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„O Rosji dalibóg, mniej wiem niż o Chi-
nach….”. Jeszcze kilkanaście lat temu,
gdyby ktoś wygłosił taka parafrazę mic-
kiewiczowskiego tekstu, słuchacze popu-
kaliby się znacząco w czoło. Dzisiaj nie
jestem pewien, czy to zdanie nie jest przy-
padkiem prawdziwe. Chiny są nieustannie
obecne w naszej debacie o świecie, tym-
czasem Rosja odgrywa role złego wilka
z bajek dla dzieci. Siedzi sobie gdzieś
w lesie, ale może przyjść i nas zjeść. W is-
tocie jednak, nie bardzo w to wierzymy,
ale rytualnie w dyskusjach politycznych
tę opowieść o złym wilku powtarzamy.
Na dodatek, dajemy temu wilkowi oblicze
Władimira Putina. Zjawisko „reductio ad
Putinum” zostało już nawet opisane w li-
teraturze naukowej. Bez względu na po-
lityczne afiliacje stosują je w dyskursie
publicznym niemal wszyscy, wyzywając
się od „agentów Putina” albo twórców
„ruskiego ładu”. O tym jak Rosja się zmie-
nia, jak działa rosyjska dyplomacja, czy
o pierwszym pokoleniu, które wychowało
się bez wszechobecnego terroru rozmawia
w wewnętrznych debatach garstka spe-

cjalistów. Ze względu na powszechne se-
parowanie się od Rosji, mająca coraz
mniej kontaktów na wschodzie i posłu-
gująca się w analizach kalkami z prze-
szłości.

Zły wilk i śpiący niedźwiedź

Skoro polskie myślenie o Rosji jest oparte
na mitach to może warto zacząć od ich
przypomnienia. Mit pierwszy to opowieść
o złym wilku, który w lesie czyha na pol-
skiego Czerwonego (pardon, biało-czer-
wonego) Kapturka. Otóż od połowy lat
90. ubiegłego wieku znaczenie Polski
w polityce rosyjskiej jest marginalne.
Jeżeli Rosjanie odnoszą się do Polski
w swoich wypowiedziach czy działaniach,
to jest to podyktowane albo celami pro-
pagandowymi, gdyż nasz kraj jest dość
łatwo identyfikowalny w myśleniu Rosjan
jako zły agent Zachodu w zdrowej sło-
wiańskiej wspólnocie, i atakowanie Polski
jest metodą mobilizowania społeczeństwa
wobec zła płynącego z Zachodu. Albo też
jesteśmy przedstawiani i postrzegani jako
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Rosja ma narzędzia, a chyba też i ochotę, by wysadzić w powietrze dotych-
czasowy ład europejski, a być może i światowy. By do tego nie dopuścić,
musimy wypracować realistyczną politykę wobec Moskwy. Na razie opie-
ramy się na mitach
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„piesek łańcuchowy amerykańskiego im-
perializmu”. Nieliczne próby rzeczywistych
rozmów z Warszawą wiązały się ze wzros-
tem znaczenia Polski w strukturach Unii
i NATO. Moskwa podejmowała wtedy
próby rozbrajania ewentualnej antyro-
syjskiej polityki polskiej. Sławetny reset
w połowie pierwszej dekady XXI wieku
wiązał się z ówczesna prezydencją Polski
w Radzie UE i zamysłem „zmiękczenia”
potencjalnych działań Unii skierowanych
na wzmocnienie relacji z państwami post-
sowieckimi. Moskwa buduje swoją politykę
w relacjach z USA, Chinami i państwami
uznawanymi za kluczowe w Europie (Nie-
mcy i Francja). Zagrożenia dla polskich
interesów ze strony Rosji są jak najbardziej
realne, ale wynikają one z celów strate-
gicznych polityki Kremla, a nie z takiego
czy innego myślenia o naszym kraju. Pol-
ska nie jest podmiotem w rosyjskim my-
śleniu politycznym.

Mit drugi to baśń o kleptokratycznej
mafii siedzącej na Kremlu, wspominającej
czasy sowieckie. Warto powtarzać sobie
przed każdą debatą o Rosji: Putin jest
antykomunistą… Putin nie jest małym
złodziejaszkiem w stylu afrykańskich dyk-
tatorów… Oczywiście gigantyczna korupcja
polityczna jest w Rosji faktem. Podobnie
jak powszechne sentymenty wobec su-
permocarstwowej pozycji państwa so-
wieckiego. Ale… Nasi politycy i publicyści
lubią cytować stwierdzenie Putina z kwiet-
nia 2005 roku, o tym, ze rozpad ZSRS
był największa katastrofą geopolityczną
XX wieku. Zapominają, że parę tygodni
później doprecyzował on, iż „kto nie żałuje
Związku Sowieckiego, ten nie ma serca,
a ten, kto chce jego przywrócenia – nie
ma rozumu”. Aby zrozumieć cele rosyjskiej
polityki wypada posługiwać się katego-
riami wielkoruskiego nacjonalizmu i po-
litycznego realizmu, a nie mitem gromady

pazernych KGB-istów marzących o po-
wrocie do czasów sowieckich.

Mit trzeci to opowieść o uzbrojonej
stacji benzynowej. Kreowanie obrazu za-
pijaczonej, biednej i niezdolnej do mo-
dernizacji Rosji, żyjącej wyłącznie ze sprze-
daży gazu i ropy. Istotnie, największą
klęską Władimira Putina była porażka
programu modernizacji państwa podjęta
u progu jego prezydentury. Nie pamiętam
już, czy od samego Putina, czy od któregoś

z jego bliskich współpracowników usły-
szałem w latach 90. stwierdzenie, że „gdy-
by powiodły się reformy Stołypina, gdyby
nie rewolucja bolszewicka, to byście po
najnowsze mody i trendy jeździli do Pe-
tersburga, a nie do Nowego Jorku”. Ko-
lejne reformy im tez nie wyszły. Ale nie
znaczy to, że dzisiejsza Rosja jest pań-
stwem niezdolnym do udziału w wyścigu
technologicznym. Z jednej strony dowodzi
tego udana modernizacja armii, a z dru-
giej – kosztowny, ale działający program
substytucji importu wprowadzany przez
Kreml pod pozorem kontrsankcji ude-
rzających w zachodnich eksporterów. 
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Mit czwarty, z pozoru stojący
w sprzeczności z trzecim, to zabawa dzieci
w „stary niedźwiedź mocno śpi”. Czyli
przekonanie, że Rosja w każdej chwili
może się obudzić i zniszczyć dowolnego
przeciwnika, więc nie należy jej drażnić
i prowokować. Efektem takiego myślenia
jest niezdolność do prowadzenia normal-
nej polityki zbudowanej na grze interesów.
Rosyjska wszechpotęga, zdaniem wyznaw-
ców tego mitu ma polegać na powszechnej
penetracji agenturalnej i kapitałowej świa-
ta zachodniego. Jedynym sposobem na
to by niedźwiedzia nie obudzić, jest scho-
wanie się za mentalnym murem i uda-
wanie, że nas nie ma.

Czego chce Rosja?

Rzecz jasna, można listę mniej lub bardziej
szkodliwych mitów na temat Rosji ciągnąć
o wiele dłużej. Ważne jest to, że zarówno
przyjęcie optyki, iż Rosja jest całkowicie
normalnym państwem, jak też powtarza-
nie, że „rozumem jej pojąć nie można”,
nie prowadzi do celu podstawowego, czyli
zrozumienia celów polityki Federacji Ro-
syjskiej i znalezienia rozsądnych metod
przeciwdziałania tym działaniom i ten-
dencjom, które nam szkodzą. Nam, czyli
światu zachodniemu, bo prowadzenie po-
lityki wobec Rosji w pojedynkę jest z góry
skazane na niepowodzenie, co więcej jest
realizacją marzeń Moskwy o rozgrywaniu
poszczególnych krajów Zachodu przeciwko
sobie.

Wypada podziękować Kremlowi za
publikację listy żądań skierowanych wobec
NATO i Stanów Zjednoczonych. Dzięki
temu, część celów politycznych Moskwy
otrzymaliśmy w formie gotowca. Z pozoru
w dokumentach, przekazanych na ręce
Karen Donfried, zastępczyni sekretarza
stanu USA, 15 grudnia podczas jej wizyty

w Moskwie, nie ma niczego nowego. Prze-
cież jeszcze u progu lat 90. ubiegłego wie-
ku, gdy państwa dawnego bloku wschod-
niego wyrywały się z pętli zależności,
otrzymywaliśmy projekty umów z Rosją
zawierających tzw. klauzulę antysojusz-
niczą, czyli zobowiązanie do nieprzyłą-
czania się do sojuszy i organizacji, które
Rosja uzna za wrogie (m.in. Rosjanie pró-
bowali taki zapis włączyć do umowy o wy-
cofaniu wojsk z Polski). Rosyjska kon-
cepcja bezpieczeństwa, a wcześniej jeszcze
sowiecka w erze Gorbaczowa mówiła
o jednej Europie od Atlantyku po Włady-
wostok. Europie składającej się z czterech
elementów: Zachodu, strefy rozrzedzonego
bezpieczeństwa (czyli buforowej) obej-
mującej kraje byłego bloku wschodniego,
grupy satelitów Rosji złożonej z byłych
republik sowieckich i wreszcie Federacji
Rosyjskiej (najchętniej w wersji opisanej
przez Sołżenicyna czyli z dużą częścią
Białorusi i Ukrainy oraz północnym Ka-
zachstanem). 

Dokładnie taki obraz zawierają doku-
menty zaprezentowane publicznie w po-
łowie grudnia. Warto zauważyć jedną, is-
totną zmianę. Otóż propozycje Putina za-
wierają także pakiet dobrych usług dla
Chin. Artykuły od 5 do 7 propozycji umowy
z USA zobowiązują strony m.in. do tego,
że Rosja i USA: „wykluczają rozmiesz-
czenie broni jądrowej poza swoim tery-
torium państwowym i wycofują taką broń
już rozmieszczoną poza terytorium pań-
stwowym w momencie wejścia w życie
niniejszego Traktatu. Strony zlikwidują
całą istniejącą infrastrukturę służącą do
rozmieszczenia broni jądrowej poza te-
rytorium państwowym”; „zobowiązują się
nie rozmieszczać naziemnych pocisków
rakietowych średniego i pośredniego za-
sięgu poza swoim terytorium państwo-
wym, jak również na tych obszarach ich
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terytorium, z których taka broń jest zdolna
do rażenia celów znajdujących się na te-
rytorium drugiej Strony”. I wreszcie prze-
widują wycofanie okrętów wojennych
z akwenów sąsiadujących z drugim pań-
stwem. Rzut oka na mapę wskazuje, że te
zapisy dotyczą przede wszystkim Japonii
i Korei Południowej i są dokładnym po-
wtórzeniem chińskiej doktryny politycznej. 

Mówiąc najkrócej: Rosjanie przedsta-
wili projekt kapitulacji Stanów Zjedno-
czonych i Zachodu. Raczej nie mieli złu-
dzeń, że takie propozycje mogą być przy-
jęte. Pytanie brzmi: dlaczego Moskwa –
wbrew obyczajom dyplomatycznym – te
dokumenty opublikowała? A kolejne, dla-
czego Amerykanie uznali, że w ogóle warto
o nich rozmawiać.

Sygnał wysłany do Chin

Wydaje się, iż jednym z powodów publi-
kacji dokumentów było przekonanie part-
nerów z Pekinu, ze Moskwa nie zapomina
o ich interesach. W połowie listopada ub.
roku Ośrodek Studiów Wschodnich opub-
likował niezwykle ciekawy raport: „Oś
Pekin-Moskwa. Fundamenty asymetrycz-
nego sojuszu”. Jedną z jego tez jest stwier-
dzenie, że doświadczenie dyplomatyczne
i możliwości oddziaływania na arenie
międzynarodowej są atutem Rosji w so-
juszu, w którym Moskwa jest słabszym
partnerem. Nie zgadzam się wprawdzie
z główną tezą raportu o nierozerwalności
porozumień rosyjsko-chińskich, ale zabiegi
Kremla o to by Rosja była w tym niefor-
malnym aliansie „starsza siostrą”, a nie
młodszym bratem, znakomicie wyjaśniają
powody takiego brzmienia cytowanych
wyżej zapisów.

Kolejną przyczyna upublicznienia do-
kumentu mogą być przygotowania do
agresywnych działań wobec Ukrainy. Pro-

fesor Andrew Michta słusznie zauważył
niedawno, że w sytuacji okupacji Donbasu
i separatystycznych prowincji Gruzji (Ab-
chazji i Osetii Południowej) rozmowa
o przyjęciu tych krajów do NATO jest
w istocie bezprzedmiotowa. A Moskwa
zdaje sobie sprawę z tego, że klucz do
ewentualnych zmian tej sytuacji jest w jej
rękach. Żądanie traktowych gwarancji nie
rozszerzania NATO na obszar tych państw
jest więc w istocie bezprzedmiotowe. Wy-
sunięcie takich żądań jest więc albo ka-
muflażem, mającym usprawiedliwić agre-
sję na Ukrainę, albo też sposobem na
wrzucenie jabłka niezgody pomiędzy człon-
ków NATO by doprowadzić do dezinte-
gracji sojuszu.

W każdym razie rosyjski plan maksi-
mum został podany do publicznej wia-
domości. Wypada jeszcze uzupełnić kwes-
tię relacji z Chinami o bardzo istotny
czynnik nie zauważony chyba przez Au-
torów cytowanego wyżej Raportu OSW.
Otóż USA maja nad Chinami jedna decy-
dującą przewagę. W odróżnieniu od relacji
z Rosją, nie istnieje pomiędzy tymi pań-
stwami parytet atomowy gwarantujący
MAD (Mutual Assured Destruction). 350
chińskich głowic może wyrządzić Ameryce
bardzo poważne szkody, ale w razie peł-
nowymiarowej wojny 5,5 tys. głowic ame-
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rykańskich jest w stanie zetrzeć Chiny
z powierzchni Ziemi. Tylko groźba włą-
czenia się Rosji z jej arsenałem nuklearnym
gwarantuje utrzymanie potencjalnej wojny
amerykańsko-chińskiej na poziomie kon-
fliktu konwencjonalnego.

Odbudowa „Rosji historycznej”

Pisałem już na łamach NK o poczuciu ro-
syjskich elit, że czwarta dekada XXI wieku
przyniesie w Rosji nieuchronny kryzys
i ograniczenie możliwości oddziaływania
Federacji Rosyjskiej na otoczenie mię-
dzynarodowe. Cele minimalne należy więc
zrealizować jak najszybciej.

Jednym z takich celów jest uzyskanie
kontroli nad obszarem definiowanym
przez Putina jako „ziemie rosyjskie”. An-
drei Iłłarionow, niegdyś jeden z najbliż-
szych doradców Putina a obecnie prze-
bywający na emigracji krytyk jego polityki
uważa, że celem prezydenta Rosji jest od-
budowa „Rosji historycznej” definiowanej
przez trzy czynniki: prawosławie, język
rosyjski jako dominujący na danym ob-
szarze oraz granice Rosji z końca XVIII
wieku. W tej interpretacji ambicje zabor-
cze, czy terytorialne Moskwy mogą sięgać
linii Dniepru i Dźwiny.

Polityka Moskwy zmierza do realizacji
celu strategicznego jakim jest dekompo-
zycja NATO. Tutaj od czasu sprzedaży do
Turcji systemów S-400 i wojny o Górski
Karabach, a także złagodzenia sporów na
terenie Syrii i Libii Rosjanie nieustannie
sugerują Ankarze aby zaangażowała się
wojskowo i politycznie na terenie Azji
Środkowej. Nie dlatego, że sami rezygnują
z wpływów na tym obszarze, ale zakładają,
iż pojawienie się nowego gracza osłabi
wpływy chińskie. Na dodatek bliskie relacji
Turcji z Pakistanem, który z kolei ściśle
współpracuje z Pekinem, dodatkowo kom-

plikują zdobywanie przez Pekin przewagi
na obszarze państw środkowoazjatyckich.
A przede wszystkim, te nowe kierunki
ekspansji tureckiej oddalają Ankarę od
NATO. Coraz ściślejsza współpraca ro-
syjsko-węgierska, która zaowocowała bez-
precedensową decyzją Orbana, by pobierać
gaz dla swojego kraju z biegnącego pod
Morzem Czarnym „South Streamu”, a nie
z gazociągów ukraińskich jest tylko jednym
z przejawów współdziałania. Tylko
w ubiegłym miesiącu Węgrzy wystąpili
jako kraj wspierający Łukaszenkę (minister
spraw zagranicznych przyjął odznaczenie
białoruskie z rąk nieuznawanego przez
Zachód dyktatora) oraz w porozumieniu
z Rosją negocjowali uwolnienie ormiań-
skich jeńców wojennych z Azerbejdżanu.
Powiązany z prorosyjsko nastawionym
prezydentem Radewem minister obrony
Bułgarii z kolei oznajmił niedawno, że
rozmieszczenie wojsk amerykańskich
w Bułgarii niepotrzebnie będzie zwiększało
napięcie, a w ogóle to Bułgaria powinna
mieć w NATO osobny status. No i wreszcie
w rozmowie z prezydentem Bidenem Wła-
dimir Putin na stwierdzenie prezydenta
USA, że w razie ataku na Ukrainę Zachód
nałoży bezprecedensowe sankcje na Rosję,
odpowiedział, że nałożenie sankcji byłoby
wielkim błędem (tym samum nie zaprze-
czył agresywnym zamiarom wobec Ukrai-
ny). 

