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24 lutego 2022 roku świat obudził się
w nowej rzeczywistości. Od godziny 3.30
czasu polskiego rosyjskie rakiety zaczęły
ostrzeliwać ukraińskie miasta, a czołgi
przekroczyły granicę. Żeby zrozumieć rze-
czywistość i próbować pisać plany na
przyszłość, musimy najpierw pokrótce
opisać przyczyny, które pośrednio i bez-
pośrednio doprowadziły do wojny. 

To nie było szaleństwo

Inwazja Rosji na Ukrainę nie tyle spowo-
dowała, co przyspieszyła procesy tworzenia
się nowych układów geopolitycznych,
a polityka z fazy statycznej przeszła w fazę
dynamiczną, czyli okres przebudowy ukła-
dów międzynarodowych w kontekście bu-
dowy nowego świata. Rosja zaatakowała
Ukrainę nie z powodu „szaleństwa” Putina,
ale w wyniku chłodnej kalkulacji. Celem
Putina było i jest wprowadzenie Rosji do
światowego koncertu mocarstw jako rów-
norzędnego partnera dla USA, Chin, Eu-
ropy i – w niedalekiej przyszłości – Indii.
Długoterminowo Rosja ma najsłabszą po-

zycję ze wszystkich wymienionych mo-
carstw, a tendencje społeczno-ekonomicz-
ne jeszcze pogarszały jej sytuację. 50 mi-
lionów Słowian z Białorusi i Ukrainy jest
czynnikiem krytycznym dla Moskwy. Wraz
z nimi Rosja łącznie dysponowałaby po-
tencjałem prawie 200 mln ludzi. Byłoby
to bardzo istotne wzmocnienie potencjału
demograficznego i ekonomicznego. Bez
tej populacji Rosja nie ma szans na wejście
do grona światowego koncertu mocarstw. 

Po w miarę bezproblemowym opano-
waniu Białorusi Putin uznał, że otwiera
się okno strategiczne dla opanowania
całej Ukrainy. Możliwość oskrzydlenia
Kijowa z północy była „pięknym” bonusem
taktycznym. Zachód – ze słabym przy-
wództwem stetryczałego Joe Bidena –
wydawał się rozbity; wydawało się, że jak
zawsze kieruje się krótkoterminowym in-
teresem. Pogrążona w konfliktach Ukraina
(przypomnijmy tylko, że jej były prezydent
Petro Poroszenko ma ciągle postawione
zarzuty zdrady stanu) pod przywództwem
„komedianta” Zełenskiego wydawała się
państwem pozornym, które rozsypie się

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

Celem Putina jest wprowadzenie Rosji do światowego koncertu mocarstw.
Ten plan się nie powiódł. A jednak inwazja przyspieszyła tworzenie się
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od pierwszego kopnięcia. Nie pierwszy
to raz w historii okazało się jednak, że
pycha kroczy przed upadkiem, a Rosja
nie doceniła przeciwników. 

Putin nie dostrzegł, że już wiele mie-
sięcy przed wybuchem wojny demokra-
tyczna administracja zmieniła ton.
Owszem, głównym punktem odniesienia
dla polityki amerykańskiej był jest i będzie
w przyszłości Pacyfik i zagrożenie chińskie.
Amerykanie nowy konflikt zaczęli przed-
stawiać jednak jako starcie świata demo-
kratycznego ze światem autorytarnym.
Wizerunkowa porażka związana z wyco-
faniem się z Afganistanu była strategicz-
nym sukcesem polegającym na zwolnieniu
istotnych sił i zasobów bezowocnie mar-
notrawionych przez USA przez co najmniej
dekadę na walkę z terroryzmem. Bez-
problemowy sukces Rosji w tym nowym
starciu byłby pierwszym zwycięstwem au-
torytaryzmu, który istotnie osłabiłby Za-
chód, czyli pogorszył pozycje strategiczną
Stanów. Mówiąc wprost: lepiej pokazać
Chinom, na co nie mogą sobie pozwolić
w ramach tzw. „wojny zastępczej” ze słab-
szym przeciwnikiem, którym jest Rosja,
a przy okazji skonsolidować cały Zachód. 

Jak Zachód przygotował się do wojny

Nie wiem, w którym dokładnie momencie,
ale Amerykanie również dostrzegli okno
strategiczne dla istotnego osłabienia Rosji
w kontekście budowy nowego ładu świa-
towego. W ostatnich tygodniach przed
wybuchem wojny Amerykanie prawie pro-
wokowali Rosjan, absolutnie lekceważąc
ich „uzasadnione interesy bezpieczeństwa”.
W tym samym czasie prowadzili nieu-
stanne negocjacje z partnerami europej-
skimi, głównie Niemcami, ale wbrew po-
zorom – również z Francją i oczywiście
z Wielką Brytanią (w tym czasie Polska

niestety nawet nie była w obiegu infor-
macji, nie mówiąc już o poważnych ne-
gocjacjach). Również w tym czasie zaczęli
dozbrajać Ukrainę, przekazywać jej dane
wywiadowcze i ustalili specjalny tryb ko-
munikacji z Prezydentem Zełenskim. Dla
światowej opinii publicznej mieli prezent
w postaci przekazywania informacji opar-
tych na danych wywiadowczych, a zwią-
zanych ze skalą przygotowań Rosji do
otwartej inwazji. Stąd się brał, dla nie-
których nużący, serial o tym, że Rosja
gromadzi siły i już za chwilę zaatakuje.

Tą prostą metodą Amerykanie zaczęli wy-
grywać pierwszą bitwę informacyjną tej
wojny. Nie pozostawiali żadnego miejsca
na narrację rosyjską. W pierwszych dniach
wojny wielką niewiadomą dla wszystkich
pozostawała gotowość Ukraińców do walki
i śmierci dla wolności i niepodległości
ich ojczyzny. Ukraińcy już po kilku dniach
nie pozostawili wątpliwości, że są gotowi
walczyć – i to z zaskakującą jakością i za-
ciekłością. Był to ostatni brakujący element
układanki. Wtedy mogły ruszyć sankcje
i szeroka fala uzbrojenia, bo Ukraińcy
pokazali, że broń w ich rękach będzie
efektywnie służyła do walki, a nie stanie
się prostym łupem dla oddziałów rosyj-
skich. 

Po miesiącu wojny można stwierdzić,
że bez aktywnego i bezprecedensowego
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wsparcia Zachodu, głównie USA, Ukraina
tę wojnę przegrałaby już z kretesem.
Wsparcie nie polega tylko na dostawach
broni. Bez zaangażowania finansowego
Zachodu państwo ukraińskie już dawno
by upadło. Broń jest oczywiście dostar-
czana na kredyt, ale najważniejsze jest
to, że ukraiński system finansowy jest
wspierany przez MFW, Bank Światowy
i poszczególne kraje. Nawet Polska ma
w tym swój udział poprzez udostępnienie
przez NBP dwóch linii swapowych dla
Centralnego Banku Ukrainy. Państwo
ukraińskie jest w stanie w tych ciężkich
warunkach wypłacać pensje, emerytury,
a na terenach nieobjętych bezpośrednimi
działaniami wojennymi lub okupacją ban-
komaty wypłacają pieniądze. Krwioobieg
państwa i gospodarki jest w stanie działać.

Nawet największe poświęcenie i boha-
terstwo obywateli byłoby niczym w obliczu
bezwzględnego wroga, jeżeli wojsko nie
miałoby broni. Sukcesy armii ukraińskiej
nie byłyby również możliwe bez przeka-
zywania bieżących informacji wywiadow-
czych przez Amerykanów. 

Nie tylko Rosja, ale i Stany podeszły
więc do wojny ofensywnie. Polityka ame-
rykańska nie jest słaba i reaktywna, ale
ofensywna i skuteczna. Ponad miesiąc od
jej wybuchu bilans jest dla USA bardzo
korzystny. Rosja w jej efekcie już jest dłu-

goterminowo bardzo istotnie osłabiona.
Budżety zbrojeniowe państw europejskich
muszą wzrosnąć, jedność Zachodu jest
odświeżona i wszystkie strony widzą jej
wartość. Na wschodniej flance NATO
obecne są nie tylko wojska amerykańskie,
a inne kraje europejskie są również za-
angażowane w obronę. Prowadzona jest
wojna z udziałem USA, w której nie została
przelana nawet jedna kropla krwi żołnierza
amerykańskiego. W opinii publicznej na
całym świecie tryumfuje przekonanie
o wartości obrony wolnego świata i de-
mokracji przed zakusami autorytarnych
reżimów. 

Bilans strat Rosji

Rosja tę wojnę nie tylko przegrała, ale
poniosła klęskę, nawet jeżeli militarnie
odniesie jeszcze jakiś sukces. Zwycięska
operacja miała istotnie zwiększyć potencjał
Rosji i wzmocnić jej pozycję międzyna-
rodową. Innym byłym republikom so-
wieckim miała pokazać, że lepiej nie pró-
bować wychodzić z rosyjskiej strefy wpły-
wów, bo armia rosyjska czuwa. Nie ma
szans na 50 milionów zmuszonych do lo-
jalności wobec Moskwy Białorusinów
i Ukraińców. Będzie ich najwyżej 10 plus
około 5, których Rosja i tak już pozyskała
w Białorusi, Donbasie i na Krymie. Gos-
podarczo Rosja straci – w wariancie dla
niej pozytywnym – co najmniej dekadę.
Europa zmienia logistykę swojego za-
opatrzenia w gaz, ropę i węgiel. Oznacza
to, że Rosja traci istotną i najbardziej lu-
kratywną część swojego rynku surowco-
wego. Struktura logistyczna i geopolityczna
powoduje, że sprzedaż surowców kopal-
nych na innych rynkach nigdy nie będzie
dla Rosji tak opłacalna jak w Europie
(może z wyjątkiem węgla). Odwrotnie niż
Putin planował, w proces budowy nowego
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świata Rosja wchodzi radykalnie osłabiona.
Nie oznacza to, że nie ma potencjału do
odbudowy, ale straci ostatnią dekadę tak
wielkiego znaczenia ropy w gospodarce
światowej. 

Trzeba jednocześnie przyznać, że na
bieżąco Putin zachowuje spokój i liczy na
przetrzymanie najwyższej fali trudności
ekonomicznych. Absolutnie nie można
powiedzieć, że panikuje, a na razie przy
wszystkich trudnościach rosyjski system
gospodarczy zachowuje zaskakującą od-
porność i sterowność. Putin zdaje sobie
sprawę, że tak silne zerwanie procesów
gospodarczych będzie również kosztowne
dla Europy i liczy na osłabnięcie polityki
wspierania Ukrainy. Miejmy nadzieję, że
i tym razem się przeliczy.

Po kilku tygodniach intensywnej wojny
wciąż nie możemy powiedzieć nic pewnego
na temat jej wyniku. Z pewnością możemy
stwierdzić, że nie wchodzi w rachubę wa-
riant podboju całej Ukrainy i prorosyjski
rząd w Kijowie. Rosja po kilku dniach
operacji ofensywnej prowadzi terrory-
styczną wojnę na wyczerpanie i stara się
ograniczać straty własne, które i tak są
bardzo duże. Moim zdaniem nie jest prak-
tycznie możliwe zbyt długie prowadzenie
wojny na wzajemne wyniszczenie i upadek
którejś ze stron. Wszystko wygląda na to,

że Putin wraca do zmodyfikowanego planu
minimum: zajęcie Donbasu w granicach
administracyjnych wraz z szerokim pasem
łączącym Donbas z Krymem. Rosjanie
przy koncentracji siły na jednym kierunku
strategicznym są w stanie najprawdopo-
dobniej tego militarnie dokonać. Wtedy
ogłoszą nawet jednostronne „zawieszenie
broni” i wrócą do propagandy mówiącej
o tym, że zawsze byli miłośnikami pokoju.
W konsekwencji tej kolejnej fazy konfliktu
zbrojnego Ukrainie grozi ryzyko „złego
pokoju”, czyli brak jednoznacznych roz-
strzygnięć politycznych. Taki pokój po-
zostawi ropiejącą ranę i uniemożliwi
Ukrainie stabilny rozwój gospodarczy,
a przede wszystkim integrację gospodarczą
ze strukturami Zachodu, który byłby go-
towy zapłacić choćby w części za ogromne
wojenne straty materialne. Jeżeli Ukraińcy
nie pokażą zdolności do likwidacji dużych
jednostek rosyjskich, to takie rozwiązanie
jest najbardziej prawdopodobne. Pytanie
tylko, czy po tylu ofiarach Ukraińcy będą
w stanie zaakceptować wariant trwałego,
prawnie zobowiązującego uznania statusu
rosyjskiego Donbasu i Krymu. Putin z dru-
giej strony prowadzi tę wojnę, bo nie ma
innego wyjścia. Rosja straciła już za dużo
krwi, żeby mogła zakończyć wojnę bez
zdobyczy. Taki wariant oznaczałby po-
ciągnięcie Putina do odpowiedzialności,
a wiadomo co to znaczy w warunkach ro-
syjskiego autorytaryzmu. Przegrany władca
nie jest nikomu do niczego potrzebny. 

Co z Niemcami i Chinami?

Napaść Rosji na Ukrainę uruchomiła fun-
damentalne zmiany również w polityce
zachodnioeuropejskiej. Szczególnym przy-
kładem, nie tylko ze względu na skalę tej
zmiany, ale przede wszystkim ich zna-
czenie są oczywiście Niemcy. Remilitary-
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zacja Niemiec i zerwanie ze skalą uzależ-
nienia surowcowego od Rosji jest faktem.
Nie zmieni się podstawowy charakter po-
lityki niemieckiej, czyli budowanie włas-
nych projektów w skali europejskiej. Może
nas w Polsce irytować to podejście, ale
Niemcy zawsze uważają, że ich polityka
jest zgodna z podstawowym interesem
europejskim, nawet jeżeli wynika z potrzeb
wewnętrznych. Nie wiedzieć czemu po-
jawiły się w Polsce opinie, że Niemcy
zmienią swoje podejście do Energiewende.
Tymczasem w odpowiedzi na wyzwania
energetyczne Niemcy najwyżej lekko wy-
dłużą operowanie swoich elektrowni jąd-
rowych, ale w zamian przyspieszą trans-
formację w kierunku OZE, co już zresztą
ogłosili. Remilitaryzacja polityki niemiec-
kiej również jest faktem, ale oczywiście
jej pełne skutki są obarczone sporym ry-
zykiem z powodów, o których wspom-
niałem powyżej. Tak jak słusznie jesteśmy
wyczuleni na agresywną politykę rosyjską,
tak w pełni niezależna niemiecka polityka
obronna również wywołuje u nas dreszcze.
Dzisiaj patrzymy na to w kontekście agresji
rosyjskiej na wschodzie, ale raz urucho-
miony proces będzie miał wielorakie kon-
sekwencje. Tym bardziej podejście do za-
gadnienia remilitaryzacji polityki nie-
mieckiej jest dla Polski ogromnym wy-
zwaniem. 

Jeszcze jedno zagadnienie zupełnie
nieobecne w polskiej debacie wymaga
podkreślenia. Od zakończenia II wojny
światowej broń jądrowa była czynnikiem
stabilizującym i praktycznie wzmacnia-
jącym światowe bezpieczeństwo – ze
względu na siłę odstraszania. Analiza
przebiegu wojny w Ukrainie doprowadzi
do radykalnego przyspieszenia w global-
nym wyścigu nuklearnym. Bez parasola
nuklearnego Rosja nie odważyłaby się za-
atakować Ukrainy, a straszak nuklearny

jest jedynym elementem zapewniającym
jej bezpieczeństwo, który uniemożliwił
państwom NATO interwencję. W pierwszej
kolejności Chiny będą rozbudowywały
swój arsenał nuklearny w kierunku za-
pewnienia „mutual destruction” wobec
USA. Dziś Pekin dysponuje potencjałem
reakcyjnym na atak na własne terytorium,

ale nie może zapewnić starcia swojego
przeciwnika – czytaj: USA – z powierzchni
ziemi. To jest najważniejszy powód, by
Chiny nie zaatakowały Tajwanu co naj-
mniej w najbliższej dekadzie. Brak adek-
watnego parasola nuklearnego powoduje,
że ryzyko jest zbyt duże. Dla innych pań-
stw, które nie roszczą sobie pretensji do
bycia mocarstwem globalnym, doświad-
czenie Ukrainy jest wstrząsające. Pozbycie
się/brak broni nuklearnej oznacza ryzyko,
że żywotne interesy bezpieczeństwa dla
innych, czyli z definicji agresywnych pań-
stw, są nieistotne. Broń nuklearna staje
się jedną z najbardziej pożądanych gwa-
rancji bezpieczeństwa. Chyba nie trzeba
tłumaczyć, co to oznacza. 

Ukraina a sprawa polska

Dla nas polska perspektywa jest z oczy-
wistych względów najważniejsza. Po kilku
tygodniach wojny najwyższa pora żeby
spróbować ocenić, jaką rolę pełni Polska.
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W rozwoju kryzysu ukraińskiego War-
szawa nie odgrywała żadnej roli. Samo to
już mówi o jakości polityki państwa, na
granicy którego wybucha wojna. Odpo-
wiedzialnie można stwierdzić, że obecny
kryzys ukraiński zaczął się w listopadzie
2021 roku. Wtedy to Rosja zdefiniowała
swoje warunki, a w USA zapadła decyzja,
żeby im nie ulegać. W tym czasie Polska
zajmowała się grami i zabawami rucho-
wymi w odniesieniu do clearingu amba-
sadora USA w Polsce, czyli Marka Brze-
zińskiego, syna słynnego Zbigniewa i wnu-
ka Tadeusza, polskiego konsula II RP
w Montrealu. W dniu wybuchu wojny
mogliśmy zobaczyć absurdalność polityki
zagranicznej obecnego rządu w ostatnich
kilku latach. Praktycznie cały „sojusz eu-
ropejski” okazał się nieprzydatny, a wręcz
szkodliwy – z symboliczną polityką Węgier
na czele. Tak pogardzana demokratyczna
administracja prezydenta Bidena dopro-
wadziła do zjednoczenia Zachodu w walce
z Rosją i wspiera walkę Ukrainy w obronie
jej niepodległości. Jest to kolejny argument
na rzecz tezy, że polityka zagraniczna nie
może się kierować sympatiami. 

