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W książce, która dotyczy kryzysu w Ko-
ściele, a wręcz „końca Kościoła, jaki
znamy”, pojawia się porównanie obec-
nej sytuacji z początkiem reformacji.
A może mamy nie rok 1517, tylko –
powiedzmy – 350? Wyczerpuje się
pewna forma duchowości – wtedy an-
tyczne pogaństwo, dziś – chrześcijań-
stwo. Pojawia się nowa forma – a ko-
niec poprzedniej jest ostateczny.

To bardzo ciekawe pytanie. Co jakiś czas
też je sobie zadaję. Francuska filozof
Chantal Delsol stawia podobną tezę. Może
u niej koniec chrześcijaństwa przebiega
inaczej niż ówczesny koniec pogaństwa,
ale inna religia zastępuje je jako czynnik
państwowotwórzy i społecznotwórczy.
Mieliśmy nadzieję – to zdanie często po-
wtarzał też Jan Paweł II – że wiek XX
albo będzie wiekiem religii, albo nie będzie
go wcale. I że to zdanie odnosiło się do

chrześcijaństwa. Ale – pisze Delsol – teraz
już wiemy, że tak nie jest.

A jak jest?

Mamy inną formę religijności. W Polsce
natychmiast pojawia się obraz islamu.
Mnie też pojawiał się jeszcze kilka lat
temu. Ale to o wiele bardziej skompliko-
wane. Ludzie na Zachodzie – również
w Polsce – potrzebują duchowości, pro-
wadzą poszukiwania w tej sferze. Ale wy-
znają coś, co Delsol trafnie opisuje jako
skrzyżowanie elementów chrześcijaństwa,
buddyzmu i epikurejskiego savoir-vivre’u.
Wybrali sobie pewne elementy i zaczęli
je przekazywać w zupełnie nowym języku.
Ta religijność jest zbudowana także na
bardzo silnym komponencie moralnym.
To inna moralność niż chrześcijańska,
sprzeczna z nią w wielu aspektach – ale
jest to moralność egzekwowana równie
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surowo. Ta religijność jest stanowiona
przez państwo. Przykładem jest podejście
do kwestii aborcji, która stała się prawem
człowieka i szacunek dla niej jest już pań-
stwowo egzekwowany. We Francji nie
wolno już prowadzić propagandy pro-
life. Jest taki formalny zakaz. 

Etyka chrześcijańska jest ugruntowana
na wymogu wierności, czystości, ograni-
czeniach pewnego rodzaju. Współczesna
etyka seksualna opiera się na całkowitym
zakazie przemocy (choć różnie bywa z jego
realizacją) i pełnej inkluzywności. Jeśli
coś nie opiera się na przemocy, to jest
dobre.

Tak naprawdę rozmawiamy jednak
o przepisach: co wolno, a czego nie
wolno. Gdzie metafizyka?

Jest w tym pewna, wciąż jeszcze niedo-
pracowana antropologia – ale warto też
przypomnieć, że współczesne systemy fi-
lozoficzne, a nawet poszukiwania duchowe
są w znaczącym stopniu antymetafizyczne,
budują na relacjach, na procesach, a nie
na metafizyce. Ale wracają do twojego
pytania o analogię, można sięgnąć do
jeszcze innej. Gdybym miał szukać innej
analogii, niż ta, którą podałeś, i innej, niż
ja podałem, to podałbym jeszcze inny
moment. Powiedzmy, 70 r. n. e.

Upada wtedy Świątynia Jerozolimska.

Tak – i rozchodzą się ostatecznie drogi
chrześcijaństwa i judaizmu. Ta kultura,
o której mówimy, jest postchrześcijańska.
Inteligentni, wykształceni, świadomi swojej
kultury ludzie wiedzą, że nie ma koncepcji
praw człowieka, współczesnej, postoświe-
ceniowej Europy – bez chrześcijaństwa.
Podobnie jak chrześcijanie wiedzą, że nie
ma chrześcijaństwa bez judaizmu. Ale

dynamika zmiany, odpychania była na
tyle mocna, że judaizm stracił swój wymiar
uniwersalistyczny, przestał być religią mi-
syjną i został zepchnięty do getta. A chrze-
ścijaństwo, zachowując pewną pamięć
świętych tekstów, całkowicie się od niego
odcięło, a w pewnym momencie nawet…

…postawiło się w kontrze…

…a nawet ludzie Kościoła zaczęli prześla-
dować i wypychać Żydów. I moim zdaniem
jesteśmy w podobnej sytuacji. Jest świa-
domość wspólnych korzeni, ale widać też
kontrę wobec chrześcijaństwa. Pytanie
brzmi, w jakim stopniu współczesna kul-
tura będzie chciała wykluczyć chrześci-
jaństwo, uznać je za wrogie takim warto-
ściom jak inkluzywność, otwartość czy
tolerancja, a w jakim postanowi potrak-
tować jako mniejszość, którą należy tole-
rować.

Zakładamy tu, że jako chrześcijanie
mamy coś do przekazania. Rzym
wchłaniał chrześcijaństwo i czynił je
ideologią państwową po to, by zastąpić
pogaństwo, które umierało duchowo
od setek lat. Czy chrześcijaństwo jest
jeszcze potrzebne?
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Zadajesz pytanie słuszne – w logice no-
wych czasów. Dokładnie to samo pytanie
zadawali chrześcijanie wobec judaizmu:
czy judaizm jest jeszcze potrzebny? Prze-
cież to, co wartościowe, myśmy przejęli.
Po co ma istnieć dalej? Ludzie współcześni
też mówią: po co nam Kościół, który mówi
tyle niewygodnych rzeczy, skoro przeję-
liśmy to, co tam ważne – przesłanie miłości
bliźniego, odpowiednio zinterpretowane,
częściowe normy…

„Demokracja liberalna jest lepszym
chrześcijaństwem niż chrześcijaństwo
dla dzisiejszych czasów. Liberalizm
obejmuje to, co prawdziwe w chrze-
ścijaństwie, a do tego wyraża jeszcze
więcej prawd” – pisał na łamach „Kul-
tury Liberalnej” Tomasz Sawczuk.

Moja odpowiedź brzmi: zarówno wtedy
judaizm był potrzebny, jak i chrześcijań-
stwo jest potrzebne teraz. Inna rzecz, że
analogia, o jakiej mówię odpowiednia jest
dla krajów zachodnich, a odniesieniu do
reszty świata jest ona chybiona. Chrze-
ścijaństwo – niekoniecznie w wersji ka-
tolickiej, ale np. pentekostalnej – ma się
w wielu częściach świata bardzo dobrze.
Bardzo szybko rozwija się w Afryce, w Azji,
nawet w Chinach, na ile może. Rozwija
się nielegalnie nawet w niektórych krajach
arabskich. Poza zjawiskiem laicyzacji,
która przyjmuje wzorzec nowej religii
państwa, mamy dynamiczną fundamen-
talizację religii i jej mocne wykorzystanie
polityczne. Tego nie widać tak bardzo
w Europie, ale współczesnych Indii nie
da się zrozumieć bez hindutwy, czyli ideo-
logii politycznego hinduizmu. Wielu spo-
rów w Mjanmie nie da się zrozumieć bez
buddyzmu, czasem bardzo radykalnego
i silnie przekonującego innych. Konfliktów
w Nigerii nie da się zrozumieć bez zrozu-

mienia konfliktów między chrześcijań-
stwem a islamem. Te przykłady można
mnożyć. Jest wiele miejsc, gdzie religijność
chrześcijańska zanika, ale są takie, gdzie
ma się świetnie, tyle tylko, że przyjmuje
inne formy. To już nie jest nasza zachod-
nia, łacińska, postreformacyjna i postoś-
wieceniowa sturkutra chrześcijaństwa,
tylko ona przybiera inną formę.

To kwestia formy czy treści?

Nie ma formy bez treści ani treści bez
formy. Medium jest przekazem, jak mówił
wybitny katolicki myśliciel McLuhan. To,
że chrześcijaństwo zostało wyrażone w ję-
zyku filozofii stoickiej, neoplatońskiej,
wpłynęło na to, jak obecnie wierzymy
i postrzegamy rzeczywistość. To, że chrze-
ścijaństwo przyjmowało formy polityczne,
najpierw rzymskie (przecież strój du-
chowny do tej pory jest wzorowany na
strojach urzędników rzymskich), później
feudalne czy absolutystyczne – ma wpływ
na to, jak wierzymy i postrzegamy świat.
Pojawiają się postulaty dehellenizacji
chrześcijaństwa, np. powrotu do źródeł
hebrajskich, ale pytanie brzmi, czy ta
forma jest w stanie pomieścić tę treść.
Kultura chrześcijańska jest kulturą słowa
pisanego. Jest w niej też ikona, obraz, ale
trzeba zadać pytanie, w jakim stopniu
jesteśmy w stanie przekazać tę treść za
pomocą TikToka, słowa mówionego. Są
podejmowane takie próby, ale debata,
która się wokół tego toczy – np. wokół
przekazu o. Adama Szustaka OP – poka-
zuje, że to nie jest takie proste. A przecież
pozostajemy w obrębie tego samego kręgu
kulturowego.

Czy gdy mówimy o problemach Ko-
ścioła, mówimy o pewnej formie ode-
rwanej od treści – np. o tożsamości
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kulturowej i tradycji, które są ważne
państwowo czy narodowo – czy o pro-
blemach dotyczących ewangelizacji?
Są tacy, którzy występując z pozycji
przychylnych Kościołowi, mówią, że
należy zmienić podejście np. do etyki
seksualnej albo do uchodźców, bo
takie stanowisko jak obecnie prezen-
towane zniechęca wiernych. Należy
przedstawić lepszy produkt, żeby mar-
ka przetrwała.

Takie myślenie nie jest mi bliskie. Dosto-
sowywanie przekazu Kościoła do potrzeb
klientów to zły pomysł. On się w wielu
miejscach nie sprawdził. Jeśli mówię, że
z pewnymi kwestiami Kościół musi się
zmierzyć, to nie dlatego, że uważam, iż
należy zmienić przekaz Ewangelii, tylko
dlatego, że zawsze tak było. Kościół pew-
nymi elementami szczegółowymi zajmował
się wtedy, kiedy one przed nim stanęły. 

Wbrew pozorom Kościół nie ma szcze-
gółowej i dopracowanej koncepcji doty-
czącej osób transpłciowych. Tego proble-
mu w wymiarze społecznym jeszcze 100-
150 lat temu nie było. Nie było też wiedzy
medycznej czy psychologicznej na ten te-
mat. W tej chwili mamy tę wiedzę i mamy
ten problem. Podobnie jest, do pewnego
stopnia, z homoseksualizmem. Oczywiście
mamy bardzo jednoznaczne nauczanie
biblijne, ale mamy też inny rodzaj wiedzy.
To nie znaczy, że Kościół ma zastąpić
swoją doktrynę doktryną psychologiczną –
jak wiemy bowiem, doktryny w nauce się
zmieniają. Ale w swojej analizie musi
brać pod uwagę także to, co się wydarzyło
w wymiarze społecznym, emancypacyj-
nym.

Kiedy autorzy Pisma Świętego wyrażali
bardzo jednoznaczne opinie nt. czynów
homoseksualnych, odpowiadali na

ówczesne pytania. Może w takim razie
Kościół dziś nie nadąża, bo pytania
się zmieniły i nie ma co odpowiedzi
szukać w chrześcijaństwie?

Ależ pytania są wciąż te same, tylko mamy
czasem inną wizję człowieka. Stawiasz
jednocześnie pytanie jako postchrześci-
janin i fundamentalista biblijny (śmiech).
Zawsze w Kościele katolickim czytaliśmy
Pismo Święte jako dzieło, które ma co
najmniej dwóch autorów. Jednym jest
Duch Święty działający przez natchnienie,
drugim – człowiek, który to napisał. I on
posługuje się modelem myślenia czasów,

w których żyje, w związku z czym część
z jego odpowiedzi jest zakorzeniona kul-
turowo. Gdyby chcieć odczytać literalnie
najbardziej znaną opowieść o Sodomie,
czyli o tym, jak chciano wykorzystać gości,
którzy przybyli do Lota, w takim układzie
można by powiedzieć, że co prawda wy-
korzystanie innego mężczyzny jest grze-
chem, ale zgwałcenie czyjejś córki jest
właściwie w porządku (bo Lot wydał swoje
córki, żeby je zgwałcono zamiast gości).
Nikt tak nie czyta i nie czytał Pisma Świę-
tego w Kościele katolickim. To jest wyraz
pewnej ówczesnej etyki, nota bene go-
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ścinności, a nie rozumienia homoseksua-
lizmu.

To dlaczego uważasz, że tam są od-
powiedzi?

Jako chrześcijanin uważam, że w Jezusie
Chrystusie, w tej Osobie i Słowie, które
nam ona zostawiła, także w tym Słowie,
które nam się objawiło przed Wcieleniem –
jest odpowiedź na każde pytanie. To nie
znaczy, że my tę odpowiedź już znamy,
że znalezienie tej odpowiedzi to zacyto-
wanie odpowiedniego fragmentu w Piśmie
Świętym wraz z numerem telefonu. Gdyby
tak było, nie trzeba by dyskutować na
Soborze Trydenckim na temat zbawienia
z łaski przez wiarę, liczby sakramentów
itd. Najpierw pojawiają się pytania, a po-
tem odpowiedzi. Często dużo później.

Na Kościół można patrzeć też socjo-
logicznie jak na instytucję, która od-
grywa pewną rolę i przechodzi przez
różne etapy. Ty próbujesz jednak od-
powiedzieć na pytanie: co dalej? Czy
ta odpowiedź powinna wyglądać ina-
czej z perspektywy osoby, która do-
cenia Kościół, ale nie wierzy?

Z perspektywy takiej osoby miejsce chrze-
ścijaństwa może zastąpić inny system.
Będziemy tylko rozważać, czy jest on lep-
szy. W przypadku islamu nie ma rozdziału
między państwem a religią, objawienie
jest rozumiane dość statycznie, więc z per-
spektywy Zachodu pewnie uznalibyśmy
to za gorszy system. W odniesieniu do
tego, co Chantal Delsol nazywa nowym
pogaństwem, można powiedzieć, że to
system dużo mniej rozwinięty. Ale chrze-
ścijaństwo też w II czy IV wieku było
mniej rozwinięte, więc można powiedzieć,
że i nowe pogaństwo się rozwinie. 

Z perspektywy klasycznego zwolennika
Leo Straussa można powiedzieć, że jeśli
nie będzie chrześcijaństwa, to będzie jakiś
inny system. Lepiej zachować to, co było,
bo tak jest bezpieczniej, ale nawet jeśli to
upadnie, to trudno wyobrazić sobie na
dłuższą metę istnienie społeczności bez
systemu religijnego czy ideowego. Jako
osoba wierząca, widzę to oczywiście zu-
pełnie inaczej. Chrześcijaństwo wniosło
w cywilizację także Dobrą Nowinę o Bogu
kochającym człowieka i to jest Dobra No-
wina, która powinna być głoszona dalej.
W jaki sposób i w jakiej formie, to jest
bardzo ciekawe pytanie. Co jest elemen-
tem, bez którego nie sposób wyobrazić
sobie nie tylko katolicyzm, ale i chrześci-
jaństwo? W przypadku chrześcijaństwa
odpowiedzi są oczywiste.

Jezus.

Nie da się zrezygnować z przekonania, że
Chrystus jest Bogiem, że jest Bóg w trzech
osobach, że Pismo Święte wewnątrz pew-
nej tradycji opowiada nam prawdę o Bogu,
który objawił się nam w Chrystusie. Ale
już trudniej powiedzieć, gdzie kończy się
katolicyzm. Pewnie nie ma katolickości
bez racjonalności, kapłaństwa i hierar-
chiczności Kościoła – ale jak ona ma być
realizowana, to jest pytanie otwarte. Nie
ma katolickości bez Eucharystii i Mszy
św., choć sposób jej odprawiania się zmie-
nia. W kwestii moralności chrześcijanie
też się bardzo spierają, także w Kościele
katolickim. Pytanie, co trzeba zostawić,
a co odrzucić, żeby przetrwała instytucja.
Mówiąc językiem filozofii politycznej, bli-
skie jest mi podejście anglikanina, Ed-
munda Burke, który mówił, że każda in-
stytucja musi mieć w sobie zasadę zmiany
i zasadę zachowania. Żeby zachować in-
stytucję, trzeba się zgodzić na zmiany, bo
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inaczej stanie się anachroniczna. Amisze
mimo mojej sympatii nie odpowiadają
na problemy współczesnego człowieka.
Katolicy nadal tak i są słyszani, choć nie
tak, jak kiedyś.

Skoro tak, to skąd wziął się kryzys?
Co jest jego praźródłem?

Pewien model, który się świetnie sprawdzał
przez stulecia, w konkretnym społeczeń-
stwie, po prostu się wypalił. Zapadł się,
bo katolicyzm przestał być systemem za-
chodnim. Funkcjonuje w różnych cywili-
zacjach. Współczesna filozofia i nauka
zaczęły zadawać zupełnie inne pytania.
Dokonała się głęboka zmiana społeczna.

System trydencki pojawił się w systemie
zwartym, stabilnym, opartym na jasnych
regułach egzekwowanych, gdy trzeba,
przemocą. Tego systemu dziś już nie ma.
Można było wychowywać kleryków w sys-
temie życia zakonnego, gdy byli wyjęci ze
społecznego otoczenia. Ale gdy tej wspól-
noty, która trzymała ich w tym miejscu,
już nie ma, to nie może to tak funkcjono-
wać. Kościół powinien w oparciu na tym,
co było, budować nowe rozumienie chrze-
ścijaństwa, przy okazji mierząc się z py-
taniami, które stawia nam współczesność.
Świetnie robił to Joseph Ratzinger we
„Wprowadzeniu do chrześcijaństwa”. 

Ratzinger – czyli Benedykt XVI – jest
ciekawym przykładem. To genialny

teolog, jeden z największych myślicieli
XX wieku, ale ostatnie tygodnie, gdy
wychodzą nieścisłości w jego relacjach
dotyczących jego reakcji na skandale
seksualne w Kościele, bardzo mocno
nadszarpują jego autorytet moralny.
Inaczej niż w 1517 roku, coraz więcej
osób mówi: nas w ogóle nie obchodzą
wasze odpowiedzi. Po pierwsze, nie
stawiamy sobie pytań, na które odpo-
wiadacie, a po drugie, co będziecie
nam mówić, skoro macie tyle za usza-
mi? Nie jesteście dla nas autorytetami. 

W Niemczech poza wyjątkowymi przy-
padkami autorytet papieża Benedykt XVI
jest skasowany.

A to tylko przykład – to samo można
powiedzieć o każdym biskupie.

W Polsce wygląda to inaczej. To znowu
bardziej przypomina rok 70 n. e., albo –
umownie – rok 33. Wykształcają się dwie
grupy. Jedna skupia się wokół autorytetu
i zajmuje się jego obroną. Nieważne, czy
w duchu tego autorytetu i czy słusznie.
Druga grupa, w której są też ludzie wie-
rzący, mówi co innego. Niedawno pewien
zacny człowiek wierzący powiedział mi:
„od jakiegoś czasu już mnie zupełnie nie
interesuje, co powiedzą biskupi. Chodzę
do Kościoła regularnie, wierzę, ale to, co
powiedzą biskupi, mam w głębokim po-
ważaniu”. Jeszcze mocniej mówią to nie-
wierzący. Głos biskupów przestał się liczyć. 

Myślę, że taka głuchota na to, co mówią
biskupi, może ratować wiarę wielu
osób.

To osobna kwestia. Ten rozdźwięk pojawił
się w Jerozolimie po pojawieniu się chrze-
ścijaństwa. Tam byli wybitni rabini, którzy
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stali przed dylematem: albo zamknąć się
na zmiany, albo zmierzyć z tym, że już
nie są jedynym głosem, który jest słyszany.
To jest pytanie, które stoi przed nami –
czy staniemy się zamkniętą wspólnotą,
która niesie swoją tradycję, czy też spró-
bujemy wejść bardzo mocno w słuchanie,
dialog i szukanie sposobów mówienia,
które uczynią nasze wypowiedzi obecnymi
w debacie. Bardzo mnie irytował papież
Franciszek i nadal uważam, że dużo więcej
mówi, niż robi. Ale jego próba szukania
innego języka do wyrażenia starych praw
jest przynajmniej interesująca. Często
tworzy się symulakrum Franciszka, ale
jednak jego wypowiedzi są obecne w de-
bacie. Przy okazji przemyca on przekaz
ważny dla Kościoła. Gdy mówi o obronie
najsłabszych, świat słyszy głównie o mi-
grantach – ale zaraz potem mówi o obronie
życia nienarodzonych. Gdy mówi o ochro-
nie osób starszych, to mówi też o tym, by
słuchać tradycji. 