Dla Rosji Unia nie istnieje

Rosja bardzo wyraźnie testuje spoistość
NATO. Podobnie rzecz się ma z Unią Eu-
ropejską. Sztucznie wywołany kryzys ga-
zowy ma nie tylko stanowić argument na
rzecz szybszego uruchomienia gazociągu
„Nord Stream”. Jest także testem na zwar-
tość Unii. Zdaniem bliskiego Putinowi
analityka, Timofieja Bardaczowa: „USA
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nie mogą już dawać wiele swoim sojusz-
nikom, a lojalność Europy w coraz więk-
szym stopniu opiera się na zrozumieniu,
że indywidualnie państwa europejskie
całkowicie stracą zdolność wpływania na
swoją pozycję w świecie. W 2021 roku
suwerenność Unii Europejskiej na świecie
stała się pochodną nawet nie strategicz-
nego zainteresowania, ale dobrej woli
Stanów Zjednoczonych”.

U progu 2022 roku Rosja zademon-
strowała wzmocnienie współpracy mo-
carstw autokratycznych, czyli osi Mosk-
wa-Pekin, sformułowała cel minimalny,
jakim jest pełne podporządkowanie Bia-
łorusi i Armenii, swego rodzaju finlandy-
zacja Ukrainy oraz Gruzji, a w dalszym
kroku – odzyskanie wpływów w Mołdawii
i Azerbejdżanie. Uderzyła w organizacje
międzynarodowe, starając się doprowadzić
do osłabienia solidarności państw NATO,
a Unię Europejską traktuje coraz bardziej
per non est, rozmawiając wyłącznie z Nie-
mcami i Francją. 

Stabilizować sytuację

Na koniec powtórzę to, co pisałem już
kilkakrotnie, że w interesie Polski leży
obecnie stabilizowanie sytuacji za wszelką
cenę. Po roku 2030 zacznie się proces
stopniowego osłabiania Rosji. Ale przez
najbliższą dekadę nie mając zmoderni-
zowanej armii, przy dramatycznie niskim
poziomie zaufania społecznego i przy po-
zrywanych kontaktach międzynarodowych
Polska może wyłącznie (nawet płacąc wy-
soką cenę ekonomiczną i polityczną) pró-
bować utrzymać zainteresowanie NATO
jego wschodnią flanką. Podkreślam: NATO
– a więc i europejskich członków sojuszu.
Podobnie bez względu na koszty powin-
niśmy wspierać wzmacnianie integracji
europejskiej bowiem w przeciwnym wy-

padku kraje Europy staną się przedmiotem
rozgrywki mocarstw. W naszym długofa-
lowym interesie leży również szybkie
wprowadzenie Zielonego Ładu. W per-
spektywie strategicznej uderzy on przede
wszystkim w Rosję, pozbawiając Moskwę
środków niezbędnych tak do prowadzenia
agresywnej polityki zagranicznej jak prze-
budowy gospodarki. 

Stabilizacja oznacza też wsparcie dla
utrzymania instrumentarium niepodle-
głości przez Białoruś, Ukrainę, Gruzję
i pozostałe państwa obszaru postsowiec-
kiego. Dążenie do natychmiastowego ich
zwrotu na Zachód może jedynie przy-
spieszyć rosyjską agresję. Powinniśmy
wspierać budowę nowych elit (co dość
udanie czynimy w wypadku Białorusi)
ale ze świadomością, że jest to inwestycja
na czas, gdy otworzy się okno możliwości.
I wreszcie – powinniśmy dużo więcej za-
inwestować w budowanie kontaktów
z Rosjanami. Zadaniem trudnym, ale
wciąż jeszcze wykonalnym, jest prowa-
dzenie polityki dialogu z Rosją, a nie
z Kremlem. Wobec narastającego twardego
autorytaryzmu (czego symbolem ale dalece
nie jedynym przejawem była niedawna
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delegalizacja „Memoriału”) jest to zadanie
wymagające delikatności i sprawnej dy-
plomacji, a przede wszystkim porzucenia
niemądrej antyrosyjskości dominującej
w polskiej narracji politycznej.

Rosja ma narzędzia, a chyba też i ocho-
tę, by wysadzić w powietrze dotychczasowy

ład europejski, a być może i światowy.
Aby do tego nie dopuścić musimy i w Pol-
sce, i na Zachodzie wypracować wspólną,
realistyczną politykę wobec Moskwy. Na
razie polityka Warszawy jest izolacjonis-
tyczna i mitologiczna. Dzwoni ostatni
dzwonek, by to zmienić. 
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Zazwyczaj rozmawiamy o Rosji w kon-
tekście wyzwania dla Polski. Tym razem
chciałabym zapytać, jakie są najwięk-
sze wyzwania dla Rosji?

Spójrzmy na tematy, o których mówią
oficjalne rosyjskie media w Rosji. Wczoraj
zobaczyłem w telewizji rosyjskiej bardzo
ciekawy program dotyczący problemów
z asymilacją językową. Nawet 20%
uczniów w szkołach w Rosji Centralnej
nie zna języka rosyjskiego, rosyjskiej kul-
tury i tradycji. Dla Rosji większym pro-
blemem jest to, że zjawisko to jest obecne
także w europejskiej części kraju. Reportaż
dotyczył akurat obwodu kałuskiego. Kaługa
to środek europejskiej Rosji. Podobnie
jest w Moskwie, gdzie jest wielu imigran-
tów zarobkowych. Migranci ci przybywają
do Rosji przede wszystkim z Azji Cen-
tralnej, Tadżykistanu, Kirgistanu i innych
państw azjatyckich. Oczywiście w pub-

licznej telewizji rosyjskiej nie jest to roz-
patrywane jako problem polityczny, ale
jako ogromne wyzwanie kulturowe. Rosja
staje się coraz mniej rosyjska w sensie
narodowym i kulturowym. 

Często o tym zapominamy i widzimy
Rosję jako monolit. Jednak zmaga się
ona z podobnymi problemami jak Europa
– boryka się z możliwą stratą pewnego
rodzaju historycznej tożsamości. Jednak
rozwiązuje je trochę inaczej niż Unia Eu-
ropejska. Próbuje utrzymywać jedność
metodami historycznymi, w pewnym sen-
sie metodą imperialnej reintegracji. Im-
perium to nie byłoby monolityczne naro-
dowo, ale hierarchia jest bardzo ważna –
trzeba dążyć do rosyjskości w jego wnętrzu.
Jest ona rozumiana jako kultura języka
rosyjskiego, tradycji opartej na prawo-
sławiu i kulcie historycznych bohaterów.
Na to wyzwanie chciałbym zwrócić przede
wszystkim uwagę. 

PRof. aNDRzeJ Nowak
Polski historyk, pisarz, publicysta, sowietolog, profesor nauk
humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu
Jagiellońskiego, profesor zwyczajny w Instytucie Historii Polskiej
Akademii Nauk, kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej
Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czy można dokonać resetu w stosunkach z prostytutką? Tak w Rosji
postrzega się Polskę w relacjach z Zachodem. Lepiej więc rozmawiać
z Berlinem niż z Warszawą

Celem Rosji jest wbicie ostrza 
między oś Berlin-Paryż a waszyngton

z prof. andrzejem Nowakiem 
rozmawia Natalia kołodyńska-Magdziarz



Duże wyzwania czekają Rosję również
w polityce zagranicznej. Pojawia się
pytanie, kogo poprze Rosja w rywali-
zacji amerykańsko-chińskiej. A może
znajdzie w sobie wystarczająco dużo
sił, by stać się jednym z biegunów
w wielobiegunowym świecie?

To pytanie trzeba rozpatrywać w różnych
przedziałach czasowych. W tej chwili
Rosja niewątpliwie stoi bliżej Chin, ale
nie oznacza to, że państwo rosyjskie chce
przekształcić się stopniowo w wasala chiń-
skiego. Chiny są potęgą, która pomimo
rozmaitych problemów wewnętrznych bę-
dzie raczej zwiększała swoją przewagę
ekonomiczną, a w przyszłości, i to nieda-
lekiej – również militarną nad Rosją.
Obecnie Chiny są słabsze militarnie, ale
to się zmienia, i władze rosyjskie doskonale
zdają sobie z tego sprawę. Nie chcą prze-
kształcić Rosji w przyczółek wpływów
chińskich wymierzony w Europę. W per-
spektywie średniodystansowej, powiedz-
my – kilkunastu czy dwudziestu kilku
lat, taka możliwość niewątpliwie wydaje
się bardzo realna. Nie jest to jednak ulu-
biona perspektywa władz w Moskwie. 

Rosja współpracuje teraz ściśle z Chi-
nami, w jakiejś mierze liczy na ich wsparcie
w ewentualnych potyczkach na zachodniej
granicy. Zachód jest traktowany jako re-
zerwuar zapasowych sił, które Rosja może
uzyskać, by w przyszłości skuteczniej mie-
rzyć się z naciskiem Chin. Moskwa nie
ma w tej chwili żadnych szans, by żeby
odzyskać swoje wpływy na Wschodzie,
na Dalekim Wschodzie, ani nawet sku-
tecznie rywalizować z Pekinem w Azji
Środkowej. Przykładem jest Kazachstan.
Rosja chciałaby wykorzystać kryzys, który
pojawił się w ostatnim czasie, do pełniej-
szego podporządkowania Ałmatów Mosk-
wie, jednak jest to niemożliwe. Chiny nie

pozwolą na to, żeby Rosja połknęła pół
Kazachstanu. Sołżenicyn, jak i bardzo
wielu Rosjan, uważał, że co najmniej po-
łowa Kazachstanu powinna być włączona
do Rosji, ponieważ jest to ziemia zasied-
lona przez Rosjan od 200 lat. Podobnego
argumentu używa się w stosunku do
Ukrainy, choć oczywiście kulturowe zna-
czenie Kazachstanu dla Rosji jest mniejsze
niż Kijowa. 

Rosja nie może działać na wschodzie,
więc wycofuje się powoli, zabezpieczając
sobie tyły. Jednocześnie naciska tam,
gdzie prawie nie napotyka oporu, czyli
na swojej zachodniej granicy. Moskwa
uderza tam, gdzie spotyka słabszych prze-
ciwników. Takim przeciwnikiem jest dzi-
siaj Zachód, a zwłaszcza Unia Europejska.
Kluczem do przekształcenia zachodniego
przylądka kontynentu euroazjatyckiego
w swój rezerwuar zapasowy jest pogłę-
bienie rowu atlantyckiego rozdzielającego
Europę od Ameryki. To jest główny cel
polityki rosyjskiej. Widać to wyraźnie na
przykładzie kryzysu ukraińskiego. To, do
czego dąży Rosja, to nie Donbas, nie Ma-
riupol, nie Odessa, ani nawet nie Kijów.
Chodzi o to, żeby przez podsycanie tego
kryzysu pokazać narastającą różnicę mię-
dzy stanowiskiem Berlina i Paryża z jednej
strony, a Waszyngtonu z drugiej. Dzięki
temu będzie można doprowadzić do sy-
tuacji, która już kiedyś pozwoliła słabej
przecież Rosji w okresie międzywojennym
skutecznie rozegrać tę partię, która do-
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prowadziła do utworzenia sowieckiej su-
perpotęgi po II wojnie światowej. To zwy-
cięstwo zawdzięczała ona temu, że Zachód
podzielił się na dwa bloki i wzajemnie się
wykrwawiał, a jednocześnie obie strony
zabiegały o poparcie Rosji. Kiedy potem
Hitler chciał zniszczyć partnera moskiew-
skiego, Rosja mogła liczyć na poparcie
Waszyngtonu i Londynu. Właśnie o tego
rodzaju podział chodzi obecnie, oczywiście
z uwzględnieniem wszystkich zmian jakie
zaszły na płaszczyźnie geomilitarnej. 

Co to oznacza dla nas?

Nikt nie myśli dziś o wojnie gorącej czy
nuklearnej, natomiast szantaż taką wojną
może skutecznie prowadzić do ożywienia
nastrojów pacyfistycznych w Berlinie i Pa-
ryżu, odwołujących się do zawsze żywej
w tych stolicach tradycji resentymentów
wobec Waszyngtonu. Stany Zjednoczone
dwukrotnie pozbawiły Niemiec zwycięstwa
nad Europą i dwukrotnie uratowały Fran-
cuzów, co jest wspominane może nawet
jeszcze gorzej we Francji. Niewątpliwie
chodzi o to, żeby wbić ostrze pomiędzy
oś Berlin-Paryż a Waszyngton. To się
znakomicie udaje przy okazji kryzysu
ukraińskiego. To prowadzi do uzależnienia
Europy od układów ekonomicznych z Ros-
ją, ponieważ bez Rosji nie da się ogrzać
połowy mieszkań w Niemczech. Jest to
ważne dla Europy Środkowo-Wschodniej,
dla Międzymorza. Obszar ten jest trakto-
wany przez Rosję jako strefa wpływów
do podziału. Mówi o tym otwarcie minister
Ławrow i prezydent Putin. Udaje im się
uzyskać podobne, coraz wyraźniej for-
mułowane, głosy po stronie potencjalnych
partnerów w Paryżu czy Berlinie. Na razie
dotyczy to Ukrainy, ale potencjalnie także
Polski i całego obszaru Międzymorza.

Oczywiście nie mam na myśli rozbiorów,
ale rozszerzanie wpływów ekonomicznych.
Myślę, że Rosja Władimira Putina traktuje
całą Europę jako swój zapas strategiczny,
który będzie można wykorzystać dzięki
przerażającej słabości elity politycznej.
Korzystając z tej słabości, Rosja może
realnie liczyć na to, że uda jej się przygo-
tować do bardziej asertywnej postawy
w stosunku do Chin. Moim zdaniem jest
to główna strategia Rosji i nie jest ona
ani nieracjonalna ani nierealistyczna.

Jakie perspektywy ma Europa?

Europa ma różne alternatywy. W pierw-
szej – kontrolę przejmie Rosja i stopniowo,
oczywiście w ciągu najbliższych kilku-kil-
kunastu lat, stanie się gwarancją pewnego
rodzaju porządku neoimperialnego z za-
chowaniem pewnych atrybutów współ-
udziału w tym porządku dla Berlina czy
dla Paryża, ale w roli słabszych partnerów.
Druga jest taka, że Europa, coraz inten-
sywniej penetrowana przez imigrantów
ekonomicznych wskutek ideologii burzenia
murów zmieni swój kształt, trochę jak
w wizji Władimira Sorokina, zdecydowa-
nego przeciwnika reżimu Władimira Pu-
tina, gdzie Rosja kontroluje Europę za
pomocą rur wystawionych na zachód, a za
tymi rurami po ruinach Europy prze-
mieszcza się bez ładu mrowie imigrantów.
Ostatnia alternatywa jest taka, że Europa
zatrzyma ten proces samobójstwa – bo
tutaj chodzi o samobójstwo Europy –
a Rosja może co najwyżej pomóc ten pro-
ces szybciej przeprowadzić. Jeśli Europa
się nie opamięta, to to, czy scenariusz ro-
syjski się zrealizuje, nie będzie miało dla
jej przyszłości żadnego znaczenia, ponie-
waż jej koniec będzie nieuchronny.
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Czy ten plan ma szanse realizacji bez
Władimira Putina? Co stanie się, gdy
zabraknie go w rosyjskiej polityce?