W najostrzejszej fazie kryzysu i w po-
czątkach wojny polski rząd zdecydowanie
i jednoznacznie stanął po stronie Ukrainy,
uruchamiając bezprecedensową akcję po-
mocy humanitarnej i aktywnie współtwo-
rzył największy hub logistyczny dla trans-
portu uzbrojenia. Stało się to podstawą
bardzo bliskiej operacyjnej współpracy
polsko-amerykańskiej. Przy okazji można
zdefiniować zgodną z naszym interesem
doktrynę bezpieczeństwa. Jesteśmy pew-
nym, solidnym i odpowiedzialnym człon-
kiem NATO, w naszej strefie bezpieczeń-
stwa w pierwszym szeregu wspólnej obro-
ny, ale nie przed szeregiem. Przyjęcie

ogromnej liczby uchodźców zbudowało
autentyczny i szeroko uznawany podziw
światowej opinii publicznej dla Polski
i Polaków. Jak zawsze w naszym przy-
padku pozostaje pytanie, czy będziemy
potrafili przekuć to w trwałe korzyści po-
lityczne. 

Wojna wywołana przez Rosję przyczyni
się do dalszej deglobalizacji, a wzmocnią
się regionalne układy gospodarczej i po-
lityczne. Jeżeli Polska nie zacznie wyko-
rzystywać możliwości przeskalowania swo-
ich interesów do poziomu europejskiego,
to będzie traciła na znaczeniu. Bardzo
dobrze, że została przegłosowana ustawa
o bezpieczeństwie i bardzo dobrze, że
również nasze wydatki na zbrojenia będą
rosły. Pierwszym warunkiem skutecznej
obrony są zawsze własne siły, a drugim –
efektywna polityka wobec sojuszników.
Wskutek wojny rola pozaamerykańskich
sojuszników – w tym przede wszystkim
Niemiec – wzrośnie. W kontekście wy-
datków zbrojeniowych powinniśmy jednak
wziąć głęboki oddech i dokładnie prze-
analizować przebieg wojny rosyjsko-ukra-
ińskiej. Najgorszą rzecz, którą możemy
teraz zrobić, to wydawać budżet obronny
na przygotowania do minionej wojny. Po-
jawiają się postulaty oparcia naszych sił
na szerokiej obronie terytorialnej, a bo-
haterstwo i skuteczność ukraińskich żoł-
nierzy są argumentem na rzecz tej opcji.
Na koniec chciałbym jednak podkreślić
bardzo ważną rzecz: nasza polityka obron-
na powinna zagwarantować to, że nie bę-
dziemy musieli walczyć tak jak Ukraińcy.
Nie chodzi o to, żebyśmy skutecznie wal-
czyli w obronie naszych miast. Chodzi
o to, żeby nikomu (Rosji) nie opłacało się
w ogóle myśleć o tym, że można je zaata-
kować.
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Komentując pod koniec czwartego tygo-
dnia wojny sytuację geostrategiczną w któ-
rej znalazła się Rosja, Fiodor Łukianow,
dyrektor programowy Klubu Wałdajskiego
i redaktor naczelny periodyku „Rossija
w Globalnoj Politikie”, trzeźwo zauważył,
że zmniejsza się rosyjskie pole manewru.
Łukianow miał na myśli przede wszystkim
relacje z Pekinem i fakt, że Moskwa, chcąc
myśleć o politycznym rozstrzygnięciu woj-
ny na swoją korzyść, musi zgodzić się na
rolę „junior partnera”. Dostrzegł jednak
również zmieniającą się sytuację w krajach
postsowieckich. I tu pozycja Rosji ulega
osłabieniu. Aktywizują się nowi, ambitni
gracze regionalni, silniej zaznacza się
obecność wielkich mocarstw, a wojna na
Ukrainie będzie miała dalekosiężne skutki
dla wpływów i pozycji Moskwy. 

Białoruska powściągliwość

Mimo że zdaniem ukraińskiego sztabu
generalnego nadal istnieje duże ryzyko
wejścia białoruskich sił zbrojnych do
wojny po stronie Rosji, najbliższy sojusznik

Moskwy najwyraźniej nie ma na to wielkiej
ochoty. Alaksandr Wolfowicz, sekretarz
Rady Bezpieczeństwa Białorusi, oświad-
czył, że Mińsk „nie da się wciągnąć w wojnę
na Ukrainie”, a siły zbrojne kraju są przy-
gotowane, aby bronić swej ojczyzny, ale
wyłącznie na jej obszarze, nie zaś atakując
Ukrainę. Słowa te są potwierdzeniem
ocen, w świetle których Alaksandr Łuka-
szenka, obserwując przebieg wojny ro-
syjsko-ukraińskiej, za wszelką cenę chce
uniknąć wciągnięcia w konflikt. Udostęp-
nienie Rosjanom własnych baz wojsko-
wych, infrastruktury oraz możliwości
ataku z terenu Białorusi uważa zapewne
za maksimum tego, co może zrobić. Poli-
tyce Mińska warto będzie poświęcić jeszcze
nieco uwagi, ale teraz warto podkreślić
co innego. Otóż po 11 marca, kiedy to
białoruski dyktator spotkał się w Moskwie
z Putinem, trwały starania Rosji, aby
wciągnąć Mińsk do wojny. Świadectwem
intensywności rosyjskich zabiegów jest
również to, że – jak oświadczył Jurij Seli-
westrow, białoruski minister finansów –
Moskwa po ostatnim spotkaniu Łuka-

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

Wzmocniła się pozycja negocjacyjna państw posowieckich: Kazachstanu,
Azerbejdżanu, Uzbekistanu. Najbliżsi sojusznicy Rosji, tacy jak Białoruś,
zaczynają odbudowywać swoją podmiotowość 

wojna na ukrainie zmieni relacje Rosji
z państwami postsowieckimi

https://news.zerkalo.io/economics/11491.html
https://www.ng.ru/cis/2022-03-23/5_8398_news2.html?print=Y
https://www.ng.ru/cis/2022-03-23/5_8398_news2.html?print=Y
https://zn.ua/POLITICS/verojatnost-uchastija-belarusi-v-vojne-dostatochno-vysoka-henshtab.html
http://svop.ru/main/41376/#more-41376


szenka-Putin zgodziła się odroczyć „od 5
do 6 lat” spłatę przez Mińsk zobowiązań
wobec Rosji, mimo że wcześniej rozmowy
w tej kwestii stały w miejscu. 

Sprawa udziału białoruskich sił zbroj-
nych w wojnie nie jest jeszcze ostatecznie
przesądzona, choć słowa Wolfowicza
świadczą o sile oporu wobec takiej per-
spektywy. Co więcej, w praktyce potwier-
dza się diagnoza Łukianowa, że możliwości
Moskwy ulegają w nowych realiach ogra-
niczeniu. Już obecnie Rosja, w obliczu
postawy państw tzw. bliskiej zagranicy,

została zmuszona do rewizji swej strategii
wojennej. Generał Siergiej Rudskoj, do-
wódca operacyjny rosyjskich sił zbrojnych,
niemal w tym samym czasie, w którym
wypowiedział się Wolfowicz, obwieścił
zakończenie pierwszej fazy operacji wo-
jennej i rozpoczęcie drugiego etapu, który
ma się w świetle jego słów charakteryzować
koncentrację rosyjskich wysiłków wojen-
nych na południu Ukrainy, głownie w re-
gionie Donbasu. W tej sytuacji można
zaryzykować pogląd, że korekta rosyjskiego
„planu wojny” w tym samym stopniu, co
niepowodzeniami na północnych kierun-
kach, wywołana została niechęcią Biało-
rusi, by wchodząc czynnie do działań wo-
jennych, rozszerzyć charakter konfliktu
przez otworzenie nowego frontu na Wo-

łyniu. To zaś skłania do wniosku, że sta-
nowisko państw sojuszniczych, współ-
tworzących z Rosją Organizację Układu
o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB),
wpływa zarówno na skalę, charakter jak
i przebieg wojny na Ukrainie. 

Ograniczanie Moskwy

Tym bardziej, że to nie pierwszy dowód
na tego rodzaju wpływ. 22 lutego, przed
rosyjską agresją miała miejsce rozmowa
telefoniczna między Władimirem Putinem
a prezydentem Kazachstanu Kasymem-
Żomartem Tokajewem. Jej przebieg nie
jest znany, jednak słowa Maulena Aszym-
bajewa, marszałka izby wyższej kazach-
skiego parlamentu, rzucają nieco światła
na to o czym obaj politycy rozmawiali.
Powiedział on, że „Rosja nie prosiła o po-
moc” ale w kolejnym zdaniu podniósł
kwestię „misji pokojowej” realizowanej
przez siły ODKB poza granicami kraju,
argumentując, że mandat tej organizacji,
której Kazachstan jest członkiem, nie
przewiduje zaangażowania poza obszarem
tworzących je państw. Również niezbędna
byłaby stosowna decyzja ONZ. Podobne
oświadczenie wydał zresztą kazachski
MSZ. W Rosji odebrane to zostało jako
sprzeciw wobec pierwotnego, jak można
przypuszczać, planu Moskwy, aby prze-
prowadzić na Ukrainie nie pełnowymia-
rową agresję, ale „operację pod fałszywą
flagą”, wykorzystując w tym celu ODKB. 

Te dwa przykłady reakcji krajów prze-
strzeni postsowieckiej na to co się dzieje
na Ukrainie pokazują, że ich postawa,
często lekceważona i niezauważana, wpły-
wa na politykę Moskwy, ograniczając swo-
bodę manewru i zmuszając do korekty
pierwotnych planów. Warto zatem opisać,
jak państwa wywodzące się ze Związku
Sowieckiego reagują na rosyjska agresję
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https://www.mk.ru/politics/2022/02/25/kazakhstan-otkrestilsya-ot-voennogo-konflikta-rossii-i-ukrainy.html
https://www.interfax.ru/world/823587
https://interfax.com/newsroom/top-stories/77393/?sphrase_id=82959


i jakie może ona mieć długofalowe skutki
dla obszaru „bliskiej zagranicy”.

Najbardziej aktywną politykę w tym
zakresie uprawia Azerbejdżan. Próbuje
wykorzystać dla własnych celów fakt, że
Rosja ugrzęzła na Ukrainie. Baku nie
tylko deklaruje zwiększenie dostaw su-
rowców energetycznych do chcącej dy-
wersyfikować swe źródła zaopatrzenia
Europy, ale również pozytywnie odpo-
wiada na propozycje krajów w rodzaju
Mołdawii, które do tej pory były najsilniej
uzależnione energetycznie od Rosji. Po
tym, jak pojawiły się informacje o zmniej-
szeniu rosyjskiej obecności wojskowej
w Górskim Karabachu i w Armenii, Azer-
bejdżan rozpoczął działania wojskowe,
przekraczając linię rozgraniczenia, chro-
nioną przez rosyjski kontyngent pokojowy.
Te ostatnie działania poprzedziło podpi-
sanie, w marcu, porozumienia między
Ankarą, Baku i Teheranem o budowie
połączeń komunikacyjnych przy wyko-
rzystaniu terytorium Iranu, między Azer-
bejdżanem a enklawą w Nachiczewaniu
i Turcją. Nie można wykluczać, że umowa
ta jest też zapowiedzią przegrupowania
sił w rejonie Kaukazu Południowego,
zwłaszcza w kontekście dążenia admini-
stracji amerykańskiej do osłabienia więzi
między Iranem a Rosją. Przy okazji za-
ostrzenia sytuacji w Górskim Karabachu
doszło też do swoistego „pojedynku na
oświadczenia” między rosyjskim i azerskim
resortem obrony. Obydwa ministerstwa
zarzuciły sobie łamanie zapisów rozejmu
kończącego wojnę między Azerbejdżanem
a Armenią. Azerskie ministerstwo obrony
zwróciło uwagę Rosjanom, aby nie używać
nawet określenia „Górski Karabach”, bo
w świetle oficjalnej nomenklatury do-
puszczalne nazewnictwo winno podkre-
ślać, że region ten jest „częścią Azerbej-
dżanu”. Nie ulega wątpliwości, że Moskwa

z niepokojem patrzy na perspektywę roz-
poczęcia przez Baku aktywnej operacji
wojskowej wymierzonej w Armenię. Może
ona bowiem skłaniać państwa przestrzeni
postsowieckiej, zmagające się z zamro-
żonymi konfliktami na ich terenie, do
rozpoczęcia aktywniejszej polityki zmie-
rzającej do ich rozwiązania.

Na razie zarówno władze Mołdawii,
jak i – przede wszystkim – Gruzji, upra-
wiają powściągliwą politykę, obawiając
się zarówno eskalacji napięcia na swoich
granicach, jak również borykając się z wy-
zwaniami związanymi z napływem mi-
grantów z Ukrainy. Jednak przedłużająca
się wojna rosyjsko-ukraińska w obydwu
tych państwach może doprowadzić do
zmiany ich polityki. W Gruzji – przede
wszystkim w związku z presją opozycji
i z masowymi demonstracjami z popar-
ciem dla Kijowa, ale również z informacją 
o wycofywaniu się rosyjskich oddziałów
z Osetii Płd. i Abchazji w związku z dys-
lokowaniem ich na Ukrainę. Mołdawia
zmuszona będzie w związku z nieuregu-
lowaną kwestią długu wobec Gazpromu
zrezygnować z zakupów gazu od Rosji,
a jest krajem w 100 % uzależnionym od
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https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/03/25/russia-reinforcements-georgia-ukraine/
https://www.ng.ru/cis/2022-03-24/6_8400_georgia.html
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https://www.ng.ru/cis/2022-03-21/5_8396_baku.html
https://www.dsnews.ua/world/azerbaydzhanskie-smi-rossiya-perebrasyvaet-voyska-iz-nagornogo-karabaha-video-09032022-454496
https://www.ng.ru/cis/2022-03-23/1_8398_moldova.html


tego źródła. W średniookresowej per-
spektywie oznacza to zacieśnienie związ-
ków Kiszyniowa i Bukaresztu, bo bez po-
mocy Rumunii, zarówno w zakresie ma-
gazynowania jak i dostaw gazu ziemnego
Mołdawia nie poradzi sobie z wyzwaniami. 

Między Moskwą a Waszyngtonem

Nie ulega też wątpliwości, że państwa
tzw. bliskiej zagranicy, przede wszystkim
te, które współtworzą Unię Euroazjatycką,
mają – w planach Moskwy – odegrać
ważną rolę w systemie, którego celem ma
być omijanie sankcji, nałożonych przez
Zachód na Rosję. Tego rodzaju intencje
potwierdzają pierwsze posunięcia Moskwy
po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. 17
marca Rada Unii Euroazjatyckiej przyjęła
czasowe regulacje (mają obowiązywać do
września br.), znoszące szereg barier cel-
nych, ograniczeń fitosanitarnych oraz
technicznych na handel między krajami
członkowskimi. W opinii Maksyma Re-
szetnikowa, rosyjskiego ministra gospo-
darki, wartość tego pakietu, liczonego
jako wielkość do tej pory pobieranych ceł
i opłat, wynosi co najmniej 500 mln do-
larów i ma ułatwić zaopatrywanie się
m.in. Rosji, ale również Białorusi, w towary
określane mianem „importu krytycznego”,
czyli objętego zachodnimi sankcjami. Pań-
stwa przestrzeni postsowieckiej dostrze-
gają dla siebie w związku z zaistniałą sy-
tuacją zarówno szanse, jak i zagrożenia,
co powoduje, że nie obrały jeszcze defi-
nitywnego kursu, podlegając presji za-
równo ze strony Moskwy jak i kolektyw-
nego Zachodu. Tym bardziej, że amery-
kańska dyplomacja, o czym świadczy nie-
dawna rozmowa Antony’ego Blinkena
z państwami regionu w formacie online,
próbuje przekonać je do dystansowania
się wobec Rosji i w efekcie uściślenia

barier sankcyjnych. W grę wchodzą na-
wet – co wydaje się mniej prawdopodob-
ne – amerykańskie bazy wojskowe w re-
gionie. 

Dobrym przykładem jest tutaj Uzbe-
kistan, liczący się gracz regionalny, który
wystąpił w obronie suwerenności i inte-
gralności terytorialnej Ukrainy, nie uznał
niepodległości „republik” ludowych łu-
gańskiej i donieckiej, a także wezwał do
dyplomatycznego rozstrzygania sporów,

co odczytane zostało jako pośrednie po-
tępienie rosyjskiej inwazji. W obliczu skali
powiązań jego gospodarki z rynkiem ro-
syjskim, Taszkient na razie nie ma – jak
się wydaje – zamiaru zajęcia bardziej jed-
noznacznego stanowiska. Jednak na swo-
bodę manewru Uzbekistanu wpływa za-
równo fakt, że Rosja jest jego pierwszym
partnerem handlowym, na jej terenie pra-
cuje niemal 2 mln gastarbeiterów, których
przelewy są istotną pozycją w uzbeckim
bilansie płatniczym a słabo rozwinięte
i zapóźnione gałęzie przemysłu (np. lek-
kiego) z trudem byłyby w stanie znaleźć
nowe rynki zbytu, gdyby rosyjski stał się
trudniej dostępny.