Franciszek pochodzi z Argentyny, nie
z Europy, która była przez wieki cen-
trum katolicyzmu. Kościół katolicki
nie zwija się na całym świecie, a nawet
rozwija się w Azji czy Afryce. Z jakich
tradycji czy metod obecnych w innych
regionach w ramach katolicyzmu Ko-
ściół może czerpać, by móc się roz-
wijać? 

Moim zdaniem powinien być mniej ła-
ciński. Mamy masę przykładów dobrych
rozwiązań w katolickich kościołach
wschodnich – np. w Ukraińskim Kościele
Grekokatolickim, Kościele melchickim
czy maronickim, które są przecież w jed-
ności ze Stolicą Apostolską. Synody ka-
tolickich kościołów wschodnich wybierają
swoich patriarchów, a synody diecezjalne
swoich biskupów. Papież ich tylko za-

twierdza. Jeśli to tam funkcjonuje, to py-
tanie, dlaczego u nas biskupa nie może
wybierać np. kapituła albo synod lokalny.
Tak przecież też u nas było. W tych syno-
dach uczestniczą do pewnego stopnia za-
równo świeccy, jak i duchowni. U nas,
z drobnymi wyjątkami, tylko biskupi –
nie ma powodu, by nie mogli w nich
uczestniczyć świeccy z prawem głosu. Na
Zachodzie, np. w Stanach Zjednoczonych
Ameryki, dużo mniejszy odsetek duchow-
nych katolickich kościołów wschodnich
ma na sumieniu przestępstwa wobec nie-
letnich, niż wśród duchownych łacińskich. 

Przez to, że w kościołach wschodnich
nie ma obowiązkowego celibatu księży? 

To jeden z elementów, ale tu nie chodzi
tylko o samotność. Tam jest jeden bardzo
prosty mechanizm kontrolny – żona.
W tych kościołach jest też mniejszy poziom
klerykalizmu, bo wchodzą w tę klerykalną
strukturę kobiety, które ją rozbijają. Rola
żony duchownego jest w tych kościołach
określona przez obyczaj, wcale niełatwa –
ale małżeństwo sprawia, że pewne czyny
są trudniejsze. Zniesienie celibatu to nie
jest prosty krok, ale warto to przynajmniej
rozważyć.

A co Kościół powszechny może za-
czerpnąć z innych niż zachodnie wspól-
not łacińskich?

Wyzwaniem, które przed nami stoi –
i Franciszek też to widzi – jest pytanie,
w jakim stopniu dopuścić kobiety do dia-
konatu, a przez to ogólnie do posługi.
W bliskiej papieżowi Amazonii już dwie
trzecie zarządzających parafiami to ko-
biety. Innym pytaniem jest, w jakim stop-
niu używać narzędzi religii pierwotnych
w kulcie chrześcijańskim. W Afryce to
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jest np. pytanie, czy i jak wprowadzić
kult przodków w myślenie chrześcijańskie. 

Przecież to jest inkulturacja – kwestia
obecna w Kościele od dwóch tysięcy
lat. 

Tylko że my jesteśmy z nią oswojeni, bo
ten proces przeszedł u nas już dawno,
w związku z tym nawet te elementy, które
były pierwotnie pogańskie w naszym my-
śleniu, traktujemy jako chrześcijańskie.

Co przemiany w światowym krajobrazie
chrześcijańskim – i szerzej, religijnym –
znaczą dla ekumenizmu? Co Kościół
łaciński może czerpać dla swojej od-
nowy od innych denominacji chrze-
ścijańskich, co jest oczywiście dużo
trudniejsze niż w przypadku innych
tradycji katolickich?

Najszybciej rozwijającą się rodziną de-
nominacji chrześcijańskich jest ruch zie-
lonoświątkowy, czyli pentekostalizm. Jeżeli
nic się nie zmieni, to w ciągu najbliższych
30-40 lat katolicyzm przestanie być naj-
większym wyznaniem chrześcijańskim na
świecie. Będzie nim szeroko rozumiana
rodzina wspólnot pentekostalnych. Siłą
– ale jednocześnie słabością – tego nurtu
jest ogromna otwartość na eksperymenty.
Wszystko, co przychodzi do głowy, jest
natychmiast sprawdzane. W Kościele ka-
tolickim mamy na szczęście mechanizmy,
które to kontrolują. Po drugie, wydaje
się, że pentekostalizm jest bliższy współ-
czesnemu przeżywaniu rzeczywistości.
Jest bardzo emocjonalny, nastawiony na
„ten moment” przeżycia. Odpowiada na
potrzeby społeczeństw zachodnich. Po
trzecie, niektóre z tych ruchów są bardzo
konsumpcyjne, nastawione na uzyskanie
konkretnego efektu.

Przecież w Kościele jest też Odnowa
w Duchu Świętym. Kościół już kilka-
dziesiąt lat temu zauważył potencjał
płynący z tego ruchu.

Tak, w Polsce to są zjawiska bardzo silne,
ale już w Niemczech nie. Ta różnica jest
bardzo charakterystyczna. W Kościele to
uzyskuje pewne struktury – i to ma swoje
zalety. Jest niechęć do zbyt daleko idących
eksperymentów, jest instytucja, która
ogranicza charyzmat. W tamtych kościo-
łach tego nie ma – wyrzucą cię z jednego,
zakładasz drugi, zabierasz wiernych,

idziesz dalej. Nie ma też takich wymogów
formalnych, dużo łatwiej te wspólnoty
się inkulturują, także w kierunku niebez-
piecznym. Tzw. czarne chrześcijaństwo
w Afryce łączy czasami synkretystycznie
chrześcijaństwo z kultami szamańskimi.
Kościół katolicki przejmuje część tych
elementów, ale musi je wprowadzić w my-
ślenie katolickie, np. dużo bardziej je ura-
cjonalnić i poddać kontroli instytucji.
I tak część dynamizmu tych ruchów wcho-
dzi do Kościoła i go odnawia – ale nie bę-
dziemy mieli tego dynamizmu, co oni, bo
nie jesteśmy otwarci na takie ryzyko.
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Zjedzą nas?

Nie sądzę, by nas zjedli. To świetnie widać
w Ameryce Łacińskiej, gdzie nastąpił błys-
kawiczny odpływ katolików do nowych
wspólnot ewangelikalnych i zielonoświąt-
kowych. Jeszcze parędziesiąt lat temu 98
proc. Brazylijczyków to byli katolicy. Dzi-
siaj jest ich może 60 proc., a niektórzy
mówią, że niedługo będzie 50 proc. A już
40 proc. to protestanci. Ale pamiętajmy,
że w kolejnych latach pojawia się przesyt
„przeżyciowości” i część z tych osób od-
pływa w kościelny niebyt. W związku
z tym, z jednej strony Kościół katolicki
korzystając z tej siły bierze z niej pewien
dynamizm, a z drugiej strony ograniczając
ją – bo musi to zrobić – zabezpiecza
przed sprowadzeniem religijności do prze-
życia. Chroni także przed sytuacją, w której
charyzmatyczna postać może dokonywać
bardzo poważnych nadużyć. Duchowych,
ale także fizycznych, finansowych czy se-
ksualnych. Podporządkowywać sobie ludzi.
Tam, gdzie nie ma mechanizmów kon-
trolnych, za to jest przeżycie, jest o to
łatwo. 

Te mechanizmy kontrolne jakoś u nas
nie zadziałały. Mamy te same proble-
my.

Tak i nie tylko w ruchu charyzmatycznym.
Ale mamy przynajmniej wypracowane…
Wypracowujemy…

Właśnie…

…wypracowujemy mechanizm i mamy
instytucję, która może zagwarantować
jego realizację.

Jeśli zostanie wypracowany. Czy Ko-
ściół katolicki jest w stanie go stworzyć

i przezwyciężyć kryzys, który w dużej
mierze związany jest także ze skanda-
lami nadużyć? Przyczyny strukturalne
są tu bardzo głębokie i często rady-
kalnie odmienne od tych, które wy-
stępują we wspólnotach charyzma-
tycznych.

Wierzę, że istnieje możliwość przezwy-
ciężenia tych problemów i wierzę, że ta
instytucja, dużo lżejsza, pozbawiona dużej
części bagażu państwa, przetrwa. Nie wie-
rzę, by istniała możliwość głoszenia chrze-
ścijaństwa bez instytucji. Nawet to, że
z jakiegoś powodu Chrystus objawił się
wyłącznie uczniom, a wiara budowana
była na świadectwie Apostołów, pokazuje,
że bez wymiaru instytucjonalnego nie ma
głoszenia Ewangelii. Dlatego istotne jest,
by sama instytucja się nawracała. Bo jeśli
mamy wrażenie, że biskupi, czyli następcy
Apostołów, kłamią w drobnych rzeczach,
albo nawet dużych, dotyczących osób
skrzywdzonych – to dlaczego mamy wie-
rzyć, że mówią prawdę w sprawie Zba-
wienia? Jeśli chrześcijaństwo ma prze-
trwać, to musi przetrwać jakaś forma in-
stytucji, ale jeśli instytucja ma przetrwać,
to potrzebne jest głębokie nawrócenie in-
stytucjonalne i osobiste następców Apos-
tołów.

Czy jest z kim o tym rozmawiać w Ko-
ściele?

Tę dyskusję – niezależnie od swoich czy-
nów – otwiera papież Franciszek i otwierali
ją także poprzednicy. Odpowiem aneg-
dotycznie: jestem zaskoczony odzewem
wokół mojej książki. Jest na rynku w za-
sadzie dopiero od kilku tygodni. Jest dys-
kutowana przez świeckich – jedni się zga-
dzają, inni nie, normalny los książki. Ale
odezwało się do mnie stosunkowo wielu
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księży, którzy ją przeczytali. Paradoksalnie
z różnych „frakcji”, także takich, których
uważam za raczej konserwatywnych. I bar-
dzo wielu mówi: nawet jeśli się z tobą nie
zgadzamy w jakichś szczegółowych spra-
wach, to tę książkę trzeba przeczytać, bo
ona nam uświadamia, o jakich sprawach
musimy wreszcie zacząć ze sobą rozma-
wiać. Te zmiany będą przychodzić jakoś
z góry, jak to w Kościele katolickim. Ale
jeśli my, jako polski Kościół, nie będziemy
uczestniczyć w tej debacie, to „góra” przyj-
mie rozwiązania przyjęte gdzie indziej. 

Droga synodalna w Niemczech zadaje
słuszne pytania i nie zawsze udziela na
nie słusznych odpowiedzi. Ale jeśli my
nie będziemy udzielać swoich odpowiedzi,

to do Watykanu dotrą tylko odpowiedzi
niemieckie. I to z nich Papież będzie „wy-
bierał”. Wiele z tych kwestii można załatwić
na poziomie kościoła lokalnego. Łączenie
seminariów wymaga zgody Watykanu.
Ale Watykan się na to zgadza. Wprowa-
dzenie innego modelu kształcenia semi-
naryjnego wymaga zgody Watykanu –
ale my wiemy, że Watykan wydaje takie
zgody. Kard. Lustiger wprowadził inny
model wychowania seminaryjnego w Pa-
ryżu, w swojej diecezji, i on funkcjonował.
Tylko trzeba to zaproponować. Mam wra-
żenie, że jest dużo ludzi, z którymi można
o tym rozmawiać, dużo księży i świeckich
którzy mają świadomość wyzwania – tylko
się jeszcze nie policzyliśmy.
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W „Królowej Śniegu” Jana Christiana An-
dersena diabelskie lustro, które miało
wykoślawić obraz całego bożego stworze-
nia, rozpadło się na niezliczoną ilość dro-
binek. Jeśli taki odłamek utkwił w oku,
fałszował u ofiary wizję świata i praktycznie
uniemożliwiał innym porozumienie z nią.
Zanegowanie tak podstawowej dla poz-
nania kategorii, jak prawda, pozbawia
ludzi wspólnego języka, który jest wa-
runkiem sine qua non tak debaty w ogóle,
jak i każdej negocjacji społecznej. 

Przekaz Kościoła katolickiego staje się
coraz mniej zrozumiały dla kolejnych po-
koleń. Konfrontując się z tym faktem,
warto skoncentrować się na tym, że coraz
trudniej o wzajemne zrozumienie między
ludźmi należącymi pozornie do tego sa-
mego kręgu kulturowego. Przyczyn kryzysu
w samym Kościele jest sporo, ale jego in-
telektualne wyobcowanie jest efektem
o wiele szerszego kryzysu cywilizacyjnego,
nad którym mogą ubolewać także ludzie
niewierzący.

Kryzys? Jaki kryzys?

Badania CBOS opublikowane na początku
2022 roku dowodzą, że ostatnio laicyzacja
w Polsce przyspieszyła. W prasie ukazało
się sporo typowej, przewidywalnej publi-
cystyki „utyskującej”, która ogranicza się
do sytuacji w Polsce, a jeśli wychodzi
poza kraj, to w celu przeciwstawienia na-
szych biskupów papieżowi (bardzo stara
śpiewka). To przeważnie szukanie win-
nego, bicie się w cudze piersi i wykorzy-
stywanie danych statystycznych w bieżą-
cych awanturach światopoglądowych.
Tymczasem na całym świecie pandemia
i walka z koronawirusem nie sprzyjają
życiu wspólnot religijnych, tak samo, jak
podtrzymywaniu więzi społecznych w ogó-
le. Sam proces odchodzenia od chrześci-
jaństwa to problem całej cywilizacji eu-
roamerykańskiej i trwa, falowo, już od
wieków. Podstawowe pytanie brzmiało:
kiedy i z jaką siłą kolejna fala do nas
przyjdzie. Byliśmy przed tym wielokrotnie

michAł NAłęcZ-NieNiewSKi
Absolwent etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracownik
Muzeum Historii Polski.

Tzw. „kryzys Kościoła” nie dotyczy tylko katolików. Jest ściśle powiązany
z negacją istotnej części europejskiego dorobku, zakładającego pozna-
walność świata przez rozum

miliardy szklanych okruchów



ostrzegani, ale – ogólnie rzecz biorąc –
niewiele zrobiliśmy, by się na to przygo-
tować. 

Napisano już tomy o tym, co napędza
kryzys Kościoła Katolickiego w ostatnich
dziesięcioleciach. Nie ominęła go plaga
zbrodniczej pedofilii (podobnie jak innych
kościołów, środowisk harcerskich, spor-
towych, filmowych itd.), a co gorsza to-
warzyszyła jej praktyka zamiatania spraw
pod dywan, co przede wszystkim podważa
autorytet hierarchii kościelnej i osłabia
zaufanie do instytucji. Można widzieć
w tym objaw odstępstwa części duchow-
nych i kryzysu wiary, poważnej jej defor-
macji. Dołącza się do tego tradycyjna
czarna propaganda przeciwko religii i –
w szczególności – rzymskiemu katolicyz-
mowi. Nowsze procesy nakładają się na
starsze, komplikując obraz.

Sytuacja nauczania Kościoła katolic-
kiego była w ostatnich latach w poruszający
sposób nakreślona przez polskich publi-
cystów, którzy jako katolicy zwracają się
do ogółu czytelników, niezależnie od ich
wiary czy poglądów. W ten sposób pisał
np. Jarema Piekutowski na łamach „Nowej
Konfederacji” (artykuł „Narracyjna apo-
kalipsa”) i dr Marcin Kędzierski na łamach
portalu Klubu Jagiellońskiego (artykuł
„Przemija bowiem postać tego świata”).

Zjawisko narastających nieporozumień
wokół pojęć używanych przez katolicyzm
Kędzierski przedstawia jako rozpad zbioru
wyobrażeń („imaginarium”), pociągający
za sobą wyobcowanie katolików w społe-
czeństwie postchrześcijańskim oraz wy-
biórcze traktowanie nauki Kościoła przez
nich samych. Takie postawienie sprawy
może być mylące, gdyż sprowadza cały
problem do czegoś na podobieństwo mar-
twego języka, który utracił ożywczy kontakt
ze swoimi użytkownikami. Głos Kędzier-
skiego – o wydźwięku jednoznacznie pe-

symistycznym – doczekał się kilku polemik
i komentarzy, ale sądzę, że również w nich
zabrakło nakreślenia szerszego kontekstu.
A bez niego nie uchwycimy faktycznego
stanu rzeczy i nie ustalimy przyczyn kry-
zysu. 

Kędzierski nie bierze pod uwagę, że
ktoś może przejmować się tą sytuacją
poza katolikami. Zdaje się nie doceniać
ścisłego powiązania stopniowej margina-
lizacji chrześcijaństwa z procesem pod-
ważania całego intelektualnego dorobku
cywilizacji europejskiej. 

Jak zauważa w swoim tekście Jarema
Piekutowski, ten kryzys nie dotyczy wy-
łącznie katolików, bo jest szerszym zja-
wiskiem rozpadu dotychczasowych sys-
temów wartości. Zakładam, że w istocie
dotyczy wszystkich żyjących w zachodnim
kręgu cywilizacji, a także wszystkich ko-
rzystających z europejskiego dorobku.
Dlatego każdy z nas powinien być żywo
zainteresowany znalezieniem rozwiązania.
Sukces zależy od trafnie zidentyfikowanych
przyczyn. Bez prawidłowej diagnozy jes-
teśmy skazani na leczenie objawowe. 

Piekutowski pisze o przemianach kul-
turowych, w wyniku których podważona
została wiarygodność wszystkich „wielkich
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narracji”, mających ambicję interpreto-
wania świata. W świadomy sposób ko-
rzysta przy tym z języka postmodernistów,
postrzegając zwłaszcza Jean-Françoisa
Lyotarda jako proroka wspomnianych
zmian. Jednak moim zdaniem to błąd.
Myśl postmodernistyczna nie pozwoli
nam na właściwą diagnozę, ponieważ jest
częścią problemu. Legitymizuje poglądy,
które podważają wartość poznania rozu-
mowego.

Detronizacja rozumu

Interpretacje pojęć miłości, szczęścia, mi-
łosierdzia, dobra i zła według Kościoła
Katolickiego i świata zdają się coraz bar-
dziej odległe od siebie. Trudno nie zgodzić
się z Kędzierskim. Ich rozbieżność nie
wynika tylko z zaniedbań po stronie ka-
tolickiej. Nie jest też efektem zwykłej ig-
norancji ze strony niekatolickiej. To objaw
wielkiej rozpadliny światopoglądowej,
która sięga jeszcze głębszych pokładów,
starszych niż myśl Kościoła. 

Nie pierwszy raz w historii okazuje
się, że przyjęta filozofia ma swoje kon-
sekwencje w codziennym życiu. W odpo-
wiednim momencie myśl staje się realną
bronią i używana jest do uzasadnienia
inżynierii społecznej. Już wcześniej stało
się tak z filozofią oświecenia, myślą ame-
rykańskich eugeników, ideami Marksa
i Engelsa. Postrzegały one człowieka w spo-
sób skrajnie odmienny niż antropologia
chrześcijańska. Uzasadniły destrukcję sta-
rego, z pewnością niedoskonałego po-
rządku, w imię ustalenia porządku ideal-
nego: utopijnego raju na ziemi. 

Obecnie mamy do czynienia z kon-
sekwencjami podważenia w humanistyce
XX w. także innego rodzaju fundamen-
tów – dotyczących poznania rozumowego.
Podważono wiarę w możliwości poznawcze

rozumu, zasady logiki, sens dążenia do
prawdy. W przeciwieństwie do np. oświe-
ceniowej treści rewolucji francuskiej, uza-
sadnienie dla dzisiejszej przebudowy spo-
łeczeństw w praktyce odrzuca rozum jako
fikcję, represyjny wymysł. Przekonanie
o arbitralności rozumu kazało Michelowi
Foucault opowiadać się wręcz po stronie
szaleństwa (co zresztą oznaczało, że po-
dejmując dalsze intelektualne rozważania,
popadał w sprzeczność). Dzisiaj „postę-
powi” intelektualiści – niekoniecznie pod
wpływem ideologii Foucault – za bez-
względny pewnik uznają tylko indywi-
dualną wizję samego siebie (teoretycznie
każdy ma prawo być, kim chce), przy
czym jej subiektywność postrzegają jako
zaletę, a nie wadę. Tymczasem jest to
głęboko fałszywy i szkodliwy pogląd na
poznanie. Brak w nim wspólnego układu
odniesienia. Przyjmując takie spojrzenie,
ludzkość nie może nawet myśleć o prze-
glądaniu się w jednym, choćby i krzywym
lustrze – ma do dyspozycji wyłącznie mi-
liardy jego odłamków. To nie postęp – to
cofanie się w rozwoju.