Władimir Putin jest kilkanaście lat młodszy
od obecnego prezydenta Stanów Zjedno-
czonych i niewątpliwie jest w znacznie
lepszej formie fizycznej niż kilkanaście
lat temu obecny prezydent Stanów Zjed-
noczonych. Jeden z prezydentów Finlandii
zaczął swój testament od słów „jeśli umrę”.
Mam wrażenie, że system Władimira Pu-
tina też jest oparty na takim samym za-
łożeniu. Nie widać w tej chwili żadnych

objawów intensywnej walki o spadek. Po-
zycja Putina wydaje się dość mocna. Oczy-
wiście jeżeli nie przegra. Na tym polega
logika rywalizacji z Zachodem, której Eu-
ropa nie pojmuje. Jeżeli Putin przegra
w rywalizacji z Zachodem, jeżeli zostanie
zatrzymany, jeżeli się potknie – to będzie
jego koniec. Przypomina to ten etap dzia-
łań III Rzeszy, który zakończył się w Mo-
nachium – cofanie się Zachodu wobec
szantażu i zuchwałości kogoś, kto grozi
ewentualną wojną, ale jej nie wywołuje.
Podkreślam, że tu kończy się analogia,
ponieważ nie uważam, żeby Putin dążył

do kolejnej wojny światowej. Jeżeli by
właśnie w tym momencie zatrzymać Pu-
tina, skutecznie i pokojowo pokazać de-
terminację do niedopuszczenia Moskwy
ani o krok dalej, to mogłoby wstrząsnąć
reżimem. W tym celu trzeba byłoby jednak
zastosować prawdziwe sankcje, nie takie
jak obecne, które mogą co najwyżej po-
wodować pewne niedogodności dla oli-
garchów. Chodzi mi o sankcje, które
wstrząsnęłyby podstawami ekonomicz-
nymi reżimu. Do tego potrzebne jest jed-
nak uniezależnienie Europy od dostaw
energii z Rosji, a nie widać żadnych per-
spektyw na tego rodzaju zmiany. Wręcz
przeciwnie, Niemcy starają się wzmocnić
to uzależnienie. To sprawia, że Putin wy-
grywa. Skoro wygrywa to nikt nie ma ża-
dnych szans go obalić, ponieważ nie obala
się zwycięskiego wodza. Putin potrafi po-
kazać rzeczywistość jako jedną wielką
serię własnych, prestiżowych zwycięstw
na arenie międzynarodowej. Trochę gorzej
idzie mu z areną wewnętrzną, o czym
mówiłem wcześniej. Jednak jeśli nie zmie-
ni się postawa Zachodu lub nie nastąpią
jakies nieprzewidywane okoliczności –
np. gwałtowna choroba – to nie widzę
w najbliższych kilkunastu latach żadnych
perspektyw zmiany władzy w Rosji.

Kim jest Polska dla Rosji? Czy możliwy
byłby reset w naszych relacjach?

Chciałbym, żeby tak było, ponieważ to
zwiększyłoby swobodę naszej polityki.
Jednak nie wydaje mi się to realne ze
względu na oczywistą sprzeczność inte-
resów. Rosja chce poszerzać swoje wpływy
na zachód, a Polska stoi na jej drodze.
Nie ma tu możliwości zgody, chyba że
Polska zaakceptuje swoje miejsce w sce-
nariuszu rosyjskim, na zasadzie powrotu
do statusu Królestwa Polskiego w 1815
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roku. Na razie nie widzę jeszcze przy-
zwolenia większości elit politycznych na
zostanie wasalem Moskwy. 

Trudność polega też na tym, że już
dwa pokolenia Rosjan były karmione
wszechobecną propagandą, która albo
pokazywała Polskę jako wroga albo wcale
jej nie pokazywała. Nie ma już żadnych
pokładów pozytywnych emocji i skojarzeń,
do których można byłoby się odwołać.
W latach 90. żyły jeszcze osoby, które
wchodziły w dorosłe życie w latach 60.
i fascynowały się kulturą zachodnią, od-
czytywaną przez pryzmat peerelowskiej
kultury, która docierała do Związku So-
wieckiego. W tym pokoleniu uczono się
nawet języka polskiego. Jednak to minęło,
ci ludzie już odeszli z czynnego życia,
w związku z tym nie ma wśród dzisiejszych
Rosjan i elit rosyjskich pozytywnych sko-
jarzeń.

Jest natomiast bardzo dużo skojarzeń
negatywnych. Częściowo wynikają z realnej
sprzeczności interesów, a częściowo ze
zmasowanej propagandy, która wciąż
przedstawia Polskę jako prostytutkę Za-
chodu – cytując Władimira Żyrinowskiego.
Czy można dokonać resetu w stosunkach
z prostytutką? Tak w Rosji postrzega się
Polskę w relacjach z Zachodem. Lepiej
więc rozmawiać z Berlinem niż z War-

szawą. O tym chcę przypomnieć wszyst-
kim, którzy mówią o współpracy polsko-
rosyjskiej w trzeciej dekadzie XXI wieku.
Rosja mając opcję porozumienia z Berli-
nem, a wiemy, ze taka opcja istnieje, nie
będzie potrzebowała porozumienia z War-
szawą.

Co w sytuacji gdyby jednak Rosja
osłabła? 

Bardzo bym tego chciał. Nie chodzi mi
tylko o osłabienie Rosji, ale ogóle o reset
w stosunkach w stosunkach z naszym są-
siadem. Będzie on możliwy tylko wtedy,
jeśli Rosja zrezygnuje ze swojego strate-
gicznego planu imperialnego podporząd-
kowania sobie całej Europy. Będzie moż-
liwy na warunkach zgodnych z polską
racją stanu, tylko wtedy, kiedy nastąpią
jakieś głębokie zmiany wewnątrz Rosji
lub kiedy Chińczycy szybciej zaczną rea-
lizować swój scenariusz. Rosja może prze-
grać ten wyścig z czasem. Europa może
się zintegrować. Wciąż wierzę w to, że
Zachód się ocknie. Reset z Rosją będzie
możliwy, jeżeli Zachód stanie się znowu
Zachodem, odwołującym się do pewnych
korzeni cywilizacyjno-kulturowo-religij-
nych, bez których usycha, bo bez tego nie
miałby kto tego resetu dokonać. 
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Sekretarz zespołu „Nowej Konfederacji”. 
Absolwentka bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie
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W Polsce Rosja postrzegana jest jako
agresywne państwo. Pan z kolei uważa,
że „Rosja porusza się w kierunku
samej siebie”. Co pan dokładnie miał
na myśli?

Zacząłem używać tego sformułowania po
wybuchu kryzysu na Ukrainie w 2014 r.
Po rozpadzie Związku Sowieckiego, Fe-
deracja Rosyjska przyjęła kurs na inte-
grację z Zachodem i sojusz ze Stanami
Zjednoczonymi. Mówiono nawet o wstą-
pieniu Rosji do NATO. Ten kurs był rea-
lizowany wraz z upływem czasu z coraz
mniejszą intensywnością, aż do początku
drugiej dekady XXI w. Ukraiński kryzys
oznaczał koniec tego projektu. Rosja zna-
lazła się w stanie osamotnienia. Nie po-
siada już swojego historycznego imperium,
które w czasach późnego ZSRR obejmo-
wało Europę Wschodnią, a także szereg
państw Ameryki Łacińskiej, Afryki i Bli-
skiego Wschodu. Sądzę, że Rosja wymyśla

siebie na nowo w roli oddzielnego mo-
carstwa, niezwiązanego szczególnie bli-
skimi stosunkami z jakimkolwiek ze-
wnętrznym centrum siły. Porusza się
w kierunku samej siebie także w tym sen-
sie, że jej rolą nie jest propagowanie
jakiejś uniwersalnej ideologii, jak w cza-
sach ZSRR, ani nawet zachowanie geo-
politycznych pozycji w różnych częściach
świata – ale skoncentrowanie się na za-
gadnieniach wewnętrznych. 

Równocześnie w książce „Rosja w po-
lityce globalnej” twierdzi Pan, że Rosja
nie jest Wschodem, że Rosja jest Pół-
nocą. 

Dopóki najważniejszym regionem świata
był Zachód obejmujący nie tylko Amerykę,
ale również Europę, dopóty faktycznie
można było na Rosję spoglądać jak na
Wschód. Trwało to aż do upadku Związku
Sowieckiego. Należy pamiętać, że ten

DMiTRiJ TRieNiN
Rosyjski politolog i badacz stosunków międzynarodowych. 
Pełni funkcje dyrektora Moskiewskiego Centrum Carnegie.

Jeżeli państwa posiadają dusze, to rosyjską duszę charakteryzuje przede
wszystkim niezależność. Oznacza to także, że Rosja nie stanie po stronie
Chin w walce z USA

scenariusza rozpadu Rosji 
nie powinno się ignorować

z Dmitrijem Trieninem 
rozmawia Marek wojnar



Wschód zawierał nie tylko Rosję, lecz
również te prowincje rosyjskiego impe-
rium, które zostały po rozpadzie ZSRS
niepodległymi państwami: Ukrainę, Bia-
łoruś, państwa nadbałtyckie i szereg in-
nych, a także przez pewien czas państwa
Europy Wschodniej. Był to znaczący po-
lityczny konstrukt. 

Dziś z tego Wschodu pozostała jedynie
Rosja, znajdująca się w dosyć bliskich
stosunkach z Białorusią, oraz kilka rosyj-
skich protektoratów typu Południowej
Osetii, Abchazji, republik Donbasu, Nad-
dniestrze. Mówienie o Wschodzie nie ma
też sensu, ponieważ ten przesunął się
znacznie dalej w stronę Oceanu Spokoj-
nego. Światowym Wschodem rzucającym
wyzwanie światowemu Zachodowi są dziś
Chiny. Rosja co najwyżej w przyszłości
może stać się częścią tego Wschodu. Skoro
mówimy o geopolityce: Rosja jest krajem
mocno przesuniętym w kierunku bieguna
północnego. Dwie trzecie terytorium kraju
znajduje się w strefie wiecznej zmarzliny.
W momencie, kiedy rozmawiamy, tem-
peratura w Moskwie wynosi minus dwa-
dzieścia pięć stopni. Również bazowa kul-
tura Rosji jest północna, co zbliża ją do
innych północnych narodów – Finów czy
Szwedów. Moja koncepcja Północy wy-
prowadza Rosję poza ramy konfliktu mię-
dzy Wschodem, a Zachodem. Z tym wiąże
się moja rekomendacja dla Rosji: nie sta-

wać się sojusznikiem Ameryki przeciw
Chinom i na odwrót. 

Jakie są obecnie są czynniki siły Rosji? 

Wśród czynników siły wymienię zdolność
do odradzania po całkowitym lub niemal
zupełnym samounicestwieniu. Tylko w cią-
gu XX w. Rosja dwukrotnie znajdowała
się nad przepaścią, a następnie odradzała
się: pierwszy raz w 1917, następnie
w 1991 r. Oczywistym czynnikiem siły
jest samowystarczalność w kwestii pod-
stawowych zasobów. Rosja zasadniczo
może egzystować bez reszty świata, chociaż
na niezbyt wysokim poziomie. W pierw-
szych dekadach swojej historii Związek
Sowiecki kosztem ogromnych ofiar roz-
wijał się stosunkowo szybko dzięki zaso-
bom wewnętrznym. Czynnikiem siły jest
też fakt, że rosyjska klasa polityczna na-
prawdę wierzy w to, że Rosja jest mocar-
stwem, które nikomu się nie podporząd-
kowuje. Myślę, że to przekonanie w prze-
szłości pomagało Rosjanom zwyciężać
w silniejszych przeciwników. Pokonano
armie Napoleona i Hitlera, pod których
sztandarami szła na wschód cała Europa.
Wytrzymano nacisk Stanów Zjednoczo-
nych w zimnej wojnie aż do momentu,
kiedy proces wewnętrznych reform do-
prowadził do załamania ówczesnego ustro-
ju. Niewątpliwym atutem jest zdolność
Rosjan do wytrzymywania bardzo poważ-
nych trudności, a jednocześnie umiejęt-
ność znajdowania asymetrycznych odpo-
wiedzi na zewnętrzne wyzwania i zagro-
żenia. Ten spis można kontynuować aż
do miejsca stałego członka Rady Bezpie-
czeństwa ONZ i broni jądrowej. 

A jak ocenić rosyjskie wojska kon-
wencjonalne? 
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Bazowa kultura Rosji jest

północna, co zbliża ją do

innych północnych

narodów – finów czy

szwedów



W porównaniu z pierwszymi latami po
upadku ZSRR, armia rosyjska została za-
sadniczo odnowiona i zmodernizowana.
W epoce jelcynowskiej Rosja posiadała
zrujnowane siły zbrojne. Armia była bardzo
słaba pod względem uzbrojenia, a zwłasz-
cza zaopatrzenia. Pod koniec lat dzie-
więćdziesiątych ledwie udało się zebrać
65 tysięcy żołnierzy do interwencji w Cze-
czeni do własnym terytorium. W 2008 r.
w wojnie z Gruzją Rosja straciła pięć sa-
molotów, w tym jeden bombowiec stra-
tegiczny, a jej dowódcy porozumiewali
się ze sobą za pomocą telefonów komór-
kowych. Współczesna armia rosyjska zos-
tała znacząco zmodernizowana, wyposa-
żona w nowoczesne uzbrojenie, a tym sa-
mym – jak pokazało doświadczenie Syrii
czy Krymu – stała się instrumentem sku-
tecznie wykorzystywanym w rosyjskiej
polityce zagranicznej. Należy wszakże
podkreślić, że jej zasadnicze zadania od-
noszą się do ograniczonych działań pro-
wadzonych wzdłuż granic Federacji Ro-
syjskiej, co odróżnia ją zarówno od armii
amerykańskiej, jak i od dawnej armii so-
wieckiej. 

Przejdźmy do słabości Rosji.

Niewątpliwą słabością Rosji jest bardzo
głęboki podział wewnętrzny, istniejący
przynajmniej półtora wieku. Mowa o po-
dziale na ludzi, którzy na pierwsze miejsce
stawiają wolność osobistą oraz tych, dla
których najważniejsze jest państwo i jego
interesy. W rezultacie jedność narodu ro-
syjskiego jest dalece niepełna. Nie znam
innego kraju, w którym część elit byłaby
aż tak bardzo opozycyjnie nastawiona
w stosunku do państwa, a zarazem nie
dążyła do przejęcia władzy. 

Inna słabość Rosji polega na tym, że
jest to bardzo skomplikowane państwo,

zawierające wiele etnosów i kultur, wobec
których nie zawsze prowadzona jest sen-
sowna polityka narodowa czy religijna.
Wskazywałem wcześniej jako atut Rosji
niepodporządkowywanie się zewnętrznym
centrom siły. Ale ma to też odwrotną
stronę medalu: Federacja Rosyjska nie
ma poważnych sojuszników. Pozostaje
samotna. Rosja na na wielu kierunkach
nie ma naturalnych granic, wskutek czego
dążyła w przeszłości do zapewnienia sobie
bezpieczeństwa poprzez podporządkowy-
wanie sobie sąsiednich narodów. Dziś to
dziedzictwo przeszłości komplikuje relacje
z wieloma krajami Europy Wschodniej,

zwłaszcza z Polską i z Ukrainą. Niewąt-
pliwą słabością Rosji jest ujemna demo-
grafia. Do słabości należy zaliczyć też nie-
zdolność do stworzenia po rozpadzie ZSRR
efektywnego modelu ekonomicznego.
W porównaniu do Związku Sowieckiego
w swojej epoce, rozwój technologiczny
Federacji Rosyjskiej jest opóźniony, co
ma przełożenie na dalsze aspekty: medy-
cynę, dobrobyt, zamożność społeczeństwa.   

Puśćmy wodze fantazji. Wyobraźmy
sobie, że Aleksiej Nawalny zastąpił
Władimira Putina na Kremlu. Czy Rosja,
pozostając imperium, miałaby szansę
na przełamanie wewnętrznych słabości,
stając się tym samym państwem bar-
dziej skutecznym w międzynarodowej
rozgrywce? Taką tezę sformułował pol-
ski publicysta Marcin Rey. 
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Rosja zasadniczo może

egzystować bez reszty

świata, chociaż na niezbyt

wysokim poziomie



Prezydentura Nawalnego to scenariusz
z dziedziny science-fiction. Niemniej każdy
rosyjski przywódca, który obejmie władzę
w przeciągu najbliższych kilkudziesięciu
lat, będzie autokratą, wychodzącym z za-
łożenia prymatu rosyjskich interesów na-
rodowych. Środowiska polityczne, kultu-
rowe i społeczne, w których przyjdzie mu
pełnić tę rolę, nie pozostawiają innej moż-
liwości. Nie mogę sobie wyobrazić Rosji,
w której istniałby jasny podział władzy –
republika parlamentarna bądź prezyden-
cka. Zagranicznej kultury politycznej prak-
tycznie nigdzie nie udało się przeszczepić
na cudzą glebę. Rosja może mieć swój
model demokracji, który wszakże będzie
różnił się od demokracji amerykańskiej
czy westminsterskiej. Gdyby prezydentem
został człowiek wywodzący się z liberalnej
części społeczeństwa – co obecnie trudno
sobie wyobrazić z uwagi na fakt, że nie
posiada ona w Rosji istotnego politycznego
wpływu – działałby za pomocą innych
środków, ale cel pozostałby ten sam.
Proszę też pamiętać, że Putin w początkach
swoich rządów dążył do sojuszu Rosji
z Zachodem. W 2001 r. w Bundestagu
w języku niemieckim deklarował euro-
pejski wybór Rosji. Był też jedynym ro-
syjskim prezydentem, który zadecydował
o rozmieszczeniu bazy NATO na teryto-
rium samej Rosji w Ulianowsku, co umoż-
liwiło Amerykanom zaopatrywanie swoich
wojsk w Afganistanie. Proszę zobaczyć,
jak dalej rozwinęła się sytuacja. 