Wypowiedzi rosyjskich ekspertów ta-
kich jak Łukianow świadczą o tym, że
Moskwa przygotowuje się na scenariusz
długiej wojny, bo w tych kategoriach od-
czytywane są zachodnie sankcje. Nawet
jeśli konflikt na Ukrainie zostanie zamro-
żony, czy to w wyniku zawieszenia broni,
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czy zaprzestania intensywnych działań
wojennych, to rywalizacja Rosja-Zachód
nie skończy się. Trwać ona będzie – tego
rodzaju opinie przebijają w wypowiedziach
rosyjskich analityków – jeszcze długie
lata, a to oznacza, że szczelność systemu
sankcyjnego jest jednym z warunków zwy-
cięstwa lub przegranej Moskwy w trwa-
jącym starciu. Zmienia to pozycję państw
tzw. przestrzeni postsowieckiej, których
znaczenie rośnie i pozycja negocjacyjna
poprawia się, zarówno w rozmowach
z Rosją, jak i Stanami Zjednoczonymi,
o Chinach i Indiach nie zapominając.
Przedłużająca się rywalizacja będzie ozna-
czał też perspektywę odmrożenia kon-
fliktów w przestrzeni postsowieckiej –

nie tylko w Górskim Karabachu, ale rów-
nież w Abchazji, Naddniestrzu czy Osetii
Płd. Najbliżsi sojusznicy Rosji – tacy jak
Białoruś – zaczną krok po kroku odbu-
dowywać swoją podmiotowość i poszerzać
margines politycznej swobody. Cały system
ulegnie rozhermetyzowaniu, większą rolę
zaczną odgrywać inni gracze, dotychczas
niezainteresowani sytuacją w państwach
traktowanych przez Moskwę jako rosyjska
strefa buforowa. To zaś w dłuższej per-
spektywie gruntownie zmieni relacje Ros-
ja-przestrzeń postsowiecka, tym bardziej,
że w Biszkeku, Taszkiencie czy Mińsku
rosyjska agresja na Ukrainę spowodowała
zapalenie się wszystkich czerwonych lam-
pek. 
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Ukraina pod względem tożsamościowym
przesuwała się przez ostatnie trzydzieści
lat z wschodu na zachód. Pod względem
podstawowych wyborów cywilizacyjnych
ta zmiana była szybsza niż w aspekcie
pamięci historycznej, zaś okcydentalizacja
nie oznaczała nacjonalizacji. Do przyśpie-
szenia tych procesów doszło w 2014 roku. 

Mykoła Riabczuk mówił o podziale
na „dwie Ukrainy”: zachodnią, ukraiń-
skojęzyczną, narodową, momentami na-
cjonalistyczną i orientującą się na Europę –
oraz wschodnią, rosyjskojęzyczną, post-
sowiecką, ciążącą ku Rosji. Ten podział
oczywiście był uproszczeniem. Faktycznie
jedynie Galicja i Donbas do 2014 r. od-
grywały rolę typów idealnych odpowiednio
ukraińskiego zachodu i ukraińskiego
wschodu, zaś większość regionów znaj-
dujących się między nimi stanowiły swego
rodzaju formy przejściowe. Do tego do-
chodziły regiony posiadające swoją własną
odrębną specyfikę – jak Zakarpacie, Bu-
kowina czy Odessa. Niemniej podział
Riabczuka pomaga zrozumieć pewną zmia-
nę, która w Ukrainie na przestrzeni ostat-
nich trzydziestu lat. 

Zachód napiera na wschód

Kiedy spojrzymy na mapy wyborcze, zo-
baczymy, że w wyborach prezydenckich
mieliśmy do czynienia z powtarzalną ry-
walizacją kandydatów Ukrainy zachodniej
i wschodniej. W 1991 r. postsowiecki apa-
ratczyk Łeonid Krawczuk wygrał przeko-
nująco wybory już w pierwszej turze z wy-
nikiem 61,5%. Jego główny kontrkandydat,
wywodzący się z demokratycznej opozycji
Wiaczesław Czornowił, uzyskał 23%,
triumfując w trzech obwodach Galicji
(lwowskim, iwanofrankiwskim i tarno-
polskim). Kolejne wybory prezydenckie
odbyły się przedterminowo już po trzech
latach. Rywalem Krawczuka, który w mię-
dzyczasie zaczął pozycjonować się jako
kandydat narodowo nastrojonej Ukrainy
zachodniej, był wywodzący się z dniepro-
pietrowskiej elity postkomunistycznej
Łeonid Kuczma. Tym razem rywalizacja
była znacznie bardziej wyrównana. Kucz-
ma pokonał Krawczuka w drugiej turze
wyborów z wynikiem 52%:45%. Dotych-
czasowy prezydent odniósł jednakże zwy-
cięstwo na całej zachodniej Ukrainie.

dR MaReK woJNaR
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”, adiunkt w Instytucie
Studiów Politycznych PAN. Pisze głównie o pamięci, polityce
historycznej i nacjonalizmach w Europie Wschodniej – na Ukrainie
i nie tylko. Publikował również w „Nowej Europie Wschodniej”,
„New Eastern Europe” i na portalu Klubu Jagiellońskiego. 

„Trzecia Ukraina” zaistniała zwłaszcza w młodym pokoleniu. Mówi często
po rosyjsku, nie czci Bandery, ale orientuje się na Europę i szczerze nie-
nawidzi Putina

Między Rosją, nacjonalizmem i zachodem.
tożsamość ukrainy kształtuje się dzisiaj



Triumfował również w obwodzie kijow-
skim i w samej stolicy. 

W 2004 r. na fali pomarańczowej re-
wolucji doszło do starcia prozachodniego
Wiktora Juszczenki z kandydatem don-
baskiej oligarchii, Wiktorem Janukowy-
czem. Juszczenko wygrał w drugiej turze
z rezultatem 52%:44%, a zasięg jego po-
parcia wyraźnie przekroczył Dniepr. Kan-
dydat opozycji triumfował w obwodach
czernichowskim, sumskim, połtawskim,
czerkaskim i kirowohradzkim. Kiedy kilka
lat później Janukowycz walczył o prezy-
denturę z Julią Tymoszenko, granica mię-
dzy zachodem i wschodem kraju została
utrzymana (jedyna różnica polegała na
tym, że Janukowycz zwyciężył na Zakar-
paciu głosami lokalnych Węgrów). Po re-
wolucji godności Petro Poroszenko wygrał
już w całym kraju, a związany z Wiktorem
Janukowyczem były szef charkowskiej
administracji obwodowej Mychajło Dobkin
triumfował w zaledwie jednym okręgu
wyborczym. Chociaż Ukraina często była
postrzegana jako kraj znajdujący się mię-
dzy zachodem i wschodem, mapy wybor-
cze sugerują nieustanny napór pierwszego
na drugi. 

Orientacje: NATO, Unia Europejska,
Rosja

Również w podstawowych wyborach cy-
wilizacyjnych można zauważyć stopniowe
słabnięcie orientacji wschodniej kosztem
zachodniej. Początkowo najmniej wyraźne
było to w kwestii stosunku Ukraińców do
członkostwa w NATO. W latach 2002-
2013 r. był on wyraźnie negatywny. Przez
większość tego okresu odsetek zwolenni-
ków integracji z Paktem Północnoatlan-
tyckim nie przekraczał 20%, zaś liczba
jednoznacznych oponentów takiego wy-
boru przekraczała nawet 60%. Do rady-

kalnej zmiany doszło po rosyjskiej aneksji
Krymu i po rozpoczęciu wojny w Donbasie.
Wówczas liczba zwolenników akcesji do
NATO przewyższyła liczbę przeciwników
takiego kroku. W badaniu Kijowskiego
Instytutu Spraw Międzynarodowych
z 2021 r., proporcje między zwolennikami
i przeciwnikami wynosiły już 47,8% vs.
24,3%. W ostatnim badaniu „Rejtinh”,
realizowanym przed wojną, liczba mó-
wiących „tak” NATO sięgnęła 62%. 

Liczba obywateli Ukrainy opowiada-
jących się za członkostwem w Unii Euro-
pejskiej w okresie kadencji Wiktora Ja-
nukowycza (2010-2014) zauważalnie prze-
wyższała ilość badanych, którzy poparliby
wstąpienie Ukrainy do NATO, oscylując
w okolicach 40%, co stanowiło wynik po-
równywalny z liczbą opowiadających się
za wstąpieniem do Unii Celnej Białorusi,
Rosji i Kazachstanu. Od rewolucji godności
mamy do czynienia z wzrostem poparcia
dla wstąpienia Ukrainy do UE. W kwietniu
2014 r. w referendum taką opcję poparłoby
54% Ukraińców, w lutym 2022 r. – już
68%. 

Odwrotne były tendencje związane
z podejściem Ukraińców do Rosji. W lutym
2014 r. w trakcie trwania rewolucji god-
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ności Fundacja „Inicjatywy Demokratycz-
ne” im. Ilki Kuczeriwa przeprowadziła
szerokie badanie stosunku Ukraińców do
Rosji. Ukraińcy wówczas opowiadali się
za tym, by Ukraina i Rosja były niepo-
dległymi państwami, pozostającymi
w przyjaznych stosunkach, pozbawionymi
reżimu wizowego i celnego. Takie stano-
wisko dominowało nie tylko wśród ogółu
obywateli Ukrainy (69%), ale również
wśród zwolenników Euromajdanu (67%).
Jeszcze więcej, bo aż 78% badanych, wy-

rażało pozytywny stosunek do Rosji, co
i tak stanowiło spadek w stosunku do po-
przednich badań (w latach 2009-2010
ten wskaźnik oscylował około 90%). Po
rozpoczęciu konfliktu na wschodzie Ukrai-
ny wskaźnik ten spadł do 30% w maju
2015 r., aby w lutym 2021 r. wynieść 41%.
Dla porządku należy dodać, że w bada-
niach grupy „Rejtinh” w tym samym czasie
pozytywny stosunek wyrażało zauważalnie
mniej ankietowanych (odpowiednio 18%
w 2016 r. oraz 23% w 2021 r.). 

Stosunek do Rosjan w pewnym stopniu
przekładał się na podejście do jej przy-
wódcy. Jeszcze przed rewolucją godności

47% badanych Ukraińców odnosiło się
raczej pozytywnie do Władimira Putina
(negatywnie 40%). Po aneksji Krymu i po-
czątku konfliktu w Donbasie liczba ta
spadła do 10-15% (negatywnie 70-80%).
Dziś prawdopodobnie oscyluje wokół zera.  

Kult Stepana Bandery? 

Przesuwanie się cywilizacyjnego wyboru
Ukraińców coraz bardziej na Zachód łą-
czyło się z coraz wyraźniejszym ekspo-
nowaniem przez polityków tradycji na-
cjonalistycznej, skoncentrowanej wokół
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
i Ukraińskiej Powstańczej Armii. Działania
te koncentrowały się na honorowaniu
antysowieckiego wymiaru działalności
tych formacji przy jednoczesnym rozmy-
waniu zagadnienia ich zbrodni popełnio-
nych na Polakach na Wołyniu i w Galicji
Wschodniej. 

Gloryfikacja OUN i UPA stała się po
raz pierwszy wyraźna w drugiej połowie
kadencji Wiktora Juszczenki. Prezydent,
którego polityczna pozycja w tym czasie
uległa już zauważalnemu osłabieniu, zaczął
wykonywać gesty pod adresem nacjona-
listycznego, galicyjskiego elektoratu, czego
zwieńczeniem było przyznanie Stepanowi
Banderze tytułu „bohatera Ukrainy”
w styczniu 2010 r. Faktycznie przed re-
wolucją godności kult OUN-UPA był fe-
nomenem lokalnym, ograniczającym się
do trzech obwodów Galicji, a w mniejszym
stopniu również do dwóch obwodów Wo-
łynia (wołyński i rówieński). Dopiero po
2015 r., na fali dekomunizacji realizowanej
przez Ukraiński Instytut Pamięci Naro-
dowej pod kierownictwem Wołodymyra
Wiatrowycza, w Ukrainie centralnej zaczęły
pojawiać się pojedyncze formy upamięt-
nień odnoszące się do tradycji nacjona-
listycznej. 
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Jeszcze mniej widoczna była jakakol-
wiek „banderyzacja” na poziomie spo-
łecznym. W 2014 r. w badaniu pracowni
Rejtinh pozytywny stosunek do Bandery
deklarowało 31% badanych Ukraińców,
a negatywny – 48%. Nawet w 2018 r. po
kilku latach wojny w Donbasie Bandera
nie stał się bohaterem ogólnonarodowym
(sympatię wyrażało 36%, niechęć 34%).
Jeszcze słabiej wyglądała „banderyzacja”
w ujęciu regionalnym. O ile na zachodniej
Ukrainie z liderem OUN-B sympatyzowało
2/3 badanych, to w centrum już tylko
około 1/3, zaś na wschodzie i południu
kraju – mniej niż 1/5. A właśnie miesz-
kańców Charkowa, Chersonia czy Mariu-
pola szczególnie intensywnie próbują „de-
nazyfikować” wojska Putina. 

Jeżeli spojrzymy na inne osobliwości
ukraińskiej pamięci, robi się jeszcze cie-
kawiej. W 2013 r. w badaniu przeprowa-
dzonym przez Research & Branding Group
aż 82% Ukraińców uznało Dzień Zwycię-
stwa za wielkie święto. Kilka lat później
w ramach realizowanego przez polsko-
ukraiński zespół projektu „Kultury His-
toryczne w procesie przemian” przepro-
wadzono badania sondażowe, w których
pytano ankietowanych między innymi
o stosunek do udziału Ukraińców w Armii
Czerwonej i partyzantce sowieckiej. Po-
zytywnie oceniło ten epizod 57% badanych,
negatywnie – zaledwie 9% (dla porów-

nania działalność UPA po 1944 r. pozy-
tywnie oceniło 24%, negatywnie 29%).
Aby było jeszcze ciekawiej, we wspom-
nianym sondażu „Rejtinh” z 2018 r. więcej
pozytywnych wskazań od Bandery uzyskali
Leonid Breżniew (47%) czy jeden z his-
torycznych idoli Putina car Piotr I (43%). 

Szewczenko – tak, Stalin – nie

Te osobliwości co prawda oznaczały (ozna-
czają?), że ukraińska pamięć była (jest?)
bardziej przesunięta w kierunku wschod-
nim, niż na ogół chcieliśmy to widzieć
w Polsce. Jednak w dwóch fundamental-
nych aspektach fundamentalnie różni się
od pamięci rosyjskiej. Pierwszym z nich
jest ocena działalności Józefa Stalina
i Włodzimierza Lenina. Według badań
prowadzonych przez pracownię „Rejtinh”
w okresie od wybuchu rewolucji godności
liczba Ukraińców pozytywnie odnoszących
do dyktatora KPZR oscylowała w okolicach
20-22% (jeszcze gorsze wyniki Stalin no-
tował w sondażach Kijowskiego Instytutu
Spraw Międzynarodowych). W Rosji, wed-
ług badań Centrum Lewady, wskaźniki
pozytywnych ocen zbliżają się do 60%.
Podobne różnice obserwowaliśmy w przy-
padku architekta rewolucji październiko-
wej. W badaniach Rejtinh pozytywna oce-
na Lenina w tym samym okresie oscylo-
wała wokół 25-26%, podczas gdy w ro-
syjskich badaniach Centrum Lewady wa-
hała się między 55 a 60%. 

Drugim aspektem jest stosunek do
Hołodomoru. Upamiętnienie Wielkiego
Głodu jako ludobójstwa na narodzie ukra-
ińskim stanowiło jeden z największych
sukcesów prezydentury Juszczenki, któ-
remu udało się wokół tego symbolu zjed-
noczyć większość Ukraińców. Na prze-
strzeni następnych lat poparcie dla ludo-
bójczej interpretacji tego wydarzenia tylko
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wzrosło: o ile w marcu 2010 r. przyjmo-
wało ją 61% obywateli Ukrainy, to w lis-
topadzie 2021 już 85%. 

Hołodomor jest niewątpliwie jednym
z symboli, które łączą Ukraińców z różnych
części kraju. Ale takich symboli jest więcej.
Postaciami, które jednoczą niemal wszyst-
kich Ukraińców jest trójca ukraińskich
wieszczów: Taras Szewczenko, Iwan Fran-
ko i Łesia Ukrainka. Sporu nie ma wokół
postaci hetmana Bohdana Chmielnickiego,
przewodniczącego Ukraińskiej Centralnej
Rady Mychajła Hruszewskiego czy książąt
kijowskich. Wreszcie symbolem jedno-
czącym Ukraińców są bohaterowie Nie-
biańskiej Sotni i wojny w Donbasie. 

Ten mozaikowy obraz ukraińskiej pa-
mięci historycznej nie neguje powolnych
procesów jej okcydentalizacji. Jeszcze
przed Majdanem sympatię do Piotra I de-
klarowało 49% badanych, podczas gdy
do Bandery zaledwie 22%. Do 2018 r. te
proporcje niemal się wyrównały. Można
przypuszczać, że dziś Bandera ma już wy-
raźną przewagę. Powyższym procesom
z pewnością sprzyjał również kształt ukra-
ińskich elit, wśród których narracje na-
rodowe i nacjonalistyczne były zauważalnie
bardziej rozpowszechnione niż sowiec-
ko-nostalgiczne. Wydaje się wszakże, że
najważniejszym architektem gwałtownego
przyśpieszenia westernizacji ukraińskiej
pamięci, a do pewnego stopnia także jej
nacjonalizacji jest Władimir Putin. 

Nacjonalizacja „trzeciej Ukrainy”? 

Nie pisałem dotąd o tym, jak zwycięstwo
Wołodymyra Zełenskiego w 2019 r. wpi-
sywało się w tożsamościowy podział mię-

dzy zachodem i wschodem Ukrainy. Nie
przypadkiem. Zełenski bowiem w znacz-
nym stopniu unieważnił ten podział. Kiedy
spojrzymy na mapę poparcia z pierwszej
tury wyborów prezydenckich, zobaczymy,
że w obwodach Galicji zwycięstwo odnieśli
kandydaci reprezentujący narodowy seg-
ment elektoratu: Petro Poroszenko i Julia
Tymoszenko, podczas gdy w części Don-
basu pozostającej pod kontrolą Ukrainy
triumfował kandydat prorosyjskiej Opo-
zycyjnej Platformy Za Życie – Jurij Bojko.
Zełenski wziął resztę Ukrainy od Chmiel-
nickiego po Charków. Znany ukraiński
historyk Jarosław Hrycak stwierdził, że
o zwycięstwie Zełenskiego przesądziła
tzw. „trzecia Ukraina”, która zaistniała
zwłaszcza w młodym pokoleniu w związku
z przejściem Ukrainy od fazy industrialnej
do postindustrialnej. Ta Ukraina nie jest
ani przesadnie nacjonalistyczna, ani nie
wykazuje nostalgii za czasami sowieckimi.
Mówi często po rosyjsku, nie czci Bandery,
ale orientuje się na Europę i szczerze nie-
nawidzi Putina. 

