaj używane
na jedynkach „Wyborczej”. „Ofiary historii
nazywamy naszymi bohaterami, a tych,
którym winni jesteśmy uwagę, o ile nie
wdzięczność, nie znamy nawet z nazwiska”.
Którzy „my”? – chciałoby się spytać lekko
opryskliwie. Nazwiska Jerzego Ziętka,
Antoniego Ponikowskiego czy Wiktora
Litwińskiego (sięgam po drugoplanowe
postaci państwowców z różnych epok, na
których autor kieruje w książce naszą
uwagę) znane są Matyi, mnie, a jak sądzę,
redakcji i czytelnikom „Nowej Konfede-
racji” również; jest więc nas dosyć, by
odpuścić sobie oskarżenia. Rozumiem
jednak, że to emocje. 

Gdyby „Miejski grunt” wyszedł spod
pióra autora mniej doświadczonego, bar-
dziej „tożsamościowego”, zaangażowanego
aż do nadkwasoty w polską zimną wojnę
domową, obawiałbym się takich zdań,
wiedziałbym bowiem, że zapowiadają za-
miar, który raz i drugi przyniósł w dziejach
dobre owoce – dziś jednak wydaje się
równie skarlały, co jałowy. Myślę o pro-
gramowym „antyheroizmie”, o kwestio-
nowaniu całej praktyki, retoryki i idei
niepodległościowej, wyśmiewaniu po-
wstań, patosu i panteonu – a wszystko to
w imię realizmu, konkretu, zasług pracy
i potrzeby modernizacji. Znamy, znamy! –
dwadzieścia roczników „Monitora” o tym
za króla Stasia wydano, a potem nad-
ciągnął legion Bohatyrowiczów i Wokul-
skich, choć krytykę kultu powstań i po-
chwałę wytrwałego trudu najpełniej prze-
prowadził Roman Dmowski. Do niego
oczywiście współcześni krytycy się nie
przyznają – apage, endecas! Myślą, że
wywodzą się od Gajowca i drapują się
w szatę Marii Janion, nieustraszonej po-
gromczyni polskiej tanatofilii, choć po
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prawdzie ich zjadliwość i polityczna do-
raźność trącą raczej „Karuzelą” skrzyżo-
waną z „Kuźnicą” i „Newsweekiem”. Na
szczęście jednak nie muszę się tego oba-
wiać u Matyi. 

Modernizacja zamiast dworków
i kościółków

W najnowszej książce proponuje on ca-
łościową, inną niż dotąd prezentację pol-
skiej przeszłości (co jest zadaniem bardzo
ambitnym, nawet, jeśli autor ogranicza
je, bagatela, do ostatnich 250 lat). Nie
chodzi jednak tylko o proste „przestawienie
znaków” à la Gałczyński: „więcej Osmań-
czyka, mniej Grottgera, i wszystko będzie
cacy”. Takie historie już pisano, nie zawsze
z tak świadomymi przemilczeniami, jak
w przypadku neopozytywistów z PPR
w latach 40., ba, również dziś co i raz
rozlega się wołanie (na które zresztą
starają się odpowiedzieć dziennikarze,
autorzy i prasa z prawa i z lewa) o „nowych
bohaterów”, o przywrócenie pamięci o ba-
daczach, społecznikach, przedsiębiorcach.
Szczegółowe wybory mogą być różne, pra-
wica woli Czochralskiego, Cegielskiego
i Kluskę, lewica – sufrażystki, Skłodowską
i młode naukowczynie, ale wszyscy za-
strzegają się, że nowi bohaterowie są po-
trzebni. 

Matyja, owszem, dokonuje podobnego
przewartościowania. Punktem wyjścia
jednak jest dlań zakwestionowanie narracji
dotychczasowej i skupienie uwagi na pro-
cesie komplementarnym do starań o od-
zyskanie i utrzymanie niepodległości: na
modernizacji.