Siłę współczesnej Rosji można pokazać
przez pryzmat jej relacji z sąsiadami.
Mówiąc to, myślę o miastach rosyj-
skiego Dalekiego Wschodu. Włady-
wostok i Chabarowsk liczą w przybli-
żeniu po 600 tysięcy mieszkańców.
Chińskie metropolie Harbin i Chang-
chun, znajdujące się po drugiej stronie

granicy – po kilka milionów. Jak ocenić
ogólny wymiar relacji Rosji i Chin? 

Stosunki Rosji i Chin charakteryzuje
olbrzymia dysproporcja w demografii.
Trzy chińskie prowincje graniczące z Rosją
mają podobną liczbę ludności co cała Fe-
deracja Rosyjska, a całe Chiny przewyż-
szają Rosję dziesięciokrotnie. To samo
widzimy w ekonomii. PKB chińskie jest
7-8 razy większe od rosyjskiego. Jak za-
uważają Chińczycy, PKB Rosji jest równe
jego wartości w prowincji Guangdong.

Spoglądając na te dysproporcje trudno
zrozumieć, jak Chiny i Rosja mogą znaj-
dować się w stanie dość trwałego balansu
i równowagi. Mimo przewagi Chin w sferze
ekonomii i demografii nie sądzę, aby
w najbliższym czasie Rosja stała się wa-
salem bądź lennikiem Chin. Relacje tych
państw określiłbym jako Ententę. Nie
łączy ich formalny sojusz wojskowy, ale
bliska współpraca i podobne rozumienie
świata. Wzrost nacisku ze strony USA za-
równo na Moskwę i Pekin, który obser-
wujemy w ostatnich latach, sprzyja zbli-
żeniu obydwu państw. Zasada relacji ro-
syjsko-chińskich polega na tym, aby nigdy
nie być przeciwko sobie, ale niekoniecznie
podążać za sobą. Współpracy sprzyja też
fakt, że kraje te są odwrócone do siebie
plecami. Rosja ma interesy przede wszyst-
kim na zachodzie, Chiny na wschodzie
i południu. Miejsce ich hipotetycznego
konfliktu obie strony traktują jak peryferię. 

18

THINKZINE, nr 01(139)/2022, styczeń 2022 www.nowakonfederacja.pl

federacja Rosyjska nie ma

poważnych sojuszników.

Pozostaje samotna



Możliwy jest wariant sojuszu USA –
lub szerzej: światowego Zachodu –
z Rosją przeciwko Chinom?

Chiny są potężnym sąsiadem Federacji
Rosyjskiej, z którym posiada ona długą
granicę. Czynienie sobie z takiego kraju
wroga nie miałoby dla Rosji sensu. Nie
mówiąc już o tym, że Rosjanie mają ne-
gatywne doświadczenie wrogich stosun-
ków z Chinami z czasów komunistycznych.
Nie ma niczego, co Zachód mógłby za-
oferować Rosji, by ta stanęła po jego stro-
nie. Last but not least, o czym już wspo-
minałem: przyłączenie się do Zachodu
oznaczałoby dla Rosji zrzeczenie się stra-
tegicznej suwerenności. Jeżeli państwa
posiadają dusze, to rosyjską duszę cha-
rakteryzuje przede wszystkim niezależność.
Oznacza to także, że Rosja nie stanie po
stronie Chin w walce z USA. Może to
uczynić dopiero w ostateczności, kiedy
będzie pozbawiona lepszych wariantów.

To oznacza, że stosunki między Rosją
i Zachodem są skazane na konflikt?

Nie sądzę, aby były z góry skazane na
taki scenariusz. Konflikt rozumiem jako
sytuację, kiedy interesy różnych stron
prowadzą do starcia, które można pró-
bować regulować dyplomatycznie – ale
może on też prowadzić do wojny. Rosja
nie chce stać się częścią Zachodu, więc
najbardziej prawdopodobny jest model
konkurencji i rywalizacji, niepozbawiony
elementów współpracy. 

Żyjemy w czasie zmian klimatycznych.
Co to oznacza dla Rosji? 

Problemy zmian klimatycznych stają się
coraz ważniejsze w ogólnoświatowej de-
bacie. Należy wszakże podkreślić, że o ile

w przeszłości globalne problemy najczę-
ściej stymulowały współpracę, to zagad-
nienie zmian klimatycznych jawi się raczej
jako dodatkowy czynnik rywalizacji, a na-
wet wrogości między Federacją Rosyjską,
a Europą i Ameryką. Dzieje się tak, bowiem
to zagadnienie to łączy się z ekonomią,
polityką i geopolityką. Zachód dąży do
przyjęcia przez innych graczy swojej agen-
dy, Rosja przeciwstawia się temu dla za-
sady. 

Zmniejszenie popytu na światowych
rynkach na ropę i gaz w związku z ros-
nącą rolą odnawialnych źródeł energii
może osłabiać Rosję. Zagrożeniem dla
Rosji wydają się też migracje klima-
tyczne. Jednocześnie Federacja Ro-
syjska posiada olbrzymie zasoby wody,
co jawi się jako atut. 

Niewątpliwie atutem Rosji są zasoby wody,
ale także olbrzymie połacie lasów, absor-
bujących dwutlenek węgla. Jeżeli chodzi
o migracje, to Rosja już zmaga się z tym
problemem. Przed pandemią zajmowała
ona drugie miejsce na świecie po USA
pod względem liczby nielegalnych mi-
grantów. Topnienie wiecznej zmarzliny
może prowadzić do zniszczenia infra-
struktury na olbrzymich terytoriach kraju.
Ocieplenie klimatu nie musi skutkować
wytworzeniem warunków dla rozwoju
rolnictwa w północnej Rosji z uwagi na
kiepską jakość tamtejszych gleb. Z kolei
w obecnych regionach rolniczych praw-
dopodobna jest zwiększona częstotliwość
susz lub – jak w Kraju Krasnodarskim
czy Stawropolskim – powodzi. Według
analiz opublikowanych przez amerykański
wywiad, zmiany klimatyczne w najmniej-
szym stopniu dotkną Amerykę Północną
i Europę. Scenariusz dla Rosji jest mniej
optymistyczny. 
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Jak prawdopodobny jest scenariusz
rozpadu Rosji? 

Jest to zagrożenie, którego żaden rosyjski
działacz państwowy ani żaden badacz sto-
sunków politycznych nie powinien igno-
rować. Rosja, jak wspominałem na prze-
strzeni XX wieku, dwukrotnie upadała
w następstwie wewnętrznych procesów.
Ponadto, pod koniec lat dziewięćdziesią-
tych, w okresie drugiej kadencji Borysa
Jelcyna znalazła się ona w opłakanym
stanie, jaki określiłbym jako stan półroz-
padu. Te fakty należy mieć na uwadze,
aby przeciwdziałać wszelkimi środkami
temu scenariuszowi. Władimir Putin, od-
powiadając na słowa reżysera filmowego
Aleksandra Sokurowa, powiedział nie-
dawno, że wewnątrz Rosji jest około
dwóch tysięcy terytorialnych konfliktów.
Nie znajdują się one w centrum uwagi,
ale mogą wybuchnąć, jeżeli nie zostaną
wcześniej rozbrojone, co jawi się jako
nieproste zadanie. 

Zarazem należy pamiętać, że nawet
w okresach upadku jądro rosyjskiego te-
rytorium zachowywało swoją jedność. Je-
żeli ktoś uważa, że granice Federacji Ro-
syjskiej są sztuczne, to zapraszam go do
spojrzenia na mapę Rosji połowy XVII
wieku. Nie ma tam jeszcze Petersburga
czy Krymu, ale zasadniczo mamy o czy-
nienia z konfiguracją terytorialną współ-
czesnej Rosji. Na tym terytorium w okresie
rewolucji i wojny domowej nie powstawały
antyrosyjskie lub nierosyjskie rządy. Po-
dobnie było na przełomie lat osiemdzie-
siątych i dziewięćdziesiątych. Co więcej,
80% ludności państwa to etniczni Rosja-
nie. Ten procent może się w przyszłości
zmniejszyć z uwagi na fakt wyższego przy-
rostu naturalnego u innych etnosów, ale
punkt wyjściowy jest dla Rosji korzystny.
Dlatego sądzę, że choć prawdopodobień-
stwo rozpadu Rosji jest bardzo niskie, to
należy mieć świadomość tego zagrożenia.
Rosja na przestrzeni stu lat z okładem
rozpadała się dwukrotnie. I nie jest to
przypadek. 
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MaRek woJNaR
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”, adiunkt w Instytucie
Studiów Politycznych PAN. Pisze głównie o pamięci, polityce
historycznej i nacjonalizmach w Europie Wschodniej – na Ukrainie
i nie tylko. Publikował również w „Nowej Europie Wschodniej”, 
„New Eastern Europe” i na portalu Klubu Jagiellońskiego. 
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Jakub Kamiński: Zachodni politycy
i analitycy często postrzegają Chiny
i Rosję jako tzw. „mocarstwa rewizjo-
nistyczne”. W ramach tej perspektywy
współpracują one ze sobą, ponieważ
w ich wspólnym interesie jest osła-
bienie supermocarstwowej pozycji Sta-
nów Zjednoczonych. Zgadza się pan
z tym?

Prof. yu Bin: Definicja ta krąży już od
pewnego czasu, szczególnie od 2016 r.,
gdy rozpoczęto na Zachodzie debatę na
temat końca tzw. liberalnego ładu mię-
dzynarodowego. Rzeczywiście wówczas
dostrzegano takie zjawisko, gdy zachodnie
demokracje (wliczając w to Polskę) zaczęto
uznawać za będące w odwrocie. Debata
ta w istocie dotyczyła poczucia kryzysu
Zachodu jako takiego, przynajmniej po
części w wyniku decyzji Brytyjczyków
o wyjściu z UE i wzrostu znaczenia ultra-
konserwatystów takich jak Donald Trump

w Stanach Zjednoczonych. Zatem rok
2016 stanowił kulminację dyskusji o po-
garszającej się samosterowności Zachodu.
Mimo to wciąż często można znaleźć
opinie akademików, polityków czy think-
tanków, którzy oskarżają Chiny i Rosję
jako „mocarstwa rewizjonistyczne” o „pod-
ważanie” liberalnego ładu międzynaro-
dowego. 

Zestawianie Chin i Rosji w tym kon-
tekście nie ma za wiele sensu, ponieważ
te państwa bardzo się od siebie różnią.
Jak na ironię, Chiny właściwie działały
w ramach zachodniego, liberalnego ładu
międzynarodowego i go akceptowały, bo
był dla nich opłacalny. Ład ów, mimo
swoich niedoskonałości był całkiem hojny
i otwarty na Państwo Środka. Według
Chińczyków, został on także dzięki nim
wzmocniony. Rosja z drugiej strony to
całkiem inny przypadek, ponieważ w wy-
niku rozpadu Związku Sowieckiego jej
polityka podążała w innym kierunku. Po

yu BiN
Profesor nauk politycznych oraz dyrektor Studium Azji Wschodniej
na Uniwersytecie w Wittenberdze (Ohio, USA). Stopień doktora
uzyskał na Uniwersytecie Stanforda. Specjalista w zakresie relacji
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150 rozdziałów i artykułów w renomowanych periodykach naukowych.

Chińczycy nie czują się dobrze z tworzonymi przez zachodnie elity wizjami
„końców” – czy mówimy o Fukuyamowskim postzimnowojennym „końcu
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Relacji rosyjsko-chińskich nie należy
postrzegać jako sojuszu mocarstw-

rewizjonistów

z prof. yu Binem rozmawia Jakub kamiński



rozpadzie na 15 osobnych podmiotów
wielu Rosjan do dziś znajduje się poza
granicami kraju, co powoduje regularnie
tarcia z wieloma państwami tzw. bliskiej
zagranicy. Moskwa również źle przyjęła
rozszerzenie NATO na wschód.

Według Moskwy i Pekinu (szczególnie
z perspektywy Putina), Zachód ma tak
naprawdę problem sam ze sobą. Rosnącą
liczbę uchodźców (37 milionów według
ostatnich badań Brown University), w du-
żej mierze spowodowały wspierane przez
Zachód kolorowe rewolucje, obalanie sta-
rych reżimów i instalowaniem na ich
miejsce nowych oraz nation-building,

prowadzony na obszarze tzw. Większego
Bliskiego Wschodu (Greater Middle East),
w tym między innymi w Syrii, Iraku czy
krajów północnej Afryki, takich jak Libia.
Były to w większości zachodnie starania
o rozszerzanie demokracji, które kończyły
się tworzeniem państw upadłych, nieu-
stannie generujących uchodźców. Prze-
rosło to Europejczyków i przyniosło sukces
populizmu, ponieważ ludzie boją się mu-
zułmanów, których często postrzega się
jako obcych, a nawet przypina się im
łatkę terrorystów. Amerykanie z kolei
mają swoje problemy na południowej gra-
nicy. 

Chińczycy nie czują się dobrze z two-
rzonymi przez zachodnie elity wizjami
„końców”, niezależnie od tego, czy mówimy
o Fukuyamowskim post-zimnowojennym
„końcu historii”, czy o najnowszym „koń-
cu” tzw. liberalnego ładu międzynarodo-
wego. Dla mieszkańców Państwa Środka
rzeczywistość przepełniona jest odcieniami
szarości i znajduje się pomiędzy dwoma
skrajnościami: nadmiernym optymizmem
i nieuzasadnionym pesymizmem, wyzna-
wanymi przez Zachód.

Chińczycy za największą mądrość po-
strzegają pozostawanie pośrodku. Kon-
fucjanizm polega na unikaniu ekstremiz-
mu (中庸). Zachód natomiast zmienia
jedno ekstremum na drugie, zarówno na
poziomie koncepcji, jak i polityki. Problem
tkwi w samym sposobie myślenia. W spo-
sób fundamentalny podważam koniec
czegokolwiek, bo historia to brzemię i pły-
nąca z niej mądrość przeszłości, która
wkracza w przyszłość. Rosja i Chiny sta-
nowią wielkie, suwerenne podmioty rea-
lizujące swoje interesy narodowe, więc
naiwnym jest oczekiwać, by podążały kie-
runkiem wyznaczanym im przez jakie-
kolwiek państwo lub grupę państw.

Możemy zgodzić się co do tego, że
Rosja i Chiny pozostają aktorami nie-
zależnymi, natomiast jasno widać, że
łączy je jakaś specjalna relacja. Czy
nazwałby pan to sojuszem?

Rosja i Chiny przebyły ponad 30-letnią
drogę prowadzącą do pojednania, nor-
malizacji i konsolidacji relacji. Obecnie
kraje te łączy tzw. „Strategiczne Partner-
stwo na rzecz Koordynacji w Nowej Erze”
(Strategic Partnership of Coordination
for a New Era). Są one całkiem stabilne,
rozwijają się i są inne względem ich relacji
z krajami zachodnimi. Wskazałbym dwa
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główne czynniki determinujące taki kształt
stosunków rosyjsko-chińskich. Jeden
z nich jest wewnętrzny, drugi zewnętrzny. 

Wewnętrznie, tj. bilateralnie, proces
pojednania rozpoczął się w połowie lat
80., zanim jeszcze do władzy w Związku
Sowieckim doszedł Michaił Gorbaczow.
Przedtem te dwa komunistyczne kolosy
rywalizowały ze sobą o to, który z nich
reprezentował prawdziwy marksizm. Po-
czynając od „miesiąca miodowego” (1949-
1959), po „rozwód” (1960-1989) czynnik
ideologiczny nadmiernie wzmacniał przy-
jaźń, gdy relacje szły dobrze, ale również
napędzał wzajemną wrogość, gdy docho-
dziło w nich do kryzysu. Podróż Gorba-
czowa do Pekinu w 1989 r. stanowiła
punkt zwrotny, gdyż obie strony zaczęły
minimalizować i/lub neutralizować ów
czynnik, który wpływał na ich stosunki.

Od tamtego momentu, mimo że różnice
pozostały, ideologia zanikła jako czynnik
kształtujący wzajemne relacje. Kraje te
rozpoczęły okres relacji opartych na prag-
matyzmie. Jako niezależne potęgi zaczęły
traktować siebie takimi, jakie są, a nie
takimi, jakimi chciałyby, by się stały. Za-
przestały ingerencji w swoje sprawy we-
wnętrzne i jako dwa niezachodnie mo-
carstwa wróciły do XVII-wiecznego sys-
temu westfalskiego znanego z Europy.

Jednocześnie ten sam system westfalski
(opierający się na zasadzie nieinterwencji
w sprawy wewnętrzne) został w znacznym
stopniu odrzucony na rzecz dominującego
obecnie liberalnego interwencjonizmu
w ramach zastanego, postzimnowojennego
ładu międzynarodowego. Chiny i Rosja
nie zażegnały wszystkich problemów, ale
dzięki pragmatyzmowi mogą sobie z nimi
skutecznie radzić lub odkładać je na bok.
Po 1989 r. odeszły od relacji opartej na
miłości i nienawiści, wybierając alterna-
tywę na dłuższą metę bardziej złożoną
i pragmatyczną.