Wydaje się, że bez zrozumienia tych
przemian nie sposób pojąć, dlaczego cy-
wilni mieszkańcy miast południowo-
wschodniej Ukrainy takich jak Chersoń,
Melitopol czy Berdiańsk wychodzą z go-
łymi rękami naprzeciw rosyjskim woj-
skom. Procesy te tłumaczą w pewnym
stopniu zaciekłość obrony Kijowa,
a zwłaszcza Charkowa. Otwarte jest pytanie
o dalszą ewolucję „trzeciej Ukrainy”. Choć
można sądzić, że jej zasadniczy proeuro-
pejski wymiar zostanie zachowany, to nie
można również wykluczyć wzrostu postaw
nacjonalistycznych, co zresztą w obecnej
sytuacji jest więcej niż zrozumiałe. 
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Niemal codziennie mamy okazję spotykać
Ukraińców i Białorusinów. Trudno przejść
ulicą dużego miasta, by nie usłyszeć roz-
mowy w obcym języku. Najczęściej ukra-
ińskim. Uchodźcy z sąsiedniego kraju za-
zwyczaj mogą liczyć na mnóstwo sympatii
i bezinteresownej pomocy. Wręcz jesteśmy
sami sobą zachwyceni, jak to skutecznie
pomagamy napadniętym przez Rosję są-
siadom. 

Na pewno wojna w Ukrainie pokazała
tę dobrą stronę polskiego społeczeństwa.
Przyjęcie w ciągu kilku tygodni ponad
2 milionów uchodźców nie ma precedensu
we współczesnej Europie. A fakt, że odbyło
się to w sposób niesłychanie sprawny,
bez destrukcji normalnego życia
i w ogromnej mierze siłami społeczeństwa
obywatelskiego powinien być tematem
solidnych badań naukowych.

Powrót do II RP

Niezauważalnie następują jednak procesy
zasadniczo zmieniające Polskę. Przez cały
okres PRL propaganda wmawiała nam,

że wielką zasługa komunistów było prze-
sunięcie Polski na zachód do granic – jak
mawiano – „piastowskich” oraz stworzenie
państwa monoetnicznego. Miał rację Mi-
łosz, pisząc w „Traktacie poetyckim”, że
„jest ONR-u spadkobiercą Partia”. Edu-
kacja, propaganda i polityka komunistów,
oczywiście na zamówienie Moskwy, po-
wtarzała starą endecką tezę o szkodliwości
mniejszości i wyższości państwa jedno-
narodowego. Tradycja jagiellońska, wie-
loetnicznej i wieloreligijnej Rzeczypospo-
litej, kształtująca przez ponad 500 lat
polską kulturę i tożsamość, została uznana
za słabość i aberrację. Tymczasem w wy-
niku napływu pracowników z Ukrainy
w ostatnich latach oraz fali uciekinierów
z Białorusi po represjach Łukaszenki
struktura etniczna i religijna Polski zaczęła
się zmieniać. A gigantyczna grupa uchodź-
cza, która napłynęła do Polski po napaści
rosyjskiej na Ukrainę, sprawiła, że z ułam-
ka procenta pod koniec XX wieku grupa
niepolskich mieszkańców Rzeczypospolitej
urosła do 7-8%.

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

Przybycie uchodźców to szansa, by powrócić do mocnej wspólnoty Mię-
dzymorza. Jednak projekt asymilacyjny musimy zastąpić integracyjnym.
Nie ma już miejsca na hasło „Polska dla Polaków”

Koniec państwa jednonarodowego.
uchodźcy jako zaczyn Nowej Rzeczypospolitej



Doświadczenie II Rzeczypospolitej,
która miała około 1/3 mniejszości naro-
dowych, wskazuje na to, że brak spójnej
polityki wobec mniejszości prowadzi nie-
uchronnie do kłopotów. Tymczasem pań-
stwo polskie od lat udaje, że nie ma pro-
blemu Ukraińców. Podobnie rzecz się ma
z najnowszą falą uchodźczą. „Za kilka ty-
godni będą wracali” – wyrwało się jedne-
mu z członków obecnego rządu. Inni liczą
po cichu, że uchodźcy wyjadą na Zachód
i problem się rozwiąże. Jeszcze inni przy-
glądają się doświadczeniom Turcji, po ci-
chu licząc na narodowa asymilację uchodź-
ców. Zasadniczo naśladujemy politykę lat
dwudziestych ubiegłego wieku, kiedy to
rządy polskie nie dopracowały się sen-
sownej polityki mniejszościowej, kolebiąc
się od ściany endeckiej asymilacji naro-
dowej do iluzji prometejskiego zwycięstwa
i budowania państw narodowych za naszą
wschodnią granicą. A na co dzień brako-
wało szkół, opieki lekarskiej i instytucji
dla mniejszości, co zaowocowało rosnącą
niechęcią niepolskich obywateli II RP
i ich podziałem na nacjonalistów i komu-
nistów pospołu dążących do osłabienia
państwa.

Mniejszość narodowa?

Oczywiście nasz dzisiejszy problem z Bia-
łorusinami i Ukraińcami jest nieporów-
nywalnie mniejszy niż w II RP. Nie tylko
dlatego, że jest ich mniej. Niektórzy ko-
mentatorzy uważają, że używanie terminu
„mniejszość narodowa” jest współcześnie
nieuzasadnione, bo imigranci zarobkowi
i uchodźcy nie zamieszkują w sposób
zwarty na swoim terytorium etnicznym,
nie mają historycznych korzeni w Polsce,
a nawet poczucia bycia wspólnotą. Nie
mogą więc, w odróżnieniu od ich odpo-
wiedników w II RP, dążyć do stworzenia

struktur autonomii lub wręcz do oderwa-
nia części terytorium państwa. 

Przypomina to trochę nieustanny spór
Polski z Niemcami, którzy nie chcą uznać
kilkumilionowej polskiej „grupy etnicznej”
za mniejszość narodową właśnie ze wzglę-
du na brak zakorzenienia historycznego
i terytorialnego. A w poufnych komenta-
rzach dodają, że – uznając status mniej-
szościowy Polaków (dający zgodnie z nie-
mieckim systemem prawnym spore przy-
wileje) – nie mieliby argumentów wobec
liczniejszej i lepiej zorganizowanej diaspory
tureckiej.

Skądinąd argument braku zakorze-
nienie historycznego w wypadku Ukra-
ińców i Białorusinów jest dość wątpliwy.
Pomimo dziesięcioleci antypolskiej pro-
pagandy sowieckiej pamięć o wspólnej
historii – choć często postrzeganej nega-
tywnie – jest wśród naszych sąsiadów
całkiem mocna.

Bez względu na to, czy nazwiemy imi-
grantów i uchodźców mniejszością, grupą
narodową, czy czymkolwiek innym – pro-
blem istnieje. Niemal co dziesiąty miesz-
kaniec Polski AD 2022 posługuje się
innym językiem ojczystym, wyznaje inną
religię i czuje związek z innym państwem
niż Polska. Na dodatek struktura najno-
wszej fali uchodźczej jest wyjątkowo spe-
cyficzna. Składają się na nią w ogromnej
większości kobiety i dzieci. Statystyki
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wskazują, że wśród przyjezdnych jest po-
nad 700 tys. osób niepełnoletnich. Nawet
bez specustawy nasz system prawny na-
kazuje włączenie tych dzieci i młodzieży
do systemu edukacji. Systemu, który z tru-
dem radził sobie z nauczaniem dzieci pol-
skich z demograficznego niżu!

Dwa miliony pracowników

Udawanie, że Białorusini i Ukraińcy wpadli
do Polski na chwilę, może doprowadzić
do katastrofy. Zarówno humanitarnej,
jak i społecznej. Obok bezprecedensowej
ofiarności obywatelskiej zaczynają coraz
częściej pojawiać się odruchy niechęci.
Bo pani w szkole, zamiast uczyć nasze
dzieci, zajmuje się piątką małych Ukra-
ińców, którzy nie w ząb nie rozumieją
polskiego i nie wiedzą, o czym jest mowa
na lekcji; bo nagle w kolejce do lekarza
pojawiły się Ukrainki; bo dziewczyny
z Ukrainy psują rynek pracy, godząc się
na niskie wynagrodzenia, itd. Jest kwestią
czasu, gdy takie postawy zaczną być spo-
łecznym problemem. A z drugiej strony
ukraińskie rodziny nie mogą bez końca
mieszkać w halach sportowych czy domach
wczasowych. Nawet tym zamożnym, którzy
płacą wygórowane ceny najmu mieszkań
lub hoteli, kiedyś skończą się pieniądze. 

To zaś tylko wierzchołek góry lodowej.
Nawet zakładając optymistycznie, że wojna
w Ukrainie się skończy, że znaczna część
przybyszów wróci do domów, to zostaną
w Polsce zarówno ci, którzy już wcześniej
przyjechali do pracy (a w zależności od
tego, kto liczył, było to od 700 tys. do 1,5
mln osób), jak i około połowa uchodźców.
Bo ich domy zburzono, bo nie maja do
czego wracać, bo znaleźli dobrą pracę
albo szkołę. Co więcej, do znacznej części
z nich przyjadą mężowie, bracia albo na-
rzeczeni, na razie zmobilizowani do woj-

ska. Do tego dojdzie rosnąca grupa Bia-
łorusinów wypędzanych z kraju przez re-
żim, a jeszcze przyjeżdżają do Polski Ros-
janie nieakceptujący totalitarnej ewolucji
putinizmu. Tak czy inaczej, głównie w du-
żych miastach będziemy mieli 2-3 miliony
nowych mieszkańców.

Z perspektywy ogólnopaństwowej po-
winniśmy nie posiadać się z radości. Jedną
z najważniejszych barier rozwojowych
Polski był przecież permanentny brak rąk
do pracy. Przedsiębiorcy powtarzali, że
potrzebują co najmniej dwóch milionów
pracowników spoza Polski. No i są. Po
wprowadzeniu programu 500+ rządowa
propaganda z dumą mówiła o wzroście
urodzeń o 7 tysięcy w skali roku. A wyda-
wanie grubych miliardów na programy
społeczne było uzasadniane powstawa-
niem luki demograficznej. A tu pstryk –
i w ciągu tygodni mamy kilkaset tysięcy
dzieci w różnym wieku. Luka demogra-
ficzna została w dużej mierze załatana.
Rolnicy i producenci żywności, ale też
firmy obuwnicze czy odzieżowe mają nagle
o dwa miliony klientów więcej. A rząd
kwituje wzrost dochodów z VAT, bo w skle-
pach pojawiło się dwa miliony nowych
klientów. 
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Integracja, nie asymilacja

Jest tylko jedno „ale”. Dla tych ludzi mu-
simy przygotować całkiem nowe państwo.
Ksenofobiczną opowieść o „Polsce dla
Polaków” dominującą w narracji publicz-
nej od dziesięcioleci należy zastąpić mądrą
polityką staro-nowego melting pot (dzię-
kuję Markowi Budziszowi za podpowiedź).

W istocie już przed wojną było skandalem,
że nie powstał ukraiński (ukraińskoję-
zyczny) teatr, że nie zastanawialiśmy się
nad stworzeniem sieci szkół i przychodni
dla Ukraińców, że żadne z wielkomiejskich
kin nie rozważało pokazów filmowych
z napisami cyrylicą. Ukraińskich pracow-
ników, płacących przecież podatki i w dużej
mierze ratujących nasze budownictwo czy
logistykę traktowaliśmy jak turystów, ma-
jąc pretensje, że nie zawsze dobrze mówią
po polsku. Krótko mówiąc, nie mieliśmy
żadnych programów integracji Ukraińców
do polskiego społeczeństwa. Powtórzę –
integracji, a nie asymilacji. Bo mam wra-
żenie, że jak dotąd jedynym pomysłem
na rozwiązanie problemu uchodźców jest
właśnie niewypowiedziany projekt asy-
milacyjny. Niech się uczą polskiego i czym
prędzej roztopią w polskim społeczeństwie.
Nie mówiąc o tym, że dla całkiem licznej
grupy nacjonalistycznych prymitywów to
oni są „nasi”, w czym wyznawcy takiego
myślenia (którzy w czasach międzywo-

jennych uznawali Białorusinów i Ukra-
ińców za „materiał etnograficzny” do spo-
lonizowania), nie różnią się od Rosjan
z Putinem na czele, także nietraktujących
Ukraińców jako odrębnego narodu.

O ile jednak można było próbować
praktyk asymilacyjnych wobec grupki
tymczasowych robotników, o tyle wobec
wielomilionowej grupy osób, za chwilę
zasilonej jeszcze przez straumatyzowanych,
lecz dumnych weteranów wojennych, taka
polityka musi doprowadzić do klęski.
Warto może zaprosić historyków epoki
międzywojnia, by spróbowali przeanali-
zować dobre i złe praktyki polityki naro-
dowościowej. Żeby odpowiedzieli, dlaczego
jedyna w miarę rozsądna próba politycznej
aktywizacji Ukraińców – tzw. eksperyment
wołyński Henryka Józewskiego – skoń-
czyła się w czasie II wojny światowej tra-
giczną rzezią Polaków. A także przeana-
lizowali rolę Kościołów i strukturę orga-
nizacji społecznych mniejszości w II RP. 

Nowe państwo i społeczeństwo

Jeżeli chcemy w rozsądny sposób pomóc
Ukrainie (i Białorusi), a jednocześnie
wzmocnić państwo polskie dzięki napły-
wowi uchodźców musimy stworzyć na
poziomie państwowym – rządowym, sa-
morządowym i NGO-sowym – spójny
program integracyjny. Najpilniejsze wy-
daje się zbudowanie systemu edukacji
dla dzieci. Bez upychania dzieci ukraiń-
skich na siłę w polskich klasach. Z jednej
strony należy wykorzystać ten semestr
na budowę klas integracyjnych przy po-
mocy tysięcy ukraińskich nauczycielek,
które uciekły ze swojego kraju. Nie tylko
po to, by je uczyć polskiego, ale by pro-
wadziły normalne lekcje po ukraińsku.
Oczywiście nauka polskiego powinna być
ważnym elementem integracji, ale dalece
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niejedynym. W każdym razie znajomość
polskiego nie może być warunkiem przy-
jęcia do pracy ukraińskich pedagogów.
Rząd powinien porozumieć się z ukraiń-
skim ministerstwem oświaty, aby dla tych
dzieci, których rodzice są zdecydowani
na powrót do ojczyzny, wprowadzić nau-
czanie hybrydowe z elementami nauki
online w swoich szkołach z Ukrainy, tam
gdzie jest to możliwe ze względu na wojnę.
Podobnie z lekarzami, każdy kto ma do-
świadczenie korzystania z pomocy me-
dycznej w obcym języku wie doskonale,
że nawet bardzo dobra znajomość języka
nie zawsze pozwala na dokładny opis do-
legliwości. Wypada więc rozważyć stwo-
rzenie ukraińskich oddziałów w niektórych
przynajmniej szpitalach lub przychod-
niach, gdzie będą leczyć lekarze (także są
ich tysiące wśród uchodźców) nie znający
polskiego. Może to oni powinni mieć pol-
skich „asystentów” wdrażających ich krok
po kroku do naszego systemu służby zdro-
wia, wypisywania recept etc. Dla milio-
nowej rzeszy uchodźców możliwość od-
wiedzenia „ukraińskiej” językowo i men-
talnie przychodni byłaby znaczącym uła-
twieniem życia. 

Kluczowe jest jednak coś, czego zu-
pełnie nie robimy: ułatwienie samoorga-
nizacji społeczności ukraińskiej. Organi-
zacje ukraińskie są organizacjami względ-
nie nielicznej mniejszości zamieszkującej
od pokoleń w Polsce. Maja więc kom-
pletnie inne cele i doświadczenia wobec
potrzeb świeżych imigrantów. Ukraińcy
mają starą tradycję samoorganizacji. Spół-
dzielczość czy skauting ukraiński w II RP
działały zdecydowanie sprawniej od swoich
polskich odpowiedników. Aby uchodźcy
się zintegrowali, muszą powstawać orga-
nizacje ukraińskich inżynierów, lekarzy,
kluby rodziców i dziesiątki innych form
organizacji życia społecznego. Jest to

szczególnie ważne, gdy nie mają oni swoich
parafii, lokalnych liderów etc. Zatomizo-
wana, zbiedniała i mająca poczucie krzyw-
dy społeczność może okazać się realnym
kłopotem i zniweczyć szanse wynikające
z imigracji do Polski masy ludzi wykształ-
conych i złaknionych spokoju, pokoju i –
last but not least – zachodniego stylu życia. 

Mam wrażenie, że błyskotliwe pomysły
w postaci obowiązku zdawania matury
z języka polskiego po polsku przez młodych
ludzi, nieznających wcale albo prawie
wcale polszczyzny i polskiej literatury,

będą się powtarzać w rożnych dziedzinach
życia. A wkrótce pojawi się grupa polity-
ków budujących swoja popularność na
konflikcie z Ukraińcami. Dla pogrobowców
myślenia endeckiego pojawi się pożądany
wróg wewnętrzny. Na dodatek wobec
związków polskiej cerkwi prawosławnej
z Rosją pojawi się najpewniej duchowień-
stwo z autokefalii kijowskiej i będziemy
mieli konflikt wewnątrz drugiego co do
wielkości Kościoła w Polsce. 