Z dotychczasowymi przywiązaniami
rozprawia się stanowczo. Obok jego zdania
o „naszych myślach, będących więźniami
innej historii” można dopisać kolejne.
„Straciliśmy zdolność widzenia istotnych

procesów, od lat bowiem naszą percepcję
historii oślepiają (! – ws) dzieje sprawy
polskiej” – pisze Matyja, na kartach zaś
„Miejskiego gruntu” niechęć jego różnicuje
się i widać, że dotyczy kilku obszarów. 

W pierwszej kolejności zirytowany jest
tradycjonalizmem i powtarzalnością do-
robku historiografii, czy może bardziej –
współczesnej polityki historycznej. Zżyma
się na „narracje drugiej świeżości i niskich
intelektualnie lotów (…) deklamacje o dzie-
dzictwie powstań, walk niepodległościo-
wych czy patriotycznych konspiracji, opo-
wiadające historię Polski pomniejszonej
do rozmiarów jednego miasta i jednego
mitycznego powiatu – z dworkiem, ze
szczęśliwą wsią i z kościółkiem”. Ten „ko-
ściółek” jest znaczący; oczywiście, jest to
przytyk salonowy, daleki od ekscesów an-
tyklerykalnych radykałów, ale widać w nim
tajoną wściekłość, niczym u młodego
Brzozowskiego, piszącego „Płomienie”
z odrazą do kłamliwej sielanki. 

Matyja sięga dalej, bo jego zdaniem
obraz z „dworkiem, wsią i kościółkiem”
nie jest tylko współczesnym wytworem
konserwatystów czy sielankopisarzy: jego
zdaniem, modyfikacja polskiej przeszłości
posunięta do granic fałszerstwa, jej in-
strumentalizacja rozpoczęła się przed
dwustu laty: „Historia Polski, jaką znamy,
jest (…) przemyślnie dokonanym kolażem
tego, co było potrzebne elitom, walczącym
o niepodległość w XIX w. i rządzącym
w okresie międzywojennym, i tego, co
było konieczne w okresie drugiej wojny
światowej, oraz tego, o czym trzeba było
pamiętać w czasach Polski Ludowej”. Tu
już doszła do głosu publicystyczna pasja
Matyi. Historie Polski pisano w tym czasie
różne: krytyczne, chłopomańskie i „lu-
dowe” w PRL-owskim rozumieniu tego
słowa. Rozumiem jednak, że Matyja od-
rzuca „historie fałszywe” oraz zignorowane
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i krytykuje ten wątek polskiej pamięci,
który uważa za najważniejszy, zachowujący
ciągłość – a zarazem w ramach którego
bezustannie gloryfikowano i rozbudowy-
wano wątek walk o niepodległość. 

Ze szkodą dla innych. Autor podkreśla
bowiem (i w tym punkcie jest najbliższy
historiom „ludowym” w sensie, jakiego
nadały temu słowu ostatnie lata), iż „jes-
teśmy spadkobiercami tych, którzy uzy-
skiwali wolność od poddaństwa i pań-
szczyzny, przeżywali moment, kiedy mogli
pierwszy raz posłać dzieci do szkoły i za-
mieszkać po ludzku”. 

Przekora Matyi

Czyli znów postulat „przywrócenia pamięci
o 9/10 społeczeństwa” (ale jak, skoro wia-
domo, że nie sposób napisać historii
„chłopskiej” na wzór „szlacheckiej” –
choćby z racji skąpości źródeł)? Nie do
końca. „Nie chodzi o jakąś nową historię,
która komicznie będzie to szlacheckie
uwikłanie wymazywać, pomniejszać czy
wyszydzać. (…) Raczej o to, by nie myśleć
kategoriami pars po toto, a historii jednej
z warstw nie opisywać jako historii naro-
du” – deklaruje Matyja. W tej deklaracji
widać, że nie marzy mu się napisanie ko-
lejnej „Ludowej historii Polski” czy „Pań-
szczyzny”, a jednocześnie, że chce historii
rzeczywiście nowoczesnej, w której w zbio-
rze anachronizmów czy „elementów tra-
cącej na znaczeniu tradycji kulturowej”
gotów jest umieścić również „historię
sporu między «romantykami» a «realis-
tami»”. 