Drugi czynnik jest zewnętrzny, szcze-
gólnie w odniesieniu do relacji ze Stanami
Zjednoczonymi. Po zakończeniu zimnej
wojny zarówno Moskwa, jak i Pekin spog-
lądały w stronę Zachodu, z różnymi re-
zultatami. Chiny stabilnie się rozwijały,
a w Rosji rozpoczął się jej historyczny
upadek. Niezależnie jednak od tego, jak
potoczyły się losy obu gigantów, w sposób
znaczący odeszły one od swojej komu-
nistycznej spuścizny. Pozostały przy tym
wobec siebie przyjazne. Fakt ten stoi
w sprzeczności z zachodnią realistyczną
teorią stosunków międzynarodowych,
wedle której wzloty i upadki mocarstw
miałyby determinować pojawienie się
konfliktu między nimi, jednak między
Rosją i Chinami to nie nastąpiło. Z kolei
ich problemy ze Stanami Zjednoczonymi
wynikają z tego samego ideologicznego
czynnika. Z tego, że Stanami Zjednoczo-
nymi kieruje poczucie misji, pchające je
w liberalny interwencjonizm i promowanie
demokracji, niezależnie od kosztów tego
przedsięwzięcia dla innych państw, a nawet
ich samych.

Jakie są pana osobiste poglądy w tej
sprawie?

23

THINKZINE, nr 01(139)/2022, styczeń 2022 www.nowakonfederacja.pl

ani Moskwa, ani Pekin nie

poświęcą obecnych,

stabilnych i normalnych

relacji ze sobą po to,

by zadowolić zachód



Dorastałem w czasie chińsko-rosyjskiego
„miesiąca miodowego”. Poważny wkład
Związku Sowieckiego w chińskie prze-
miany wewnętrzne – wsparcie gospodar-
cze i wojskowe, transfery technologiczne,
kopiowanie modelu biurokracji, planów
pięcioletnich itp. – powodował zarówno
wdzięczność, jak i napięcie. W późnych
latach 60. spór ideologiczny nabrał woj-
skowego charakteru, wskutek czego roz-
mieszczono miliony żołnierzy wzdłuż li-
czącej ponad 4000 km granicy, po star-
ciach jakie się nad nią odbyły. Służyłem
przez 4 lata w chińskiej piechocie, przy-
gotowany na ewentualność radzieckiej
inwazji zbrojnej z północy. Dekady chiń-
sko-rosyjskiej konfrontacji przyniosły obu
stronom poważne koszty. Po zakończeniu
rewolucji kulturalnej oraz pozbyciu się
„trzech przeszkód” we wzajemnych rela-
cjach (stacjonowanie radzieckich wojsk
na granicy, Afganistan oraz rosyjskie
wsparcie dla agresji Wietnamu w Azji Po-
łudniowo-Wschodniej), Chińczycy zaczęli
w inny sposób patrzeć na ten okres, do-
chodząc do wniosku, że ten rodzaj ideo-
logicznego wzmożenia w relacjach z Mosk-
wą nie ma sensu i powinno się go unikać
za wszelką cenę. Relacje z Rosją są stabilne
i pragmatycznie nie tylko dlatego, że Chiń-
czycy szanują Rosjan, ale również z po-
wodu nauki, jaką wyciągnęli z przeszłości.
Chiny nie powinny budować swoich relacji
z żadnym państwem w oparciu o to, w co
wierzą. Myślę, że jest to zasada, jaką Chiń-
czycy się kierują w stosunkach zarówno
z Rosją, jak i Zachodem.

Zachowuje popularność pogląd, że
w interesie Amerykanów byłoby na-
stawienie Rosjan przeciwko Państwu
Środka (tak twierdzi np. prof. John
Mearsheimer). Czy to scenariusz moż-
liwy do zrealizowania?

Szanuję prof. Mearsheimera za bycie kon-
sekwentnym teoretykiem. Jego teoria
ofensywnego realizmu przedstawia jednak
bardzo pesymistyczną wizję postzimno-
wojennego świata, w którym „…na każde
gardło znajdą się dwie dłonie chętne je
udusić” (The Tragedy of Great Power
Politics, 2001). Ten fatalizm zasadniczo
wyklucza możliwość jakichkolwiek poko-
jowych przepływów potęgi w jednobie-
gunowym świecie zdominowanym przez

Zachód. W kontrze do tej teorii, dominu-
jący realizm strukturalny Kennetha Waltza
przedstawiał sowiecko-amerykańską, zim-
nowojenną dwubiegunowość jako najsta-
bilniejszy ład światowy. Podobnie John
Gaddis argumentuje, że „długi pokój”, ja-
kim była zimna wojna w porównaniu
z dwiema wojnami światowymi z pierwszej
połowy XX wieku został osiągnięty dzięki
równoważeniu swojej potęgi przez dwa
supermocarstwa. Ich liderzy w swej roz-
wadze byli zdolni stworzyć cały zestaw
„zasad gry” (porozumienia o kontroli
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zbrojeń, itp.) celem regulowania swoich
zachowań. Zastanawiające jest, czemu
w ramach tej „Zachodniej wojny domowej”
(Samuel Huntington, „Zderzenie cywili-
zacji”, 1933) amerykańscy teoretycy i de-
cydenci byli tak rozważni, a nawet hojni
wobec rywalizującego z nimi Związku So-
wieckiego. Obecnie w XXI wieku, stabilny
i w dużej mierze pokojowy wzrost nieza-
chodniego, niechrześcijańskiego i niebia-
łego mocarstwa (Chin) wciąż poddawany
jest teoretyzacji przez środowisko ame-
rykańskich internacjologów. W tym sa-
mym czasie, teoretycy pokroju prof. Mear-
sheimera są wciąż przywiązani do idei
gry o sumie zerowej, mającej regulować
stosunki między krajami.

W erze liberalistycznego interwencjo-
nizmu realizm stał się ideą zagrożoną
w zbiorowej świadomości amerykańskiego
establishmentu zajmującego się polityką
zagraniczną. Jak na ironię, głoszona przez
Mearsheimera krytyka amerykańskiego
zaangażowania na Ukrainie szybko zdobyła
popularność – wyłącznie z powodu chęci
pozyskania rosyjskiego wsparcia dla po-
wstrzymania rosnącej potęgi Chin. W 2016
roku amerykańskie uczelnie i think-tanki
uruchomiły projekt, w ramach którego
zastanawiano się nad możliwościami roz-
dzielenia Rosji i Chin. Od tamtego czasu
amerykański establishment podtrzymuje
próby skłócenia obu krajów. Zobaczymy,
czy takie przedsięwzięcie cokolwiek przy-
niesie.

Jaki byłby koszt takiego manewru dla
USA i Europy?

A co Rosjanie mogliby chcieć od Zachodu?
To inny sposób, w jaki można spojrzeć
na to pytanie. Rosjanie chcą końca eks-
pansji NATO, lub przynajmniej spowol-
nienia jej rozwoju. Od czasu rozpadu

Związku Sowieckiego NATO rozszerzało
się wielokrotnie, mimo że amerykańscy
liderzy obiecywali najpierw Gorbaczowowi,
a potem Jelcynowi, że Sojusz nie będzie
rozszerzać się na wschód. Czy Sojusz Pół-
nocnoatlantycki i Zachód może dać to
Rosji? Nie sądzę, że to możliwe na tym
etapie. 

Jeszcze inne spojrzenie na pana pytanie
jest następujące: co Rosjanie mogliby zys-
kać na sojuszu z Zachodem przeciw Chi-
nom? Takie spojrzenie czyni ten cel jeszcze
bardziej odległym. Nawet jeśli Rosja uzys-
kałaby zapewnienie od Zachodu, że dalszej
ekspansji NATO na wschód nie będzie,
nie jest w jej interesie wchodzić w sojusz
z Zachodem kosztem aktualnie stabilnych
relacji z Państwem Środka. Dla większej
części rosyjskich elit pragmatyczne po-
dejście wobec Chin pozostaje jednym
z głównych założeń kremlowskiej polityki
zagranicznej, niezależnie od stosunków
z Zachodem.

Podobnie rzecz ma się z Chińczykami.
Chcieliby oni poprawić relacje z USA
i utrzymać pragmatyczne kontakty z Eu-
ropą, ale nie kosztem stosunków z Rosją.
Ani Moskwa, ani Pekin nie poświęcą obec-
nych, stabilnych i normalnych relacji ze
sobą po to, by zadowolić Zachód. To zu-
pełnie inny rodzaj strategicznego trójkąta
Chiny-Rosja-Zachód (tj. USA wraz z Eu-
ropą), o innej dynamice w porównaniu
z historycznym trójkątem strategicznym
Henry’ego Kissingera, w którym gdy ktoś
zyskiwał, drugi tracił. To nie jest czysta
gra o sumie zerowej. Ja nazywam to „nie-
zbyt strategiczną” relacją trójstronną (not-
so-strategic triangle). Ujmując to inaczej,
ani Chiny, ani Rosja nie będą przewrażli-
wione na punkcie ewentualnej poprawy
stosunków drugiej strony z Zachodem.
Jest to w szczególności prawdziwe w ostat-
nich kilku latach, gdyż świat staje się
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coraz bardziej niepewny, a nawet niebez-
pieczny. Oba te kraje wręcz przyjęłyby
pozytywnie zmniejszenie napięć swojego
partnera strategicznego w stosunkach
z USA. Jaki jest sens maksymalizować
swoje zyski kosztem innych w niespokoj-
nym świecie pandemii, populizmu, broni
masowego rażenia i sztucznej inteligencji?
Z drugiej strony Zachód i Stany Zjedno-
czone chcą widzieć w relacjach rosyjsko-
chińskich wymierzoną w nich „Oś Pekin-
Moskwa”.

Obecnie istniejące chińsko-rosyjskie
„Wszechstronne Partnerstwo i Kooperacja
Strategiczna” (Comprehensive Partner-
ship and Strategic Cooperation – CPSC)
nie jest sojuszem, tylko wysoce zinstytu-
cjonalizowanym procesem, mającym za-
pewnić obu stronom prowadzenie stabil-
nych i przewidywalnych relacji. Miałyby
one tym samym stanowić zabezpieczenie
przed skutkami niepewności, jakie przy-
niosły kolejne dekady po Zimnej Wojnie.
W rezultacie Pekin i Moskwa mogą okazać
się nieprzychylne wobec amerykańskich
prób wbicia między nie klina, chyba że
Waszyngton jasno pokaże, zarówno wer-
balnie jak i poprzez swoje działania, że
na zawsze wyrzeka się swoich zwyczajo-
wych ingerencji w sprawy wewnętrzne
innych krajów.

Mimo to Zachód ma tendencję do po-
strzegania CPSC jako sojuszu, albo przy-
najmniej relacji zmierzającej w tym kie-
runku. Pekin i Moskwa są jednak w naj-
lepszym razie „niechętnymi sojusznikami”.
Typowy sojusz wymaga jasno zdefinio-
wanego podmiotu trzeciego, w który byłby
on wymierzony. Nawet przy rosnącym
napięciu wokół Ukrainy czy Tajwanu,
droga do ustanowienia sojuszu z praw-
dziwego zdarzenia między Chinami i Rosją
jest daleka – z prostego powodu: taki so-
jusz pozbawiałby je suwerenności i nie-

zależności. Mający obsesję na punkcie
sojuszy Zachód zdaje się zapominać, że
to właśnie sztywne i ciasno wiążące sojusze
przyniosły Europie Wielką Wojnę w 1914
roku. Według prof. Scotta Sagana ze Stan-
ford University („1914 Revisited”) w ciągu
tygodnia od zabójstwa arcyksięcia Fran-
ciszka Ferdynanda europejskie mocarstwa
wypowiedziały sobie nawzajem wojnę
głównie z powodu tego właśnie pozba-
wiającego elastyczności mechanizmu zo-
bowiązań sojuszniczych. Opisywana przez
amerykańskiego prezydenta Wilsona I woj-
na światowa jako „wojna, która ma położyć
kres wszystkim wojnom”, paradoksalnie
wyzwoliła najbardziej niszczycielską siłę
w dziejach.

XXI-wieczny sojusz, jakim jest NATO,
może być jednak inny. Gdyby admini-
stracja Busha posłuchała swoich „starych”
europejskich sojuszników (Niemców,
Francuzów i Rosjan), aby dać inspektorom
ONZ trochę więcej czasu w 2003 roku,
tysiące amerykańskich żołnierzy nadal by
żyły, nie wspominając o dziesiątkach ty-
sięcy Irakijczyków. Obecny kryzys wokół
Ukrainy może w tym kontekście wywoły-
wać wrażenie déjà vu, przypominając
chwile, kiedy Waszyngton liczył na swoich
„nowych” europejskich sojuszników tylko
po to, aby przeprowadzić w Iraku naj-
krwawszą operację demokratyzacyjną
w historii.
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W kwestii Ukrainy Chiny zachowują
neutralność, choć pozostają przy tym
przychylne wobec stanowiska Moskwy.
Są jednak neutralne, gdyż Kijów również
jest partnerem strategicznym Pekinu. Dla
Chińczyków pożądane jest zachowanie
dobrych relacji zarówno z Rosją jak
i Ukrainą. Rosja, podobnie jak Związek
Sowiecki, konsekwentnie wspiera politykę
„jednych Chin”. Zachowuje jednak postawę
niezobowiązującą wobec jakiegokolwiek
dającego się przewidzieć kryzysu w Cieś-
nienie Tajwańskiej z prostego faktu, że
państwo to nie jest sojusznikiem wojsko-
wym Państwa Środka.

To powiedziawszy, CPSC może być
bardzo skuteczna w koordynowaniu wspól-
nych działań, szczególnie wobec spraw
dotyczących żywotnych interesów obu
stron, jak np. rozmieszczenia w Azji ame-
rykańskich systemów antyrakietowych,
szybkiego i chaotycznego wycofania się
sił Zachodu z Afganistanu, powstania AU-
KUS, niestabilności w Azji Centralnej,
itp.

W jaki sposób chińskie elity postrze-
gają współczesną Rosję?

Postrzeganie Rosji przez Chińczyków jest
złożone, począwszy od podziwu dla niej
jako „walecznego państwa” (战斗民族) –
w sensie swojej stanowczości i „męskości”,
po utrzymującą się złość z powodu zaboru
chińskich ziem przez Rosjan przed XX
wiekiem. Generalnie jednak Chińczycy
szanują Rosję jako niezależną cywilizację
o silnym i unikatowym potencjale kultu-
rowym, intelektualnym, naukowym, nie-
zależnie od jej historycznego upadku.
Wielu rozumie także rosyjską dumę i po-
czucie własnej wartości. Rosja jest co naj-
mniej krajem, którego Chiny nie powinny
ignorować ani patrzeć na niego z góry.

To niezależny naród, który zasługuje na
szacunek. Część Chińczyków martwi się
przy tym, co przyniesie przyszłość po Pu-
tinie. To duży problem, który jednak nigdy
nie wpłynął na wzajemne relacje.

Chińczycy rozumieją także, że Rosja
jest ich ważnym sąsiadem. Zagadnieniem
o zasadniczym znaczeniu dla ich relacji
jest 4000-kilometrowa granica rosyjsko-
chińska, która powinna pozostać przyjazną
linią. Nie można powtórzyć konfrontacji,
jaka miała miejsce pomiędzy Związkiem
Sowieckim a Chinami, niezależnie od re-
lacji Państwa Środka z kimkolwiek innym.
To rdzeń chińskiego myślenia realistycz-
nego, bo koszt uczynienia z Rosji wroga
jest zbyt wysoki (i vice versa). Aby tego
uniknąć, obie strony rozwinęły zestaw zin-
stytucjonalizowanych mechanizmów, takich
jak ostateczne wytyczenie granicy, jej okre-
sowe inspekcje czy rozwijanie poczucia
pewności granicy (confidence-building).