Należy oczekiwać od polskiej klasy
politycznej jak najpilniejszej, pogłębionej
refleksji nad przyszłością Polski jako kraju
wieloetnicznego. Mamy szansę, by w sensie
społecznym budować nową Rzeczpospolitą
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wielu narodów, nawiązującą do najlep-
szych tradycji polskiego Złotego Wieku.
Sukces polityki integracyjnej może również
stworzyć szansę na to, by w niedalekiej
przyszłości rozmawiać o zacieśnieniu
związków z sąsiednimi narodami i po-
wrócić do mocnej i zakorzenionej w Pro-
jekcie Europejskim wspólnoty Między-

morza. Projektu dużo bardziej naturalnego
niż wysadzone właśnie w powietrze przez
Węgrów Trójmorze. I Rzeczpospolita uro-
sła niegdyś do roli europejskiej potęgi
dzięki mądrej polityce integracji. A upadła
w dużej mierze przez niezdolność do zin-
tegrowania rodzącego się narodu ukra-
ińskiego. 
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Świat obiegła informacja, że Władimir
Putin podpisał dekret pozwalający na de-
portację w głąb kraju prawie 100 tys.
Ukraińców, uprowadzonych z ziem zaję-
tych przez wojska rosyjskie. Miejscem
docelowym ma być m.in. Kaukaz, ale
także Syberia, Daleki Wschód czy Koło
Podbiegunowe. Gdy czyta się te słowa,
ciarki przechodzą po plecach, a u Polaków
(i nie tylko, także np. mieszkańców krajów
bałtyckich) powracają wspomnienia prze-
kazywane przez kolejne pokolenia: wy-
wózki, bezimienna śmierć z dala od domu
w syberyjskich śniegach czy kazachskim
stepie. Cel wydaje się jasny – zniszczenie
ukraińskiego etnosu na wschodzie tego
kraju poprzez rozpuszczenie go w rosyj-
skich bezkresach (i zapewne także czę-
ściową fizyczną anihilację) oraz zastąpienie
go w bliżej nieokreślonej przyszłości, ży-
wiołem bardziej uległym kremlowskiej
satrapii.

Wywózki Ukraińców to kolejne z sze-
regu podłości, których dokonują Rosjanie
na Ukraińcach. Informacje o bombardo-
waniu domów mieszkalnych, masowych

mordach na ludności cywilnej, gwałtach
czy ordynarnym szabrze stały się naszym
medialnym chlebem powszednim. A jed-
nak nieustannie szokują, budzą współ-
czucie – i rozniecają poparcie dla tak ha-
niebnie krzywdzonych ludzi.

Jasność kontra ciemność

Jest z pewnością wiele powodów, dla któ-
rych Ukraina się broni, a kolektywny Za-
chód ją wspiera (w różnym natężeniu, to
prawda, ale jednak). Choć przecież, być
może, części tych zbrodni dałoby się unik-
nąć, gdyby Kijów poddał się już pierwszego
dnia, a my wielu kosztów byśmy nie po-
nieśli, gdybyśmy zostawili naszych sąsia-
dów na pastwę losu. Więc obok wielu po-
wodów – pośród których istotny jest fakt,
że Ukraina jest buforem chroniącym nas
przed Rosją, a rozrost Moskwy nie jest
w interesie USA – jest również ten, że
mamy tu do czynienia z wojną kulturową.
Jasności z ciemnością, cywilizacji z bar-
barią. Ciemnością i barbarią, od której
Ukraina ucieka ku Zachodowi – i ma na-

stefaN sęKowsKi
Zastępca Dyrektora „Nowej Konfederacji”, 
kierownik sekcji Publicysty

Po jednej stronie mamy Zachód, który chce pokoju, a po drugiej Wschód,
który chce jego karykatury w postaci bezwolnego podporządkowania się.
Zachód, który szanuje jednostkę – i Wschód, dla którego jest ona trybi-
kiem w maszynie

w ukrainie trwa wojna cywilizacji



dzieję, mimo ogromnych kosztów, wyrwać
się z jej brutalnych szponów.

Cywilizacja Zachodu nie jest święta,
choć w inny sposób niż świętą nie jest cy-
wilizacja Rosji. Ten tekst nie ma za zadanie
idealizacji Zachodu. Istnieją jednak pewne
wartości, które spajają sposób myślenia
jego ludzi. Do takiego sposobu myślenia
dążą Ukraińcy (rozumieni znowu jako
przedstawiciele pewnej kultury), i z każ-
dym dniem pokazują, że nie tylko aspirują
doń, ale także go reprezentują. Łamanie
pewnych norm nie znosi ich, a hipokryzja
jest hołdem złożonym cnocie przez wy-
stępek. Nie jest więc argumentem na
rzecz nieistnienia cywilizacji Zachodu
fakt, że realizowanie tych wartości może
być kulawe. Z pewnością jednak są to
wartości obce Rosji i tego, co od biedy
dla celów porównawczych możemy nazwać
cywilizacją rosyjską.

Zachód opiera się na podkreślaniu is-
toty Dobra, Prawdy i Piękna. Zacznijmy
od Prawdy. Agresja Rosji na Ukrainę
opiera się na wielopiętrowym kłamstwie.
Przecież tam nie wolno nawet mówić
o tym, że mamy do czynienia z jakąś
wojną. To „specjalna operacja wojskowa
ukierunkowana na denazyfikację Ukrai-

ny” – co jest kolejnym kłamstwem, bo
Ukraina nie jest nazistowska. Dzięki „ope-
racji” zapanować ma w Ukrainie „ruski
mir” – określenie iście orwellowskie. Mir
znaczy pokój. Ruski mir to pokój cmenta-
rza, w jego ramach trzeba się podporząd-
kować silniejszemu, co i tak może cię nie
uchronić przed zabójstwem, wielokrotnym
gwałtem ze strony ruskiej soldateski,
a z pewnością nie przed szabrem.

Dla bestialstwa nie ma wytłumaczenia

Dobro? W świetle różnych ujęć etycznych,
które budują współczesne zachodnie wy-
obrażenie, czym jest dobro – poza mar-
ginalnymi koncepcjami postnietzscheań-
skimi, egoistyczno-hedonistycznymi czy
ultrautylitarnymi – nie ma uzasadnienia
dla mordowania, gwałcenia i grabieży,
ani też dla wojny agresywnej w ogóle.
Dla Wschodu na pierwszy rzut oka także;
dlatego agresję trzeba było zbudować na
kłamstwie. Jednak gdy zdrapie się politurę,
okaże się, że Rosjanie, jak ich duchowi
i w dużej mierze także fizyczni przodkowie
z bezkresnych mongolskich stepów uwa-
żają, iż dobro jest wtedy, gdy pokona się
wrogów, zabiera ich dobytek, słucha płaczu
ich bliskich i gwałci ich żony i córki. Dla
Zachodu takie podejście jest nie do zaak-
ceptowania.

Nasza postawa to efekt wieloletniej
ewolucji. Najświeższym jej owocem jest
prawo międzynarodowe chroniące cywilów
podczas wojny i nasza wrażliwość, każąca
patrzeć z obrzydzeniem na każdego zbrod-
niarza, obojętnie, czy jest w mundurze,
pod krawatem, czy nie (chrześcijaństwo
każe jeszcze widzieć w nim człowieka, co
jest trudne, ale ma sens). Nie ma znacze-
nia, że prawo to bywa nieraz łamane. Gdy
dochodzi do masakry niewinnych – jak
w My Lai podczas wojny w Wietnamie –
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winni są skazywani przez sądy, a ci, którzy
powstrzymują zbrodnie (także jeśli w tym
celu łamią rozkazy lub zmuszają wyższych
rangą do wykonywania własnych poleceń)
dostają nagrody. Dlatego jesteśmy tak
zaszokowani kolejnymi masowymi gro-
bami odnajdywanymi na terenach odbi-
tych Rosjanom. Dla nich zabicie cywilów
to część operacji denazyfikacyjnej. Skoro
Ukraińcy nie chcą poddać się ruskiemu
mirowi, trzeba ich unicestwić. Oprawcom
rozdaje się ordery.

Dla nas gwałt to zbrodnia. Czterech
zwyrodnialców w amerykańskich mun-
durach, którzy w 2006 roku zgwałcili
w Al-Mahmudijja 14-letnią Irakijkę i za-
mordowali jej rodziców oraz siostrę zostało
skazanych przez sąd w USA na kary od
80 do 110 lat więzienia. Ich herszt, który
otrzymał karę bezwzględnego dożywocia,
powiesił się w celi. Gwałty na terenach
zajętych przez Rosjan są na porządku
dziennym. Wiele wskazuje na to, że –
podobnie jak przez tysiąclecia – trakto-
wane są one zarówno jako zasłużona za-
bawa dla odprężenia mundurowych jak
i jako broń stosowana do sterroryzowania
przeciwnika.

Dla nas rosyjski szaber to zwyczajna
kradzież. Ktoś powie, że w najświeższych
wojnach Zachodu nie dochodziło do niego

na skalę masową dlatego, że armie działały
na terenach o wiele uboższych. Zwyczajnie
nie opłacało się kraść. Faktem jest jednak,
że gdy już dochodziło do grabieży (np.
zabytków w Iraku) Amerykanie dążyli do
zwracania ich Irakijczykom. Poza tym
czujemy, że kradzież jest prymitywną for-
mą bogacenia się. Rosyjskie złodziejaszki,
wywożące z Ukrainy pralki, laptopy, dy-
wany i sedesy, budzą w nas nie tylko roz-
goryczenie rażącą niesprawiedliwością,
ale także głębokie poczucie zażenowania.
Współczując Ukraińcom, tracącym do-
bytek swego życia, patrzymy jednocześnie
na rosyjskich żołnierzy – i słusznie – z cy-
wilizacyjną wyższością. Jakim życiowym
przegrywem trzeba być, żeby wysyłać ro-
dzinie z wojny zagrabioną hulajnogę! Stąd
akcje przynoszenia starych sprzętów pod
rosyjską ambasadę w Londynie czy ana-
logiczny happening „Daj coś z worka dla
orka” pod warszawskim przedstawiciel-
stwem Kremla, wyszydzające rosyjską
łapczywość.

Chora rosyjska ideologia

Dla Rosjan „jednostka – zerem, jednost-
ka – bzdurą”. Dlatego tak łatwo Kremlowi
rzucić w bój niewyszkolonych młodych
chłopaków lub przenieść największych
zwyrodnialców z Buczy w miejsce naj-
cięższych walk pod Charkowem, żeby
przeżyło jak najmniej świadków zbrodni.
Człowiek jest tylko zasobem, pionkiem
do przesuwania dla władców. Tym łatwiej
też niszczyć życie milionom sąsiadów,
z czego zresztą biorą się dotychczas wy-
mienione zbrodnie, ale także przesiedlenia.
Dla rosyjskich władców przenieść sto ty-
sięcy Ukraińców za Ural to mniej niż
przesadzić drzewo, bo nie trzeba się mar-
twić, czy się przyjmą. My na Zachodzie
wiemy, że są to tragedie, jednostkowe
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i zbiorowe. Mamy świadomość, zaszcze-
pioną nam przez chrześcijaństwo i przyjętą
przez liberalizm (ale i inne doktryny po-
lityczne), że jednostka ma swoją wartość
i przyrodzone prawa. Oczywiście bywa,
że przeradza się to w wynaturzony indy-
widualizm, ale z dwojga złego lepsze to
niż traktowanie ludzi jak bydło. Zwłaszcza,
że zazwyczaj „przywódcy stada” jakoś
dziwnym trafem unikają największych
kosztów różnych działań.

Chętnie za to wciskają ludziom, że
mają się poświęcać. I Rosjanie łykają to
jak karmny gąsior gałki. Dla nich państwo
i władca (będący każdorazową inkarnacją
wiedzy o jego interesie) to jedno – i należy
mu się bezgranicznie podporządkować.
Można by temu dziwacznemu masochiz-
mowi współczuć, gdyby nie odbijał się
negatywnie na osobach trzecich. Ten pa-
tologiczny imperialistyczny patriotyzm
jest w Rosji religią zastępczą, znacznie
ważniejszą od chrześcijaństwa, będącego
– zresztą nie od dziś – tożsamościowym
totemem rosyjskiego nacjonalizmu, a nie
wiarą w Jezusa Chrystusa. Ma on swoich
bożków (Rosja rozumiana jako hipostaza,
prezydent który ma zawsze rację) i sza-
manów (Cyryl).

My na Zachodzie wiemy, że zawierza-
nie się takim religiom zastępczym to
czysta głupota. Kto wierzący,  ten wie, że
prawdziwa ojczyzna nasza jest w Niebie.
Z kolei niewierzący nie będzie poświęcał
swojego jedynego jestestwa na ołtarzu
dobra państwa, mającego zapewnić mu
ułudę transcendencji. Nie chodzi o to, że
człowiek Zachodu porzuca patriotyzm,
choć i tak bywa. Chodzi o to, że wie, że
państwo to ludzie, a nie samoistny kolos,
któremu należy składać krwawe ofiary.
Wie, też, że despotia szkodzi w dalszej
perspektywie całej wspólnocie. Władza
absolutna deprawuje absolutnie. Dlatego

w Rosjanach protestujących przeciw woj-
nie często widzimy prawdziwych patrio-
tów. Nie tylko dlatego, że nie chcą obarczać
swojego narodu krwią niewinnych, ale
także dlatego, że wielu z nich od samego
początku widziało jak bardzo krótkow-
zroczna jest polityka Putina, po której
Rosja może się długo nie podnieść. Z kolei
zaczadzeni ideologią imperialistyczną Ros-
janie widzą w opozycji robactwo, które
należy wypluć.

A Piękno? Piękno jest dzieckiem dobra.
To mówi samo za siebie. Ale jeśli to nie
wystarczy, warto wspomnieć bezpowrotnie
stracone dzieła Marii Prymaczenko, ostrze-
lany zabytkowy Sobór Zaśnięcia NMP
w Charkowie czy Teatr Dramatyczny
w Mariupolu, by odpowiedzieć sobie na
pytanie, która cywilizacja Piękna broni,
a która je niszczy.

Po jednej stronie mamy więc Zachód,
który chce pokoju, a po drugiej Wschód,
który chce jego karykatury w postaci bez-
wolnego podporządkowania się. Zachód,
który szanuje jednostkę i (często nieudol-
nie, ale jednak) stara się organizować jej
relację ze społeczeństwem dla dobra
wspólnego – i Wschód, dla którego jed-
nostka jest trybikiem w maszynie. Zachód,
który chce żyć etycznie, praworządnie
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i chroni słabszych, oraz Wschód, gdzie
rację ma silniejszy a pokonanym – biada.
I pośrodku Ukrainę, która, wywodząc się
ze Wschodu, wybrała Zachód. Chce po-
koju, bezpieczeństwa, wolności i demo-
kracji, nawet jeśli dziś jeszcze sobie idea-
lizuje te wartości, o których na Zachodzie
możemy powiedzieć, że „to skompliko-
wane”. Zazdrosny Wschód jednak nie
może tego znieść i usiłuje zmusić ją do
zmiany zdania. Robiąc to zresztą zupełnie
przeciwskutecznie – tylko utwierdzając
Ukraińców, że słusznie walczą (na śmierć
i życie!) o to, żeby nie znaleźć się pod ka-
capskim butem.

I mają rację. Tak zrekonstruowana
cywilizacja Zachodu stoi na wyższym po-
ziomie niż ta wschodnia. Ktoś powie, że
Rosjanie po prostu tak mają i nawet gdy-
byśmy chcieli ich zmienić, to nie damy
rady. Może to i prawda. Ale idee mają
swoje konsekwencje, a konsekwencją
wschodniego barbarzyństwa i samodzie-
rżawia jest nie tylko krzywda milionów
Ukraińców (a w przeszłości i innych na-
rodów, dla których Rosja była więzieniem),
ale także zacofanie samej Rosji. Ze swoimi
bogactwami mogłaby być najsilniejszym
mocarstwem globu, a nie kolosem na gli-

nianych nogach, w którym miliony pracują
w pocie czoła na fortuny Putina i garstki
jego kolesi. „Głupi ten, kto głupio robi”,
jak mawiał Forrest Gump – i nie zmieni
tego żaden wykład o unikatowej złożoności
rosyjskiej duszy.

To nie znaczy, że Zachód jest idealny.
Podobnie Ukraina. Dwukrotnie traciła
okazję na modernizację i stania się pań-
stwem z prawdziwego zdarzenia. Pierwszy
raz, po uzyskaniu niepodległości, drugi –
po Pomarańczowej Rewolucji: oba za-
kończyły się podporządkowaniem kraju
oligarchom. Jako że do trzech razy sztuka,
po Majdanie prowadzi ona mozolną pracę
nad sobą. Jak widać, wiele zostało tam
zrobione, choć jeszcze wiele pracy przed
naszymi sąsiadami. Oby im się udało,
gdy nastanie znów pokój. A Zachód? To
prawda, że syty w pewnym momencie
udał się na poobiednią drzemkę. To praw-
da, że zapomniał, że jego wartości czemuś
służą, nie tylko nieustannej dekonstrukcji.
Ale teraz się budzi i być może nauczony
przykładem Ukraińców, którzy walczą jak
lwy, by móc żyć jego wartościami – także
je na nowo doceni i ponownie zacznie
nimi żyć. Bo żyć po wschodniemu to
piekło. 
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Polska, a także inne kraje europejskie
starają się zapewnić kontynuację edu-
kacji dzieciom z Ukrainy. Czy chętnych
do pójścia do polskich szkół jest dużo?
O jakiej skali w Polsce mówimy?

Codziennie do polskich szkół i przedszkoli
trafiają kolejne dzieci z Ukrainy, które
szukają u nas schronienia przed wojną
i bombami. Te dane są aktualizowane
przez resort edukacji co kilka dni. W chwili,
kiedy rozmawiamy, mamy ponad 150 ty-
sięcy nowych uczniów. I to nie jest ko-
niec. 

W międzynarodowej Deklaracji Bez-
piecznych Szkół, którą podpisało 114
krajów z całego świata czytamy, że
państwa zobowiązują się do „poszu-
kiwania sposobów zapewnienia kon-
tynuacji edukacji w czasie zbrojnego
konfliktu, wspierania przywracania in-

stytucji edukacyjnych, jeśli mają taką
możliwość, zapewniania i wspierania
międzynarodowej współpracy i pomocy
w programach mających na celu za-
pobieganie lub odpowiadanie na ataki
na edukację”. Jeśli państwa mają moż-
liwość… Jakimi możliwościami, przede
wszystkim logistycznymi, Polska dys-
ponuje? O przeludnieniu klas mówiono
na długo przed datą 24.02.2022 r. Czy
działamy ad hoc, czy polskie szkol-
nictwo ma opracowane procedury na
wypadek wojny?