Fides et ratio

Sytuacja nauczania katolickiego jest
dobrym przykładem tego o wiele szerszego
zjawiska. Osobie niewierzącej może się
to dziś wydawać jakąś fantazją, ale główny
nurt chrześcijaństwa nigdy nie odrzucał
nauki (choć zdarzały się w nim poważne
błędy, jak negatywne odebranie teorii he-
liocentrycznej przez watykańskich astro-
nomów). Już Ojcowie Kościoła stwierdzali,
że zarówno wiara, jak i rozum (fides et
ratio) są sposobem na poznanie prawdy.
Dlatego zaadaptowali myśl grecką na po-
trzeby teologii chrześcijańskiej. Materialny
świat postrzegali jako drugą obok Biblii
księgę napisaną przez racjonalnego Boga,
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a więc możliwą do odczytania przez czło-
wieka. Uważali, że Bóg dał nam rozum,
ażebyśmy go używali, a wiara i nauka
uzupełniają się. W kolejnych wiekach po-
wołano do życia instytucję uniwersytetu
i właśnie watykańskiego obserwatorium
astronomicznego, ponieważ uważano, że
ostatecznie nie może być sprzeczności
pomiędzy poznaniem rozumowym a poz-
naniem przez wiarę. Tak silne przekonanie
o zespoleniu jednego z drugim może być
jednym z powodów długiego opierania
się antyrozumowej rewolucji przez Ko-
ściół.

Jednak obserwując debatę wykształ-
conych polskich katolików (bliskiego mi
środowiska, nie publicystów) wokół pro-
blematyki nauczania moralnego Kościoła
mogłem zaobserwować już okrzepłe efekty
tej zmiany, jaka dokonuje się na fali post-
modernizmu – to kompleks przeświad-
czeń, które kuszą mirażem szlachetnej
równości, a w istocie, w dyktatorskim ge-
ście odmawiają wartości pozostałym po-
glądom dotyczącym poznania. Ten rela-
tywizm to jakby odmowa uczestniczenia
w dotychczasowej, zdrowej rywalizacji
światopoglądowej jako bezsensownej, sko-
ro jedna prawda nie istnieje. Ale przyznać
status prawdy każdej opinii to w rzeczy-
wistości kanonizować kłamstwo. 

Katolicy pod wpływem tej filozofii nie
dostrzegają błędów swojego rozumowania,
a sprzeczność swoich poglądów z depo-
zytem wiary Kościoła Katolickiego uznają

za tymczasową, wynikającą z zapóźnienia
„instytucji” – nawet, jeśli chodzi o samo
centrum nauczania Chrystusa. Rozbież-
ność zrzucają na karb interpretacji, która
się zdezaktualizowała. Bóg w takim ujęciu
staje się odzwierciedleniem indywidual-
nych, bieżących potrzeb, chęci czy wręcz
zachcianek człowieka. Nie może wymagać.
Przekonanie, że prawda jest zmienna i za-
leżna od mojego widzimisię sprowadza
wszystko – nie tylko chrześcijaństwo –
do absurdu.

Zauważmy przy okazji, że trudno o ży-
cie religijne, jeśli nie ma przekonania
o trwałości znaczeń, a zamiast tego panuje
przeświadczenie o zupełnej dowolności
ich kształtowania (zmiana definicji płci,
małżeństwa, rodziny itp.). Na naszych
oczach tworzy się więc w łonie katolicyzmu
fałszywa religia: wygodnictwo dostoso-
wane do wymogów politycznej popraw-
ności i do intronizowanego relatywizmu.
Tak samo może dziać się z każdym syste-
mem wartości, który chce się przekazać
następnemu pokoleniu. 

Pole do popisu dla irracjonalności

Jest jeszcze jedna, niezwykle groźna cecha
dyktatu relatywizmu poznawczego. Na
idealnie przez niego splantowanym gruncie
mogą swobodnie wyrastać najbardziej ir-
racjonalne ruchy społeczne, także z zu-
pełnie innej bajki niż relatywizm. Zamiast
pędzić żywot marginalnych efemeryd, ja-
kich wiele w dziejach świata, w epoce In-
ternetu zdobywają rzesze zwolenników
i wpływają na kształt organizacji społecz-
nej. Wobec zanegowania wartości argu-
mentacji (wymagałaby uznania wspólnego
układu odniesienia w postaci rozumu)
została ona zastąpiona argumentem siły.
Każdy racjonalny, uzasadniony sprzeciw
można przecież zakrzyczeć, a niepokornego
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wykluczyć, na czym polega w praktyce
zjawisko cancel culture (nieprzypadkowo
zrodziło się ono w środowiskach, gdzie
mottem jest walka z wykluczeniem). Stąd
paradoksalna zgodność relatywizmu z fa-
natyzmem, narzucającym „jedyny wła-
ściwy” poglądu ogółowi – na tym polu
jednak nie każdy ma prawo siać. Tylko
osoba należąca do którejś z grup objętych
ochroną politycznej poprawności może
wykluczyć inną osobę (oczywiście za rze-
kome wykluczanie).

Mamy do czynienia z całym wachla-
rzem irracjonalnych ruchów tego typu.
Ograniczę się do paru jaskrawych przy-
kładów. Jawna działalność ruchu sata-
nistycznego w USA i zalegalizowanie go
jako Świątyni Satanicznej pociąga za sobą
banalizację zła (niezależnie od tego, czy
motywacją twórcy pomników Lucyfera
jest kpina z religii czy prostoduszna wiara
w moc zła). Kolejny ruch, odczytujący
biblijne obrazy stworzenia świata literalnie
i jako odpowiedź na pytania naukowe
(przykład fides bez ratio), co parę lat na-
rusza dobrodziejstwa powszechnej edu-
kacji, dostosowując lokalne nauczanie
szkolne do swoich przekonań religijnych
(m.in. w Kansas). Ruch antyszczepion-
kowy, abstrahujący od osiągnięć medy-
cyny, sieje groźną dezinformację. Wreszcie
Black Lives Matter, ruch kanalizujący
emocje ulicy i żywiący się histerią elit,
pogłębia podziały społeczne. Swoją drogą,
jak przyznają jego twórcy, ma cechować
się rewolucyjnym podejściem z marksis-
towskich inspiracji – co gwarantuje mie-
szankę wybuchową. Niestety wszystkie te
ruchy mają przełożenie na charakter de-
cyzji administracyjnych, rezonują w de-
klaracjach polityków, programach par-
tyjnych i wreszcie w prawodawstwie.

W następnym etapie mogą się wpisać
w to zjawisko rozmaite odmiany szowi-

nizmu, klasizmu czy seksizmu, które już
obecnie korzystają z parasola poprawności
politycznej – czy to ze względu na specyfikę
tworzonego dziś prawa, czy milczącej zgo-
dy na przemoc, jeśli tylko sprawca należy
do jednej z grup uznanych z jakichś po-
wodów za dyskryminowane. Zazwyczaj
nie znajdziemy wśród tych grup chrze-
ścijan, nawet jeśli w danym kontekście
są faktycznie mniejszością, i to zagrożoną
realnie, współcześnie – jak, z jednej strony,
ofiary Boko Haram w Nigerii, a z drugiej,
pracownica korporacji prześladowana za
noszenie medalika. Problem dotyka jednak
teoretycznie wszystkich ludzi, jeśli wziąć
pod uwagę paradoksy, z których popraw-
ność polityczna nie znajduje wyjścia.

W krainie absurdu

W próżni aksjologicznej na nowo atrak-
cyjna staje się najbardziej skrajna inży-
nieria społeczna. 56, 60 lub 100 płci,
pełna dowolność w samoidentyfikacji
płciowej, podważenie faktu istnienia płci
w ogóle… Jeszcze niedawno takie postulaty
co najwyżej mogły stanowić abstrakcyjne
zagadnienia ekskluzywnej części społe-
czeństwa, dla większości będąc wynurze-
niami od rzeczy lub bezczelnymi kłam-
stwami. Dzisiaj natomiast wizerunek osoby
tolerancyjnej coraz częściej zależy od re-
fleksu w braniu na poważnie nawet naj-
bardziej irracjonalnych wymysłów. Kto
nie rozróżni w porę żartu od nowego dog-
matu, ryzykuje znalezieniem się poza „po-
stępowym” środowiskiem (i spotkaniem
z furią w mediach społecznościowych czy
groźbami karalnymi, jak J.K. Rowling za
obronę pojęcia płci). 

Lobby środowisk LGBT+ ma coraz
większe możliwości presji na świat nauki,
który w oczywisty sposób stoi na prze-
szkodzie w rozwoju postulatów tego ruchu.
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Wymaga on bowiem przesuwania granic
dotychczasowych celów i tworzenia zu-
pełnie nowych, po osiągnięciu poprzed-
nich – co wynika choćby z opłacalności
finansowej takiej działalności. Niewątpli-
wie tragiczny jest los nieświadomych tych
wszystkich zależności aktywistów, których
wiara w misję dziejową jest wykorzysty-
wana i manipulowana przez polityków
i wielkie biznesy (pornograficzny, farma-
ceutyczny, aborcyjny). Jest tajemnicą po-
liszynela fakt, że promocja rozwiązłego
stylu życia jest umotywowana przede
wszystkim argumentem finansowym –

to wielki przemysł, w rzeczywistości obo-
jętny na dobro jednostki. Modelowym
przykładem jest amerykański gigant Plan-
ned Parenthood, który pod szlachetnymi
hasłami zdrowia i wolności zarabia na
każdej osobie uśmierconej i wyrzuconej
do kosza (w USA prawie milion ludzkich
istnień rocznie). Demaskacja nadużyć,
które towarzyszą temu śmiercionośnemu
procederowi, polegających na handlu
szczątkami dzieci, pociągnęła za sobą
sankcje karne… dla demaskatora, Davida
Daleidena. Ma zapłacić aborcyjnemu gi-
gantowi niemal 2,3 miliona dolarów za

szkody poniesione w wyniku ujawnienia
prawdy.

Każdy opór wobec narzuconych ogó-
łowi absurdów odczytany jest w pierwszym
odruchu jako jedno z obowiązkowego
zbioru: „nietolerancja”, „mowa nienawi-
ści”, „faszyzm”. Pamiętajmy: dla skrajnej
lewicy każdy, kto ma inny pogląd, jest fa-
szystą, tak samo jak dla skrajnej prawicy
każdy jej krytyk to ukryty komunista. Po-
twierdza się też, że rewolucja uświęca
środki – w jej służbie przemoc jest doz-
wolona. Ma swoich męczenników. Zmusza
do samokrytyki na podobieństwo komu-
nizmu, również przeciwnych sobie nau-
kowców i filozofów (ugiął się nawet śp.
Roger Scruton). Ta rewolucja również
zjada swoje dzieci, a dodatkowo także
własny ogon. Nie warto jej służyć. Z pew-
nością pojawią się zatem kolejne osoby,
które przekonają się na własnej skórze,
że znalazły się na intelektualnych i kul-
turalnych manowcach. Wypłaczą wtedy
diabelski okruch z oka niczym Kaj, ura-
towany przez przyjaciółkę Gerdę z niewoli
Królowej Śniegu.

Wspólna obrona rozumu

Podsumowując, chciałbym wskazać trzy
wnioski. Pierwszy, pocieszający dla kato-
lików: że rozpad chrześcijańskiego ima-
ginarium nie wynika tylko z problemów
Kościoła, z niedostatków w postawie ka-
tolików. Drugi, niepokojący dla ogółu: że
rozpad ten wynika przede wszystkim z od-
rzucenia dotychczasowego dorobku myśli
europejskiej przez środowiska „postępo-
we”, prowadzące resztę społeczeństwa jak
ślepy kulawego. Oznacza to ruinę dla każ-
dego systemu wartości, nie tylko chrze-
ścijańskiego. Być może to Kościół powinien
raz kolejny w historii stać się rezerwuarem,
w którym przechowa się także niechrze-
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ścijański dorobek poprzednich pokoleń
(jak było w przypadku myśli greckiej).

I z tego wynika trzeci, tym razem po-
zytywny wniosek. Wiele już napisano
o defetyzmie i aktywizmie katolików wobec
tych wyzwań – jednak nie jest to tylko
wyzwanie dla osób wierzących. Na dłuższą
metę człowiek potrzebuje stałości znaczeń,
trwałego sensu, a nie pogoni za oddalającą
się fatamorganą poprawności politycznej.
Istnieje chęć obrony rozumu w środo-
wiskach innych wyznań i religii, czego
przykładem francuska inicjatywa ponad

podziałami La Manif Pour Tous w obronie
wyjątkowości instytucji rodziny. Z kolei
racjonalistów nigdy nie brakowało wśród
osób obojętnych religijnie. Katolicy nie
muszą być więc osamotnieni w tym za-
kresie swoich starań. Możliwość znale-
zienia sojuszników w obronie dotychcza-
sowego dorobku cywilizacji daje prawo
do umiarkowanego optymizmu. Miejmy
zatem nadzieję, że obecny stan rzeczy to
tylko epizod w historii, w którym otrzy-
mamy jeszcze szansę wybrnięcia ze ślepej
uliczki. 
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Kompromitacja. Tak najkrócej podsumo-
wać można reakcję Watykanu (a ją trzeba
zdecydowanie odróżnić od reakcji Kościoła,
który w różnych miejscach reagował róż-
nie) na wojnę wywołaną przez Rosję. Za-
częło się od milczenia. Atak na Ukrainę
nastąpił w czwartek, a papież po raz pierw-
szy na temat wojny wypowiedział się
w niedzielę. Wcześniej odwiedził ambasadę
rosyjską. Jego apologeci zachłystywali się
rzekomym profetycznym gestem, ale jak
kilka dni później poinformował George
Weigel (a potwierdzili to współpracownicy
papiescy), papież udał się do ambasady
Federacji Rosyjskiej, bo Putin nie chciał
odebrać telefonu z Watykanu. Nie odebrał
go także z ambasady rosyjskiej, więc
papież wezwał do ochrony dzieci i chorych,
zrobił sobie zdjęcie z pracownikami am-
basady i opuścił ją po czterdziestu minu-
tach. 

Tego samego dnia sekretarz stanu Sto-
licy Apostolskiej, kard. Pietro Parolin,
mówił językiem putinowskiej propagandy,
sugerując, że na Ukrainie toczy się „ope-
racja militarna”, ale „wciąż jest jeszcze
czas na dobrą wolę, jest jeszcze czas na

negocjacje, wciąż jest miejsce na mądrość,
która zapobiegnie dominacji interesów
partykularnych, ochroni słuszne aspiracje
wszystkich i uchroni świat przed szaleń-
stwem i okrucieństwem wojny”. Sam pa-
pież zadzwonił jeszcze do prezydenta Wo-
łodymyra Zełenskiego i do arcybiskupa
Światosława, zwierzchnika Ukraińskiej
Cerkwi Greckokatolickiej, ale w kwestii
wojny milczał. Zmiana nastąpiła dopiero
w niedzielę, gdy – po raz pierwszy – przy-
znał, że toczy się wojna. Jednak potrak-
towana ona została jak kataklizm natu-
ralny. Franciszek nie wskazał, kto za nią
odpowiada, nie nazwał po imieniu agre-
sora. I to się nie zmieniło do tej pory.
Z ust ani papieża, ani jego sekretarza
stanu nie pada określenie Rosja. Jest
dużo słów o konieczności dialogu, o cier-
pieniu dzieci i kobiet, ale nie ma wskazania,
kto imiennie za to odpowiada. I nie zmie-
niają tego kolejne wypowiedzi. 

Wojna sprawiedliwa i jej wrogowie

Najbliżsi współpracownicy papieża, nie
ci oficjalni, ale ci, którzy realnie współ-

TomASZ TerliKowSKi
Filozof, publicysta i działacz katolicki, 
pisze m.in dla „Do Rzeczy”, „Gazety Polskiej” i „Rzeczpospolitej”.

Czy rzeczywiście Stolica Apostolska chce, żeby Franciszek – mający prze-
cież wiele zasług dla Kościoła – przeszedł do historii jako papież Putina?

Dwója na sprawdzianie z ewangelii.
watykan skompromitowany



tworzą z nim politykę zagraniczną kom-
promitują się jeszcze bardziej. Ojciec An-
tonio Spadaro SJ, redaktor naczelny „La
Civiltà Cattolica” i jeden z najbliższych
przyjaciół papieża, który często prezentuje
opinię papieską, na swoim Twitterze umie-
ścił mapę, na której Krym był rosyjski,
a Polska uznana za państwo antyrosyjskie.
Jednocześnie agresja Rosji na Ukrainę
określona została „wydarzeniami”. Dmitrij
Pieskow byłby dumny. Andrea Riccardi,
założyciel i lider Wspólnoty Sant’Egidio,
który od lat realnie współtworzy waty-
kańską dyplomację, w kolejnych medial-
nych wywiadach przekonywał, że NATO
upokarzało Rosję i uzupełniał, że trzeba
znaleźć dobre wyjście z sytuacji nie tylko
dla Ukrainy, ale także dla Putina. Kard.
Parolin, by powrócić do sekretarza stanu,
w kolejnych wypowiedziach (po trzech
tygodniach wojny) zapewniał wprawdzie,
że „Ukraina ma prawo się bronić”, ale już
w następnym zdaniu sugerował, że trzeba
szukać lepszych sposobów niż walka. „Czy
robimy wszystko, co możliwe, aby osiągnąć
rozejm? Czy zbrojny opór to jedyny spo-
sób?” – pytał. Nie wyjaśnił niestety, jakie
lepsze rozwiązanie widzi dla Ukraińców.
Czy mieliby oni poddać się? Odstąpić
Rosji swoje tereny? A może skapitulować
i dzięki temu uratować „brak wojny” (bo
pokojem nazwać tego nie sposób)?

Jeszcze ostrzejszy w tej kwestii był
papież, który w kolejnych wypowiedziach
odrzucał koncepcję wojny sprawiedliwej
w ogóle. „Kiedyś, nawet w naszych Ko-
ściołach, mówiło się o świętej wojnie lub
wojnie sprawiedliwej. Dziś nie możemy
tak mówić. Rozwinęła się chrześcijańska
świadomość znaczenia pokoju” – mówił
papież Franciszek w czasie spotkania on-
line z patriarchą Cyrylem. To oczywiście
jest powtórzenie słów z „Fratelli tutti”
i papieskiego nauczania o wojnie w ogóle,

ale… – jak wskazywałem w książce „Koniec
Kościoła, jaki znacie” – to nowe nauczanie
odnosić się może do wojen totalnych,
względnie do nowych sposobów prowa-
dzenia wojny, w tym przypadku mamy
zaś do czynienia z wojną absolutnie kla-
syczną, do której jednoznacznie daje się
zastosować pojęcie „wojny sprawiedliwej”.
Ukraińcy zgodnie z nim mają prawo i obo-
wiązek się bronić. Odrzucenie tej kategorii
stawia pytanie o źródła prawa do obrony.

Identyczne pytanie można zadać papie-
żowi, gdy wskazuje on, że choć wojna jest
zakazana, to działania pokojowe oddziałów
militarnych są już dopuszczalne. Tyle że
niezależnie od tego, jak nazwiemy działania
wojskowe, one nadal mają ten sam cha-
rakter. Albo zatem nie ma wojny spra-
wiedliwej, i nie da się jej usprawiedliwić
moralnie (a wtedy jak usprawiedliwić mo-
ralnie działania obronne czy działania
pokojowe, i jak odróżnić wojnę obronną
od bezprawnej agresji?) albo jednak ist-
nieje ona – tyle że pod jakimś innym
określeniem? Trzeciego wyjścia nie ma,
chyba że za wyjście uznać przekonanie,
że zaatakowany nie ma prawa do obrony
i powinien się poddać. Tego jednak nie
da się usprawiedliwić z perspektywy ja-
kiejkolwiek klasycznej teorii moralności.
Tych pytań – i to w bardzo konkretnej
sytuacji wojny na Ukrainie – papież zdaje
się nie dostrzegać. 
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Papież udał się do ambasady

Federacji rosyjskiej, bo

Putin nie chciał odebrać

telefonu z watykanu



Brnięcie w Ostpolitik

Nie widać w Watykanie, i to może jest
jeszcze poważniejszy obecnie problem,
zdolności do zrewidowania własnej Ostpo-
litik. Od wielu lat – jeszcze za późnego
Jana Pawła II, za Benedykta XVI i obecnie
za Franciszka – ukierunkowana ona była
na pogłębianie dialogu z Rosyjską Cerkwią
Prawosławną, na uczynienie z niej so-
jusznika walki o wartości, i wreszcie na
budowanie jedności chrześcijan. Franci-
szek – trzeba przyznać – miał na tej
drodze największe sukcesy, bo udało mu
się osobiście spotkać z patriarchą Cyrylem
i podpisać z nim słynne porozumienie
w Hawanie. Wydarzenia z ostatnich ty-
godni pokazują jednoznacznie, że akt ten
jest mniej wart niż papier, na którym
został spisany. Patriarcha Cyryl swoimi
decyzjami i działaniami wyraźnie pokazał,
że jego celem nie jest budowanie chrze-
ścijaństwa w Rosji, a umacnianie pań-
stwowej ideologii i agresywnej polityki
Putina. Potępianie Zachodu, powtarzanie
propagandy putinowskiej w kazaniach,
błogosławienie ikon i wręczanie ich ge-
nerałom rosyjskiej armii, którzy właśnie
mordują cywilów na Ukrainie i bombar-
dują także świątynie należące do patriar-
chatu moskiewskiego – jednoznacznie
pokazują, że Ewangelią i jej wymogami
Cyryl się nie przejmuje. 