Kolejna rzecz dotyczy postrzegania
historycznego wyniku II wojny światowej.
Elity obu państw zasadniczo zgadzają się
co do tego, że walka z nazizmem i japoń-
skim militaryzmem jest niepodlegającym
dyskusji faktem historycznym. Stało się
to jednak problematyczne w Europie
i Ameryce, gdzie wiele osób zdaje się nie
wiedzieć, kto walczył z nazistowskimi Nie-
mcami. Zniekształcanie historii jest szo-
kujące dla Chińczyków i Rosjan, którzy
ponieśli ogromną ofiarę w czasie II wojny
światowej (zginęło 27 milionów Rosjan
i co najmniej 20 milionów Chińczyków).
W październiku 2021 roku marynarka
wojenna Rosji i Chin przeprowadziła
pierwszy w historii wspólny patrol wokół
archipelagu japońskiego. W latach 50.
kraj ten był jedynym określonym celem
radziecko-chińskiego traktatu sojuszni-
czego z ważnego powodu: Japonia poko-
nała i upokorzyła zarówno Chiny (1895),

27

THINKZINE, nr 01(139)/2022, styczeń 2022 www.nowakonfederacja.pl



jak i Rosję (1905), zanim wyzwoliła z siebie
cały swój potencjał w starciu z Ameryka-
nami w 1941 roku. Dokonując tego,
wstrząsnęła zarazem tymi dwoma zaco-
fanymi kontynentalnymi kolosami, torując
drogę radykalnym przemianom społecz-
nym, które miały miejsce w tych pań-
stwach przez większą część XX w. Reszta
to historia. Powtórka z wczesnych lat zim-
nej wojny jest mało prawdopodobna w XXI
w. Wyłania się jednak przy tym linia po-
działu między mocarstwami kontynen-
talnymi a morskimi w regionie Azji i Pa-
cyfiku.

A jak Chińczycy postrzegają obecne
i przyszłe problemy Rosji?

Kondycja Rosji za rządów Putina znacznie
się polepszyła. Moskwa wróciła do grona
ważnych graczy na arenie międzynaro-
dowej z właściwą sobie pewnością siebie
i dumą. Pod koniec pierwszej kadencji
Putina jako prezydenta Rosji, ukułem
frazę „Putin Wielki” (Yu Bin, „The Three
Players”, Harvard International Review,
2004). Od tego czasu pogorszeniu uległa
sytuacja gospodarcza, szczególnie w sek-
torach nie-energetycznych. Chińczycy na-
rzekają także na zły klimat biznesowo-
inwestycyjny, ale wielu wciąż dostrzega
możliwości, jakie niesie ze sobą ten kraj.
To bardzo złożona relacja. Jako – for-
malnie – gospodarka zarządzana w stylu
sowieckim, Chiny prawdopodobnie lepiej
niż jakiekolwiek społeczeństwo Zachodu
rozumieją skalę wyzwań i wysiłku, który
trzeba włożyć w odejście od gospodarki
planowej. Z tego powodu elity Państwa
Środka nie zgadzają się z powszechnym
na Zachodzie upokarzaniem Rosji, przed-
stawianiem jej jako państwa gospodarczo
upadłego (Obama), lub opisywaniem Pu-
tina jako „mordercy” (Biden).

W takim podejściu do rosyjskiego pre-
zydenta na Zachodzie jest pewna ironia,
ponieważ w pierwszych latach jego przy-
wództwa oczekiwano od niego zdystan-
sowania Rosji od Chin. Spowodowane to
było postrzeganiem przez wielu Rosjan
Jelcyna jako tego, który zbyt mocno zbliżył
Rosję do Państwa Środka. Jego ostatnia
wizyta zagraniczna odbyła się właśnie
tam i to stamtąd ostrzegał, że jego państwo

pozostaje mocarstwem nuklearnym i Za-
chód nie powinien tego lekceważyć. Było
to reakcją na wojnę w Bośni, rozszerzenie
NATO, sposób, w jaki potraktowano Ser-
bów, itp. Przez to nawet pod władzą de-
mokratycznie wybranego prezydenta na-
stąpiło zbliżenie z Pekinem. To zaniepo-
koiło wielu Rosjan, więc oczekiwano od
Putina działania odwrotnego. Ten nawet
próbował włączyć Rosję do NATO i wspól-
nie z Amerykanami rozwijać system obro-
ny przeciwrakietowej. Niemniej jego próby
zbliżenia z Zachodem były albo ignoro-
wane, albo odrzucane. Wojna w Gruzji
(2008), na Ukrainie (2014) i dalsze roz-
szerzanie Sojuszu przyniosły efekt

28

THINKZINE, nr 01(139)/2022, styczeń 2022 www.nowakonfederacja.pl

Postrzeganie Rosji przez

Chińczyków jest złożone: od

podziwu dla niej jako

„walecznego państwa” 

(战斗民族) – w sensie

stanowczości i „męskości”,

po utrzymującą się złość

z powodu zaboru chińskich

ziem przez Rosjan przed XX

wiekiem

https://www.nytimes.com/2021/03/18/world/europe/russia-biden-putin-killer.html
https://www.cnbc.com/2016/12/16/obama-says-russians-cant-change-us-or-weaken-us.html
https://www.jstor.org/stable/i40104449


w postaci obecnego pivotu Putina na
wschód. W to sensie, to za sprawą Zachodu
Rosja dokonała zbliżenia z Chinami.

Być może bardziej niż kiedykolwiek
w historii stosunków dwustronnych Chiny
i Rosja różnią się tak bardzo pod względem
swoich uwarunkowań wewnętrznych. Oba
państwa wyraźnie odeszły od swojej ko-
munistycznej przeszłości i powróciły w róż-
nym stopniu do swoich kulturowych/du-
chowych korzeni: konfucjanizmu w przy-
padku Chin (KPCh jako „Cywilizacyjna
Partia Chin”, CCP – Chinese Civilization
Party nawiązując do Kishore Mahbuba-
niego) oraz „umiarkowanego konserwa-
tyzmu” z dozą prawosławia w przypadku
Rosji. To właśnie w tym okresie rosnącego
zróżnicowania kierunków rozwoju swoich
społeczeństw, udało im się zbudować sta-
bilne relacje dzięki powrotowi do west-

falskiej zasady nieinterwencji w sprawy
wewnętrzne, będącej fundamentem dla
współczesnego systemu światowego, opar-
tego na istnieniu suwerennych państw.

Tymczasem Waszyngton kontynuuje
swoją politykę opartą na poczuciu bycia
wyjątkiem w ramach systemu westfal-
skiego, która skutkuje z jednej strony
konfliktowaniem się z Chinami i Rosją,
a z drugiej zmaganiem się z polityczno-
ideologiczną polaryzacją u siebie. To ab-
surdalne, że zarówno Moskwa jak i Pekin
były zaprzyjaźnione z Ameryką pod koniec
Zimnej Wojny, gdy zachodni liberalizm
był wciąż w jakiś sposób balansowany
wschodnim marksizmem. Upadek Związ-
ku Sowieckiego przed 30 laty był począt-
kiem i zarazem zwiastunem upadku libe-
ralnego ładu międzynarodowego – na
dobre lub na złe. 
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„Wejdą – nie wejdą?” Stare polskie, tra-
giczne w swojej wymowie, pytanie w od-
niesieniu do inwazji rosyjskiej/sowieckiej
nurtuje obecnie Ukraińców i cały tzw.
kolektywny Zachód. Wraz z przybywaniem
kolejnych grup rosyjskich wojsk na granice
Ukrainy narasta napięcie. Moja odpowiedź
jest taka, że jednak wejdą. Oczywiście
sposób ataku i ingerencji rosyjskiej może
być różny i nie chciałbym się skupiać na
„scenariuszowaniu” tylko pokazać cel,
który ma do osiągnięcia Putin.

Bieżącą sytuację geopolityczną Putin
chce wykorzystać do odbudowy Imperium
Rosyjskiego, którego warunkiem jest ze-
branie po raz kolejny „ziem ruskich”.
W kontekście procesów demograficznych
i geopolitycznych kontrola nad Białorusią
i Ukrainą jest niezbędnym warunkiem
do zbudowania w nowym świecie mocar-
stwowej pozycji Rosji. Rosja ma być jed-
nym z biegunów globalnego koncertu mo-
carstw, czyli partnerem dla USA, Chin
i słabej Europy w ustalaniu porządku

światowego. Putin zakłada, że problem
Białorusi się rozwiązał. Została Ukraina. 

Jednocześnie, wbrew pozorom, Rosja
nie ma za dużo czasu na zajmowanie się
odbudowywaniem należnej jej pozycji na
słowiańskim zachodzie. Różnica poten-
cjałów między Chinami i Rosją narasta
w szybkim tempie. Rosja nie zamierza
być „junior partnerem”, powiedzielibyśmy
„biedniejszym kuzynem” Chin. Ma być
co najmniej równorzędnym partnerem.
Bez zsumowania potencjałów „ziem ru-
skich” nie ma na to szans, a będzie jeszcze
musiała ponosić koszty wewnętrznej kon-
kurencji. Na dzisiaj celem minimum Pu-
tina jest takie poszerzenie własnych enklaw
na Ukrainie, czyli Donbasu i Krymu, które
zapewni im samodzielne utrzymanie bez
konieczności nieustannego finansowania.
Celem minimum jest również sprowa-
dzenie Ukrainy do statusu państwa upad-
łego, a w ostatnich latach, pomimo licznych
problemów, państwo ukraińskie okrzepło
i zaczął się wzrost gospodarczy, który na

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

Bieżącą sytuację geopolityczną Putin chce wykorzystać do odbudowy
Imperium Rosyjskiego, którego warunkiem jest zebranie po raz kolejny
„ziem ruskich”. W kontekście procesów demograficznych i geopolitycz-
nych kontrola nad Białorusią i Ukrainą jest niezbędnym warunkiem do
zbudowania w nowym świecie mocarstwowej pozycji Rosji

Dlaczego Rosja zaatakuje ukrainę



dłuższą metę zapewniałby fundamenty
dla trwałej ukraińskiej niepodległości.
Tylko status państwa upadłego i pogrą-
żającego się w biedzie i chaosie daje Rosji
nadzieję na „odzyskanie” Ukrainy.

Zachód na razie nie podejmuje żadnej
realnej dyskusji na temat postulatów ro-
syjskich, czyli metoda werbalnej eskalacji
opartej na straszeniu wariantem militar-
nym nie działa. Czas pokazać, że nie były
to tylko słowa i przejść na kolejny szczebel
eskalacji, bądź uznać własną porażkę. Po-
rażkę, która oznaczałaby de facto akcep-
tację niepodległej państwowości ukraiń-
skiej. Oczywiście można by tę porażkę
„przykryć” PR owym zwycięstwem, czyli
np. uznaniem niepodległości „republik”
donieckiej i Ługańskiej, ale dla wszystkich

graczy globalnych jasne by było, że to
porażka. 

Rosja jest wewnętrznie przygotowana
na wariant konfliktu. Zgromadziła zasoby
finansowe i ekonomiczne, które pozwalają
przetrwanie kilku lat w warunkach totalnej
konfrontacji z Zachodem. Dodatkowo
kooperacja gospodarcza z Azją, głownie
Chinami (już dzisiaj eksport ropy z Rosji
do Europy i Chin wynosi mniej więcej
tyle samo z tendencją na korzyść wscho-
du), może zapewnić bieżące wpływy fi-
nansowe. Oczywiście, jeżeli tylko Zachód
wykazałby konieczną determinację to Ros-
ja na dłuższą metę nie może takiego kon-
fliktu wygrać. W kremlowskich gabinetach
trwa liczenie potencjalnych kosztów i tylko
wynik takiego równania zadecyduje osta-
tecznie, czy zostanie wydany rozkaz roz-
poczęcia twardych działań. Jak już po-
wiedziałem moim zdaniem taki rozkaz
zostanie wydany.

Na koniec chciałbym tylko wyrazić ży-
czenie i nadzieję, że zarysowana przeze
mnie prognoza się nie ziści. Każda wojna
jest tragedią, ale nie brak na świecie złych
ludzi, którzy są gotowi po nią sięgnąć. 

31

THINKZINE, nr 01(139)/2022, styczeń 2022 www.nowakonfederacja.pl

Rosja jest wewnętrznie

przygotowana na wariant

konfliktu



32

THINKZINE, nr 01(139)/2022, styczeń 2022 www.nowakonfederacja.pl

Dlaczego dostałem w styczniu niższą pen-
sję niż w grudniu, choć ponoć miałem
skorzystać na zmianach podatkowych?
Czy lepiej korzystać z ulgi dla tzw. klasy
średniej co miesiąc, czy dopiero po roku,
i czy w ogóle? Czy nie zaszkodzi to wspól-
nemu rozliczeniu z mężem – i jak bę-
dziemy korzystać z ulgi na dzieci? Te
i inne pytania zadają sobie Polacy od po-
czątku stycznia – i nie znajdują odpowie-
dzi. Co gorsza, nie znają ich często także
decydenci.

Dlaczego do tego doszło? Dlaczego re-
forma, która miała uporządkować polski
system podatkowy, zakończyła się bała-
ganem porównywalnym w skali chyba
tylko z wprowadzeniem kas chorych na
przełomie wieków? Odpowiedź tkwi w lo-
gice samych zmian – a także sposobie
ich przeprowadzania.

Łowienie wyborców podatkami

Gdy kilka miesięcy temu napisałem tekst
o Polskim Ładzie (jeszcze nieznane były
wówczas jego szczegóły), wskazywałem,
że należy rozpatrywać go przede wszystkim

pod kątem zwiększania szans wyborczych
partii rządzącej. Wykonanie i efekty po-
kazują, że się nie pomyliłem. Twórcy Pol-
skiego Ładu kierowali się przede wszyst-
kim trzema zasadami: „dziel i rządź”, „im
szybciej, tym lepiej” oraz „chcieć to móc”.

Pierwsza z nich – „dziel i rządź” –
przejawiała się we wprowadzaniu zmian
dedykowanych przede wszystkim grupom
istotnym dla Prawa i Sprawiedliwości
z wyborczego punktu widzenia. Stąd pod-
niesienie kwoty wolnej od podatku czy
zwolnienie dużej części emerytów z PIT.
Te zmiany warto co do zasady pochwalić,
natomiast warto pamiętać, że koszty zmian
ponieść mieli ci, którzy dla PiS już tak is-
totni nie są, jak bogatsi czy samorządy,
którym w ramach centralizacyjnej logiki
rządzenia partii Jarosława Kaczyńskiego
odebrano część środków przysługujących
im z tytułu podatku, nie rekompensując
tego przez stworzenie przejrzystego sys-
temu transferów z budżetu centralnego.
Do tego dołożono brak możliwości odli-
czenia składki zdrowotnej od podatku.
Dlatego na pierwszym etapie stracić miała
tzw. klasa średnia, ale gdy okazało się, że

sTefaN sękowski
Zastępca Dyrektora „Nowej Konfederacji”, 
kierownik sekcji Publicystyki

Nie byłoby obecnych problemów ze zmianami podatkowymi, gdyby nie
pycha rządzących, którzy przepychali je kolanem w błyskawicznym tempie
przez parlament, ignorując przestrogi ekspertów i opozycji

Problemy z Polskim ładem. Jak kaczyński
rzucił się pod ekspres legislacyjny

https://nowakonfederacja.pl/polski-lad-czyli-handel-marzeniami/
https://nowakonfederacja.pl/polski-lad-czyli-handel-marzeniami/


bez poparcia Porozumienia zmiany mogą
nie przejść, wprowadzono także ulgi ma-
jące wyjść jej naprzeciw.

Z kolei zasada „im szybciej, tym lepiej”
przejawiała się w uruchomieniu ekspresu
legislacyjnego. Projekt ustawy wpłynął
do sejmu 8 września, by już 1 października
zostać przyjętym. Dalej zajmowali się nim
senatorowie (przez 28 dni – mając na to
miesiąc), po czym ustawa wróciła do sej-
mu, gdzie posłowie przez jeden dzień roz-
patrywali senackie poprawki. Koniec koń-
ców, liczącą w ostatecznym brzmieniu
277 stron ustawę przyjęto w niecałe dwa
miesiące. Nad tym bardzo skomplikowa-
nym zagadnieniem należałoby się z powagą
pochylić, by dopracować dokument i nie
doprowadzić do wprowadzenia wadliwych
przepisów do obrotu prawnego. Tego jed-
nak nie zrobiono, co zresztą nie powinno
dziwić. Błyskawiczne uchwalanie ustaw
stało się znakiem rozpoznawczym rządów
Prawa i Sprawiedliwości, choć przecież
partia ta w swoim programie z 2014 roku
wyraźnie podkreślała, że „tworzenie prawa

nie może być ekspresowym, interwencyj-
nym reagowaniem na bieżące zdarzenia”.
To po 2015 roku uchwalono dwie rekor-
dowo szybkie ustawy – zmiany w prawie
oświatowym (trafiły do prezydenta w za-
ledwie dwa dni) i rozwiązani dotyczące
kwoty wolnej od podatku, które wprowa-
dzono w 3 dni, gdy posłowie obudzili się
chwilę przed upływem terminu podykto-
wanego przez Trybunał Konstytucyjny
(sporo o legislacyjnej biegunce za rządów
PiS pisaliśmy z Tomaszem Pułrólem w
książce „Upadła praworządność. Jak ją
podnieść”).