Takie procedury powinno mieć i ufam,
że ma rząd oraz odpowiednie służby. Nau-
czyciele i dyrektorzy starają się, jak mogą,
by wszystko przygotować, przystosować
i przyjąć uczniów z Ukrainy. Niestety, sa-
morządy odpowiedzialne za prowadzenie
szkół często skarżą się na brak pieniędzy
na zorganizowanie klas przygotowawczych

sławoMiR bRoNiaRz
Nauczyciel i działacz związkowy, od 1998 prezes Związku
Nauczycielstwa Polskiego. Uczestnik prac Komisji Trójstronnej,
a obecnie Rady Dialogu Społecznego. Aktywnie bierze udział
w pracach międzynarodowego ruchu związkowego: w roku 2019 r. po
raz trzeci został członkiem Zarządu Światowego Education
International (EI). Prezes ZNP jest także członkiem Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno – Społecznego (EKES).

W chwili, kiedy rozmawiamy, mamy ponad 150 tysięcy nowych uczniów.
I to nie jest koniec. Niestety, samorządy odpowiedzialne za prowadzenie
szkół często skarżą się na brak pieniędzy

Polska szkoła po rosyjskiej inwazji. trzeba
zwiększyć subwencję

ze sławomirem broniarzem 
rozmawia Marta witczak-Żydowo



i zatrudnienie nauczycieli do pracy z no-
wymi uczniami. 

Może to dobry moment, aby uruchomić
na nowo wygaszone placówki eduka-
cyjne na terenach wiejskich i w mniej-
szych miejscowościach?

Obecnie najwięcej problemów jest w du-
żych miastach, do których przyjechała
duża liczba uchodźców. Tam, w miejskich
placówkach, jeszcze przed wojną w Ukrai-
nie, klasy były już przepełnione w wyniku
likwidacji gimnazjów. 

Jaki model nauki – biorąc pod uwagę
złożoność całej sytuacji – byłby naj-
lepszy? Stworzenie klas międzykultu-
rowych lub dodatkowych klas, stwo-
rzenie oddziałów przygotowawczych,
a może zupełnie oddzielnych szkół
ukraińskich? Kto powinien decydować
o tym, w jakim modelu dzieci z Ukrainy
powinny się uczyć – czy Ministerstwo
Edukacji i Nauki powinno tworzyć takie
ramy? Duże znaczenie może mieć luka
komunikacyjna, jeżeli dzieci nie będą
znały języka polskiego.

Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem
na początek są klasy przygotowawcze,
nastawione na naukę języka, które można
organizować także w innych samorządo-
wych budynkach, np. w domach kultury.
Takie klasy wprowadzili Niemcy, którzy
w 2015 roku przyjęli około 250 tysięcy
uchodźców. Ci uczniowie najpierw uczyli
się języka niemieckiego w klasach po-
czątkowych przez okres od 6 do 8 miesięcy.
Dopiero potem mieli wspólne integracyjne
lekcje np. muzyki czy WF, a na końcu
trafiali na lekcje z niemieckojęzycznymi
uczniami. Każdy nauczyciel został tam
przeszkolony, jak pracować z obcokra-

jowcami, jak uczy języka niemieckiego
jako obcego, jak udzielać wsparcia psy-
chologicznego dzieciom z doświadczeniem
traumy. Zatrudniono też nowych nauczy-
cieli do pracy z uchodźcami. Na taki model
potrzebne są jednak pieniądze, których
polski system edukacji jak na razie nie
dostał. 

Polski rząd nie przekazał pieniędzy na
system edukacji. A czy zrobił coś, aby
w placówkach szkolnych polepszyć
sytuację kadrową, od której również
zależy komfort nauki dzieci z Ukrainy? 

Od dwóch lat brakuje nauczycieli. Szcze-
gólnie w dużych miastach w szkołach
i przedszkolach mamy zastępstwa i ciągle
poszukiwania matematyków, informaty-
ków czy nauczycieli języków obcych. Nie
można przyjąć filozofii, która teraz króluje
w MEiN: damy jeszcze więcej pracy tym,
którzy pracują w szkołach. Tak się po
prostu nie da. Już pracujący nauczyciele
są obciążeni pracą często ponad etat,
łatają dziury w szkolnych grafikach, bo
wakaty nie zostały obsadzone od września. 

Problemem są także niskie zarobki.
Teraz rząd podnosi wynagrodzenia nau-
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czycieli od maja o 4,4 proc. Tylko ta pod-
wyżka zrównuje płacę początkującego
nauczyciela z pensji minimalną w Polsce.
Po wejściu w życie tej propozycji, nau-
czycielskie pensje wzrosną od 60 do 178
zł brutto. Nauczyciel stażysta będzie za-
rabiał 3079 zł (czyli o 69 zł więcej niż wy-
nosi minimalne wynagrodzenie), a dy-
plomowany – 4224 zł (wzrost o 178 zł).
To nie rozwiąże kryzysu kadrowego, ani
nie podniesie prestiżu zawodu. 

Czy możliwe jest, aby dzieci z Ukrainy
od razu weszły w polski system? A je-
żeli nie, to czy to oznacza, że polska
szkoła będzie jedynie przystankiem
na ich drodze? Istnieje niebezpieczeń-
stwo, że powstaną luki edukacyjne,
zarówno po stronie gości, jak i gos-
podarzy.

Za naszą granicą toczy się wojna, trafiają
do nas dzieci z trudnymi doświadczeniami.
Mówi się, że są tutaj tylko na chwilę
i zaraz jadą do siebie. To zrozumiałe, że
chcą wrócić do domu. Nauka w polskiej
szkole nie jest dla nich łatwa chociażby
ze względu na barierę komunikacyjną,
bo najczęściej nie znają języka polskiego.
Poza tym nauczyciele mają obowiązek
oceniania i klasyfikowania uczniów
z Ukrainy. Takie są ramy prawne określone
przez ministra edukacji. 

Z drugiej strony, czy jako gospodarze
mamy prawa narzucać dzieciom w sfe-
rze edukacji nasz język i kulturę?
Czy nie powinniśmy stworzyć im prze-
strzeni dla zachowania odrębności kul-
turowej, językowej i religijnej? Istnieje
ryzyko, że polskie dzieci też nie odnajdą
się w tej sytuacji, prosząc rodziców
o ‘’niełączenie ich’’ z kolegami z za-
granicy.

Dużo teraz słyszymy o pozytywnym przy-
jęciu dzieci z Ukrainy w szkołach i przed-
szkolach, że np. wszyscy chcą siedzieć
z nową koleżanką czy kolegą w ławce. To
budujące. Dzieci widzą, jak w domach
pomagają rodzice, dziadkowie, rodzina
i z takim pozytywnym nastawieniem witają
też nowych uczniów w szkole. 

Pozytywne nastawienie po obydwóch
stronach może nie wystarczyć. Czy
nasze szkoły są w stanie zapewnić
wsparcie psychologiczne, którego dzie-
ci z Ukrainy mogą potrzebować? 

Nauczyciele i specjaliści bardzo po-
magają uczniom z Ukrainy, ale ten system
nie może opierać się na zrywie społecznym.
Jeszcze przed wojną ze specjalistami
w szkołach były duże problemy. To wów-
czas pojawiła się nawet społeczna inicja-
tywa pod hasłem „Psycholog/pedagog
w każdej szkole” i dążenia, aby każda
szkoła zatrudniała takich specjalistów.
Teraz potrzebujemy ich jeszcze bardziej. 

A co ze wsparciem dla ukraińskich in-
stytucji edukacji wyższej? Ukraińscy
studenci też przyjechali do Polski.
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To pytanie do osób z Rady Szkolnictwa
Wyższego i Nauki.

Skoro w tej wyjątkowej sytuacji brakuje
bieżącego rządowego wsparcia dla
sektora edukacji, może to dobry mo-
ment, aby postulować wyraźne zwięk-
szenie ogólnych nakładów na eduka-
cję – żeby też ukrócić argumenty,
że podejmowane działania odbywają
się kosztem środków, które miały trafić
na edukację polskich uczniów?

Od kilku tygodni postulujemy zwiększenie
nakładów na oświatę i wychowanie. Sub-
wencja oświatowa, czyli pieniądze na
szkoły, jakie otrzymują samorządy z bu-
dżetu państwa, naliczana jest w oparciu
o liczb uczniów uczących się we wrześniu

roku poprzedzającego. Teraz mamy nową
sytuację: do polskich szkół trafili nowi
uczniowie z Ukrainy. Zatem pilnie należy
zwiększyć subwencję oświatową na rok
2022 r., by system sprawnie działał.

W przestrzeni publicznej pojawiły się
głosy, że nowa sytuacja w sektorze
edukacji może być przyczynkiem do
relokacji innych środków z budżetu
do polskich szkół, np. tych przezna-
czonych na budowę autostrad. W kon-
tekście wojny i możliwych problemów
z dostawami żywności, może powin-
niśmy przemyśleć też wzrost podatków
i innych sposobów wzmacniania sy-
tuacji finansowej państwa?

To pytanie do przedstawicieli rządu. 
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MaRta witczaK-Żydowo
Specjalistka ds. promocji i wydarzeń w Nowej Konfederacji.
Absolwentka europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim i nauk
politycznych na Uniwersytecie w Antwerpii w ramach Erazmusa.
Na co dzień zajmuje się nowymi mediami, po godzinach zgłębia
przemiany polityczne i społeczne w Europie, ze szczególnym
uwzględnieniem krajów Beneluksu. Z III sektorem związana od 2014 r.
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Od początku inwazji 24 lutego, gros uwagi
użytkowników serwisów śledzących ruch
lotniczy na świecie koncentruje się na
polskiej przestrzeni powietrznej. Przede
wszystkim na podejściach do lotniska
Rzeszów-Jasionka, które stało się naj-
ważniejszym (przynajmniej pośród pub-
licznie znanych) węzłem logistycznym
transferu sprzętu wojskowego dla bro-
niącej się Ukrainy. Woofers, jeden z wia-
rygodnych użytkowników Twittera, zaj-
mujących się OSINT-em (białym wywia-
dem, pozyskiwaniem informacji z ogól-
nodostępnych źródeł – przyp. red.), in-
formuje o kolejnych samolotach trans-
portowych, kierujących się na rzeszowskie
lotnisko jako o wiozących „goodies” dla
ukraińskich żołnierzy.

Broń płynie zewsząd

W atmosferze rosnącego napięcia, gene-
rowanego przez koncentrację rosyjskich
wojsk nad ukraińskimi granicami, i bez-
precedensowe amerykańskie działania in-
formacyjne, dosłownie do ostatniej chwili

do Ukrainy przylatywały kolejne samoloty
transportowe z bronią przeciwpancerną,
przeciwlotniczą, strzelecką, amunicją i in-
nym ekwipunkiem. 23 lutego o godz.
19.23 minister obrony Ukrainy, Ołeksij
Reznikow, opublikował tweeta ze zdjęciami
skrzyń z rakietami Stinger, dostarczonymi
przez Łotwę. Tego samego dnia do Kijowa
dotarł także transport z Kanady. W ciągu
kilkunastu poprzedzających inwazję dni,
sprzęt dostarczały Polska, Litwa, Wielka
Brytania i Stany Zjednoczone. Już dzień
po rosyjskim ataku, prezydent Joe Biden
ogłosił pierwszy „wojenny” pakiet wsparcia. 

Wokół pomocy wojskowej dla Ukrainy
pojawiają się kontrowersje, dyskusje, po-
lityczne spory i zaciekłe kłótnie w prze-
strzeni mediów społecznościowych. Szcze-
gólnie gorące dyskusje wzbudza postawa
Niemiec, które cały czas kluczą w sprawie
dostaw sprzętu ciężkiego. Krytyka rządu
niemieckiego w tej sprawie jest niejako
uzupełnieniem generalnej kontestacji jego
zachowania wobec rosyjskiej napaści na
Ukrainę. Ukazuje to problemy polityczne
(występujące nie tylko w przypadku Nie-

toMasz GaJewsKi
Politolog, doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowy
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; analityk w Fundacji
Po.Int; specjalizuje się w studiach nad wpływem nowoczesnych
technologii oraz zmian klimatu na system międzynarodowy i globalne
środowisko bezpieczeństwa

Mimo braku pełnej jednomyślności, mimo oskarżeń i publicznych utar-
czek, wsparcie militarne do Ukrainy płynie z wielu krajów. Przedstawiamy
jej przegląd

Świeże dostawy sprzętu lądują w Rzeszowie.
Jak świat pomaga walczącej ukrainie



miec). Jeśli jednak oddzieli się tego typu
kwestie od skali i zakresu pomocy woj-
skowej i potraktuje je całościowo jako
wysiłek Zachodu, ukazuje się obraz zde-
cydowanych działań. Przed wojną ostrze-
gano rosyjskiego autokratę, że koszty in-
wazji będą wysokie. Trudno zaprzeczyć,
że takie właśnie są. Precyzyjnie komuni-
kowany jest także typ wysyłanego Ukrainie
sprzętu  – sekretarz generalny NATO, Jens
Stoltenberg wyjaśnił tę sprawę stwier-
dzając, że w obliczu rosyjskiej inwazji,
każda przekazana Ukrainie broń jest bro-
nią defensywna.

Od sprzętu lekkiego do ciężkiego

W procesie militarnego wspierania bro-
niącej się Ukrainy możliwe jest wskazanie
cezury. Na pierwszym etapie walk, który
zakończył się odwrotem wojsk rosyjskich
spod Kijowa i przegrupowaniem w kie-
runku wschodnim, Ukraina otrzymywała
przede wszystkim wsparcie w lekkiej broni
przeciwpancernej i przeciwlotniczej. Na
bieżąco dostarczano także broń strzelecką
różnego typu, środki ochrony balistycznej,
radiostacje, mundury, hełmy, lekkie drony,
pojazdy różnego typu, racje żywnościowe.
Odpowiadało to charakterowi walk. Ukra-
ińcy polegali na małych, mobilnych od-
działach – regularnych, specjalnych oraz
terytorialnych – które zakłócały działanie
sił rosyjskich na różne sposoby. Naturalnie
nie były to jedyne działania, ponieważ
równolegle – co rzadziej widać było na
krótkich, dynamicznych i efektownych
klipach w mediach społecznościowych –
działały regularne jednostki pancerne
i zmechanizowane. 

Kiedy Rosjanie dokonali przegrupo-
wania i rozpoczęła się bitwa o Donbas,
zaczęto działać w kierunku wyposażenia
ukraińskiego wojska w sprzęt ciężki, taki

jak czołgi i systemy artyleryjskie. Dostar-
czane są także śmigłowce bojowe. Sprzęt
ten jest niezbędny w manewrowej walce
z siłami rosyjskimi, które będą próbowały
okrążyć ukraińskie jednostki i rozbić je
lub zmusić do odwrotu i oddania terenu. 

Dostawy sprzętu lotniczego stanowią
niejako odrębny, obecny na obu etapach
walk i w obu formatach pomocy militarnej
temat. Casus polskich myśliwców Mig-
29 jest symbolem obecnego jeszcze braku
zdecydowania i ambiwalencji Zachodu
(lub braku skutecznego sposobu działania).
Wsparcie ukraińskiego lotnictwa nie jest
jednak sprawą zamkniętą – USA dostar-
czają części do samolotów (rzecznik Pen-
tagonu, John Kirby, mówił nawet o całych
sprawnych samolotach, ale zostało to
oczywiście bardzo szybko zdementowane),
dzięki którym możliwe były niezbędne
naprawy i przynajmniej częściowe od-
twarzanie gotowości bojowej.

Osobną kategorią militarnego wsparcia
walczącej Ukrainy jest pomoc wywiadow-
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cza i budowanie świadomości sytuacyjnej.
Równie istotne są działania w cyberprzest-
rzeni, w ramach których państwa wspie-
rające Ukrainę (przede wszystkim Stany
Zjednoczone, ale także Unia Europejska)
pomagają chronić elementy infrastruktury
krytycznej, znacząco oddziałując na tra-
jektorię sytuacji wojennej w Ukrainie. 

Analiza struktury i zakresu pomocy
militarnej dla Ukrainy jest trudna, co
wiąże się z niedostatkiem informacji. Do-
stawy sprzętu do strefy intensywnych
działań wojennych nie są regularnym woj-
skowym procesem logistycznym. Co wię-
cej, natura tego procesu jest z definicji
owiana mgłą tajemnicy. Państwa przeka-
zujące sprzęt przestają komunikować
szczegóły dostaw, z czym trudno dysku-
tować.

Państw, które wysłały jakikolwiek
sprzęt wojskowy do Ukrainy, jest 36.
Wśród nich dominują państwa NATO.
Większość nich – oprócz Wielkiej Brytanii,
Stanów Zjednoczonych, Kanady, Norwegii,
Turcji i Macedonii Północnej – to jedno-
cześnie członkowie Unii Europejskiej.
W zbiorze tym są także państwa spoza
NATO będące członkami Unii Europej-

skiej: Austria, Irlandia, Finlandia i Szwecja.
W pomoc wojskową Ukrainie zaangażo-
wane są także kraje pozaeuropejskie. Są
to Australia, Nowa Zelandia, Japonia,
Korea Południowa oraz – od niedawna –
Izrael. Zasadniczą cechą łączącą wymie-
nione powyżej państwa jest ich przyna-
leżność do sieci sojuszy tworzonych przez
Stany Zjednoczone oraz funkcjonowanie
w szeroko rozumianej przestrzeni demo-
kratycznej. Pomocy udzielają także NATO
oraz Unia Europejska jako takie. 