Politycy – nawet niemieccy, dla których
współpraca z Rosją była jednym z kamieni
węgielnych ekonomii i strategii geopoli-
tycznej – byli w stanie wyciągnąć wnioski
z działań Putina i zrewidować swoją poli-
tykę. Można się spierać, czy jest to zwrot
trwały czy szczery, ale nie ulega wątpli-
wości, że jest głęboki (nawet jeśli z polskiej
perspektywy można i trzeba domagać się
więcej). Watykan jednak w ogóle nie do-
strzegł zmiany sytuacji, nie dostrzegł, że

Rosyjska Cerkiew Prawosławna jest w pew-
nym sensie propagandowym narzędziem
Federacji Rosyjskiej, a jej celem nie jest
głoszenie chrześcijaństwa, ale ideologii
„ruskiego świata”. Gdy patriarcha błogo-
sławi i wspiera rosyjską armię, która do-
konuje zbrodni wojennych, czymś natu-
ralnym mogłoby się wydawać zerwanie
z nim relacji ekumenicznych czy przy-
najmniej zamrożenie ich. Tak się jednak
nie stało. Watykan brnie – jak zaczadzo-
ny – w pogłębianie tych relacji. Nuncjusz
apostolski w Moskwie spotyka się z pat-
riarchą, a w ich rozmowie w ogóle nie
pada jasne odniesienie się do sytuacji na
Ukrainie. Ostatnio z patriarchą online
spotyka się papież Franciszek. Rozmowa
obu hierarchów odbywa się zaś tak, jakby
Rosyjska Cerkiew Prawosławna nie uczest-
niczyła we wspieraniu agresji na Ukrainę.
Informacje przekazane przez służby pra-
sowe Watykanu są zaś jeszcze dziwniejsze,
bo wynika z nich, że w czasie rozmowy
papież bardziej troszczył się o żołnierzy
rosyjskich, niż o żołnierzy ukraińskich
(tych pierwszych wspomniał, i to jako
ofiary, o tych drugich nie powiedział nic).
Watykański komunikat całe to spotkanie
prezentował jako przyjacielskie i w zasadzie
pozbawione różnic. Obaj liderzy mieli być
zaniepokojeni sytuacją, obaj mieli dobre
intencje, obaj chcieli sprawiedliwego po-
koju. „Jesteśmy pasterzami tego samego
Świętego Ludu, który wierzy w Boga,
w Trójcę Świętą, w Świętą Matkę Boga:
dlatego musimy się zjednoczyć w wysił-
kach, by pomóc pokojowi, pomóc cier-
piącym, poszukiwać dróg pokoju, aby po-
wstrzymać pożar” – miał mówić papież
do Cyryla. Kłopot polega na tym, że Cyryl
jest jednym ze źródeł tego pożaru, czego
Stolica Apostolska i sam papież zdaje się
nie dostrzegać. Albo jest to zatem ślepota
na rzeczywistość albo odklejenie od niej,
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albo między bajki trzeba włożyć rzekomą
troskę papieża o najsłabszych i spojrzeć
na Watykan jako na zwyczajnego, nie-
zwykle cynicznego gracza geopolitycznego,
dla którego moralność się nie liczy. Nie
ma dobrej opcji w tej sprawie. 

Brak zdolności do nazywania rzeczy
po imieniu

Poza niezdolnością do odrzucenia Ostpo-
litik mamy jeszcze jeden problem. Jak
się zdaje, Franciszek nie jest zdolny do
zrozumienia, z jakim zagrożeniem reli-
gijnym realnie się zmaga. Rosyjska Cer-
kiew Prawosławna, co niezwykle mocno
pokazali teolodzy prawosławni w „Dekla-
racji dotyczącej ruskiego świata”, w istocie
nie głosi już Ewangelii, ale heretycką ideo-
logię nie do pogodzenia z chrześcijań-
stwem. Jak można ją zdefiniować? „Ideo-
logia ta głosi, że istnieje ponadnarodowa
sfera lub cywilizacja rosyjska, zwana
Świętą Rosją lub Świętą Rusią, obejmująca
Rosję, Ukrainę i Białoruś (a czasami Moł-
dawię i Kazachstan), a także etnicznych
Rosjan i ludność rosyjskojęzyczną na ca-
łym świecie. Utrzymuje ona, że ten „ro-
syjski świat” ma wspólne centrum poli-
tyczne (Moskwa), wspólne centrum du-
chowe (Kijów jako „matka całej Rusi”),
wspólny język (rosyjski), wspólny kościół
(Rosyjską Cerkiew Prawosławną Patriar-
chatu Moskiewskiego) i wspólnego pat-
riarchę (patriarcha Moskwy), który działa
w „symfonii” ze wspólnym prezydentem/
przywódcą narodowym (Putinem), aby
rządzić tym rosyjskim światem, a także
podtrzymywać wspólną, wyróżniającą się
duchowość, moralność i kulturę” – opisują
„ruski świat” prawosławni teolodzy. 

A później przechodzą do wypunkto-
wania wszystkich błędów, czy – wprost –
herezji, jakie są związane z tym myśleniem:

„Potępiamy jako nieprawosławne nau-
czanie, które zastępuje Królestwo Boże
(…) królestwem tego świata, czy to Świętej
Rusi, Świętego Bizancjum, czy jakiego-
kolwiek innego ziemskie królestwo” –
wskazują. „Odrzucamy wszelkie formy
rządów, które deifikują państwo i absor-
bują Kościół, pozbawiając go wolności do
proroczego przeciwstawiania się wszelkiej
niesprawiedliwości” – uzupełniają. „Od-
rzucamy wszelkie manichejskie i gno-
styczne podziały, które wynosiłyby świętą
prawosławną kulturę Wschodu i jej pra-
wosławne ludy ponad upodlony i niemo-
ralny Zachód” – uzupełniają. Te potępienia
to tylko wybrane z dłuższego tekstu, z któ-
rego całością warto się zapoznać.

Tego typu opis uświadamia, że zarówno
w przypadku Rosyjskiej Cerkwi Prawo-
sławnej, jak i putinowskiej Rosji mamy
do czynienia nie tylko z agresją, ale też
z realnie niechrześcijańskim światopog-
lądem. Jego określenie jest jednym z obo-
wiązków papiestwa, bo tylko z tej per-
spektywy możliwe jest budowanie sku-
tecznej polityki międzynarodowej, ale też
skutecznego dialogu ekumenicznego. Jed-
nak zarówno papież, jak i jego współpra-
cownicy zdają się traktować Rosyjską Cer-
kiew Prawosławną jako normalnego, peł-
noprawnego uczestnika dialogu.
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Albo nie ma wojny

sprawiedliwej, i nie da się jej

usprawiedliwić moralnie,

albo jednak istnieje ona –

tyle że pod jakimś innym

określeniem



Lekceważenie ofiary

I wreszcie kwestia ostatnia. Takie a nie
inne postępowanie Stolicy Apostolskiej
jest w istocie lekceważeniem, brakiem
empatii wobec realnych ofiar tej wojny.
Powtarzanie słów o kobietach i dzieciach
nie wyczerpuje problemu, bo… ofiarami
tej wojny są także mężczyźni, którzy walczą
(i nie chodzi tylko o Rosjan), ofiarą jest
niewinny kraj, a także – wreszcie – sta-
bilność świata, bo tam, gdzie jeden kraj
może najechać bezkarnie na drugi, a Ko-
ściół to błogosławi, tam nikt już nie może
czuć się bezpiecznie. Brak zdolności na-

zwania wojny po imieniu, wskazania od-
powiedzialnych za nią, nieustanne po-
wtarzanie pustych sloganów o konieczności
dialogu – dotyka niestety wielu ukraiń-
skich katolików obu obrządków. Coraz
częściej wysyłają oni sobie (a niekiedy
i mi) gorzkie fragmenty z „Kordiana” Ju-
liusza Słowackiego dotyczące właśnie
ówczesnego papieża. Czy rzeczywiście
Stolica Apostolska chce, żeby Franciszek –
mający przecież wiele zasług dla Kościoła –
przeszedł do historii jako papież Putina?
To byłby dramat, ale kolejne tygodnie
działania Stolicy Apostolskiej wskazują,
że jest to coraz bardziej możliwe. 
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Przemówienie na dziedzińcu Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie Joe Biden zaczął
od słów „Nie lękajcie się”. Biden cytował
Jana Pawła II, a papież – samego Jezusa
Chrystusa. W Ewangelii to wezwanie do
odwagi pojawia się wiele razy. Wydaje
się, że w marcu 2022 nie ma bardziej
trafnych słów, które można by powiedzieć
tłumom. Czasy międzyepoki są trudne.
Pandemia i zmiany geopolityczne związane
z napaścią Rosji na Ukrainę nakładają
się na rewolucję technologiczną, a wraz
z atomizacją, coraz większą niestabilnością
struktur społecznych i rosnącą siłą gi-
gantycznych korporacji świat zachodni
traci poczucie bezpieczeństwa i kontroli
nad rzeczywistością. Ich miejsce zastępuje
lęk i niepewność. Dochodzi jednak do sy-
tuacji nietypowej w skali historycznej.
Przez wieki stabilne ramy funkcjonowania
dawały ludziom instytucje religijne, w Pol-
sce – przede wszystkim Kościół rzym-
skokatolicki. To Kościół – jeszcze za
czasów PRL – był miejscem schronienia
przed lękiem, miejscem, w którym można
było wzmocnić swoją odporność i odwagę

w czasach trudnych. Jednak bodaj po raz
pierwszy w historii dającej się objąć umy-
słem, Polacy przestali zwracać się do Ko-
ścioła po pomoc. Mówiąc brutalnie, prze-
stali „kupować” to, co Kościół im dawał.
Chrześcijańskie wezwanie do porzucenia
lęku w trudnych czasach musimy usłyszeć
od Bidena, świeckiego przywódcy – żeby
w ogóle je usłyszeć. Dlaczego tak się
dzieje? Jakie są przyczyny takiego stanu
rzeczy – poza tymi oczywistymi, o których
mówi się na co dzień? Czy możliwe jest
odrodzenie religii?

Kościół w sieci

Śmierć Jana Pawła II, próby nawiązania
sojuszu ołtarza z tronem, coraz częściej
ujawniane skandale pedofilskie, kompro-
mitacja charyzmatycznych liderów, wresz-
cie pandemia koronawirusa – te wszystkie
zdarzenia przyśpieszyły tylko proces od-
chodzenia Polaków od Kościoła. Kilka
miesięcy temu zadawałem nieco prowo-
kujące pytanie, „czy pandemia jest po-
czątkiem końca polskiego Kościoła?”.

JAremA PieKuTowSKi
Członek zespołu, główny ekspert ds. społecznych

Religii potrzeba nowego-starego języka, twórczo czerpiącego z Tradycji
i jednocześnie uznającego te odkrycia ostatnich wieków, które są nieza-
przeczalne. Wtedy będzie mogła odpowiedzieć na ciemną stronę życia
w ponowoczesności

coraz trudniejsza mowa Kościoła? 
Kryzys katolicyzmu w świecie internetu

https://nowakonfederacja.pl/czy-pandemia-jest-poczatkiem-konca-polskiego-kosciola-z-tabelka-wsrod-ludzi/


Wszystko wskazuje na to, że było ono za-
sadne, gdyż dawna stabilizacja nie wraca.
W lutym 2022 r. odsetek Polaków nie-
uczestniczących w ogóle w praktykach
religijnych po raz pierwszy wyniósł wg
CBOS 28%, a wygląda na to, że mimo
kończącej się – przynajmniej w świetle
medialnych przekazów – pandemii trend
nieuczestniczenia w praktykach jest wzros-
towy. Nie jest to jedynie polskie zjawisko –
wg Pew Research Center, mimo iż od
września 2021 w USA kolejne kościoły
otwierały drzwi i zaczynały organizować
nabożeństwa offline, uczestnictwo w prak-
tykach religijnych nie wzrosło. 

W książce „Koniec Kościoła, jaki zna-
cie”, Tomasz Terlikowski wśród przyczyn
kryzysu Kościoła zajmuje się przede
wszystkim tymi wewnętrznymi, związa-
nymi są z instytucją. Pisze o nadmiernej
sakralizacji hierarchii kościelnej i kapła-
nów, o kryzysie i demitologizacji papie-
stwa, o niejasnych strukturach oplatają-
cych kurię rzymską i o pęknięciu świato-
poglądowym wewnątrz samego Kościoła.
To wszystko ważne przyczyny, gdyż w świe-
cie oplecionym siecią mediów elektro-
nicznych, w którym nie można dłużej
utrzymać w tajemnicy żadnych niedo-
ciągnięć, świadomość zła obecnego w Ko-
ściele, i to w jego najwyższych strukturach,
jest bardziej powszechna niż kiedykolwiek.
Podstawową postawą, która sprawia, że
uczestniczymy w praktykach religijnych,
jest bowiem postawa zaufania wobec tych,
którzy nas w życie religijne wprowadzili
i gwarantują prawdziwość religii swoim
autorytetem. Niejednoznaczne wypowiedzi
papieża Franciszka na temat inwazji Rosji
na Ukrainę powodują jeszcze większe za-
gubienie, zwłaszcza wśród katolików w Pol-
sce i w Europie Wschodniej (w Europie
Zachodniej i w USA, czyli w świecie mniej
doświadczonym zagrożeniem ze strony

Rosji, idee Kościoła zrosły się w dużej
mierze z myśleniem pacyfistycznym, a sło-
wa Franciszka nie budzą aż takich kon-
trowersji). Mniej lub bardziej świadoma
erozja zaufania do przedstawicieli Kościoła
hierarchicznego zniechęca do praktyk re-
ligijnych i każe zrewidować wiarę. Oczy-
wiście w odpowiedzi na to zjawisko w Ko-
ściele cytuje się św. Piotra, który mówił
przed Sanhedrynem: „Trzeba bardziej
słuchać Boga niż ludzi”. Rzecz w tym, że
te dwa głosy w świadomości ludzi zlewają
się – Bóg przemawia głosem księży, bo
to oni przekazują wiedzę na temat Boga.

Zachęcają do posłuszeństwa (do którego
w pewnym stopniu katolik jest zobowią-
zany – np. nie powinien przystępować
do komunii, jeśli nie otrzymał rozgrze-
szenia w konfesjonale). Głoszą Jego słowo
(robią to też czasami rodzice i dziadkowie,
ale w coraz mniejszym stopniu z pokolenia
na pokolenie). Dlatego gdy księża coraz
bardziej kompromitują się w oczach mas,
oddzielenie „głosu Boga” od „głosu ludzi”
jest bardzo trudne i wymaga ogromnej
pracy intelektualnej.

Chciałbym jednak podjąć refleksję
o przyczynach kryzysu Kościoła przede
wszystkim tam, gdzie Tomasz Terlikowski
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Johanna hariego „kryzys
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https://nowakonfederacja.pl/dwoja-na-sprawdzianie-z-ewangelii-watykan-skompromitowany/
https://ksiegarnia.nowakonfederacja.pl/produkt/koniec-kosciola-jaki-znacie/
https://ksiegarnia.nowakonfederacja.pl/produkt/koniec-kosciola-jaki-znacie/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/03/22/more-houses-of-worship-are-returning-to-normal-operations-but-in-person-attendance-is-unchanged-since-fall/


ją zawiesza, podejmuje skrótowo lub nie
podejmuje. Pęknięcia i ujawnienie nie-
doskonałości w Kościele to bowiem moim
zdaniem w dużej mierze jedynie czynnik
wyzwalający. Problem tkwi dużo głębiej –
w radykalnej przemianie społecznej, kul-
turowej, a nawet cywilizacyjnej. Temat
ten Terlikowski nakreśla w kilku zdaniach
we wstępie do swojej książki. Pierwsze
pytanie, które należy sobie zadać, brzmi:
kim jest człowiek Zachodu w epoce in-
ternetu, jakie instytucje tworzy, i dlaczego
obecna formuła Kościoła rzymskokato-
lickiego (i – szerzej – kościołów chrze-
ścijańskich) jest dla niego trudna do przy-
jęcia?

Rozproszona uwaga

Jeżeli świat online będziemy traktować
jako środowisko rozwojowe – zwłaszcza
dla pokoleń urodzonych po 2000 r. – to
trzeba zauważyć znaczącą różnicę między
nim, a środowiskiem rozwojowym wcześ-
niejszych pokoleń, które składało się w naj-
większej mierze ze świata fizycznego (przy-
rody i obiektów stworzonych przez ludzi),
z bliskich osób, instytucji i relacji między
nimi (rodzina, mieszkańcy osiedla/miejs-
cowości, koledzy i nauczyciele ze szkoły).
Środowisko online charakteryzuje się
płynnością i dużo bardziej samodzielnym
określaniem własnej tożsamości – avatar
występujący w internecie czy użytkownik
konta na portalu społecznościowym jest
bytem, który można ukształtować w dużo
większym stopniu niż człowiek funkcjo-
nujący w stawiającym naturalny opór
świecie fizycznym i społecznym. Dziś
mogę występować w mediach społeczno-
ściowych jako „Jan Kowalski”, jutro jako
„Anna Nowak”, pojutrze jako apłciowy
byt pod pseudonimem. Zupełnie inna jest
wizja rzeczywistości i tożsamości ludzkiej

w nauce Kościoła, czy szerzej – w chrze-
ścijaństwie: tożsamość osobowa, płciowa
i do pewnego stopnia role społeczne są
traktowane jako trwałe. Pod tym względem
do płynnego świata online bardziej pasuje
buddyzm z jego przekonaniem o nietrwa-
łości wszelkich złożonych zjawisk (anicca). 

Drugim zjawiskiem, związanym z re-
wolucją technologiczną, a utrudniającym
wejście w życie religijne, jest zanik dwóch
centrów przekazu informacji i fragmen-
tacja tego przekazu. W tekście „Narracyjna
apokalipsa” pisałem o ogromnym, inter-
netowym repozytorium treści, z których
użytkownicy mogą korzystać praktycznie
bez konieczności trzymania się jakich-
kolwiek spójnych ram logicznych
(„W świecie internetu można w ciągu
sekundy przeskoczyć z portalu lewico-
wego na prawicowy, z Biblii Tysiąclecia
na «Biblię Szatana», obejrzeć wykład
Jordana Petersona, a po chwili – Judith
Butler”). Teoretycznie taka możliwość
(choć ograniczona technicznie) była jednak
już wcześniej, choćby podczas korzystania
z biblioteki czy przerzucania kanałów
w telewizji. Jednak do fragmentacji prze-
kazu przyczynia się jeszcze jedno zjawisko,
jakim jest zwrot mediów społecznościo-
wych w kierunku użytkownika, i co za
tym idzie, zanik centrów przekazu. O ile
w XX wieku i wcześniej treści, z którymi
obcowaliśmy w środkach masowego prze-
kazu, płynęły zazwyczaj z jakiegoś „pierw-
szego centrum”, rozumianego jako pod-
stawowe źródło przekazu (państwo, aka-
demia, elity), o tyle dziś w mediach spo-
łecznościowych mamy do czynienia przede
wszystkim z treściami tworzonymi przez
samych użytkowników. Jednocześnie zna-
cząco ograniczony jest wpływ „drugiego
centrum”, bliższego odbiorcy, uczącego
selekcji treści i ich priorytetyzacji (do
tego drugiego centrum należały takie
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struktury jak rodzina czy środowisko są-
siedzkie). Religia instytucjonalna w obec-
nej formie pochodzi ze świata z silnym
zarówno pierwszym, jak i drugim centrum
– w przypadku katolicyzmu pierwszym
centrum byłoby samo Magisterium Ko-
ścioła, zaś drugim – bezpośredni przeka-
ziciele prawd wiary (księża, katecheci,
katolickie rodziny, wspólnoty). Gdy mamy
do czynienia z decentralizacją, a jedno-
cześnie to sam człowiek, a nie zastane
struktury społeczne decydują o jego toż-
samości, musi pojawić się naprawdę silny
impuls, by świadomie wybrał ograniczenie
do danego centrum przekazu i zrezygnował
z palety wiecznie otwartych możliwości.
Słowem – by zdecydował się na zaanga-
żowanie religijne i wybrał w sposób jed-
noznaczny jeden z możliwych opisów
świata.