Nie wszystko jest możliwe

Jakby tego było mało, nie dano ludziom
wystarczająco dużo czasu na przygoto-
wanie się do nowych zmian. Tu z kolei
zastosowanie miała zasada „chcieć to
móc”. Na pierwszy rzut oka wygląda ona
pozytywnie, podkreśla aktywistyczne po-
dejście do rzeczywistości i brak kunkta-
torstwa. Tyle, że w tym przypadku oznacza
ona nieliczenie się z realiami. Drugą stroną
wyznawanej przez Prawo i Sprawiedliwość
doktryny walki z „imposybilizmem” jest
naiwne założenie, że wszystko jest możli-
we – wystarczy uchwalić odpowiednią
ustawę i już rzeczywistość zmienia się
wedle naszego uznania. I może by nawet
tak się działo, gdyby na przeszkodzie nie
stali ci beznadziejni ludzie, którzy jakoś
nie chcą dać się ugniatać jak plastelina
stosownie do zamierzeń rządzących.
W tym wypadku chodzi o miliony podat-
ników, którzy nie mieli kiedy zapoznać
się z dotyczącymi ich zmianami. Zmia-
nami, które często stoją w sprzeczności
z życiową logiką – jak w przypadku prze-
pisów, które de facto narzucają na nich
obowiązek dokładnego zaplanowania sobie
dochodów na cały rok podatkowy w przód,
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by uniknąć przykrej konieczności odda-
wania nienależnej ulgi pod jego koniec.
Tak jakby życie nie znało niespodzianek.

W wielu przypadkach podatnicy nie
wiedzieli nawet, że powinni cokolwiek
się dowiadywać, bo zamiast kampanii in-
formacyjnej na temat skutków Polskiego
Ładu rząd przeprowadził propagandową,
która miała przekonać obywateli, że na
nowych zasadach wszyscy skorzystają,
i w ogóle będzie cacy, nie ma czym się
przejmować. W styczniu okazało się jed-
nak, że owszem, jest czym.

Tych problemów można byłoby unik-
nąć, gdyby rządzący słuchali krytyki pa-
dającej z różnych stron, od kiedy Polski
Ład został ogłoszony. Dotyczy to zarówno
szczegółowych zapisów, jak i faktu przy-
jęcia zmian, które wchodziły w życie od
1 stycznia 2022 roku – opozycja przecież
proponowała przesunięcie vacatio legis
na kolejny rok. Tych słów nie kieruję do
nich, bo przez ostatnie sześć lat na dzie-
siątkach albo i setkach przykładów poka-
zali, że nie są w stanie ogarnąć prostej
prawdy, że uwagi krytyczne, czy to opo-
zycji, czy padające z własnych szeregów
są potrzebne, jeśli chcemy, by nasza legi-
slacja stała na wysokim poziomie. Twórcy
Polskiego Ładu byli na nie jednak im-
pregnowani, co pokazali, seryjnie odrzu-
cając propozycje poprawek opozycji. Po-
twierdził to zresztą ostatnio Jarosław Ka-
czyński, który w wypowiedzi dla prorzą-
dowego tygodnika „Sieci” winą za niepo-
wodzenie obarczył… ataki opozycji na ten
rzekomo bardzo dobry plan, a także „atak”,
który „wyszedł” także z „wewnątrz”. Skoro
Naczelnik wszelkie ostrzeżenia traktuje
jako ukartowaną robotę określonych kół,
a nie jako wyraz troski o dobro wspólne,
to co się później dziwić, że jego obóz po-
lityczny popełnia tyle błędów przy stano-
wieniu prawa.

Czy rządzący się doigrali?

W efekcie dostaliśmy od władzy potężny
bubel, który trzeba poprawiać chwilę po
tym, jak zaczął mieć wpływ na nasze życie.
Nie jest to pierwszy taki przypadek i za-
pewne nie ostatni. Do tej pory PiS-owi
uchodziło to jednak na sucho, ponieważ
najbardziej zmiany dotyczyły najczęściej
albo wybranych, niewielkich grup oby-
wateli, albo nie dotykały nas bezpośrednio.
Tym razem jest inaczej, bo problemy ze
zrozumieniem, jak obecnie należy rozliczyć
podatki oraz z niższymi pensjami w stycz-
niu (to nieistotne w tej chwili, czy zostaną
one później wyrównane) mają miliony
Polaków. Jak wynika z przeprowadzonego
6-7 stycznia sondażu United Surveys dla
„Wirtualnej Polski”, aż 54,5 proc. ankie-
towanych nie wie, jak zmienią się ich do-
chody po wprowadzeniu Polskiego Ładu.
Co więcej, raptem 25,9 proc. wierzy w to,
że reforma poprawi stan ich domowych
finansów. Biorąc pod uwagę fakt, iż według
różnych niezależnych od rządu szacunków
skorzystać na nich może ostatecznie nawet
80-90% podatników, jest to wizerunkowa
klapa Polskiego Ładu. Nawet jeśli weź-
miemy pod uwagę, że dobre zdanie o tym
programie ma 48,5 proc. Polaków, co
może być efektem wcześnie przeprowa-
dzonego badania (jeszcze nie wszyscy
otrzymali styczniowe pensje). 

Jeśli rządzący szybko nie posprzątają
bałaganu, któremu są winni, może się
okazać, że tym razem rzucili się pod eks-
pres legislacyjny, który uruchomili. W po-
łączeniu z rozpędzającą się inflacją i ros-
nącymi cenami za energię może się okazać,
że tym razem nie zostanie osiągnięty
prawdziwy cel tych zmian, czyli przeko-
nanie Polaków, że są zaopiekowani przez
władzę jak nigdy wcześniej. 
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Pandemia koronawirusa trwa już niemal
dwa lata, lecz spory wokół reakcji na nią
są w dalszym ciągu równie zajadłe, co na
początku. Nowozelandzka dziennikarka
Nikki Macdonald napisała dla serwisu
Stuff interesujący artykuł, podsumowujący
dotychczasowe efekty strategii szwedzkiej.
Szwecja, jak wiadomo, jest globalnym od-
mieńcem, jeśli idzie o działania podej-
mowane w obliczu wirusa. Sztokholm
konsekwentnie prowadzi politykę odwrot-
ną niż niemalże wszystkie kraje świata:
nie stosuje drakońskich obostrzeń, na-
przemiennie wprowadzanych i odwoły-
wanych przez władze publiczne. Odwołuje
się za to do rozsądku i poczucia odpo-
wiedzialności obywateli, licząc na spon-
taniczne wyłonienie się norm społecznych
dopasowanych do warunków epidemii.
Szwedzkie podejście umożliwia zachowa-
nie stabilności w życiu zbiorowym oraz
daje poczucia ciągłości. Co najważniejsze,
pozostawia również szeroki margines pry-
watności, w którym mieszczą się sfery
życia niepodporządkowane walce z cho-
robą zakaźną. 

Nauczyć się żyć z wirusem?

Interesujące, że Macdonald cytuje nowo-
zelandzkiego epidemiologa i współautora
tamtejszej polityki epidemiologicznej, Mi-
chaela Bakera, który stwierdza, że obec-
nie – głównie dzięki szczepieniom –
szwedzka strategia staje się wiodącym
podejściem w krajach rozwiniętych. Z wi-
rusem, jak uważa Baker, trzeba prędzej
czy później nauczyć się żyć. Być może –
stwierdza dalej – Szwedzi zaczęli uczyć
się na zbyt wczesnym etapie epidemii, co
w oczach reszty świata ustawiło ich w po-
zycji pariasa, lecz w końcu wszystkie spo-
łeczeństwa pójdą ich drogą. 

Opinia Bakera zaskakuje, a wręcz
wprawia w osłupienie. Bynajmniej nie
dlatego, by „normalizacja” epidemii była
nieprawdopodobnym scenariuszem albo
nierozsądną mrzonką. Sęk w tym, że
opinia ta daleko dobiega od prawdziwego
stanu rzeczy. W rzeczywistości bowiem
nie obserwujemy obecnie odchodzenia
od dominującego od samego początku
technokratycznego podejścia do pandemii,

kaRol zDyBel
Ekonomista i filozof

Wiele krajów Zachodu wprowadziło „ideologię sanitaryzmu” – zespół poli-
tyk publicznych obejmujących niemal każdą dziedzinę życia, najczęściej
dyskryminujących osoby niezaszczepione. Daje to powody do niepokoju

Cienie epidemicznej technokracji. Czy świat
ostatecznie pójdzie drogą szwecji?

https://www.stuff.co.nz/national/explained/127230714/covid19-whatever-happened-to-pandemic-pariah-sweden


lecz wręcz przeciwnie – wzmocnienie tego
kierunku. Repertuar środków polityki
epidemiologicznej, jakie stosowano przed
pojawieniem się szczepionek na COVID-
19, wciąż jest w użyciu (np. w Austrii czy
Holandii), i to pomimo zaszczepienia się
przez ogromną większość populacji. Rządy
w dalszym ciągu decydują o obszarowym
wygaszeniu życia społecznego, a tam,
gdzie je dopuszczają, wymagają stosowania
się do szczegółowych regulacji. Odkąd
szczepionki stały się powszechnie dostęp-
ne, a zaszczepienie się jest możliwe od
ręki, do powyższych mechanizmów dołą-
czył kolejny: jest nim wykorzystanie cer-
tyfikatów szczepień („paszportów”) do
racjonowania uprawnień obywateli do
prowadzenia życia zbiorowego, w tym za-
wodowego.

Obecnie to przede wszystkim na sto-
sowaniu paszportów szczepień skupia się
krytyka tych, którzy obawiają się w Polsce
„segregacji sanitarnej” na podobieństwo
przepisów obowiązujących na Zachodzie.
Mimo posługiwania się niekiedy drastycz-
nymi porównaniami historycznymi oraz
histerycznym tonem, najważniejsze punkty
tej krytyki są trudne do zlekceważenia.

Segregacja budzi obiekcje

Początkową ideą stojącą za unijnymi cer-
tyfikatami szczepień było ułatwienie prze-
kraczania granic państwowych wewnątrz
Unii Europejskiej. Decyzje o ewentualnym
użyciu certyfikatów wewnątrz krajów
członkowskich pozostawiono w rękach
ich rządów. Najpierw ewentualność ta
pozostawała czysto hipotetyczna, lecz po
kilku miesiącach widzimy już, że szereg
krajów stosuje paszporty szczepionkowe
w celu racjonowania oraz kontroli ak-
tywności swoich obywateli. Regulacjami
objęte są zarówno aktywności prozaiczne

(np. wizyty w restauracji), w pełni pry-
watne i rodzinne (np. w Niemczech oso-
bom niezaszczepionym wolno spotykać
się tylko z dwiema osobami spoza swojego
gospodarstwa domowego), jak i takie,
których wykonywanie jest życiową ko-
niecznością (wstęp do miejsca pracy we
Włoszech i Francji uwarunkowany jest
okazaniem dowodu szczepienia, przebycia
choroby lub wykonaniem kosztownego
testu o krótkim terminie ważności).

Stosowana po wielokroć retoryka, wed-
le której takie restrykcje wobec nieza-
szczepionych są formą perswazji czy też
rodzajem „zachęty” do szczepień, jest fał-
szywa i obłudna. W rzeczywistości w sys-
temach prawnych krajów, które wdrożyły
owe restrykcje, wprowadzono obowiązek
szczepień obwarowany czymś, co fachowo
nazywa się regułą odpowiedzialności.
Oznacza to, że z funkcjonującego de facto
obowiązku szczepień można zwolnić się
za ustaloną w systemie prawnym cenę –
tutaj: w zamian za utratę części elemen-
tarnych praw do prowadzenia normalnego
życia. Co więcej, czas, jaki minął od wejścia
do użytku przepustek sanitarnych pozwala
na sformułowanie oceny, że w wielu miejs-
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cach Europy nie okazały się one krokiem
ku normalności (choć slogan powrotu do
normalności był hasłem przewodnim akcji
szczepień). System paszportów nie zastąpił
innych interwencji niefarmakologicznych
w arsenale polityki epidemiologicznej,
lecz funkcjonuje obok nich. Jeszcze przed
pojawieniem się wariantu omikron kolejne
kraje Europy zaczęły wracać do (częścio-
wych lub pełnych) lockdownów, a inge-
rencje w prywatność przybierają dziś bar-
dziej kuriozalne formy niż kiedykolwiek:
rząd Austrii nakazał na przykład osobom
podejrzanym o zakażenie się wariantem
omikron noszenie masek we własnych
domach.

Nie powinno więc dziwić, że prowa-
dzona obecnie polityka epidemiologiczna
budzi niemałe kontrowersje. Badania opi-
nii publicznej w Europie pokazują, że
społeczeństwa krajów Zachodu są silnie
podzielone w kwestii kierunku, w jakim
od paru miesięcy zmierzają posunięcia
większości rządów na kontynencie. Prawdą
jest, że w wielu krajach większość mają
zwolennicy wymogu legitymowania się
paszportem szczepionkowym przed wej-
ściem na imprezy masowe czy do miejsc
użyteczności publicznej, np. restauracji,
kin czy bibliotek. Jednak grupa przeciw-
ników takich restrykcji również jest bardzo
duża. Co więcej, jak pokazuje frekwencja
na protestach w Wiedniu, Berlinie czy
Paryżu, intensywność sprzeciwu jest bar-
dzo znacząca. Mimo to wiele mediów (np.
„EU Observer” czy „The Conversation”)
usiłuje przedstawić przeciwników obecnej
polityki epidemiologicznej, artykułujących
swoje obiekcje w różnych miejscach świata,
jako marginalną grupę ekstremistów. Dys-
kredytuje się ich, rutynowo nazywając
ich antyszczepionkowcami (określenie to
od dłuższego czasu pełni funkcję styg-
matyzującego „słowobija”), a także suge-

rując ich co najmniej bliskie związki z po-
litycznymi radykałami. 

Jak przeważnie bywa z podobnymi
insynuacjami, pewne elementy tego obrazu
mają odzwierciedlenie w rzeczywistości.
To fakt, że antyszczepionkowcy należą
do grupy sprzeciwiających się dominującej
polityce wobec epidemii. W tej grupie są
także ekstremiści z prawicy oraz lewicy.
Jednak – jak widać z przywołanych wyżej
badań – jest ona znacznie szersza i obej-
muje po prostu znaczącą część społeczeń-
stwa. Osobiste doświadczenie podpowiada
mi również, że narracyjna jednorodność
przekazu na temat epidemii popycha wielu
ludzi do opisanej przez ekonomistę Timora
Kurana „falsyfikacji preferencji” – dekla-
rowanego publicznie konformizmu połą-
czonego z kontestowaniem polityki epi-
demiologicznej w bardziej zaufanym gro-
nie. Tak czy inaczej, sprzeciw wobec niej,
choćby ze względu na jego udokumento-
waną skalę, należy traktować poważnie.
Naturalne wydają się pytania, gdzie tkwi
źródło obiekcji i jakie – jeśli jakiekolwiek –
alternatywne rozwiązania są możliwe do
wyobrażenia.

Totalność i technokracja

Kontrowersje otaczające polityki publiczne
w dobie epidemii nie są rzeczą nową,
charakterystyczną dla współczesnej cy-
wilizacji naukowo-technicznej; nie biorą
się wyłącznie z odrzucenia nauki lub innej
formy ignorancji. Jak już 30 lat temu ar-
gumentował historyk Paul Slack, podobne
niepokoje na tle ekspansji władzy oraz
ingerencji w prywatność są prawdopo-
dobnie tak stare jak samo zjawisko epi-
demii. Występowały w czasach, kiedy
naukowa epidemiologia w ogóle nie ist-
niała, a zagrożenie zarazą objawiało się
w stosach trupów zalegających w zadżu-
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mionych miastach. Dlatego tłumaczenie
niezadowolenia z kroków powziętych
współcześnie przez władze głupotą czy
wręcz moralną niższością malkontentów
trudno uznać za uczciwe.

Bardziej adekwatnym wyjaśnieniem
znaczącego oporu byłoby podzielane przez
wielu poczucie, że ingerencja obejmuje
wszystkie sfery życia, w tym oczywiście
te postrzegane jako całkowicie prywatne
i niespolityzowane. Autorzy polityk epi-
demiologicznych przyznali to zresztą
wprost: wiosną 2020 roku hasłem prze-
wodnim w Polsce była „nowa normalność”,

którą oni sami mieli odgórnie zaprojek-
tować i wprowadzić w życie. I rzeczywiście,
szczegółowe regulacje nie omijały nikogo:
ministerstwa zdrowia w Europie wymy-
ślały skomplikowane protokoły sanitarne
dla poszczególnych branż, zamykały
i otwierały firmy, regulowały sposoby
oraz godziny przemieszczania się oraz
sposób utrzymywania kontaktów między-
ludzkich. Na różnych etapach epidemii
szczegółowo regulowano sposób święto-
wania Bożego Narodzenia i Świąt Wielkiej
Nocy – zarówno w kościołach, jak i w gro-
nie rodzinnym; sposoby prowadzania się
małżonków na ulicy; liczbę gości, jakich

może podjąć rodzina. Wspomniany wyżej
nakaz noszenia maski we własnym domu
jest naturalnym krokiem wynikającym
z tego nastawienia.