Ze wschodu i północy Europy

Skala i zakres wsparcia wojskowego dla
Ukrainy są oczywiście uzależnione od po-
tencjału i możliwości poszczególnych pań-
stw. Istotną zmienną są polityczne i gos-
podarcze interesy (których kompleks de-
finiuje politykę Niemiec, słusznie podda-
waną surowej krytyce). Kluczowy jest
geograficzny lub mentalny dystans od
wydarzeń na Ukrainie. Elementem wspól-
nym pomagających są też negatywne do-
świadczenie historyczne w relacjach z Ros-
ją, będące najsilniejszym sterownikiem
zdecydowanych działań, podjętych przez
Polskę, Litwę, Łotwę oraz Estonię. Ra-
cjonalnie skalkulowane obawy przed agre-
sywną Rosją nakazują innym państwom
tej części Europy (za wyjątkiem Węgier
oraz Bułgarii – jedynych państw NATO,
które nie dostarczają środków wojskowych
Ukrainie) podjęcie zdecydowanych kroków. 

Charakter i zakres pomocy państw
tego regionu jest dobrze znany. Obejmuje
środki przeciwlotnicze (od lekkich po do-
starczone przez Słowację systemy S-300
i przeciwpancerne i (w tym uchodzące za
pewnego rodzaju symbole obrony Ukrainy:
amerykański ręczny przeciwpancerny po-
cisk kierowany – FGM-148 Javelin oraz
polski przenośny przeciwlotniczy zestaw
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rakietowy Piorun). W ostatnim czasie po-
jawiają się informacje o transferach po-
radzieckich czołgów T-72, różnych gene-
racji bojowych wozów piechoty oraz sys-
temów artyleryjskich.

Podobna mobilizacja ma miejsce w Eu-
ropie Północnej, gdzie Finlandia i Szwe-
cja – kluczowe z punktu widzenia stanu
europejskiej równowagi geostrategicznej
państwa – nie tylko wysyłają Ukrainie
sprzęt wojskowy, ale rozważają zgłoszenie
akcesu do NATO. Finlandia przekazała
2,5 tys. karabinków szturmowych oraz
1,5 tys. sztuk lekkiej broni przeciwpan-
cernej. Szwecja z kolei wysłała imponujące
10 tyś. granatników przeciwpancernych
AT4. Obecni członkowie NATO i UE –
Norwegia i Dania – poza lekkim, nie-
śmiercionośnym sprzętem, dostarczyły
do tej pory prawie 7 tys. sztuk broni prze-
ciwpancernej różnego typu.

Południe i „stare NATO”

Co ciekawe, w pomocy wojskowej dla
Ukrainy niemały udział biorą państwa
europejskiego Południa. Hiszpania, która
znajduje się na przeciwległym „biegunie”
kontynentu, przekazała ponad 1300 gra-
natników przeciwpancernych Instalaza
C-90, lekką broń strzelecką oraz amunicję.
Włochy dostarczają podobnie skonstruo-
wane pakiety (moździerze, rakiety Stinger,
kierowane pociski przeciwpancerne, broń
strzelecką różnego typu). Bardziej ogra-
niczone jest wsparcie ze strony Portugalii,
choć także obejmuje broń śmiercionośną. 

Pomocy udzieliła także Grecja. Turcja
w geograficznym kontekście stanowi osob-
liwy przypadek – jej wkład jest z punktu
widzenia działań ukraińskiego wojska
krytyczny, oraz – podobnie jak w przy-
padku Javelinów oraz Piorunów – sym-
boliczny. Mowa oczywiście od dronach

typu Bayraktar TB2 (ich druga partia
miała zostać dostarczona Ukrainie na po-
czątku marca).

Sprzęt wojskowy różnego typu płynie
także bałkańskie. Dostarczają go stosun-
kowo młode państwa członkowskie NATO
i/lub UE – Albania, Chorwacja, Macedonia
Północna i Słowenia.

„Stare” państwa NATO i UE z zachod-
niej części Europy także nie pozostają
bierne. Belgia i Niderlandy przekazały
różnorodny sprzęt od nieśmiercionośnego
przez broń strzelecką różnego kalibru,
pociski przeciwpancerne i przeciwlotnicze
aż po radary rozpoznania artyleryjskiego
AN/TPQ-36. Co więcej, niderlandzki rząd
zadecydował o transferze samobieżnych
haubicoarmat PzH 2000. Śmiercionośny
sprzęt przekazał Ukrainie także Luksem-
burg, który wsparł jej żołnierzy setką ręcz-
nych wyrzutni przeciwpancernych poci-
sków kierowanych NLAW. 

Bierność Berlina, bluza Macrona

Oddzielnego komentarza wymagają przy-
padki Niemiec i Francji. Berlin, mimo
sygnalizowanego zwrotu w swojej polityce
wobec Rosji, definiowanej przez historię
i (w większym stopniu) twarde interesy
gospodarcze, zachowuje co najmniej dwu-
znacznie, a niektóre enuncjacje najważ-
niejszych polityków niemieckich oraz in-
telektualistów są wręcz skandaliczne. De-
klaracje o chęci dostarczenia ciężkiego
sprzętu współistnieją z komunikatami
o koncentrowaniu się na koordynacji dzia-
łań z NATO i UE, ochronie własnych ar-
senałów i dostarczaniu takiego wyposa-
żenia, które może być natychmiast wy-
korzystane. 

Nie oznacza to jednak, że Niemcy nie
wsparły w żaden sposób Ukrainy. Prze-
kazano m.in.: 2,5 tys. pocisków przeciw-
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lotniczych (Stinger i Strzała), granatniki
przeciwpancerne (Panzerfaust 3 i Mata-
dor), karabiny, amunicję i miny. Ostat-
niemu argumentowi trudno odmówić
racji. Trudno jednak także nie powiązać
niemieckiej ambiwalencji w sprawie do-
staw broni z miękką polityką wobec Rosji,
kontrastującej z bardziej zdecydowaną
reakcją pozostałych sojuszników. 

Działania Francji z kolei kojarzą się
przede wszystkim z marsowym obliczem
prezydenta Emmanuela Macrona, który
z kilkudniowym zarostem i w bluzie z wy-
szytą oznaką jednej z francuskich jedno-
stek specjalnych, fotografuje się w oka-
załych pomieszczeniach Pałacu Elizej-
skiego (w przerwach pomiędzy telefonami
do Władimira Putina). Nie jest to oczy-
wiście obrazem oddającym całości fran-
cuskiej polityki. Paryż przekazuje bardzo
skąpe informacje w sprawie rozmiaru
i zakresu wsparcia. Z dostępnych danych
wynika, że przekazano m.in. wyrzutnie
przeciwpancerne Milan i Javelin, prze-
ciwlotnicze Mistral, systemy optoelektro-

niczne i amunicję. W ostatnich dniach
zadecydowano, że dostarczone zostaną
samobieżne armato-haubice 155 mm Cae-
sar. Istotnym, choć nieeksponowanym
w publicznych komunikatach elementem
francuskiego wsparcia jest pomoc wywia-
dowcza w postaci m.in. dostępu do sys-
temów rozpoznania satelitarnego (CSO,
Helios 2, Pleiades). Wsparcie francuskie
jest utrzymywane w tajemnicy, ale już
dostępne publicznie dane na jego temat
pozwalają stwierdzić, że jest ono znaczące. 

Waszyngton i jego sojusznicy

W przeglądzie struktury pomocy wojsko-
wej dla Ukrainy nie należy pomijać także
symbolicznego, wsparcia ze strony neu-
tralnych państw UE – Austrii oraz Irlandii,
które przekazały sprzęt nieśmiercionośny. 

Europejskim liderem wsparcia dla
ukraińskiego wojska jest Wielka Brytania.
Obejmuje ono m.in. „tysiące” wyrzutni
przeciwpancernych NLAW i Javelin, prze-
ciwlotniczych Starstreak, przeciwokręto-
wych oraz różne typy pojazdów opance-
rzonych. Co więcej, Londyn dostarcza
Ukrainie taże wsparcie w postaci operu-
jących w polskiej przestrzeni powietrznej
samolotów RC-135 Rivet Joint (rozpoz-
nanie obrazowe i elektroniczne) oraz róż-
nego rodzaju pomoc wywiadowczą. 

Poza Europą w wysiłek pomocy woj-
skowej dla Ukrainy włączyły się Korea
Południowa oraz Japonia, które przekazują
Ukrainie nieśmiercionośny sprzęt woj-
skowy. Do tego grona dołączył – po prawie
dwóch miesiącach – Izrael, który zdecy-
dował się przekazać kamizelki kulood-
porne oraz hełmy. 

Katalog wspierających Ukrainę państw
zamykają Australia i Nowa Zelandia. Rząd
w Canberze przekazał nieokreślone, śmier-
cionośne wyposażenie (potwierdzono kilka
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tysięcy karabinów Steyr), a także m.in.
systemy radarowe, kołowe transportery
typu MRAP (Mine Resistant Ambush Pro-
tected) i materiały medyczne. Nowa Ze-
landia z kolei dostarczyła kamizelki, hełmy
oraz przekazała Wielkiej Brytanii środki
finansowe na zakup broni i amunicji. Sfi-
nansowała dostęp do komercyjnych sa-
telitów dla ukraińskiego wywiadu. No-
wozelandzki samolot C-130 z załogą bierze
udział w operacjach logistycznych.

Wszystkie opisane wyżej państwa –
jak już wspomniałem – łączy przynależ-
ność do szeroko rozumianego świata de-
mokratycznego, którego liderem w dal-
szym ciągu są Stany Zjednoczone. To
właśnie Waszyngton wziął na siebie ciężar
przywództwa w wielopłaszczyznowym
wsparciu Ukrainy. Ameryka jest nadal
mocarstwem europejskim, a zarysowany
przez prezydenta Bidena podział świata
na demokratyczny i autorytarny został
potwierdzony przez agresję i bestialstwo
Rosji. 

USA dostarczają ukraińskiemu wojsku
całe spektrum śmiercionośnego i nie-
śmiercionośnego sprzętu. Dysponują glo-

balnym systemem logistycznym, na któ-
rym opiera się cała operacja transferu
wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Wy-
mienienie choćby części typów przekazy-
wanych Ukrainie materiałów zasługiwa-
łaby na odrębny tekst. By zachować zwięz-
łość, można wymienić m.in. haubice i po-
ciski artyleryjskie, drony i systemy prze-
ciwdronowe, wyrzutnie przeciwlotnicze
i przeciwpancerne, śmigłowce i wozy bo-
jowe. W ciągu ostatniego roku budżeto-
wego, przekazano łącznie sprzęt warty 3
miliardy dolarów (wydatkowanie przy-
spieszyło skokowo po inwazji). Należy
także podkreślić znaczenie wsparcia wy-
wiadowczego (chociażby latające nad Pol-
ską samoloty rozpoznawcze E-8 Joint
Surveillance Target Attack Radar System)
oraz działań w domenie cyberprzestrzeni,
w ramach których żołnierze podlegli U.S.
Cyber Command mają aktywnie uczest-
niczyć w obronie ukraińskich sieci kry-
tycznych. Wymiana informacji wywia-
dowczych z kolei, jak stwierdził gen. Scott
Berrier (szef Defense Intelligence Agency)
jest „rewolucyjna” z perspektywy tego,
co Amerykanie są w stanie robić.

Pod amerykańską flagą

Dwie najważniejsze instytucjonalne ema-
nacje wspólnoty demokratycznej, UE
i NATO także działają „pod własną flagą”
w procesie wsparcia wojskowego dla
Ukrainy. W przypadku NATO, sprawa
jest oczywista – istniejące już sojusznicze
struktury pracują na rzecz wysiłku po-
mocowego. UE natomiast zainicjowała
rewolucyjne dla siebie działania, podej-
mując decyzję o sfinansowaniu zakupu
śmiercionośnej broni. Wyasygnowano na
to 1,5 mld euro w ramach instrumentu
European Peace Facility. Ponadto, UE
wysłała własne zespoły operacji w cyber-
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przestrzeni oraz udostępniła materiały
wywiadowcze zbierane przez Centrum
Satelitarne UE. 

Zgodnie z zapowiedziami administracji
prezydenta Bidena oraz innych przywód-
ców zachodnich, którzy ostrzegali Putina
przed kosztami ataku na Ukrainie, Rosja
ponosi coraz większe straty. Problema-
tyczna niekiedy postawa niektórych so-
juszników, uporczywa krótkowzroczność
Niemiec, czy rozczarowujące choć prze-
widywalne zachowanie Węgier nie wpły-
wają na ogólny wysiłek. Stabilne przy-
wództwo amerykańskie, wspierane przez

Brytyjczyków i zdeterminowane w pomocy
Ukrainie „nowe”, pamiętające doświad-
czenia z Rosją (jeszcze w wydaniu ra-
dzieckim) państwa Europy Środkowej,
zapewniają ciągłe, wielopłaszczyznowe
wsparcie dla walczącej Ukrainy. Jego peł-
nego charakteru nie poznamy jeszcze dłu-
go, a niektórych elementów zapewne nigdy. 

Mimo kłopotów z osiągnięciem pełnej
jednomyślności, mimo krytyki, oskarżeń
i publicznych utarczek, wojskowe samoloty
transportowe cały czas latają do Rzeszowa,
a wspomniany Woofers ogłasza kolejną
„świeżą dostawę" dla obrońców Ukrainy. 
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Można ostatnio często spotkać się z opinią,
że wojna rosyjsko-ukraińska podważa
realizm jako teorię stosunków między-
narodowych. Sprzyja temu niewątpliwie
aura mobilizacji świata liberalnego prze-
ciwko zbrodniczej kampanii Kremla. Jak
również kontrowersyjne wypowiedzi na
temat tego konfliktu autorstwa prof. Johna
Mearsheimera, najsłynniejszego żyjącego
teoretyka realizmu politycznego, nie tylko
powtarzającego ostatnio swoje tezy o „wi-
nie Zachodu”, ale posuwającego się nawet
do relatywizacji rosyjskich zbrodni na cy-
wilach. 

Idee nie zawsze działają tak samo

Niedobrze byłoby jednak zatracić w bie-
żących wzmożeniach właściwą miarę rze-
czy i wylać dziecko z kąpielą. Czym innym
jest trafność lub błędność konkretnych
analiz Mearsheimera czy innych realistów,
czym innym – adekwatność samego pa-
radygmatu i podejścia do spraw między-
narodowych. Warto mieć to na uwadze,
by w emocjach (może i słusznych) nie za-
wędrować na intelektualne manowce, gdy

idzie o generalny ogląd światowej polityki.
Jeśli spojrzeć chłodnym okiem na wojnę
rosyjsko-ukraińską, wydaje się ona raczej
potwierdzać niż negować założenia rea-
lizmu politycznego. Zwłaszcza w porów-
naniu z konkurencyjnymi teoriami. Co
nie oznacza rzecz jasna potwierdzenia
każdej tezy każdego realisty w każdej sy-
tuacji. Zacznijmy od generaliów właśnie.

Chcąc dyskutować na ten temat na
serio, nie uciekniemy od najbardziej prak-
tycznej kwestii teoretycznej: jeśli nie rea-
lizm, to co? Potwierdzenie których para-
dygmatów lub teorii widzimy w obecnej
sytuacji w większym stopniu? Nie spot-
kałem się z żadnym przekonującym głosem
dowodzącym przewagi podejścia liberal-
nego lub konstruktywistycznego w analizie
tego konfliktu, o teoriach postmarksis-
towskich nie wspominając. Są to raczej
obiegowe opinie, popularne, ale nie wy-
chodzące poza zdawkową publicystykę.
Trudno się temu dziwić: próba dowodze-
nia, że obecna sytuacja potwierdza libe-
ralne przekonania o wyższości między-
narodowej współpracy nad siłowym roz-
wiązywaniem sporów (w sensie nie słusz-

baRtłoMieJ RadzieJewsKi
Dyrektor „Nowej Konfederacji”

Widzę w obecnej sytuacji silne potwierdzenie założeń realizmu politycz-
nego. W o wiele większym stopniu niż konkurencyjnych paradygmatów

wojna rosyjsko-ukraińska potwierdza
zasady realizmu politycznego
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ności, a prawdopodobieństwa, rzecz jasna),
czy też konstruktywistyczne przeświad-
czenia o możliwości zanegowania power
politics za pomocą idei – byłaby zadaniem
niezmiernie trudnym. Już w samym pun-
kcie wyjścia rosyjska agresja potwierdza
podstawowe, pesymistyczne przekonanie
realistów o niemożności trwałej eliminacji
wojny z relacji międzynarodowych. Zja-
wisko, o którym mówimy, manifestuje
się więc najczęściej w obiegowych opi-
niach. Główny ich argument brzmi: reakcję
Zachodu na rosyjską agresję dyktują li-
beralne (względnie konstruktywistyczne)
wartości. Wydaje się on jednak błędny. 

Na świecie trwa obecnie cały szereg
krwawych konfliktów, w których ginie
wielu ludzi i masowo gwałcone są prawa
człowieka. Słychać właśnie o rozejmie
w Jemenie, ale żaden kraj zachodni nie
angażował się w przeciwdziałanie mają-
cemu tam miejsce największemu kryzy-
sowi humanitarnemu tego czasu w sposób
jakkolwiek porównywalny do uwagi po-
święcanej Ukrainie. Podobnie ma się rzecz
z wciąż trwającymi konfliktami w Birmie,
Etiopii czy Mali. Niewątpliwie liberalna
retoryka i aksjologia są elementem za-
chodniego, zwłaszcza amerykańskiego za-

angażowania w powstrzymywanie Rosji
na Ukrainie. Ale z jakichś powodów te
same idee działają zupełnie różnie w róż-
nych krajach i nie chodzi tu o skalę gwałtu
na „wartościach wolnego świata”. Motywy
wydają się stricte realistyczne.