Decydujące jest to całościowe uznanie
„narracji niepodległościowej” za rozdętą
i utrudniającą rozumienie teraźniejszości,
chociaż zdarzają się Matyi również wy-
cieczki pod adresem konkretnych czasów
i ugrupowań. Czasem są to stanowcze,

choć rzeczowym językiem stawiane diag-
nozy („Obóz sanacyjny osiągnął systema-
tyczność w stosowaniu przemocy, wyko-
rzystując bez oporów struktury coraz bar-
dziej autorytarnego państwa”). Częściej
– uszczypliwości, czy może jeszcze inaczej:
akty przekory. Dzieje się tak od otwiera-
jącego niemal opowieść cierpkiego obrazu
konfederatów barskich, obozujących i wa-
dzących się na przygranicznych ziemiach
między Bielskiem a Białą – po inny, dłuż-
szy obrazek z Białej (warto zwrócić uwagę
na to mocne zakorzenienie Matyi w bardzo
konkretnym i dobrze mu znanym kraj-
obrazie Śląska Cieszyńskiego i „Zachodniej
Galicji”, od Białej po Nowy Sącz!). 

Autor „Miejskiego gruntu” sięga po
dość niszowy tytuł, jakim jest monografia
cmentarza rzymskokatolickiego w Białej
pióra Jerzego Polaka – i czerpie stamtąd,
w kilkustronicowej dygresji, „życiorysy,
które przeczą prostym regułom”. Jeden
z jego przywołanych z niepamięci boha-
terów to „Lucian Bagsten, rocznik 1882,
legionista, sanacyjny komisarz miasta
Biała, a po wojnie – po krótkim, pobycie
w obozie sowieckim – radny Miejskiej
Rady Narodowej, wiceprezydent Białej,
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członek SD i TPPR”, inny – to „Józef
Chrobak, przed wojną sympatyk Stron-
nictwa Narodowego, działacz Sodalicji,
a po wojnie prezes oddziału ZNP, członek
SD i radny miejski w latach 50.”. Inter-
pretuję tę przekorę jako wyraz śmiertel-
nego niemal znużenia politgramotą, prze-
widywalnością programów nauczania, ob-
chodów patriotycznych, wynoszenia na
piedestał wyłącznie partyzantów. W tym
wyborze „pozytywistów z cmentarza” waż-
ne jest jednak i to, co Matyja uważa w nich
ewolucji za szczególnie cenne, na jakie
postawy chciałby zwrócić uwagę. 

Zwrot z Sodalicji ku Miejskiej Radzie
Narodowej, a z Legionów – do TPPR opi-
sywano bowiem, jeśli w ogóle poświęcano
uwagę takim ścieżkom kariery w PRL,
jako wyraz – różnie to ujmowano: prag-
matyzmu, realizmu, „neopozytywizmu”.
Matyja wprowadza inny kluczowy dla
jego wywodów termin: „sprawczość, czyli
wprowadzanie widocznej – niekoniecznie
gołym okiem – zmiany”. To tę sprawczość
stara się dostrzec w działaniach rzeszy
administratorów, polityków (zwykle niższej
rangi), przedsiębiorców, dyrektorów szkół
i szpitali, inwestorów i urbanistów – w ich
wysiłkach ostatnich 250 lat upatrując is-
totnej „osi polskiej historii”. To sprawczość
chciałby postawić najwyżej na piedestale
„cnót obywatelskich”, wyżej niż tradycyjne,
często epizodyczne lub histrioniczne bo-
haterstwo. „Myślałem o zgubionym wątku
historii politycznej – jeżeli przez politykę
rozumiemy sprawczość, która nie jest wy-
łącznie biznesem, nie jest twórczością ar-
tystyczną czy działalnością religijną” –
deklaruje Matyja. – „Czytelnym kryterium
tej sprawczości było wprowadzanie wi-
docznej – niekoniecznie gołym okiem –
zmiany. Zmiany w przestrzeni, sposobach
zachowań, możliwościach jednostek”. 