Co więcej, totalność polityki prowa-
dzonej w obliczu pandemii wyraża się nie
tylko w tym, że jest ona wszechogarniająca,
lecz także w tym, że zobowiązuje ona do
czynnego uczestnictwa osoby jej podle-
gające, zachęcając wręcz do nadgorliwości.
Nie tylko zabrania się niezaszczepionym
odwiedzania ulubionej kawiarni w są-
siedztwie, lecz sami restauratorzy muszą
kontrolować status medyczny klientów –
niezależnie od tego, co sami myślą o po-
dobnych pomysłach. Przepisy tego typu
nie tylko dotykają więc coraz głębszych
pokładów prywatności, lecz również an-
tagonizują ludzi w dziedzinach życia,
w których zwyczaj nakazuje życzliwość
i umiarkowanie.

Ponadto, jak to przeważnie bywa
w technokracji, projektowane odgórnie
reguły walki z epidemią pomijają lub lek-
ceważą wiele spośród wartości, które
ludzie uważają za cenne. Dobrą ilustracją
jest w tym kontekście skupienie debaty
publicznej w pierwszych miesiącach epi-
demii na statystykach zdrowotnych (licz-
bach przypadków, hospitalizacji i zgonów)
z jednej strony oraz wynikach gospodar-
czych z drugiej. Optymalną politykę okre-
ślano wówczas jako tę, która zapewnia
najlepszy balans pomiędzy szkodami zdro-
wotnymi oraz gospodarczymi. Kwestie
takie jak długoterminowy dobrostan dzieci,
kondycja mentalna dorosłych, zachowanie
zdrowych relacji towarzyskich czy inne
wartości ucieleśnione w szeroko pojętej
„normalności” wzmiankowano rzadko lub
wcale. Są one jednak cenne dla większości
ludzi, chociaż na ogół trudno mierzalne.
Swoją drogą, tutaj tkwi prawdopodobnie
jedno ze źródeł unikatowości szwedzkiej
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strategii – już wiosną 2020 roku na wagę
tych pomijanych gdzie indziej czynników
zwracał uwagę były główny epidemiolog
Szwecji Johan Giesecke, uzasadniając po-
litykę swojego kraju.

Technokracja wypiera normy
społeczne

Z drugiej strony warto zwrócić uwagę, że
powstanie norm społecznych odpowied-
nich do warunków epidemii wymaga na-
rzędzi, które albo nie są dostępne (bądź
są trudno dostępne) dla obywateli współ-
czesnej europejskiej socjaldemokracji,
albo zostały zastąpione centralnym sys-
temem zarządzania zdrowiem publicznym
z chwilą jego wprowadzenia wiosną 2020
roku.

Problem ten najłatwiej zilustrować
kuriozalną debatą na temat dopuszczal-
ności pytania klientów o status szczepienia
przez prywatnych przedsiębiorców, a także
możliwości dyskryminacji niezaszczepio-
nych pracowników przez pracodawców.
W obu przypadkach ponad umową, ro-
zumianą jako wzajemnie zrozumiała wy-
miana obopólnie akceptowanych obietnic,
stoi legislacja np. w postaci prawa pracy.
Skutecznie paraliżuje ona wysiłki na rzecz
dostosowania działalności do szczególnych
warunków epidemii. Brak możliwości dys-
kryminacji niezaszczepionych przez przed-
siębiorców jest totalną polityką epide-
miologiczną à rebours: uniemożliwia im
prowadzenie działalności zgodnie z włas-
nymi przekonaniami, zmuszając do za-
wierania umów, których być może wcale
nie chcieliby zawrzeć. W ten sposób po-
zbawia społeczeństwo bodaj najpotęż-
niejszych mechanizmów egzekwowania
zwyczajów i norm społecznych, czyli spon-
tanicznej segregacji poprzez unikanie
i bojkot.

Tworzenie nowych i dostosowywanie
istniejących norm społecznych jest zresztą
dobrze udokumentowaną historycznie
odpowiedzią społeczeństwa na epidemie,
dziś wyraźnie osłabioną wskutek przejęcia
ich roli przez centralnie sterowaną politykę
epidemiologiczną. Alternatywne metody
ochrony przed nieszczęśliwymi zdarze-
niami – np. oddolne i odgórne – są bo-
wiem substytutami. Im mniej jednych,
tym więcej miejsca na drugie i odwrotnie.
Już co najmniej od lat 70. fakt ten pod-
kreśla się w ekonomicznej analizie wy-
padków. Gdy jedna ze stron aktywnie
przeciwdziała wypadkom, druga strona
może pozwolić sobie na bardziej ryzy-
kowne zachowanie. Analogicznie: gdy
ustawodawca narzuca restrykcje pande-
miczne, potrzeba mniej osobistej inicja-
tywy, by chronić przed chorobą siebie
oraz ludzi dookoła. Innymi słowy, wy-
tworzenie się odpowiednich do warunków
epidemii norm i zwyczajów jest hamowane
przez system technokratycznego zarzą-
dzania zdrowiem publicznym. Jest to opi-
nia mniejszościowa w dzisiejszych dys-
kusjach o epidemii, choć nie odosobnio-
na – oprócz autorytetów ekonomicznej
analizy prawa sprzed kilku dekad, w po-
dobne tony na łamach ”The Wall Street
Journal” uderzali kilka dni temu David
Henderson oraz Charles Hooper z Hoover
Institution na Uniwersytecie Stanforda.
Ignorowanie zależności między normami
społecznymi a legislacją przez decydentów
i ich doradców, wśród których z oczywis-
tych względów przeważali lekarze, a nie
ekonomiści, jest zresztą częścią szerszego
problemu koncentracji kompetencji do-
radczych w ramach pojedynczej profesji.
Taka koncentracja – jak podnosi ekono-
mista Jon Murphy – skutkuje ujednoli-
ceniem i petryfikacją polityk ukształto-
wanych w przeważającej mierze przez ho-
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https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3778836
https://youtu.be/bfN2JWifLCY


mogeniczne pod względem specjalności
gremia eksperckie. O ile więc „cały świat” –
poza kilkoma wyjątkami – postępuje

w epidemii podobnie, niekoniecznie ozna-
cza to, że świat wybrał najlepiej. Być może
to Szwecja będzie górą. 
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Nawet, jeśli ta wiadomość nie zagrzmiała
w mediach tak głośno jak informacje
o Kazachstanie, covidzie czy Kremlu, to
można powiedzieć, biorąc pod uwagę jed-
nego z jej bohaterów, że zagrzechotała
(odwłokiem) czy może nawet zaszczękała –
kleszczami. Samo wydarzenie miało miejs-
ce pod koniec ubiegłego roku: to wówczas
trzej polscy biolodzy postanowili nazwać
gatunek skorupiaka (ściślej, kiełża) z ro-
dziny Gammaridae, występujący w Kar-
patach Wschodnich, na cześć polskiego
pisarza. W pierwszych dniach stycznia
sprawa stała się znana światu: w bystrych
dopływach Wisłoki, Łatoryci i Rusçovej
dzielnie dźwiga swój chitynowy pancerz
kiełż Gammarus. Gammarus stasiuki. 

Poprzez dno Ryjaka

Skoro w grę wchodzi literatura, nie od
rzeczy byłoby może przytoczyć najbardziej
znane dzieło literatury światowej, w jakim
dotąd występował skorupiak, a mianowicie
„Pieśń miłosną J. Alfreda Prufrocka.
„I should have been a pair of ragged
claws. Scuttling across the floors of silent

seas…” – piękne to kadencje, kto wie, czy
T.S.Eliot, gdyby żył, nie zmieniłby końca
wersu na „…across the floor of the Ryjak
Stream”?

Wyróżnienie to jest dość finezyjne
i być może z początku trudno się doń bę-
dzie przyzwyczaić: mężczyźni, w ogóle
rzadziej określani „odzwierzęco” od kobiet,
słyszą, owszem, nieraz wołacz „misiu”,
czasem „piesku”, ci najbogatsi w talenty
być może „dziku”. Natomiast „mój kiełżu”,
lub tym bardziej „mój gammarusie” to
może być coś osobliwego dla autora „Mu-
rów Hebronu”, który do dziś lubi już
w trzecim zdaniu wywiadu udzielanego
„DGP” rzucić, kurwa, kurwą, preferuje
wyrażanie poglądów w sposób zwięzły,
wolny od ę, ą („Polski Kościół kręci się
wokół tyłka i brzucha” – z tegoż wywiadu),
i generalnie jest prawdziwym Lindą pol-
skiej literatury, a jaki taki kojarzyć się
może bardziej, pozostając przy skorupia-
kach, z japońskim krabem pacyficznym
(Macrocheira kaempferi), tym o rozpię-
tości odnóży do trzech metrów, a nie ja-
kimś tam gammaruskiem, kiełżykiem. 

woJCieCh sTaNisławski
Doktor historii, publicysta

Czy Olga Tokarczuk powinna stać się patronką nowo odkrytego szkarłup-
nia, czy wstężnicy? A Krzysztof Feusette – któregoś z parzydełkowców?

Polskie zoo

https://kultura.dziennik.pl/ksiazki/artykuly/8319080,andrzej-stasiuk-polski-kosciol-kobiety.html


Wiadomo jednak, że nie chodzi o kon-
kretny rodzaj, rząd (obunogi) czy nawet
gromadę (pancerzowce), a sam fakt z po-
granicza zoologii, ekologii, hydrologii i i li-
teratury, o linneuszową odmianę nie-
śmiertelności: o nazwisko pisarza zaklęte
w nazwie gatunku. Przy wszystkich oba-
wach przed katastrofą klimatyczną i in-
nymi armageddonami można z dużym
prawdopodobieństwem założyć (zwłaszcza
znając żywotność kiełży), że nosiciel tej
nazwy przetrwa eony. Odlecimy na inne
planety lub wyniszczymy się w wojnie

amerykańsko-rusko-chińskiej, upadną ko-
lejne wieże Babel, rządy i dzienniki, lite-
ratura przełomu XX i XXI wieku studio-
wana będzie przez garstkę zapaleńców –
a gammarius stasiuki spływać będzie
z wodami potoków, linieć pod ziarnami
żwiru, przeżuwać opadłe z drzew liście.
Jest w tym spokojne, melancholijne pięk-
no, bliskie japońskiemu konceptowi wabi-
sabi, piękno, które mogłoby zostać zawarte
w trzech wersach haiku: pełznie / kiełż /
w górę Hebronu. 

Jest w tym jednak również i polityka,
i publicystyka, żywa i drapieżna – jak bo-
wiem zdradza w rozmowie z red. Adą
Chojnowską jeden z trzech stojących za
nazwą krustaceologów, prof. Michał Gra-
bowski, Gammarus stasiuki uhonorować
ma nie tylko „Duklę”, czy „Jadąc do Ba-
dabag”. „Prof. Krzysztof Jażdżewski (…)

szczególnie ceni sobie felietony Stasiuka,
czy te z «Gazety Wyborczej», czy z «Ty-
godnika Powszechnego»” – zdradza upo-
dobania swojego uczonego kolegi prof.
Grabowski i w tym momencie czas na re-
fleksję. Czy naprawdę, podnosząc rangę
polskiej literatury, powinniśmy pozostać
na jednym kiełżu – a jeśli nie pozosta-
niemy, jakie będą tego konsekwencje?

Ponieść sławę na czułkach

Chociaż bowiem obyczaj nazywania roślin,
zwierząt i ciał niebieskich jest stary jak
świat, polski dorobek był dotąd na tym
polu boleśnie wątły. Ze zwierzętami jest
zupełnie fatalnie: jedna chilijska ćma,
Fernandocrambus chopinellus, nazwana
po kompozytorze – i tyle. Ani najbardziej
oczywista (w pewnych przynajmniej krę-
gach i pokoleniach) trójka Wałęsa-Pa-
pież-Boniek, ani madame Curie, ani roz-
rośnięte rody Radziwiłłów i Kowalskich –
nic, żadnego wija, obleńca czy skąposz-
czeta! Nie byłoby to może tak bolesne,
gdyby nie rzut oka na wikipedyczne wy-
kazy: mają swoje zwierzęta Grotius i Atylla,
Bach (rzadki rodzaj osy) i Awicenna,
a z nowszych bohaterów – Liv Tyler i Jim-
my Falcon, Bono i Rammstein, Obama
(coś z siedemnaście żuków) i Greta Thun-
berg. A Jakub Żulczyk? No właśnie. 

Nie chcę zanudzać systematyką, ale
z roślinami jest nie lepiej: Chopinowi
znów się powiodło, jakiś Dendrophorbium
chopinii z rodziny astrowatych i ze dwie
róże, i tyle tych poloniców. Tylko z tuli-
panami jest trochę lepiej, z tym, że nie-
specjalnie: znów Chopin, Kopernik, ale
i Jan Paweł II, i Maria Kaczyńska: trudno,
żeby to ostatnie szczególnie cieszyło An-
drzeja Stasiuka, który zechciał nadać swe-
mu ulubionemu baranowi (nie gatunkowi
co prawda, lecz pojedynczemu egzem-
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plarzowi) dźwięczne imię „Smoleńsk”.
A o publicystyce i literaturze w tulipanach
cicho. 

Pozostaje nadzieja, że inicjatywa łódz-
kich biologów stanowi jedynie pierwszą,
jak to się pospolicie mawia, jaskółkę (Ri-
paria riparia), że badacze studiujący kró-
lestwa roślin, zwierząt, grzybów, bakterii
i protistów zechcą zatroszczyć się również
o należny rozgłos polskiej sztuki. Nadziei
jednak towarzyszy niepokój: kto jako ko-
lejny znajdzie się w linneuszowym pan-
teonie? A przede wszystkim może – ja-
kiemu stworzeniu przypadnie niesienie
na swych czułkach, gałązkach bądź plesze
sławy, rozterek, bezsenności – całej cier-
niowej korony artysty? 

Narcissus dehneli L.

Może być z tym ciężko. I o ile nie ulega
wątpliwości, że w przypadku innego pro-
zaika i felietonisty „Gazety Wyborczej”,
Jacka Dehnela, trzeba będzie czekać na
odkrycie nowego, nieznanego gatunku
byliny z rodziny amarylkowatych, kuzyna
kwiatu ozdobnego Narcissus jonquilla L.,
a w przypadku Czesława Miłosza musimy
uzbroić się w cierpliwość do chwili, gdy
genetycy wskrzeszą z materiałów wyko-
paliskowych tura leśnego (Bos primige-
nius), rzesza innych nazwisk rodzi tylko
dylematy. Bo czy Olga Tokarczuk powinna
stać się patronką nowo odkrytego szkar-
łupnia, czy wstężnicy? Piotra Lisiewicza,
Krzysztofa Feusette i Janusza Andermana
należy bez wątpienia wyróżnić poprzez
ochrzczenie ich nazwiskami któregoś z par-
zydełkowców, ale czy przyjąć jako stałą
zasadę, że poszczególnym gatunkom li-
terackim przypisujemy na stałe typy (phy-
lae) systematyki? A jeśli tak, komu niby
miałyby odtąd przypadać lejkogębce (Cyc-

liophora)? Krytykom kulinarnym czy
twórcom anakreontyków? A, przepraszam
bardzo, brzuchorzęski (Gastrotricha)?
Nie wiem, może z przypisania do brzu-
chorzęsków ucieszyłaby się Manuela Gret-
kowska, Maria Peszek albo któraś z mło-
dych, odważnie podejmujących tematykę
kobiecej seksualności debiutantek, które
mogą się realizować dzięki Filtrom czy
W.A.B., ale to są jednak sprawy bardzo
delikatne. 

Problem jest tym bardziej złożony, że
biolodzy nie mają złudzeń: może w do-
palającej się Puszczy Amazońskiej ostały
się jeszcze jakieś nieznane gatunki ptaków,
orchidei czy chrząszczy, może w głębinach
Atlantyku pływa jeszcze jakaś anonimowa
kergulena, ale generalnie na świecie naj-
więcej jest nieodkrytych grzybów: rocznie
nazywanych jest do dwóch tysięcy nowych
gatunków, ich łączna liczba może zaś
sięgać nawet miliona. Owszem, powinno
to zaspokoić ambicje większości przynaj-
mniej polskich poetów i publicystów. Kto
jednak marzyłyby o utrwaleniu swojej fa-
milii w nazwie zwierzęcia, powinien odtąd
dzielić swój czas między pisanie a połów
kiełży lub przynajmniej birdwatching
w nadziei odkrycia nie tylko nowych strof,
lecz i nowego gatunku. 
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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-

Reklama



cowitości, zaradności, uczciwości, wyrzeczeniom, oszczędzaniu i zaspokajaniu
potrzeb innych ludzi owocami swej działalności;

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

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

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

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

itd., itd.

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

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

JaN MiChał Małek
Założyciel Fundacji PAFERE
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Misja

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

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

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

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

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

dialnym. 

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

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

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

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

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

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

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

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