Kolejne współczesne zjawisko, nie-
sprzyjające uczestnictwu w klasycznie ro-
zumianej religijności, to opisywany przez
amerykańskiego autora Johanna Hariego
„kryzys uwagi”. W wydanej w styczniu
tego roku książce „Stolen Focus” („Skra-
dzione skupienie”) Hari, który przepro-
wadził na jej potrzeby wiele rozmów z nau-
kowcami i sam poddał się eksperymentowi
polegającemu na odcięciu od internetu
i smartfona, podaje szereg zatrważających
danych, wskazujących na to, że umiejęt-
ność skupienia w zachodnim świecie jest
w zaniku. Typowy amerykański pracownik
koncentruje się na danym zadaniu przez
zaledwie trzy minuty, a student przenosi
uwagę na kolejne zadanie co sześćdziesiąt
pięć sekund. Każdego dnia dotykamy na-
szych telefonów lub sprawdzamy je ponad
2000 razy i spędzamy średnio ponad trzy
godziny, wpatrując się w nie. Inne badanie,
na które powołuje się Hari, wskazuje, że
większości amerykańskich pracowników
nie zdarza się w ciągu dnia ani jedna go-

dzina pracy, która nie zostanie w jakiś
sposób przerwana koniecznością przesta-
wienia się na inne działanie. W mediach
społecznościowych coraz częściej zmie-
niamy tematy – w 2013 roku dany temat
pozostawał wśród pierwszych 50 najczę-
ściej dyskutowanych przez 17,5 godziny,
do 2016 r. okres ten skrócił się do 11,9 h.
Te wszystkie zjawiska – pisze Hari – są
szkodliwe dla zdrowia psychicznego, dla
relacji międzyludzkich, dla umiejętności
rozwiązywania problemów, które nie jest
możliwe bez dłuższego skupienia. Bez
umiejętności skupienia nie ma także życia
religijnego. Modlitwa, medytacja, lektura

Pisma Świętego i uczestnictwo w nabo-
żeństwach – czyli podstawowe czynności
religijne – wszystkie wymagają pozosta-
wania w jednym miejscu przez dłuższy
czas przy jednoczesnym wyciszeniu umysłu
i koncentracji. Podczas Mszy Świętej nie
można zaglądać co 5 minut do smartfona.
Skupienie uwagi warunkuje uczestnictwo
w rytuale i przyswojenie symboli. W świe-
cie „kryzysu uwagi” nie ma też mowy
o edukacji religijnej, gdyż szczególnie na-
rażone na ten kryzys są dzieci.

Wreszcie, w świecie internetu i zwią-
zanego z nim natłoku informacji nie tylko
nie da się zachować w tajemnicy skandali

28

THINKZINE, nr 03(141)/2022, marzec 2022 www.nowakonfederacja.pl

utopia lepszego świata

i praca na jego rzecz, o której

mówi radzik, doskonale

funkcjonuje poza Kościołem

w różnego rodzaju ruchach

i organizacjach

pozarządowych



w Kościele, ale także nie ma miejsca na
uproszczony, „magiczny” lub niechlujny
przekaz wiary, niespójny lub jawnie
sprzeczny z obserwowaną rzeczywistością.
Człowiek żyjący w odizolowanej społecz-
ności, mający do czynienia tylko ze śmier-
cią i cierpieniem bliskich i sąsiadów, może
uwierzyć np. w prosty obraz Opatrzności
Bożej, co do zasady reagującej na nasze
modlitwy (z gorzką ironią pisał o tym
Zbigniew Herbert w wierszu „Homilia”:
„bo dla księdza – proszę księdza – to
jest wszystko takie proste / Pan Bóg
stworzył muchę żeby ptaszek miał co
jeść / Pan Bóg daje dzieci i na dzieci i na
kościół”). Wiara w Boga karzącego na-
tychmiastowo wszelkie zło także jest w jego
przypadku wystawiona na mniejsze próby
niż w przypadku człowieka doby mediów
społecznościowych, codziennie informo-
wanego o cierpieniu setek tysięcy ludzi
na całym świecie. Dlatego wątpliwości
może budzić choćby przekaz artykułu na
portalu Aleteia, którego tytuł głosi „Polski
ochotnik w Ukrainie uratował się, bo…
pojechał do księdza!”. Artykuł opowiada
historię żołnierza, który spędził noc poza
wojskową bazą. „Od razu powiedziałem
do kolegi: Nie siedźmy tutaj przez dwa
dni, bo tu nas nic dobrego nie czeka.
I znowu pojechaliśmy do księdza” – mówił
żołnierz. Tej nocy zginęło 40 osób. Od
razu nasuwa się pytanie: czy tamte 40
osób nie modliło się? Dlaczego to bohatera
artykułu uratowała opatrzność? Czy księża
także nie giną w walce? Rozczarowanie
uproszczoną wizją Boga – tak łatwe w do-
bie ciągłego kontaktu z masowym prze-
kazem – nie zawsze prowadzi do większej
dojrzałości religijnej, czasem powoduje
porzucenie religii w ogóle. Jeśli wierni
mają wytrwać w wierze, konieczny jest
więc precyzyjny przekaz, pozbawiony ma-
gicznych naleciałości i obietnic bez po-

krycia. Do przyjęcia tego przekazu ko-
nieczna jest zaś umiejętność myślenia
symbolicznego i metaforycznego, której
współczesny, obrazkowy przekaz nie
sprzyja. 

Jaka odpowiedź?

Na kryzysowe tendencje Kościół często
w ogóle nie próbował odpowiadać, przy-
tłoczony problemami wewnętrznymi,
o których opowiada większość książki
Terlikowskiego i które są głównym te-
matem dyskursu publicznego, kiedy mówi
się o Kościele. Jeśli jednak odpowiadał,
to najczęściej odpowiedzi te były zgodne
z jednym z dwóch wzorców. Pierwszy
z nich, którego przedstawicielem jest mię-
dzy innymi papież Franciszek, to wizja
chrześcijaństwa humanistycznego. Pre-
cyzyjnie ten wzorzec opisała Zuzanna Ra-
dzik, próbując w „Gazecie Wyborczej” od-
powiedzieć na pytanie „Co Kościół może
dać niewierzącym?”. Pisze ona, że chrze-
ścijaństwo „wniosło w świat wyobrażenie,
że sens historii nie zamyka się w jej ma-
terialności, i obraz bliskiego Boga – Boga
z nami”, by jednak skonkludować dość
gorzko: „Zamiar budowania lepszego
świata, utopia i praca na jej rzecz jako
wartość – to chrześcijaństwo nasączyło
naszą kulturę tą aspiracją, nawet jeśli
dziś te projekty przebudowujące porządek
świata przychodzą z różnych, niechrze-
ścijańskich stron. Być może naszą rolą
było jedynie zaszczepić to marzenie i polec
pod ciężarem wykonania”.

Drugi wzorzec odpowiedzi na kryzys
to teocentryzm i powrót do tradycji. W od-
powiedzi na książkę Terlikowskiego, dr
Justyna Melonowska, dr filozofii i publi-
cystka „Christianitas” przedstawia jede-
naście punktów, które jej zdaniem są wła-
ściwą reakcją na obecne trudności. Między
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nimi jest powrót tradycyjnej liturgii do
Kościoła, ukrócenie nadużyć liturgicznych,
powrót muzyki liturgicznej ze szczególnym
uwzględnieniem chorału gregoriańskiego,
udzielanie Komunii Świętej tylko klęczą-
cym i do ust i podjęcie przez Kościół
praktyk pokutnych.

Wydaje się jednak, że jak dotąd żaden
z tych wzorców nie przyniósł radykalnej
przemiany. Utopia lepszego świata i praca
na jego rzecz, o której mówi Radzik, do-
skonale funkcjonuje poza Kościołem w róż-
nego rodzaju ruchach i organizacjach po-
zarządowych. Wprawdzie mówi ona także
o pozamaterialnym sensie historii i o bli-
skim Bogu – cóż jednak z tego, skoro do-
świadczenie tego sensu i Boga umyka
współczesnemu człowiekowi, niepodtrzy-
mywane przez trwałe struktury społeczne,
instytucje i kulturę. Z drugiej strony po-
dejście tradycyjne i teocentryczne budzi
zainteresowanie jako forma kontrrewolucji
religijnej i kulturowej, jako afirmacja cnót
„twardych” i „chłodnych” w przeciwień-
stwie do głoszonej tak samo przez świat
świecki, jak i religijny empatii i pacyfizmu,
jednak często pod płaszczykiem trady-
cjonalizmu kryje się jedynie prawicowa
religia „wartości konserwatywnych”, uży-
wana do afirmacji władzy w Kościele tam,
gdzie nie było to właściwe, jak i doraźnych
sojuszów ołtarza z tronem (jednocześnie
mocno podkreślam, że nie mówię tu o dr
Melonowskiej czy o środowisku „Chris-
tianitas”, konsekwentnym w swoich po-
stulatach liturgicznych).

By religia odrodziła się w czasach tak
radykalnego kryzysu, musi oferować lu-
dziom coś, czego nie daje świat, ani w swo-
jej wersji liberalno-lewicowej, ani w wersji
prawicowej. Ludzie Zachodu, zwłaszcza
dziś, w trakcie rewolucji technologicznej,
po pandemii i w trakcie napaści Rosji na
Ukrainę, zadają sobie bardzo wiele pytań

egzystencjalnych, na które odpowiedź
może dać religia. Na targowisku idei szu-
kają kompasu, który pozwoli im znaleźć
drogę w świecie, w którym są bez przerwy
bombardowani reklamami, w którym trwa
festiwal egocentryzmu i egoizmu. W świe-
cie, dotkniętym – rację ma Michał Na-
łęcz-Nieniewski – kryzysem rozumu. Żeby
jednak wyjść z tych kryzysów, nie wy-
starczy płynąć z prądem humanitarnych
działań lub przywrócić (zresztą: jaką
mocą?) tradycję. Nałęcz-Nieniewski mówi,

że korzystając z języka postmodernistów
w „Narracyjnej apokalipsie” popełniam
błąd („Myśl postmodernistyczna nie po-
zwoli nam na właściwą diagnozę, ponieważ
jest częścią problemu”). Myśl postmo-
dernistyczna faktycznie była i jest wielo-
krotnie nadużywana, jednak nie da się
w 2022 roku w prosty sposób wrócić do
myślenia scholastycznego czy arystotele-
sowskiego, nie potraktowawszy poważnie
postmodernistów i tego, do czego doszli.
Przynajmniej część ich diagnoz sprawdza
się – choćby te dotyczące wykorzystywania
pojęć religijnych na potrzeby budowania
struktur władzy: pokazują nam to choćby
ostatnie wypowiedzi patriarchy Cyryla.
Nie oznacza to, że należy przyjąć aparat
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myślowy postmodernistów. Religii po-
trzeba nowego-starego języka, twórczo
czerpiącego z Tradycji i jednocześnie
uznającego te odkrycia ostatnich wieków,
które są niezaprzeczalne. Wtedy będzie
mogła odpowiedzieć na ciemną stronę

życia w ponowoczesności, o której przecież
nie wahał się pisać nawet Zygmunt Bau-
man. Wtedy będzie mogła stanowić anti-
dotum na lęk współczesności, a byśmy
mogli doświadczyć jej przesłania, nie bę-
dzie konieczna wizyta Joe Bidena. 

31

THINKZINE, nr 03(141)/2022, marzec 2022 www.nowakonfederacja.pl



32

THINKZINE, nr 03(141)/2022, marzec 2022 www.nowakonfederacja.pl

W ciągu ostatniego tygodnia zdiagnozo-
wano w Polsce… Nie oszukujmy się, nikt
nie przeczyta komentarza zaczynającego
się w ten sposób. Bo czy kogokolwiek to
jeszcze interesuje? Przytłoczeni drama-
tyczną sytuacją na Ukrainie, szybko za-
pomnieliśmy o pandemii koronawirusa.
Tymczasem wróg nadal jest między nami.
Choć daleko poza naszym zainteresowa-
niem. 

Pandemie przemilczane

Niewątpliwie formuła codziennego ra-
portowania danych epidemicznych wy-
czerpała się. A w gronie ekspertów mówi
się żartobliwie, że ci komentujący nie-
dawno epidemię, stali się dziś ekspertami
od ruchu rosyjskich i ukraińskich wojsk.
Parafrazując słynnego amerykańskiego
politologa – to „koniec pandemii” (w licz-
bie mnogiej). Dziękuję za uwagę. 

Jednak czy udając, że pandemii nie
ma, faktycznie zyskujemy przewagę nad
niewidzialnym wrogiem? Nic bardziej

mylnego. Wszak były już w historii pan-
demie zapomniane, tragiczne, ale z przy-
czyn politycznych przemilczane. Jak choć-
by pandemia wirusa grypy – tzw. hisz-
panka. Wybuchła pod koniec I wojny
światowej. I zarówno Stany Zjednoczone,
Wielka Brytania, Francja jak i Niemcy
nałożyły cenzurę na informację o niej,
żeby nie łamać i tak już niskiego morale
społeczeństwa pod koniec wyniszczającej
wojny. Cenzury nie było w Hiszpanii,
która raportowała o ofiarach wirusa, stąd
nazwa i wrażenie, że to tam się głównie
epidemia toczyła. Ile ofiar pochłonęła ta
epidemia, a może raczej pandemia? Sza-
cuje się, że liczba jej ofiar znacząco prze-
wyższyła liczbę ofiar wszystkich frontów
I wojny światowej i wyniosła od 20 do
nawet 100 milionów ofiar. Wojna po-
chłonęła około 14 milionów istnień. Na
grypę hiszpankę zachorowało około 500
milionów ludzi na całym świecie. Jedna
trzecia ówczesnej populacji. Ogromny
rozrzut szacunków śmiertelności wynika
z cenzury tej pandemii, największej po

Dr STANiSłAw mAKSymowicZ
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”, 
ekspert ds. socjologii medycyny

Dziś prawie 200 ofiar dziennie i dziesiątki tysięcy zakażeń nawet na rzą-
dzących nie robią wrażenia. Gdyby takie dane – nawet mając szcze-
pionkę – odnotowano by rok temu, mielibyśmy kolejną odsłonę lockdow-
nów i działań prewencyjnych. 

Gdzie się podział coViD?



czarnej śmierci, a może nawet większej.
Stąd też inna nazwa tej pandemii: „za-
pomniana”. 

Dzisiaj sytuacja wygląda podobnie,
zarówno w Polsce jak i w innych krajach.
Ogromna mobilizacja Polaków związana
z pomocą uchodźcom wojennym z Ukrai-
ny, automatycznie zawiesiła w przestrzeni
społecznej pandemię koronawirusa. Znie-
siono nawet część obostrzeń, zapowiadając
ustami urzędników ministerstwa zdrowia
na kwiecień niemal zupełne zakończenie
walki z patogenem. I to nawet mimo ofi-
cjalnych ostrzeżeń ministra, że trend spad-
kowy nowych przypadków istotnie ostatnio
wyhamował. 

Ze względów zrozumiałych z punktu
widzenia pomocy humanitarnej, nie testuje
się też uchodźców z Ukrainy, którzy –
podobnie jak wielu Polaków – mogą być
nosicielami wirusa. A poziom wyszcze-
pienia jeszcze przed wojną był tam znacz-
nie niższy, niż w Polsce i dziś wynosi
około 35 procent. W Polsce – przypo-
mnijmy – około 59 procent. Sytuacja wo-
jenna wymaga oczywiście szybkiej adap-
tacji, na jaką pozwala też dostępna szcze-
pionka przeciwko koronawirusowi. Ale
wirus nie czyta portali, nie ogląda telewizji,
po prostu się roznosi. I nadal jest zagro-
żeniem, nawet jeśli udajemy, że go nie ma. 

Odwróć wzrok

Tymczasem polskie media nie są w naj-
mniejszym nawet stopniu tematem zain-
teresowane. Co znaczy, że są to artykuły
i materiały, które się „nie klikają” i nie
ma nawet sensu ich pisać ani montować.
Nie sprzedadzą już żadnej reklamy, nie
wygenerują ruchu na witrynie. Na stronach
głównych portali informacyjnych wido-
mości o pandemii nie istnieją w ogóle
(tvp.info, tvn24.pl, onet.pl, gazeta.pl –

przegląd o godzinie 8.45 16 marca br.).
Nieco lepiej sytuacja wygląda w krajach
zachodnich. Choć szybki przegląd na-
główków wiodących portali nie przynosi
wysoko spozycjonowanych newsów na
temat epidemii. Są bannery do raportów,
skróty informacji z działu covidowego.
Ale nic, co skłaniałoby do kliknięcia. 

Według Google Trends, witryny po-
zwalającej na sprawdzenie popularności
wyszukiwanych terminów w najpopular-
niejszej na świecie wyszukiwarce inter-
netowej, popularność haseł związanych
z pandemią regularnie maleje. W 90-
dniowym okresie słowo „covid” swój szczyt
osiągnęło pod koniec stycznia (wartość
100, oznaczająca najwyższy poziom za-
interesowania hasłem w analizowanym
czasie), kiedy szalał wariant omikron. Od
tego czasu zainteresowanie tą frazą spadło
do najniższego poziomu w obserwowanym
okresie (do wartości 19). Jest też najniższe
od ostatnich 12 miesięcy. Identycznie sy-
tuacja wygląda z polską frazą „koronawi-
rus”. Także wyszukiwania słowa „szcze-
pionka” i „szczepionka na covid” oraz po-
krewnych fraz nie pozostawiają wątpli-
wości. Nikt się pandemią już nie przejmuje
i nie szuka na jej temat informacji. 

Gdzie jesteśmy? 

Od danych jednak nie uciekniemy, a wcale
nie są one optymistyczne. Według infor-
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macji Ministerstwa Zdrowia z 16 marca,
ostatniej doby zarejestrowano 14 tysięcy
480 nowych przypadkach zakażeń koro-
nawirusem. Zmarło 151 osób zakażonych
koronawirusem. W szpitalu przebywa
w całej Polsce 7636 chorych z COVID-19,
w tym 464 pod respiratorem, czyli ich
stan jest ciężki. Dzień wcześniej zareje-
strowano natomiast 12 tysięcy 695 zakażeń
SARS-CoV-2, z czego 1445 to ponowne
zakażenia. Zmarło 178 osób z COVID-19.
Prawie 8 tysięcy osób było hospitalizo-
wanych z tego powodu, w tym 482 znaj-
dowało się pod respiratorem. 

Gdyby takie dane – nawet mając szcze-
pionkę – odnotowano by rok temu, mie-
libyśmy kolejną odsłonę lockdownów
i działań prewencyjnych. Ale dziś prawie
200 ofiar dziennie i dziesiątki tysięcy za-
każeń nawet na rządzących nie robią wra-
żenia. Zaadaptowaliśmy się, odwróciliśmy
wzrok od ofiar pandemii. Naszą uwagę
przykuła wojna. 

Nikogo nawet nie przejęła specjalnie
wiadomość, że na horyzoncie pojawił się
właśnie nowy „mutant”. Deltakron. Po-
łączenie najgorszych cech delty, powo-
dującej ciężki przebieg choroby COVID-
19, i omikrona, o bardzo wysokiej zaraź-
liwości. Jak doszło do powstania tego re-
kombinowanego wirusa? Rekombinacje
powstają, gdy u jednej osoby nastąpi za-
rażenie dwoma wariantami na raz, tłu-
maczy wirusolog prof. Lawrence Young
z University of Warwick. I nie ma w tym

niczego wyjątkowego, bo tak właśnie ewo-
luują wirusy. Ale czy mamy się czego bać?
Teoretycznie bowiem zagrożenie wydaje
się wysokie. 

„Nie sądzę, aby ludność musiała się
o to martwić” uważa dr Amesh Adalja,
specjalista chorób zakaźnych z amery-
kańskiego Johns Hopkins Center for
Health Security. I podkreśla, że deltakron
jest bardziej „określeniem typu clickbait
niż realnym zagrożeniem, z którym mamy
do czynienia”. Czyli rekombinacja ma nie
dawać wirusowi jakiś specjalnych super-
mocy dwóch wariantów. A może po prostu
nikogo już ten problem nie obchodzi
i wcześniejsze alarmistyczne artykuły,
dziś są jedynie uspokajającą notką na
stronie specjalistycznego portalu? 

Gdzie się więc podział COVID? Gdzie
ta panika, która towarzyszyła nam nawet
wtedy, gdy zakażeń było kilka razy mniej,
niż dziś? Po ostatnie fali związanej z omi-
kronem, teraz żyjemy innymi wydarze-
niami. Dramatem Ukraińców, zabijanych
przez rosyjskiego najeźdźcę. I wcale nie
chodzi o to, żebyśmy bez przerwy musieli
się bać wirusa. Ale jeśli zagrożenie istnieje
i z jego powodu umierają ludzie, to czy
jest to dobry moment, by znosić wszelkie
ograniczenia, chociażby nakaz noszenia
maseczek czy stosowanie zachęt do za-
szczepienia? 