Moc średnich miast

Takie działania możliwe są przede wszyst-
kim na „miejskim gruncie”, to on tworzy
dla nich oparcie. I to trzecia ważna skła-
dowa propozycji Matyi: chcąc pokazać
nam, na czym polegała sprawczość i gdzie
była realizowana, sięga do historii kilku-
dziesięciu polskich miast. Przypomina
ich stosunkowo niedawno odkryte zna-
czenie już nie jako izolowanych ośrodków,
lecz jako węzłów sieci – następnie zaś za-
biera nas w nie do końca konsekwentną,
utkaną z wybranych przykładów, fascy-
nującą podróż po „miastach średniej wiel-
kości” (choć oczywiście pojawia się i War-
szawa, i Łódź, i Wilno z Krakowem). Za
dużych na ośrodek powiatu, śmieszny
i zapyziały, z ratuszem i „kościółkiem” –
za małych, by były zawiasami (pivotami)
wielkiej historii. 

Pokazują natomiast ich dzieje naras-
tanie, na węzłach „sieci miejskiej”, kolej-
nych sieci – kolejowej, telegraficznej, ad-
ministracyjnej, gimnazjalnej, sieci aresz-
tów, szpitali i szczepień, telefonów i tram-
wajów konnych, związków zawodowych
i ZUS-u – i wreszcie zyskują swoją pod-
miotowość i indywidualność. Dotąd były
mięsem armatnim dziejów, zamykane we
frazie „miasta średniej wielkości” jak ak-
torzy epizodyczni w formule „i inni” na
końcu listy castingowej. Tymczasem Ma-
tyja – można przynajmniej doznać takiego
wrażenia – niezależnie od ogromu wiedzy
z zakresu historii lokalnej z żywą radością
sięga po mrowie tych nazw, niemal jakby
w rajskiej potrzebie nadawał im imiona.
I to działa, swoją tożsamość zyskują na
chwilę w oczach czytelnika „Łódź, Poznań,
Bydgoszcz, Toruń, Płock, Kalisz, Katowice,
Będzin, Sosnowiec, Bielsko i Biała (…)
oraz Lublin, Rzeszów, Nowy Sącz, Kielce,
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Radom i Częstochowa” – nawet w tak
dramatycznych okolicznościach, jak jesień
1939 roku (powyższe wyliczenia to nazwy
miast które, znalazły się, odpowiednio,
w Wielkiej Rzeszy – lub w Generalnej
Guberni). 

Jeśli traktować „Miejski grunt” serio,
nie tylko jako kolejną szpilę wbitą wiel-
bicielom „Kossaków” („ułan, dziewczyna
i krzaki”) czy zbiór ciekawostek z życia
miejskiej prowincji – to z pewnością Ma-
tyja zmusza do spojrzenia w inny sposób
na 250 ostatnich lat. Spojrzenia tym trud-
niejszego, że dążenia do sprawczości są

znacznie bardziej zdecentralizowane niż
dążenia do niepodległości. Nie wymagają
wodzów ani dyktatorów, działania na
skalę całego kraju – nie da się więc stwo-
rzyć ciągu „Czartoryski-Traugutt-Piłsud-
ski-Pilecki”. Ta książka Matyi ma swoją
dużą wagę jako propozycja historiogra-
ficzna – i znacznie więcej, jeśli potraktować
ją jako zaczyn praktycznego działania
obywatelskiego. 

Rafał Matyja, „Miejski grunt. 250 lat
polskiej gry z nowoczesnością”, 
Wydawnictwo Karakter, 2021 
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Pod uwagę działaczom religijnym, 
politycznym i społecznym:

Chrześcijańska myśl ekonomiczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

itd., itd.

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

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

jAN miCHAł mAłek
Założyciel Fundacji PAFERE
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Misja

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

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

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

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

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

dialnym. 

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

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

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

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

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

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

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

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



„Nową Konfederację” tworzą
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