Jesteśmy dziś na innym etapie. Przy-
zwyczailiśmy się do pandemii. Ale nasza
reakcja wygląda na zachowanie dziecka,
które zasłaniając oczy myśli, że zagrożenie
zniknęło. Nie zniknęło i na dłuższy czas
będzie wpisane w naszą codzienność. I na-
dal wśród najskuteczniejszych działań za-
bezpieczających są szczepienia. Którymi
teraz należy w szczególności objąć uchodź-
ców z Ukrainy i pomagające im osoby.
Wtedy jest szansa, że pandemia faktycznie
wygaśnie. 
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Obserwacje koniunktury globalnej przed
24 lutego wskazywały na to, że odbicie
gospodarcze po pandemii było bardzo
dynamiczne, a w niektórych gospodarkach
(w tym również w Polsce) ujawniały się
nawet symptomy przegrzania koniunktury.
Prognozy i scenariusze dla światowej eko-
nomii na kolejne 2-3 lata były optymis-
tyczne, choć ten optymizm schładzała tro-
chę silna presja inflacyjna i gigantyczne
rozmiary długów pocowidowych. 

Inwazja Rosji na Ukrainę stała się ga-
mechangerem i radykalnie odmieniła
uwarunkowania rozwoju niemal dla całej
gospodarki globalnej. W efekcie niedawne,
całkiem dobre prognozy dotyczące tempa
wzrostu światowego PKB w 2022 i 2023
roku trafiają do lamusa i są zastępowane
przez zapowiedzi poważnych perturbacji
i zakłóceń. 

Pięć problemów

Eksperci zgodnie wymieniają tutaj pięć
krytycznych kwestii, które będą determi-
nowały, a dokładniej destymulowały ko-

niunkturę gospodarczą w najbliższych
miesiącach (może latach). To problemy
wynikające ze znaczącego udziałów Rosji
i Ukrainy w wielu sektorach światowej
produkcji: ropy (12 proc.), gazu ziemnego
(9 proc.), pszenicy (25 proc.), kukurydzy
(14 proc.) i niklu (11 proc.).

Po pierwsze, chodzi o ograniczenia,
a nawet wstrzymanie dostaw rosyjskiej
ropy i gazu. Państwa europejskie zamie-
rzają w tym roku ograniczyć import gazu
i ropy z Rosji o około 60-65 proc., choć
są świadome, że sankcje te mogą zredu-
kować tempo wzrostu gospodarczego
w UE o ponad 2 proc. W ocenie analityków
z Goldman Sachs, ograniczenia w eks-
porcie rosyjskiej ropy Urals i rosyjskiego
gazu mają przyczynić się do wzrostu ceny
ropy Brent do 135 dolarów za baryłkę. To
prawdopodobnie zwiększy globalną in-
flację przynajmniej o 0,5 pp. i obniży glo-
balny wzrost gospodarczy o około 0,4 pp. 

Drugim kluczowym zagrożeniem mają
być poważne niedobory metali i wyrobów
metalowych eksportowanych z Rosji
i Ukrainy, które mogą zakłócić produkcję
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w wielu branżach, zwłaszcza w przemyśle
ciężkim, maszynowym i samochodowym.
Tylko w marcu rejestruje się spadek pro-
dukcji samochodów w dotkniętych kry-
zysem dostaw niemieckich zakładach o ok.
25 proc. miesięcznej produkcji. Trzeba
pamiętać, że Rosja i Ukraina mają łącznie
olbrzymie udziały w światowej podaży
metali. Z Rosji i Ukrainy pochodzi 19
proc. palladu, 13 proc. platyny, 11 proc.
niklu i 6 proc. aluminium. Z analiz rynku
metali wynika, że europejskie zapasy me-
tali są dzisiaj najniższe od połowy lat 90.,
a przedłużające się zakłócenia w dostawach
mogą doprowadzić do całkowitego wy-
czerpania zapasów aluminium i miedzi
w ciągu kilku miesięcy. Nic dziwnego
więc, że obserwujemy dzisiaj rekordowe
wzrosty światowych cen metali. 

Nie mniejsze konsekwencje dla świa-
towej produkcji w sektorze maszynowym
i motoryzacyjnym będą wynikały z trze-
ciego zakłócenia, jakim jest wstrzymywanie
przez globalne koncerny lokalnych operacji
na terytorium Rosji. Już w marcu takie
decyzje wdrożyły na przykład Hyundai,
Ford Motor Company, Toyota czy Renault.
W branży motoryzacyjnej więc dominuje
przekonanie, że w najbliższych 2-3 latach
produkcja samochodów skurczy się przy-
najmniej o 10 proc. Podobny efekt ma
dotyczyć innych branż przemysłu cięż-
kiego, produkcji półprzewodników, sektora
metalowego czy w końcu branży budow-
lanej. 

Czwarty czynnik kształtujący koniun-
kturę światową w czasie wojny to podaż
dóbr żywnościowych. Rosja i Ukraina od-
powiadają za ¼ światowego handlu zbo-
żami (głównie pszenicą) i kontrolują kil-
kanaście proc. światowej podaży nawozów.
Z jednej strony sankcje na import zbóż
z Rosji, z drugiej strony spadek podaży
zbóż w zniszczonej Ukrainie przyczynią

się do bezprecedensowego wzrostu cen
tych surowców i będą miały bardzo silne
oddziaływanie inflacjogenne. W końcu,
olbrzymie perturbacje mogą wynikać z za-
kłóceń dostaw drogą morską, co może
ograniczyć dostępność niesankcjonowa-
nych zbóż i nawozów. Jak wynika z bie-
żących analiz rynku spedycyjnego, trzy
największe firmy tj. MSC, Maersk i CMA
GGM już od ponad tygodnia nie rezerwują
ładunków do i z regionu Rosji i Ukrainy.
Inne firmy żeglugowe i transportowe –
co oczywiste – naśladują tę taktykę i wy-
kazują zwiększoną ostrożność co do rea-
lizacji transakcji handlu z Rosją. 

Piąty, przypuszczalnie nie ostatni ga-
mechanger to procesy inwestycyjne. Biz-
nes nie znosi chaosu wojny. Konflikt pod-
nosi skalę ryzyka inwestycyjnego i wzmaga
awersję do inwestowania w krajach po-
grążonych w nim, ale także w krajach
ościennych i/lub zaangażowanych w woj-
nę. To musi oznaczać załamanie inwestycji
w regionie bezpośrednio dotkniętym wojną
i w sąsiedztwie. Można tutaj analizować
dwa skrajne scenariusze. Jeden zakłada,
że inwazja Rosji na Ukrainę pozostanie
ostrym konfliktem dotykającym teryto-
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rium tylko Ukrainy. W takim przypadku
można oczekiwać, że ryzyko dla inwesto-
rów będzie dotyczyło regionu, więc spadek
inwestycji ograniczy się do wstrzymania
przedsięwzięć w Rosji, Ukrainie i ewen-
tualnych działań ostrożnościowych w kra-
jach bezpośrednio sąsiadujących. Drugi
scenariusz – wielce dystopijny, jednak
nie nieprawdopodobny – uwzględnia po-
tencjalne zaangażowanie NATO i UE
w wojnę, a więc dopuszcza możliwość es-
kalacji konfliktu i jego „wyciekanie” poza
granice Ukrainy. W takiej sytuacji trzeba
będzie mówić o radykalnym wyhamowa-
niu procesów inwestycyjnych w całej Eu-
ropie. 

Uwaga: nadchodzi stagflacja!

Uwzględniając gwałtowne wzrosty cen
surowców energetycznych i metalowych,
ale także problemy na rynku żywnościo-
wym, zakłócenia w światowym handlu
i transporcie, i w końcu wzrost ryzyka in-
westycyjnego, Goldman Sachs już w po-
łowie marca obniżył prognozę globalnego
wzrostu do 3,4 proc. (z 4,3 proc. przed
inwazją). Analitycy banku podkreślają,
że dla tej prognozy nie ma znaczenia re-
latywnie niewielki wpływ Rosji i Ukrainy
na światowe PKB (kraje te są łącznie od-
powiedzialne za ok. 2,5 proc. globalnego
PKB). Goldman Sachs jednocześnie prze-
strzega przed niebezpieczną presją infla-
cyjną – bank podwyższył ostatnio prognozę
globalnej inflacji na koniec 2022 r. z 5,5
proc. do 7 proc. (w ujęciu rok do roku).
W tej ostatniej kwestii analitycy banku
są zgodni z prognozami Międzynarodo-
wego Funduszu Walutowego, który
w ostatnim komunikacie stwierdza, że
inwazja Putina i związane z nią sankcje
gospodarcze wywołają bezprecedensowy
szok cenowy o zasięgu ogólnoświatowym.

Co oznaczają powyższe prognozy i do-
niesienia? Musimy się przygotować na
zjawisko od dawna (bo od lat 70. i 80.
poprzedniego wieku) w gospodarce świa-
towej niewidziane, czyli na tzw. stagflację.
Termin stagflacji pochodzi z połączenia
dwóch przebiegających równolegle zja-
wisk: stagnacji gospodarczej i wysokiej
inflacji, czyli oznacza wzrosty cen w wa-
runkach spowolnionego wzrostu gospo-
darczego, a nawet w warunkach recesji.
To zaskakujące połączenie, bo zwykle in-
flacja towarzyszy fazom silnego wzrostu
gospodarczego. Zwykle, dobrej koniun-
kturze towarzyszą wzrosty cen, bo rośnie
popyt, rośnie produkcja, rosną inwestycje.
Tymczasem stagflacja oznacza wzrost cen
mimo kiepskiej koniunktury i jako taka
jest poważną „chorobą” gospodarki, bardzo
trudną do wyleczenia. Wystarczy odwołać
się do doświadczeń gospodarki japońskiej,
która od dekad nie może znaleźć sposobu
na pobudzenie gospodarki, nawet za cenę
inflacji. 

Termin stagflacja wprowadził do eko-
nomii brytyjski minister skarbu, Ian Mac-
leod, po obserwacji zaskakującego w swo-
im przebiegu i objawach kryzysu dekady
lat 70. z Wielkiej Brytanii i USA. Stagflacja
w tym ujęciu to wzrost gospodarczy poniżej
trendu i inflacja powyżej trendu. Najbar-
dziej charakterystyczną cechą tego zja-
wiska w omawianym okresie był jedno-
czesny silny wzrost stopy bezrobocia (który
w dużym uproszczeniu uznaje się za klu-
czowy symptom recesji gospodarczej)
i wzrost inflacji, nawet do dwucyfrowych
poziomów. W dekadach lat 70. i 80. za-
rejestrowano przynajmniej dwa razy taki
efekt stagflacyjny – dwukrotnie doszło
do gwałtownego wzrostu inflacji (jej re-
kordy odnotowano w latach 1974 i 1980
na poziomach odpowiednio 12 i prawie
15 proc. rok do roku), po czym z pewnym
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opóźnieniem zaczynało wzrastać bezro-
bocie (nawet do poziomu blisko 20 proc.).

O ile w zeszłym roku obawy przed
stagflacją w gospodarce światowej nie
wychodziły poza hermetyczne środowisko
makroekonomistów i analityków, to dzisiaj
stały już się wiodącym scenariuszem roz-
woju gospodarki z niepewną, niedookre-
śloną perspektywą czasową. Być może
sytuacja na Ukrainie uspokoi się w ciągu
kilku miesięcy, ale równie dobrze konflikt
może eskalować przez kilka lat. W tym
ostatnim scenariuszu, trzeba przygotować
się na dłuższą fazę stagflacyjną. 

Kto wygra, kto przegra?

Nie znamy odpowiedzi na to pytanie
w kontekście wrogiego ataku Rosji na
Ukrainę, ale możemy deliberować o wy-
granych i przegranych w kontekście skut-
ków wojny dla gospodarki światowej.
W najnowszej analizie poświęconej gos-
podarczym „przegranym” i „wygranym”
konfliktu na Ukrainie, Goldman Sachs
opiera się na teorii przewag kompara-
tywnych. Oznacza to, że kraje, które im-
portują towary i usługi z Federacji Rosyj-
skiej i z Ukrainy ucierpią w większym
stopniu niż te, które eksportują towary
i usługi na te rynki. Zyskają z kolei te
gospodarki, które stanowią konkurencję
dla Rosji i Ukrainy na światowych rynkach
eksportowych.

W tym ujęciu, kraje Europy Środko-
wo-Wschodniej (głównie Polska, Węgry
i Czechy), Turcja oraz niektóre gospodarki
zachodnioeuropejskie (Finlandia, Holan-
dia, Niemcy, Grecja, Włochy i Francja),
ale także Chiny są najbardziej narażone
na skutki kryzysu pod względem ekspozycji
na import ropy naftowej. Podobnie wypada
ocena bilansu wygranych i przegranych
w kontekście handlu gazem. Duża część

rosyjskiego gazu jest eksportowana do
Europy rurociągami, a więc ze względu
na ograniczenia infrastruktury przesyłowej
zdolność Europy Zachodniej i Wschodniej
do przestawienia się na inne źródła jest
znacznie utrudniona. To indukuje poważne
uzależnienie od rosyjskiego gazu i skazuje
Europę na „przegraną”. Z kolei pod wzglę-
dem udziału w imporcie pszenicy z Rosji
i Ukrainy, przegranymi wydają się być:
Turcja, Egipt, Zjednoczone Emiraty Arab-
skie i Izrael. 

W grupie potencjalnych wygranych,
czyli krajów, które mogą stanowić alter-
natywne źródło surowców importowanych
z Rosji, analitycy wymieniają większość
gospodarek krajów Ameryki Łacińskiej,
eksporterów ropy naftowej z regionu CEE-
MEA (Arabia Saudyjska, ZEA i Nigeria),
a także Norwegia, Kanada, Australia i USA.

Scenariusz dla Polski

Do końca lutego 2022 r. polska gospodarka
była rozgrzana, popyt krajowy był silny
pomimo eskalującej inflacji, wzrastały in-
westycje i eksport. Jak podał GUS, pro-
dukcja przemysłowa w lutym 2022 r.
wzrosła o blisko 18 proc. rok do roku.
Niektórzy analitycy (np. ekonomiści ING)
wskazują, że tak dobra kondycja gospo-
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w dostawach mogą
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kilku miesięcy



darki przed wybuchem wojny ogranicza
ryzyko istotnego spadku tempa PKB w Pol-
sce, jednak dodają, że w tym roku czeka
nas nietypowe hamowanie tempa PKB,
m.in. za sprawą osłabienia handlu zagra-
nicznego i inwestycji. To słabsze tempo
wzrostu gospodarczego będzie towarzyszyć
dalszej silnej presji inflacyjnej i kolejnym
podwyżkom stóp procentowych. Zagro-
żenie stagflacją w Polsce jest więc dzisiaj
bardzo realne, a większość prognoz czy
analiz scenariuszowych uznaje ryzyko
stagflacji za wysoko prawdopodobne. Dla-
czego? Główną przyczyną zjawisk stag-
flacyjnych mają być: utrzymująca się wy-
soka dynamika wzrostu cen surowców,
w tym głównie cen nośników energii, ale
także cen na rynku żywnościowym. Nie
mniejsze znaczenie dla chłodzenia tempa
wzrostu gospodarczego w Polsce ma też
polityka stóp procentowych. Rosnące
stopy hamują procesy inwestycyjne w wie-
lu branżach i redukują popyt na dobra
inwestycyjne i dobra trwałego użytku.
W końcu ważnym argumentem przema-
wiającym za ujawnieniem się stagflacji
może być również schłodzenie konsumpcji,
która w ostatnich kilku latach decydowała
o szybkim tempie wzrostu PKB w Polsce.
Pocieszeniem nie może być fakt, że kon-
sumpcję może uratować fala uchodźców
wojennych. Szacuje się, że wydatki pub-
liczne na przyjęcie ok. 2,5 mln uchodźców
dodadzą do PKB 0,7-1,4 pp. To jednak
środki pogłębiające dług publiczny, a więc
oddalające w czasie ewentualne konsek-
wencje dla stanu finansów publicznych. 

Widmo stagflacji w Polsce znajduje
już swoje odbicie w zmianach prognoz
dotyczących zarówno dynamiki PKB, jak
i inflacji. Według zaktualizowanych pro-
gnoz banku PNB Paribas, gospodarka
Polski urośnie w tym roku o 3,5 proc.,
podczas gdy wczesniej szacowano tempo

na 4,5 proc. Jak zaznaczają autorzy pro-
gnozy – i ta schłodzona już prognoza po-
zostaje obarczona wyjątkowo dużym błę-
dem szacunku ze względu na nieznany
rozwój sytuacji na Ukrainie. Nie można
więc wykluczyć jeszcze słabszego wyniku.
Takiego scenariusza nie dostrzega polski
bank centralny. Według NBP „wojna silnie
wzrostu PKB nie osłabi, ale mocno podbije
ceny”. Jak wynika z najnowszej prognozy
NBP, inflacja w 2022 r. będzie rosła i z 50-
proc. prawdopodobieństwem ukształtuje
się w przedziale 9,3-12,2 proc. Środek
tego przedziału to 10,75 proc., czyli dwa
razy więcej niż prognozowane jeszcze
w listopadzie 2021 r. 5,8 proc. Takie pa-
rametry makroekonomiczne wyraźnie
awizują stagflację. 

Co stagflacja może oznaczać dla biz-
nesu i przedsiębiorców? Nie ma tutaj
dobrych wieści. Wystarczy powtórzyć
przesłanki i objawy typowej stagflacji:
dalsze wzrosty cen i kosztów, silna presja
na wzrost wynagrodzeń, wyhamowanie
popytu zarówno na dobra inwestycyjne,
jak i konsumpcyjne, rosnący koszt kapitału
(kredytu), pogorszenie sytuacji na rynku
pracy i w końcu – rosnąca niepewność
gospodarcza. Taka sceneria z pewnością
wzbudzi niepokoje na rynku walut i ka-
pitału. Biznes i inwestycje nie cierpią
takich zjawisk!
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We wrześniu 2020 roku, pisząc artykuł,
który znalazł się w mojej książce wydanej
nakładem Wydawnictwa Nowej Konfe-
deracji („Iluzja wolnej Białorusi. Jak wal-
cząc o demokrację można utracić ojczyz-
nę”) sformułowałem hipotezę (str. 293 –
306), że integracja wojskowa z Rosją,
utrata resztek autonomii w kwestiach mi-
litarnych przez Mińsk będzie miała fun-
damentalne, negatywne konsekwencje
dla sytuacji bezpieczeństwa, zarówno Pol-
ski, wschodniej flanki NATO, jak i Ukrainy.
Wydarzenia ostatniego roku potwierdziły
tę diagnozę, zarówno z naszej perspektywy
(kryzys migracyjny) jak i przede wszystkim
z punktu widzenia Kijowa. Białoruś, i warto
to powtarzać, jest państwem o funda-
mentalnym znaczeniu dla bezpieczeństwa
w naszym regionie i postawa władz w Miń-
sku, stopień niezależności tamtejszego
reżimu od Moskwy jest czynnikiem, na
który musimy wywierać wpływ. 

Polityka białoruska na nowo

Warto przy okazji przestrzec nasze elity
przed polityką maksymalistyczną, którą
z marnym skutkiem próbowaliśmy upra-
wiać po sfałszowanych wyborach w 2020
roku. Działania w stylu „wszystko albo
nic” zazwyczaj kończą się niepowodzeniem
sprzyjając konsolidacji zwolenników re-
żimu, który, zwłaszcza w związku z wojną
rosyjsko-ukraińską, staje dziś przed trud-
nymi wyborami. Roztropna polityka Polski
nie powinna sprowadzać się do stawiania
maksymalistycznych żądań (choć Łuka-
szenka musi odejść). Powinniśmy raczej
myśleć nad tym, w jaki sposób, nie ryzy-
kując destabilizacji sytuacji w sąsiednim
państwie, zaprojektować jego tranzyt
z dyktatury do demokracji i z obozu ro-
syjskiego do statusu państwa przyjaznego,
a docelowo należącego do rodziny narodów
Zachodu.

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

Wiele sygnałów wskazuje, że reżim Łukaszenki zaczyna „trzeszczeć”, a co
najmniej pozycjonować się w nowych, już powojennych realiach. To
otwiera Zachodowi możliwość rozpoczęcia rozgrywki

wojna zmienia sytuację mińska. czas na
ponowne podjęcie kwestii białoruskiej

https://ksiegarnia.nowakonfederacja.pl/produkt/iluzja-wolnej-bialorusi-jak-walczac-o-demokracje-mozna-utracic-ojczyzne/
https://ksiegarnia.nowakonfederacja.pl/produkt/iluzja-wolnej-bialorusi-jak-walczac-o-demokracje-mozna-utracic-ojczyzne/
https://ksiegarnia.nowakonfederacja.pl/produkt/iluzja-wolnej-bialorusi-jak-walczac-o-demokracje-mozna-utracic-ojczyzne/


Piszę o tym, bo uważam, że właśnie
teraz nadszedł czas, kiedy linia polityczna
Warszawy – a w konsekwencji, mam na-
dzieję, również Stanów Zjednoczonych
i Unii Europejskiej – winna być kształto-
wana „na kierunku białoruskim”. Jeśli
wojna rosyjsko-ukraińska skończy się po-
lityczną porażką Moskwy, a coraz więcej
na to wskazuje, to trzeba ponownie na
porządku dnia postawić kwestię biało-
ruską. Jest to tym bardziej naglące, że
wiele napływających informacji świadczy
o tym, że reżim zaczyna „trzeszczeć”, a co
najmniej pozycjonować się w nowych, już
powojennych realiach, a to otwiera Za-
chodowi możliwość rozpoczęcia rozgrywki. 

Franak Wiaczorka, doradca Swiatłany
Cichanouskiej, powiedział dziennikowi
„Israel Hayom” o niepokojach w białoru-
skich siłach zbrojnych, związanych z wojną
na Ukrainie i perspektywą zaangażowania
się Mińska w konflikt. W jego opinii pier-
wotne plany Rosji, które zakładały zaan-
gażowanie się w wojnę już w jej wczesnej
fazie, zostały zarzucone, w obliczu sprze-
ciwu oficerów białoruskich sił zbrojnych,
z których wielu miało odejść ze służby,
a niektórzy zdecydowali się na emigrację.
Kolejna fala spekulacji na temat ewen-

tualnego wejścia Białorusi do wojny zwią-
zana była z niedawną (11 marca) wizytą
Łukaszenki w Moskwie i jego spotkaniem
z Putinem. Rosja, w obliczu strat na
froncie i ewidentnego wyczerpywania się
impetu jej sił zbrojnych, miała nalegać
na Mińsk aby ten czynnie się zaangażował.
Rozmowy białoruskiego dyktatora z ro-
syjskim prezydentem trwały 5 godzin. Na
poziomie retorycznym Łukaszenka oska-
rżył Ukrainę o przygotowywanie ataku
na Białoruś i Rosję, co miałoby uspra-
wiedliwiać rozpoczęcie przez Moskwę
wojny. Jednak w kluczowej sprawie, czyli
przyłączenia się Mińska do konfliktu, roz-
mowy te nie przyniosły, jak się wydaje,
efektu pożądanego z rosyjskiego punktu
widzenia. Przynajmniej na razie. W opinii 
Pentagonu nie zaobserwowano do tej pory
żadnych realnych przygotowań białoruskiej
armii do wzięcia udziału w wojnie na
Ukrainie po stronie Rosji, co w sytuacji,
w której od moskiewskich rozmów upły-
nęło kilka dni, jest istotnym sygnałem
świadczącym o zmianie nastawienia Miń-
ska. Tym bardziej, że o determinacji Mosk-
wy chcącej zmusić Łukaszenkę do czyn-
nego zaangażowania w konflikt świadczyć
może i to, że w dniu, kiedy zaplanowano
rozmowy w Moskwie rosyjskie lotnictwo
zaatakowało wieś położoną na terenie
Białorusi nadlatując od strony Ukrainy,
co zdaniem Kijowa miało uprawdopo-
dobniać twierdzenie o tym, że odpowie-
dzialne za atak jest lotnictwo ukraińskie,
a jego przeprowadzenie stanowić może
casus belli. 

Wydaje się jednak, że Mińsk nie ma
najmniejszej ochoty na czynne zaanga-
żowanie wojskowe po stronie Rosji i udo-
stępnienie swego obszaru, a także infra-
struktury komunikacyjnej, medycznej
i wojskowej jej siłom zbrojnym uważa za
maksymalny stopień wsparcia rosyjskiej
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https://www.israelhayom.com/2022/03/07/defections-and-resignations-in-belarusian-military-prevented-country-from-joining-ukraine-invasion/


„specjalnej operacji” na Ukrainie – jak
w oficjalnym żargonie określa się wojnę.
O takim nastawieniu świadczy też analiza
oficjalnej linii propagandy białoruskiej
i wystąpień Łukaszenki. Podkreśla ona
zarówno to, że Białoruś nie jest stroną
w wojnie i opowiada się za uregulowaniem
sporów w trybie rozmów, a nie działań
zbrojnych, a także silnie akcentuje prze-
słanie, w świetle którego Łukaszenka
uchronił swój kraj od wciągnięcia w nie-
pożądany i niepopularny konflikt. 

Dlaczego Białoruś nie angażuje się
w wojnę

Motywy Mińska są dość oczywiste. Za-
angażowanie się, zwłaszcza w obecnej
fazie konfliktu, kiedy nadzieje na blitzkrieg
zawiodły, nie może przynieść obozowi
władzy żadnych korzyści. W sytuacji utrzy-
mującego się napięcia politycznego i nadal
wysokich wskaźników poparcia dla opo-
zycji, wysłanie na Ukrainę własnych sił
zbrojnych, których niemała część to po-
borowi, gwarantuje wzrost napięcia we-
wnętrznego. 

Dotychczas Łukaszenka kontrolował
sytuację w kraju, stawiając na resorty si-
łowe, w tym armię, ale i w tym obszarze
zaangażowanie w wojnę może przynieść
jedynie straty. Pogłębiający się ferment
w wojsku i narastanie sprzeciwu społecz-
nego, jeśli białoruscy żołnierze wzięliby
udział w walce, z pewnością nie wzmocni
obozu władzy. Na Białorusi już odnoto-
wano kilka aktów dywersji, do których
przyznali się bojownicy BYPOL, organizacji
założonej przez byłych pracowników a dziś
opozycjonistów, wywodzących się z bia-
łoruskich resortów siłowych. Z oficjalnych
informacji białoruskiego MSW wynika
też, że tylko w czasie między 28 lutego
a 1 marca, przynajmniej 3 razy uszkodzono

infrastrukturę kolejową w obwodach miń-
skim, mohylewskim i homelskim, po to
aby utrudnić ruch pociągów z zaopatrze-
niem dla rosyjskich sił działających na
Ukrainie. W kolejnych dniach zatrzyma-
no co najmniej dwie osoby, które niszczyły
systemy kierowania ruchem, w tym pra-
cownika białoruskich kolei. 

W mediach pojawiły się też doniesie-
nia o sformowaniu oddziałów ukraińskiej
obrony terytorialnej walczących przeciw
Rosji, złożonych z białoruskich emigran-
tów, a przedstawiciele działającego w War-
szawie Centrum Pomocy dla Białorusinów
chcących stanąć po stronie Ukrainy in-
formowali publicznie o dużej liczbie ochot-
ników. Nie można zatem wykluczyć, że
jeśli wojna będzie się przedłużać, to ak-
tywne działania zbrojne mogą zostać prze-
niesione na teren Białorusi – i z taką
ewentualnością poważnie musi liczyć się
reżim. 

Z kolei scenariusz szybszego zakoń-
czenia konfliktu, w związku z operacyjnym
impasem, w jakim znalazły się rosyjskie
wojska, raczej też nie wróży z perspektywy
Mińska korzystnych rozwiązań. Ustępstwa
Rosji, o ile takie będą miały miejsce, mogą
oznaczać, że polityczną cenę zmuszony
też będzie płacić Łukaszenka i obóz władzy.
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https://news.zerkalo.io/cellar/11048.html


Gospodarcze skutki sankcji, które już zos-
tały ogłoszone, mogą w przypadku Biało-
rusi mającej mniejszą i słabszą gospodarkę
niż Rosja zakończyć się poważniejszym
kryzysem. Mińsk nie dysponuje też takim
rezerwami jak Moskwa. W lutym, w świetle
oficjalnych danych, inflacja na Białorusi
wyniosła 1,6% w porównaniu z poprzed-
nim miesiącem. W styczniu było to 1,5%,
co zdaniem specjalistów oznacza, że w skali
roku można spodziewać się wskaźnika
wzrostu cen na poziomie przekraczającym
20%. Ale to nie jest najczarniejszy scena-
riusz – eksperci think tanku BEROC, któ-
rzy w większości musieli emigrować na
Ukrainę, są zdania, że w tym roku raczej
należy spodziewać się 40% inflacji. Jeśli
zaś chodzi o żywność i inne artykuły kon-
sumpcyjne, to sytuacja może być jeszcze
gorsza, i to przy założeniu scenariusza
pozytywnego dla Mińska, bez kolejnych
sankcji i związanych z wojną na Ukrainie
szoków makroekonomicznych. Nawet jeśli
nie należy spodziewać się oficjalnego ban-
kructwa państwa (taki scenariusz, choć
możliwy, jest mniej prawdopodobny
w związku z faktem, że Białoruś zadłużona
jest przede wszystkim w Rosji), to per-

spektywa głębokiego kryzysu i wzrostu
niezadowolenia społecznego jest realna. 

Łukaszenka musi zatem brać pod uwa-
gę to, że pokonana Rosja nie będzie w sta-
nie, albo nie będzie chciała, przyjść mu
z pomocą jeśli zaostrzeniu ulegnie sytuacja
wewnętrzna. Rosja, która wygrywa wojnę
z Ukrainą i w efekcie wzmacnia swoją
pozycję może nie być zainteresowana
wspieraniem krnąbrnego i trudnego we
współpracy białoruskiego satrapy. Wy-
grana Rosji oznacza też utrzymanie dra-
końskich sankcji Zachodu co odbije się
na sytuacji Białorusi. Jedyną szansą, aby
wyjść z obecnej sytuacji bez większego
szwanku, wydaje się z perspektywy Mińska
powrót do tradycyjnej, choć z ograniczo-
nym polem manewru, polityki balanso-
wania. Uniknięcie zaangażowania w wojnę
na Ukrainie i rozpoczęcie odbudowywania
po cichu kontaktów z Zachodem, na wy-
padek gdyby Putin nie wygrał politycznie
tej wojny – to pierwsze posunięcia, na
które może zdecydować się Łukaszenka.
Czy pozwoli mu to utrzymać władzę? Zo-
baczymy. Tym niemniej już najwyższy
czas, aby Warszawa zaczęła myśleć „co
dalej” w kwestii przyszłości Białorusi. 
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Nic tak nie służy strategicznej spójności,
jak poczucie wspólnego zagrożenia – to
prawda dość oczywista i w historii ludz-
kości wielokrotnie weryfikowana. W od-
niesieniu do państw i społeczeństw szeroko
pojętego Zachodu ten czynnik działał
nieźle w czasach zimnej wojny, chwilowo –
i w nieco innej skali – zadziałał po zama-
chach 11 września 2001 roku. Najwyraźniej
działa i teraz, gdy putinowska Rosja spek-
takularnie zagroziła cywilizowanemu świa-
tu i jego regułom.

Kreml zresztą wyraźnie nie docenił
faktu, że ów świat się zmienia, a także
stopniowo traci cierpliwość do bandyckich
zachowań Rosjan. O ile w roku 2008
(podczas wojny z Gruzją) oraz 2014 (gdy
Moskwa anektowała Krym i zorganizowała
separatystyczne „republiki” na wschodniej
Ukrainie), skoncentrowany na robieniu
interesów z reżimem i wewnętrznie po-
dzielony Zachód mógł jeszcze przymykać
oko – to teraz miarka najwyraźniej się
przebrała. Wpłynął na to szereg czynników:
począwszy od coraz bardziej ostentacyj-
nego ingerowania Rosji w procesy wy-

borcze w wielu krajach, poprzez liczne
akty przemocy dokonywane na ich tery-
torium przez rosyjskie służby specjalne
(morderstwa polityczne, wysadzenie skła-
du amunicji w Czechach), aż po uparte
i coraz bardziej agresywne działania de-
stabilizacyjne w Afryce, na Bliskim Wscho-
dzie i nawet w Ameryce Łacińskiej. Nie
bez znaczenia było też wyraźne zarzucenie
już nawet pozorów demokracji w Rosji,
„brunatnienie” jej polityki wewnętrznej
i coraz częstsze odwołania czołowych ro-
syjskich polityków do bardzo konserwa-
tywnej retoryki, w tym ataki na środowiska
LGBT. Z jednej strony Władimir Putin
i jego drużyna stawali się dzięki temu
idolami skrajnie prawicowych grupek
w Europie (w Polsce zresztą też), ale
z drugiej (i politycznie ważniejszej) – na-
rażali się zachodniej lewicy i centrum,
a nawet sporej części środowisk centrop-
rawicowych, które też wyzbyły się już fi-
ksacji na punkcie obyczajowym, a za to
wysoko cenią „liberalne wartości” w sensie
popperowskim.

Dr wiTolD SoKAłA
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”, 
wicedyrektor Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Wojna rozpętana przez Rosję w Ukrainie jest pod wieloma względami
„proxy war” między Waszyngtonem a Pekinem. Ukaranie winnych i oka-
zanie solidarności Zachodu powinno dać do myślenia Xi Jinpingowi

Jak Putin naprawił Zachód



Zbrodnia i kara

Mimo to liderzy Zachodu długo dawali
Putinowi szansę – starali się „uczyć go,
jak jeść widelcem”, czyli przy pomocy
skomplikowanego systemu dyplomatycz-
nych oraz biznesowych kijów i marchewek
skłonić do bardziej cywilizowanej polityki.
Z grubsza, chodziło o wypracowanie kom-
promisu, w ramach którego Rosja,
owszem, nadal mogłaby zachować swe
wpływy energetyczne w Europie, zaś jej
wyżsi urzędnicy i oligarchowie – wille
w Londynie i konta w Szwajcarii, ale jed-
nak skala nielegalnych operacji Moskwy
godzących w fundamenty bezpieczeństwa
państw NATO zostałaby zminimalizowana.
Przede wszystkim, jak można sądzić, cho-
dziło jednak o to, by Kreml stopniowo
odsuwał się strategicznie od Chin – bo to
zagrożenie ze strony Państwa Środka,
mające charakter fundamentalny i ewi-
dentnie globalny, coraz bardziej spędzało
ostatnio sen z powiek przywódcom Za-
chodu (bardzo szeroko rozumianego,
a więc obejmującego nie tylko Stany Zjed-
noczone i ich sojuszników z NATO, ale
też Australię, Japonię czy Koreę Połu-
dniową). A Rosja była w tej kalkulacji
(tylko i aż) „zasobem”, który świetnie by-
łoby mieć po swojej stronie, a jeśli się nie
uda, to przynajmniej nie dopuścić, by
znalazł się w dyspozycji Pekinu. I taka,
jak już dziś wiemy, była agenda licznych
spotkań pomiędzy Putinem a czołowymi
przywódcami Zachodu, z prezydentem
USA Joe Bidenem włącznie, na przestrzeni
ostatnich kilkunastu miesięcy.

To namawianie Rosjan do racjonalnego
kompromisu, opartego na zasadzie „win-
win”, zostało błędnie odczytane jako do-
wód utrzymującej się słabości Zachodu.
Nie tylko przez władców Kremla, lecz
także przez wielu zachodnich komenta-

torów i analityków, utrzymujących, że od
Waszyngtonu po stolice unijne dominują
nastroje kapitulanckie oraz skłonność do
tradycyjnego „business as usuall” z krwa-
wymi dyktaturami, w imię świętego spo-
koju i doraźnych zysków. Wzmacniała to
rosyjska propaganda, robiona rękami
(i piórami) licznych płatnych agentów
oraz jeszcze liczniejszych „pożytecznych
idiotów”, podkopująca zaufanie zachod-
nich społeczeństw do tzw. cojones ich po-
litycznych liderów. Odniosła ona zresztą
sukces częściowy, ale i tak spektakularny:
uwierzył w nią bowiem, najwyraźniej,
sam prezydent Federacji Rosyjskiej. „Do-
rogije gaspada, dobra robota!” – chciałoby
się zakrzyknąć.

Być może ten kremlowski samozachwyt
i wiara we własne kłamstwa to jeden z po-
wodów, dla których Putin nie chciał lub
nie umiał się samoograniczyć. Skutki są
dlań opłakane: gdy 24 lutego rosyjskie
wojska uderzyły na Ukrainę, Zachód (ku
ewidentnemu zaskoczeniu Moskwy) tym
razem dotrzymał słowa – nie ograniczył
się do czczych protestów i pustych dekla-
racji, lecz uderzył w agresora kolejnymi
pakietami dotkliwych sankcji. Wsparł też
napadnięty kraj na różne inne sposoby:
od bezpośredniej pomocy humanitarnej
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i gospodarczo-finansowej, po dostawy
sprzętu wojskowego. Zapewne, choć nikt
tego nie przyzna głośno, także przez udo-
stępnienie istotnej części swych zdolności
do bardzo szeroko pojmowanej walki in-
formacyjnej, w tym do zaawansowanych
technik i narzędzi oddziaływania na glo-
balną opinię publiczną, do prowadzenia
walki w cyberprzestrzeni, a w końcu także
w zakresie rozpoznania wojskowego i za-
kłócania łączności przeciwnika. Znaczenie
tej „niewidzialnej ręki” dla przebiegu dzia-
łań zbrojnych w Ukrainie jest gigantyczne. 

Rzecz jasna, skala i intensywność a tak-
że charakter tej pomocy dla walczącej
Ukrainy są różne w przypadku różnych
krajów Zachodu – ale, tak czy owak, ich
polityczna solidarność jest uderzająca,
przynajmniej na tle całkiem niedawnych
doświadczeń. Uderzająca jest też skala
autorefleksji, która nastąpiła wśród elit
politycznych i społeczeństw wielu państw.
W Niemczech – co trudne do wyobrażenia
jeszcze miesiąc temu – odejście od nie-
sławnej „Energiewende” (nawet jeśli do-
konuje się wolniej, niż byśmy chcieli)
i prawdopodobna zgoda na całkowite za-
rzucenie planów związanych z Nord
Stream 2. W Finlandii i Szwecji – podjęcie
bardzo poważnej debaty nie tylko o za-
cieśnianiu roboczej współpracy z NATO,
ale nawet o pełnym członkostwie. W USA –
zupełnie otwarty powrót do myślenia
(i mówienia) o nowej, asertywnej polityce
zagranicznej i bezpieczeństwa, z uwzględ-
nieniem wschodniej flanki NATO. Co
prawda na przykład Francuzi wciąż trzy-
mają tradycyjny kurs ostrożnej polityki
i retoryki wobec Moskwy, ale nawet ich
minister spraw zagranicznych potrafi
przypomnieć Putinowi, że Paryż też dys-
ponuje możliwością nuklearnego odwetu,
a minister obrony – wysłać całkiem po-

ważny kontyngent wojskowy do wzmoc-
nienia m.in. Rumunii.

Proszę nie traktować tego wywodu
jako przejawu naiwności autora – oczy-
wiście, nie należy zamykać oczu na liczne
wyjątki od opisywanej zasady, ani też
wierzyć w szczere nawrócenie wielu za-
chodnich polityków. Ale generalny trend
jest oczywisty, i w dodatku dobrze zakot-
wiczony nie w chwilowych emocjach, lecz
w poważnych interesach, zidentyfikowa-
nych pod wpływem ostatnich wydarzeń.

Bez złudzeń

Po pierwsze, zachodni politycy i ich do-
radcy 24 lutego stracili ostatnie złudzenia
co do Putina i jego ekipy. Nie, nie chodzi
bynajmniej o to, że władcy Kremla są łaj-
dakami – bo to dobrze wiedziano od daw-
na. Gorszy problem polega na tym, że
okazali się łajdakami niekompetentnymi
i nieracjonalnymi: najpierw źle oszacowali
potencjał własny i przeciwników, a w efek-
cie zastosowali nieadekwatne do sytuacji
rozwiązania, potem nie potrafili w porę
skorygować samobójczego kursu. I nadal
próbują robić to, co de facto jest prze-
ciwskuteczne, tylko jeszcze bardziej. Wnio-
sek: „rozgrywka z nimi, to nie żadna po-
lityka, to wychowanie dzieci, biorąc rzecz
en masse”, chciałoby się zacytować słowa,
które Jacek Kaczmarski włożył niegdyś –
w swej balladzie o okolicznościach rozbioru
Rzeczypospolitej – w usta carskiego am-
basadora w Warszawie. Tyle, że teraz do-
tyczą liderów samej Rosji. I w związku
z tym nie będzie już żadnego dalszego
„wychowywania”, bo uczeń okazał się
skrajnie odporny na wszelkie techniki
i taktyki edukacyjne. Pozostało tylko roz-
wiązanie ostateczne: usunąć go ze szkoły,
z wilczym biletem.
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Po drugie, Zachód zapewne zrozumiał,
że nie chodzi tu tylko o samego Putina
(bo on jest najwyraźniej „skutkiem”, a nie
„przyczyną”), ani o ludzi z jego najbliższego
kręgu. Problem tkwi głębiej: w mentalności
zbiorowej Rosjan. I nie zmieni tej kon-
statacji ani uznanie dla osiągnięć rosyjskiej
sztuki, kultury i nauki, ani gigantyczny
szacunek, z jakim należy traktować od-
ważny sprzeciw wobec wojny, artykuło-
wany przez grupę osób publicznych i zwy-
kłych obywateli Federacji Rosyjskiej. Bo
to jednak i tak jest garstka, bez realnego
wpływu na realia polityczne – przynaj-
mniej w przewidywalnej przyszłości. Więk-
szość mieszkańców Federacji popiera na-
tomiast Putina i jego zbrodnicze działania,
zaś z punktu widzenia zachodniej strategii
wobec Rosji kwestią trzeciorzędną jest
dziś roztrząsanie, czy czyni to li tylko
z powodu deficytu rzetelnej informacji,
czy raczej z powodu zaczadzenia neoim-
perialną ideologią i mrzonkami o dziejowej
misji swej ojczyzny. Wniosek: Rosja
w swym dzisiejszym kształcie jest zupełnie
dysfunkcjonalnym elementem globalnej
układanki, należy więc dołożyć wszelkich
starań, żeby albo ją bardzo mocno zmienić,
albo przynajmniej osłabić tak dalece, żeby
owa dysfunkcjonalność nie miała już ża-
dnego znaczenia dla narastającej rywali-
zacji z potęga chińską.

Po trzecie, powyższe musi dokonać
się jak najszybciej i jak najbardziej kon-
sekwentnie – to kolejny punkt, co do któ-
rego elity Zachodu chyba też już nie mają
wątpliwości, a niektórzy ich przedstawi-
ciele (vide: Joe Biden) mówią o tym otwar-
cie. Bo wszelka zwłoka, niewykorzystanie
nadarzającej się okazji i koniunktury, to
danie Putinowi i jego zwolennikom szansy
na przegrupowanie, wylizanie ran, ob-
myślenie i wdrożenie skuteczniejszej stra-
tegii ataku. Ale żeby nie tylko obalić ak-

tualnego cara, lecz także zminimalizować
ewentualne poparcie dla jego hipotetycz-
nego kontynuatora, potrzebna jest ma-
ksymalna mobilizacja i koordynacja. Samo
się nie stanie. Wniosek: wszelkie różnice
i doraźne spory trzeba odłożyć na bok, to
się załatwi później. A kto próbuje działać
inaczej, tym się zajmą czujne kontrwy-
wiady, które chyba właśnie dostały od
decydentów z dawna wyczekiwane, zielone
światło.

Po czwarte: demokracja ma tę wadę,
że często-gęsto dopuszcza do kluczowych
stanowisk osoby niezbyt kompetentne.
Przy okazji ma jednak tę zaletę, że nawet
ograniczonych umysłowo polityków zmu-
sza do uwzględniania nastrojów opinii
publicznej. A ta w krajach zachodnich
(i nie tylko) jest od pewnego czasu bom-
bardowana informacjami o heroizmie
Ukraińców i bestialstwie Rosjan – z oczy-
wistym skutkiem. Żaden przytomny i cwa-
ny polityk nie wychyli się zanadto i nie
wyłamie z szeregu. Popieranie Kremla
i jego awantur stało się zdecydowanie nie
tylko niemodne, ale i potencjalnie zabójcze
wyborczo.

I po piąte (last, but not least): wojna
rozpętana przez Rosję w Ukrainie jest
pod wieloma względami „proxy war”, woj-
ną zastępczą, toczoną między liderami
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nowego świata bipolarnego, czyli USA
i Chinami. Prawdopodobnie, może też
być sprowokowanym przez Pekin „roz-
poznaniem bojem”, sondą przed plano-
wanym uderzeniem na Tajwan. W związku
z tym, przykładne ukaranie winnych tej
awantury (i okazanie solidarności między
USA a ich sojusznikami) powinno dać do
myślenia Xi Jinpingowi i jego ekipie,
a przez to kupić światu pokój. Choćby na
jakiś czas.

Szczypta pesymizmu

Żeby nie było zbyt optymistycznie: to
wszystko jest opatrzone klauzulą „na ra-
zie”. Koniunktura jest chwilowa. Wystar-
czy, żeby ktoś w Moskwie poszedł po ro-
zum do głowy, i karta może się odwrócić.
Nawet sam Putin, choć poważnie skom-
promitowany, teoretycznie wciąż ma szan-
se urwać się ze stryczka, acz już minimalne.
Jego hipotetyczny następca – znacznie
większe. Na przykład: zatrzymując dzia-
łania wojenne, na warunkach akcepto-
walnych i dla szerokiej rzeszy Rosjan,
i opinii publicznej Zachodu, a następnie
spokojnie dając „dziać się” naturalnym
procesom.

Ukraina nie jest zaludniona przez
same heroiczne anioły, więc gdy ucichną
strzały, pewnie znów dadzą o sobie znać

liczne patologie tamtejszego systemu po-
litycznego i gospodarczego, w konsek-
wencji zaś spadnie euforyczne poparcie
dla sprawy ukraińskiej za granicą. Rów-
nocześnie powróci skłonność do robienia
dealu z Rosją indywidualnie, przez różne
kraje zachodnie, a także przez różne lob-
bies, zamiast występowania wspólnym
frontem. Bez wątpienia, na rzecz takiego
scenariusza działać będą Chiny – bo w ich
interesie nie leży przecież branie sobie
na kark utrzymania bankrutującej Rosji,
lecz jej dyskretne uzależnianie, przy po-
zornym utrzymaniu w grze jako względnie
samodzielnego podmiotu. Z bardzo prak-
tycznych względów, taki rozwój wypadków
byłby na rękę także reżimowi tureckiemu.
Ale i w samej Rosji, i w państwach za-
chodnich, wielu ludzi również powitałoby
go z radością.

Tym bardziej warto przestrzegać przed
tym niebezpieczeństwem – i wskazywać,
że choć imperialny rosyjski niedźwiedź
okazał się mocno wyliniały, a jego mus-
kulatura przereklamowana, to jednak
wciąż ma szanse wrócić do formy. We
wspólnym interesie Ukrainy oraz jej na-
towskich i unijnych przyjaciół (także w ży-
wotnym interesie Polski) jest zaś dobicie
potwora, w solidarnej akcji.

Trudne i kosztowne? Tak. Ale jeśli nie
teraz, to kiedy? Łatwiej i taniej nie będzie. 
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Komentowanie procesów o tektonicznej
skali, które dzieją się na naszych oczach –
w dodatku procesów o takiej liczbie zmien-
nych i poziomów zjawisk, jak moskiewska
inwazja na Ukrainę – musi się skończyć
(a właściwie – zacząć) jednym z najbardziej
żenujących komunałów dziennikarskich,
czyli „pewne jest jedno”. 

Tak, pewne jest jedno: skala solidar-
ności obserwowanej dziś w Polsce nie ma
precedensu w najnowszej historii. Nie
chodzi o to, by przyćmić takie okresy mo-
bilizacji społecznej, jak czas po wprowa-
dzeniu stanu wojennego czy podczas „po-
wodzi stulecia”, jak uważność okazywana
sobie nawzajem w dniach po śmierci Jana
Pawła II. Tym bardziej nie wytrzymują
porównania – dziś często traktowane jako
okazja do opowiedzenia się w wojnie kul-
turowej, ale u swoich początków niemal
pozbawione „elektoratu negatywnego” –
finały WOŚP. 

Dzieją się rzeczy wielkie, których skali,
zasięgu i rozmachu, często sami zaanga-
żowani w działania pomocowe, nie jes-
teśmy w stanie ogarnąć. Czasem mignie

nam ikoniczne zdjęcie (wózki dziecięce,
pozostawione na peronie jednego z dwor-
ców tranzytowych), czasem liczby – Polacy
przyjęli pod swoje dachy kilkaset tysięcy
osób – czasem mignie gdzieś pospieszny
wpis „усім дякую” (lada miesiąc wszyscy
lepiej poznają ten język i ten alfabet, nie
trzeba więc tłumaczyć). 

Psycholodzy społeczni będą potrafili
wskazać kilka uwarunkowań takiej żarli-
wości postaw. Duże znaczenie ma łatwość
wczucia się w sytuację zaatakowanej Ukrai-
ny, uruchomienie pokładów wietrzejącej
już pamięci zbiorowej. Tak łatwo „nadpi-
sać” to, co dzieje się w Kijowie na nasze
wyobrażenia września 1939: bomby lecące
z nieba, dzieci w schronach, kolumny
uchodźców rozciągnięte na drogach. Lęk
przed Rosją (a co za tym idzie, solidarność
z jej ofiarami, być może przeczucie wspól-
noty doświadczeń) nie zdążył w III RP
zwietrzeć, a jeśli nawet, to najpóźniej od
2014 odżywał. Niewykluczone, że dzisiejsze
akty pomocy przynoszą też ulgę po patowej
sytuacji kryzysu granicznego sprzed kilku
miesięcy, kiedy świadomość, że mamy do

woJciech STANiSłAwSKi
Doktor historii, publicysta

Zacznie się od spodka po babci, stłuczonego przez Maksyma. Od bójki
psów, warczących dotąd na siebie przez drzwi. „My przyjęliśmy ich z ser-
cem, ale nasza Misia ma już sześć lat i nie da się jej wytłumaczyć, że jest
druga suczka w domu” 

Znużenie, które przyjdzie



czynienia z cyniczną grą Łukaszenki,
współistniała z poczuciem bezradności,
a często również dystansu wobec ludzi
prących na granicę pod Kuźnicą i Na-
rewką.

To jedno jest pewne, bo wszystko inne,
w tym dalszy los miliona uchodźców zależy
od wyniku najpoważniejszego w Europie
konfliktu zbrojnego od 1945 roku. Być
może wytrwałość obrońców Ukrainy, po-
lityka sankcyjna Zachodu, desperacja oli-
garchów i kalkulacje moskiewskiego apa-
ratu władzy doprowadzą do przesilenia
korzystnego dla Kijowa – chociaż nie jest
w to łatwo wierzyć w dniu, gdy rozpoczyna
się druga nań ofensywa. Nawet w takim
przypadku jednak znaczna część z miliona
przybyszów pozostanie w granicach Polski
przez miesiące, może przez lata. W przy-
padku rozwiązań niekorzystnych czy tra-
gicznych dla Ukrainy, obecność ta będzie
jeszcze liczniejsza i bardziej długotrwała. 

Kilku obserwatorów życia społecznego
już zwróciło na to uwagę, wskazując na
konsekwencje społeczne: III RP skokowo
utraci trwający od 1945 status społeczeń-
stwa niemal jednonarodowego i jedno-
wyznaniowego. Społeczność z milionem
(dwoma?) przybyszów to jeszcze nie po-
wrót do struktury narodowościowej II
RP, ale krok w tamtym kierunku. Chłodno
kalkulujący demografowie mówią o – wy-
muszonym tragedią, lecz przecież! – od-
wróceniu ujemnego przyrostu demogra-
ficznego. Gorącokrwiści giedroyciowcy
widzą oczyma duszy drugą szansę Polski,
widoki na spełnienie tego, co nie udało
się w II RP ani Piłsudskiemu, ani Józew-
skiemu: powstanie społeczeństwa neoja-
giellońskiego, złączonego nie językiem,
lecz tradycją i praktyką polityczną. 

Najbliżej mi do tych ostatnich. Ale
zarazem pamiętam czas po powodzi stu-
lecia, po pogrzebie papieża i po wspania-

łych bitwach ulicznych stanu wojennego:
czas dogasania. 

Taki czas musi nastąpić: wynika to
z rytmów kultury. Jest czas zawieszenia
reguł, uniesienia, karnawału, po którym
musi nastąpić powrót do regularnych
obrotów ziemi i świata. Wynika to i z naszej
natury, z utkania tkanki nerwowej, która
po pewnym czasie przestaje reagować na
powtarzający się bodziec: oczy muszą
mrugnąć, pamięć musi zostać zmyta gąb-
ką snu. 

Tak po prostu jest – ale poznanie tej
prawdy jest jednym z największych wstrzą-
sów w życiu, pierwszym krokiem nie
w chmurach. Pierwsze pijaństwo po piel-
grzymce. Pierwsza kłótnia po ślubie, pierw-
szy przewał w podziemnej drukarni, pierw-
szy strzał do prezydenta w Niepodległej.
To, że „nie udaje się oddzielić dokładnie
ciała od duszy”, która przychodzi „z kroplą
sadła nitką mięśni”, że „z fabryk wychodzą
niebiescy proletariusze / pod pachą niosą
niezgrabnie swe skrzydła jak skrzypce”,
bywa dla wielu traumą, z której nie pod-
niosą się nigdy: rozpadają się od niej mał-
żeństwa, a Ziukowie zostają dyktatorami. 

Ta prawda lada dzień dotknie tych,
którzy robiąc kanapki, jadąc drogą krajową
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Tak łatwo „nadpisać” to, co

dzieje się w Kijowie na nasze

wyobrażenia września 1939:

bomby lecące z nieba, dzieci

w schronach, kolumny

uchodźców rozciągnięte na
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77 do przejścia granicznego w Korczowej,
wyciągając z piwnicy wakacyjny materac,
żeby ułożyć na nim Wirę czy Julę z dziećmi,
przeżywają swoje pierwsze doświadczenie
wyzwolenia ze zwykłej kondycji ludzkiej,
może – zostawienia za sobą drugiej dekady
XXI wieku, która w Polsce okazała się
tak dręcząca: dekady zapiekania się w nie-
nawiściach dwóch obozów. 

Lada dzień, może lada tydzień przyjdzie
znużenie. Zobojętnienie. Nie mam złudzeń:
szarej farby dolewać będą media, które,
niezależnie od swych sympatii, żyją przede
wszystkim trwogą przed znudzeniem czy-
telników i pragnieniem, by podsunąć im
„coś nowego”. To coś to dziś historia
o małżeństwie, która przyjęło pod swój
dach tuzin osób. W połowie marca będzie
to musiała być inna historia. 

Zacznie się to od spodka po babci,
stłuczonego przez Maksyma. Od bójki
psów, warczących dotąd na siebie przez
podrapane pazurami z obu stron drzwi.
„My przyjęliśmy ich z sercem, ale nasza
Misia ma już sześć lat i nie da się jej wy-
tłumaczyć, że jest druga suczka w domu”.
Od kolczyków, które gdzieś znikły (znajdą
się za dwa lata za kanapą, za listwą – ale
będzie już za późno, żeby przeprosić). 

A to dopiero początek. Bo potem będzie
pierwsza scena zazdrości o Wirę, taką
krągłą w tym przyciasnym dresie. Pierwsze
sarknięcie, że mogłaby się wziąć do jakiejś
roboty, zamiast tak siedzieć i popłakiwać.
Pierwsze dziamgotanie, że nie sposób już
się załapać na robotę na kasie, bo Ukrainki
wszystko wezmą. 

Potem zaś zaczną się rzeczy naprawdę
grube. Pierwszy Sasza zostanie pobity
w szatni przez trzech szkolnych szakali.
Pierwsza Katia zaginie gdzieś w chaosie
wielkiej ewakuacji między Rzeszowem
a Katowicami (gangi łowców niewolnic
już wyruszyły na polowanie). Pierwsza

Ołesia wyda lekkomyślnie wszystkie pie-
niądze z zasiłku na Barbie dla córki i ma-
nicure żelowy dla siebie – nie, żeby na-
prawdę potrzebowała, tylko żeby zapom-
nieć na chwilę o tym osypującym się już
na głowy mostem w Irpeniu, pod którym
leżały z małą przez cztery godziny – a po-
tem będzie przez tydzień podjadała nocami
z lodówki gospodarzy jogurty i kotlety. 

Potem zaś przeciągnie się i zbudzi
Wielkie Zwierzę Platona. Wielkie Zwierzę,
które, jak chciał Cz.M., „chce słyszeć tylko
rzeczy, które są mu przyjemne. / Chce
słyszeć, że jest wspaniałe, bohaterskie,
mądre, szlachetne”. A nie słysząc tego
dość, zacznie to mówić sobie samemu
i domagać się, by powiedzieli to inni. –
Ale powiedz, Maksym, zdziwiło was to,
co? Powiedz: nie wiedzieliście, że Polacy
tacy są? Widzisz, wszystko wam daliśmy.
Wszystko. Mimo, że wy z tym Wołyniem…

To już będzie grube, te tryby myśli
będzie już smarował moskiewski towot.
Ale czy ktoś zaprzeczy, że takie słowa kie-
dyś padną? W kuchni, na papierosie wy-
palanym na rampie załadunkowej,
w osiedlowym pubie, gdzie piwo z nale-
waka kwaśne i tanie? 
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Tym bardziej, że zbudzi się przecież
i drugie Wielkie Zwierzę. Poranione, tak
strasznie poranione. I co gorsza: opusz-
czone. Z pamięcią wielkości, odwagi i ofia-
ry. Z motywem przedmurza, z rolą Leo-
nidasa na wyciągnięcie ręki. Ale na ile
starczy jej splendoru?

– Wszystko dla was poświęciliśmy.
Wszystko. A wy co? Zasiłek, spróbuj coś
kupić za ten zasiłek, ile to hroszy jest?
Wiesz, jak ja żył w Charkowie? A tu, jakiju

masz dla mene robotu? W chłodni albo
na kebabie. Sprzedaliście nas. Wszyscy. 

Jeśli nie będziemy na to przygotowani,
nie przetasujemy w myślach nadchodzą-
cych tygodni, to tak będzie. Chłopaki po-
toczą się od stołu ku drzwiom, ścierając
się jak dwa odyńce. Oliwia wywali Wirę
na klatkę schodową, razem z małą, wóz-
kiem, Barbie i niedopitym jogurtem. I do-
piero wtedy, ku radości Rosji, obudzimy
się w II Rzeczypospolitej. 
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Pod uwagę działaczom religijnym, 
politycznym i społecznym:

chrześcijańska myśl ekonomiczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

itd., itd.

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

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

JAN michAł mAłeK
Założyciel Fundacji PAFERE
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Misja

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

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

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

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

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

dialnym. 

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

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

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

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

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

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

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

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



„Nową Konfederację” tworzą

Stali Darczyńcy: Bartłomiej Kachniarz, Piotr Kubiak, Michał Macierzyński, Jerzy
Martini, „mieszkaniec Bytomia”, Jakub Stychno, Marcin Sławeta, Michał
Kocur, Remigiusz Iwuć, Piotr Ogiński, Damian Szczerbaty, Szymon Radziszewicz,
Krzysztof Szatan oraz Anonimowi Darczyńcy

Pozostali Darczyńcy: Jacek Bartosiak, Piotr Remiszewski, Piotr Woźny, Andrzej
Dobrowolski, Krzysztof Poradzisz, Marek Nowakowski, Karol Tatara oraz
Anonimowi Darczyńcy (Lista Darczyńców jest uaktualniana na początku każ-
dego miesiąca)

Zespół: Kołodyńska-Magdziarz (Sekretarz zespołu), Jarema Piekutowski, Bart-
łomiej Radziejewski (Dyrektor), Stefan Sękowski (Zastępca dyrektora, kierownik
sekcji Publicystyki), Anna Szczerbata, Paulina Raczyńska, Marcin Chruściel

Stali współpracownicy: Paweł Behrendt, Łukasz Kobeszko, Michał Lubina,
Stanisław Maksymowicz, Rafał Matyja, Anna Mieszczanek, Andrzej Mikosz,
Adam Radzimski, Marek Wojnar, Karol Zdybel, Adam Michalak, Witold Sokała,
Piotr Celiński, Patryk Gorgol, Krzysztof Sękowski

Współpracownicy: Michał Beim,  Ludwik Dorn, Błażej Duber, Stanisław Gasik,
Tomasz Geodecki,  Tomasz Grzegorz Grosse, Elżbieta Hibner, Maria Libura,
Damian Maziarz, Filip Memches, Tomasz Pichór, Radosław Piekarz, Tomasz
Pułról, Witold Repetowicz, Jan Rokita, Błażej Sajduk, Wojciech Stanisławski,
Zbigniew Stawrowski, Barbara Szewczyk, Artur Wołek, Krzysztof Wołodźko,
Roman Graczyk, Paweł Średziński, Andrzej Horubała

Grafika (okładki): Piotr Promiński

Korekta i redakcja stylistyczna: Jarema Piekutowski, Stefan Sękowski

Skład: Rafał Siwik

Wydawca: Fundacja Nowa Rzeczpospolita

Kontakt: redakcja@nowakonfederacja.pl

57

THINKZINE, nr 03(141)/2022, marzec 2022 www.nowakonfederacja.pl


	Aby Kościół przetrwał kryzys, powinien stać się mniej łacińskiZ Tomaszem Terlikowskim rozmawia Stefan Sękowski
		
	Miliardy szklanych okruchów
	Michał Nałęcz-Nieniewski	
	Dwója na sprawdzianie z Ewangelii. Watykan skompromitowany
	Tomasz Terlikowski	
	Coraz trudniejsza mowa Kościoła? Kryzys katolicyzmu w świecie internetu
	Jarema Piekutowski	
	Gdzie się podział COVID?
	dr Stanisław Maksymowicz	
	Wojna to gamechanger dla gospodarki światowej. Pięć kluczowych problemów i scenariusz dla Polski
	Aneta Zelek	
	Wojna zmienia sytuację Mińska. Czas na ponowne podjęcie kwestii białoruskiej
	Marek Budzisz	
	Jak Putin naprawił Zachód
	dr Witold Sokała	
	Znużenie, które przyjdzie
	Wojciech Stanisławski	