Realizm Amerykanów

Rosja podjęła próbę wykolejenia proza-
chodniego kursu Ukrainy i zmiany rów-
nowagi sił w Europie na swoją korzyść.
Przywódcy amerykańscy odczytali to jako
nieakceptowalne nie tylko ze względu na
swoje zobowiązania wobec Kijowa, ale,
jak się wydaje, również na kalkulację, że
ewentualne ustępstwa względem Kremla
dziś mogą być źródłem wielu kolejnych
problemów w kolejnych latach. Gdy po-
trzeba będzie coraz więcej amerykańskiej
uwagi na Pacyfiku, a nie w Europie. Podjęli
się więc nowej polityki złamania potęgi
rosyjskiej. Do tego przecież zmierza suma
wsparcia dla Ukrainy i sankcji przeciwko
Moskwie. Najjaśniej wyraził to w ostatnich
dniach sekretarz obrony Lloyd Austin,
mówiąc: „Chcemy, aby Rosja została osła-
biona do tego stopnia, by nie mogła więcej
robić tego, co zrobiła, najeżdżając Ukrai-
nę”. To oznacza nie tylko bieżące prze-
ciwdziałanie, ale – dążenie do degradacji
Kremla poniżej poziomu wielkiego mo-
carstwa (great power). I oczywiście samo
w sobie nie ma nic wspólnego z liberalnymi
wartościami. To Realpolitik w sensie ści-
słym. I to w ustach jednego z najważniej-
szych polityków liberalnych na świecie,
przemawiającego w imieniu liberalnego
supermocarstwa. 

Tak więc, nie wchodząc tu w ocenę
samej strategii czy warianty rozwoju sy-
tuacji, USA działają na Ukrainie w sposób
ewidentnie realistyczny. Co nie znaczy
rzecz jasna: nieposługujący się liberalnymi
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hasłami. Nawiasem mówiąc, starając się
zrozumieć podejście administracji Joe’go
Bidena do polityki zagranicznej, zapro-
ponowałem w zeszłym roku pojęcie „li-
beralnego imperializmu 2.0”. Chodziło
w skrócie o głęboką korektę realistyczną
tradycyjnego liberalizmu amerykańskich
demokratów w dyplomacji. Postępowanie
USA wobec agresji rosyjskiej potwierdza
nie tylko samą korektę, ale również jej
głębię. Ta ostatnia jest znacznie większa,
niż wielu się spodziewało. 

Nastroje społeczne są ważne

Paradoksalnie dużo rzadziej spotykam
się ze znacznie trafniejszym argumentem
przeciwko realizmowi w obecnej sytuacji
niż rzekomo liberalnie motywowane reak-
cje państw zachodnich. Jest nim kwestia
roli opinii publicznej. W tym konflikcie
jest ona ogromna. I o ile można się zasta-
nawiać, co było pierwsze (decyzja strate-
giczna przywódców amerykańskich czy
oburzenie narodów inwazją), o tyle nie
ulega wątpliwości, że trudno o bardziej
dobitny przykład roli nastrojów społecz-
nych w przebiegu konfliktu niż wojna ro-
syjsko-ukraińska z zaangażowaniem Za-
chodu. Nie jest to znaczenie dominujące.
Ale niewątpliwie istotnie modyfikuje ono
reakcje świata transatlantyckiego, zwłasz-
cza Europy. 

Teorie realistyczne znaczenie nastrojów
zazwyczaj zupełnie pomijają. Tak jest
w przypadku realizmu ofensywnego Mear-
sheimera. Ale już na przykład realizm de-
fensywny Kennetha Waltza posługiwał
się bardziej zniuansowanym, siedmio-
czynnikowym (w porównaniu do trzy-
czynnikowego profesora z Chicago) mo-
delem analitycznym. Uwzględniającym
takie elementy, jak polityczna stabilność
i kompetencje kierownictwa państwowego.

To wciąż nie jest uwzględnienie roli opinii
publicznej wprost, ale – już dużo bliżej
w porównaniu z czysto międzynarodowymi
roztrząsaniami realizmu ofensywnego. 

Tak więc niedocenienie znaczenia na-
strojów społecznych jest rzeczywistą sła-
bością realizmu, widoczną w obecnej sy-
tuacji. Drugorzędną, ale istotną. Należa-
łoby ją uwzględnić w pracach nad dosko-
naleniem realizmu politycznego. 

Realizm rosyjski i jego deficyty

Wróćmy do głównego nurtu naszych roz-
ważań. Postępowanie Rosji do przedednia
inwazji jest z kolei podręcznikowym wręcz
przykładem realizmu politycznego,
a zwłaszcza realizmu ofensywnego (sfor-
mułowanego przez Mearsheimera). A więc:
anarchia systemu międzynarodowego po-
wodująca nieustający lęk o przetrwanie
i zachowanie potęgi oraz wielką niepew-
ność intencji innych państw, co w sytuacji
posiadania znacznego potencjału zbroj-
nego skłania mocarstwa do działań ofen-
sywnych. Zresztą przecież to właśnie tak
kontrowersyjny (i wręcz problematyczny)
ostatnio Mearsheimer już w 2014 r. prze-
widywał obecny konflikt, i to w zbliżonym
do oglądanego kształcie. Argumentując,
że na gruncie rozumowania realistycznego
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Rosja w żadnym razie nie zaakceptuje
włączania Ukrainy do Zachodu, postrze-
gając je jako zbyt wielkie zagrożenie dla
swoich interesów. I wywoła wojnę, jeśli
nie uda jej się tego zablokować metodami
dyplomatycznymi. Nie chodzi w tym miej-
scu o to, czy się z tymi stwierdzeniami
zgadzamy, czy nie (dotyczy to również
szczególnych ozdobników o „winie” sto-
sowanych przez Mearsheimera), a czy
jest to prawidłowa ocena zależności przy-
czynowo-skutkowych w światowej polityce.

Rozwój sytuacji potwierdza, że tak. Przy-
znają to nawet niektórzy liberalni i kon-
struktywistyczni krytycy. W jeszcze więk-
szym stopniu potwierdza zaś postępowanie
Rosji według prawideł realizmu politycz-
nego, dostosowanego oczywiście do jej
szczególnej sytuacji i specyficznej, bar-
barzyńskiej tożsamości. Tyle, jeśli chodzi
o ostatnie działania Kremla analizowane
na poziomie paradygmatu stosunków
międzynarodowych. 

Rosja wykazała się natomiast funda-
mentalnym deficytem realizmu w spra-
wach bardziej szczegółowych. W kalkulacji
własnych zdolności ofensywnych w relacji
do siły oporu – tak Ukrainy, jak i Zachodu.
To ją w tej wojnie gubi. Docelowo – może
kosztować katastrofalne załamanie gos-
podarcze i wypadnięcie z grona wielkich

mocarstw (great powers). Pozostawiam
ocenie Czytelników, jakie wnioski płyną
z tego dla krajów o znacznie mniejszej
potędze, takich jak Polska – czy stać je
na mniej realizmu politycznego, czy też
powinny robić wszystko, by wykazywać
go więcej. Niekoniecznie rzecz jasna gło-
sząc go jako pożądaną podstawę porządku
międzynarodowego…

A Ukraina? Ona – bohatersko – walczy
o przetrwanie. I o ocalenie jak najwięcej
substancji narodowej i państwowej. Zadaje
najeźdźcy nadspodziewane straty, wyka-
zuje się zdolnościami obronnymi (i kon-
trofensywnymi) znacznie powyżej ocze-
kiwań, ale sama ponosi straszliwe koszty.
W tysiącach zabitych i rannych, ale też
w milionach uchodźców, katastrofalnych
stratach gospodarczych, w tym w majątku
trwałym, infrastrukturze. Od pewnego
momentu elementarny realizm dyktuje
jej najzacieklejszą możliwą walkę o prze-
trwanie. Jednak z dłuższej perspektywy
bilans jest dalece niejasny. Nawet ewen-
tualna zupełna klęska rosyjskiej agresji,
pod względem zarówno wojskowym jak
i geopolitycznym, może być okupiona ka-
tastrofalną zapaścią Ukrainy. Co było al-
ternatywą? Ugodowość wobec Rosji. Jakaś
forma białorusinizacji, wykluczająca za-
chodnie aspiracje i związane z nimi szanse,
ale dająca elementarny spokój – od nisz-
czycielskich najazdów Kremla. Diabelski
dylemat, który Ukraińcy rozwiązali bardzo
jasno już jakiś czas temu. Czas pokaże,
z jakim ostatecznym skutkiem. 

Nie tylko Mearsheimer 

Reasumując. Warto zachowywać nieu-
stanną gotowość do rewizji swoich założeń
poznawczych, zwłaszcza w tak szczególnej
sytuacji geopolitycznej jak obecna. Jed-
nocześnie nie ulegając pokusie wyciągania
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zbyt daleko idących i zbyt generalnych
wniosków – w tym dotyczących paradyg-
matów stosunków międzynarodowych   –
na podstawie bieżących impulsów. Starając
się postępować w tym duchu, widzę w woj-
nie rosyjsko-ukraińskiej silne potwier-
dzenie założeń realizmu politycznego.
W o wiele większym stopniu niż konku-
rencyjnych paradygmatów. 

Czym innym są natomiast konkretne
analizy konkretnych realistów. Szczególnie
kontrowersyjny ostatnio Mearsheimer
myli się, rozmywając odpowiedzialność

Rosji za zbrodnie na ukraińskich cywilach.
Jak i używając – tu akurat, bardzo niety-
powo dla siebie – moralnej kategorii
„winy”, którą obciąża Zachód w odnie-
sieniu do genezy tego konfliktu. To jednak
konkretne błędy konkretnego człowieka,
a nie całego nurtu myślowego. Nie wyni-
kają one w żaden konieczny, ani nawet
istotny sposób z założeń realizmu ofen-
sywnego, a cóż dopiero realizmu w ogóle.
Co za tym idzie, nie należy ich łączyć
z paradygmatem jako takim, ani nawet
z żadną konkretną teorią. 
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Czy kultura współczesna, tak mocno prze-
jęta opowieścią o „końcu człowieka”, może
się jeszcze czymkolwiek zachwycić? Przy-
wykliśmy przecież do tego, że myśleć,
a zwłaszcza myśleć dojrzale i odpowie-
dzialnie, to rozpracowywać złożone sys-
temy przemocy, w które ktoś inny dawno
temu nas uwikłał. Kontemplacja i odczu-
wanie zaczynają kojarzyć się z przejawami
braku solidarności z ludzkością, która po-
trzebuje wyzwolenia. Wątpliwe jest także
to, czy kultura w ogóle powinna dziś co-
kolwiek afirmować (a nawet tego chcieć),
skoro „byt zaangażowany”, którym sta-
liśmy się na własne życzenie, realizuje
się przede wszystkim w manifestacjach
naprawy tego świata. 

Intuicja, czyli życie

Aby odpowiedzieć sobie na te pytania,
sięgnąłem po rozważania niemodnego
dziś Henriego Bergsona. W krótkim eseju
„Wstęp do metafizyki” francuski filozof
przyjrzał się dwóm możliwym sposobom
poznania: analitycznemu oraz intuicyj-

nemu. O ile ten pierwszy ogląda świat
jako coś będącego na zewnątrz „mnie”,
a więc przyjmując perspektywę poznają-
cego umysłu, o tyle intuicja jest już próbą
włączenia się i pełnego zaangażowania
w nurt życia. Jeżeli zatem spróbujemy
przeanalizować rzeczywistość, okaże się,
że można na jej temat mnożyć w nie-
skończoność coraz to bardziej szczegółowe
określenia, lecz nie sposób dotrzeć tym
sposobem do jej istoty. Dopiero poznanie
intuicyjne pozwala na doświadczenie jed-
ności z tym, co daje nam się poznać. 

Bergson nie był jednostronny. Wy-
raźnie stwierdzał, że najlepiej byłoby in-
tegrować analizę i intuicję, tak aby jedna
wspierała drugą, poszerzając horyzont in-
telektualnego i duchowego doświadczenia
człowieka. Zarazem jednak nie ukrywał,
że to do tej drugiej należy przekaz naj-
bardziej życiodajnych wibracji. Stąd już
prosta droga do sztuki wrażliwej na to,
co sam nazwałbym „doświadczaniem po-
zytywności”. Mam przez to na myśli dzieła
od wielu już lat niemieszczące się w ra-
mach nowoczesnej woli mocy, a w każdym

Michał GołębiowsKi
Eseista, pisarz, historyk literatury, doktorant na Wydziale Polonistyki
UJ. Współpracuje m.in. z „Christianitas”, „Teologią Polityczną” oraz
„Nowym Napisem”

Nie dostaliśmy kolejnych manifestów naprawy świata, zwidów nienawiści
i śmierci, dokumentów z rzeźni. Tarantino i Anderson dali nam w zamian
błyski zwyczajnego przeżycia

sztuka zwyczajnego doświadczania. Nowy
optymizm w kinie



razie odmienne od tych, które chciałyby
odzierać nas z kolejnych złudzeń i nadziei. 

Chodzi o kulturę, która celebruje zwią-
zek człowieka z człowiekiem bez dominacji,
okrucieństwa czy pustki. Wszechobecność
tych ostatnich próbuje nam wmówić choć-
by film „Borgman” Alexa van Warmer-
dama, ponowoczesna przypowieść o włó-
czędze, który zamieszkuje dom dobrze
sytuowanej rodziny, obnażając dobroć
jako hipokryzję, a ludzkie relacje jako
ukrytą formę przemocy. W końcu pozos-
taje nam świat, w którym wszystko nosi

przedrostek „post”: post-człowiek, post-
kultura, post-rodzina. Do tego samego
nurtu intelektualnego, niepokojącego
i mimo wszystko cynicznego w doborze
środków wyrazu kina należy „Benny’s Vi-
deo” Michaela Hanekego: oskarżenie tyleż
rodzicielstwa, co idei humanitarnych. Dla-
czego mielibyśmy pielęgnować zaufanie
i ryzyko bycia przy drugiej osobie, skoro
Haneke niemal dokumentalnym okiem
patrzy na oblicze psychopaty jako repre-
zentanta ludzkości?

Może jednak brakuje nam opowieści
o nas samych bez transparentu, asekuracji
i złowrogiego fatum. Sztuki kontemplującej

życie, ziemię, zapach traw i radość chwili
obecnej. Ufnej, że dobra wola jest możliwa
i że, mimo całej swojej niedoskonałości,
pozostaje dobra. I wreszcie, niepytającej
o istnienie rzeczywistości, lecz bezpośred-
nio ją przeżywającej. Tak po prostu. 

Kultura ciepła i dotyku

Rozważania Bergsona na temat analizy
oraz intuicji towarzyszyły mi w dniu pre-
miery „Pewnego razu w Hollywood” Quen-
tina Tarantino, a dwa lata później także
w trakcie seansu „Licorice Pizza” Paula
Thomasa Andersona. Pomiędzy tymi fil-
mami wydarzyła nam się pandemia i ko-
lejne lockdowny, które nadały dodatko-
wych znaczeń oglądanej na ekranie żywej
„namacalności”. 

Można było wręcz odnieść wrażenie,
że te dzieła, przeniknięte słońcem i cie-
płem, uczyniły pewną wyrwę w powszech-
nym odbiorze tego, co istotne i głębokie.
Bo zapytajmy wprost samych siebie: czy
może być coś ważnego w bieganiu po
ulicy, tak po prostu, bez towarzyszącej
temu wielkiej idei, ani nawet puenty?
„Pewnego razu w Hollywood” opowiada
w gruncie rzeczy o przyjaźni Ricka i Cliffa,
przebrzmiałej gwiazdy westernu oraz jego
kaskadera. „Licorice Pizza” mówi z kolei
o Alani i Garym, dziewczynie i chłopaku,
którzy schodzą się i rozchodzą, aby zro-
zumieć, że miłość jest czymś ważniejszym
od aktywizmu, interesów, wpływów czy
znajomości. Niewiele więcej można na-
pisać o obu filmach. Cała reszta jest bo-
wiem impresją i codziennością, która
wprowadza nas, widzów, w doświadczenie
intuicyjne. 

Tymczasem przyzwyczailiśmy się do
tego, że ambitne kino koniecznie musi
stawiać przed widownią jakiś społeczny
problem. W samej tej powinności nie ma
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oczywiście niczego złego. Myślicielem
wnikającym w struktury władzy i przemocy
był chociażby Erich Fromm, tyle że jego
książki nieustannie stawiają sobie za cel
człowieka jako istotę fascynującą i godną
miłości. Tymczasem dominujące w kul-
turze najnowszej zwątpienie we wszystko,
co tradycyjnie określało nasze człowie-
czeństwo, i co mogłoby kształtować jakąś
przestrzeń afirmacji, z czasem odarło nas
z podstawowych nadziei, a następnie pod-
dało w niewolę samej idei podejrzliwości
względem wszystkich i wszystkiego. An-
derson odwrócił ten stan rzeczy: dwoje
jego bohaterów raz za razem biegnie ulicą,
przed siebie, czasem lekko dotykając się
dłońmi, a przemiany dziejowe pozostają
tylko tłem, czymś przemijającym, mniej-
szej wagi.

Można jednocześnie odnieść wrażenie,
że najbardziej rozpowszechniony odbiór
„Pewnego razu w Hollywood” oraz „Li-
corice Pizza” dotykał problemu struktury
fabularnej, która wbrew dominującym
obecnie trendom nie proponuje typowej
opowieści z zawiązaniem konfliktu oraz
spójnym finałem. Zamiast tego dostaliśmy
ponad dwie godziny zmysłowych, płyną-
cych i niespiesznych impresji, utytłane
ziemią spodnie, powiewające na wietrze
włosy i rozmowy o niczym szczególnym.
W reakcji pisano o nostalgii do lat 60.

i 70. jako czasu powojennego ożywienia,
o liście miłosnym do złotej ery amery-
kańskiego kina, a w najgorszym przypad-
ku – o banalności, w którą uwikłał się
autor pragnący zostawić po sobie także
coś, co ma wartość osobistą i sentymen-
talną. 

Zbawcze powiewy

Pojawiła się zatem pokusa, aby widzieć
w „Pewnego razu w Hollywood” oraz „Li-
corice Pizza” rodzaj estetycznego cacka.
Gdzieś w tym wszystkim przeoczono jed-
nak istotne przesłanie najnowszych dzieł
Tarantino i Andersona. Może dlatego, że
zostało ono wpisane w kompozycję fil-
mową nieco inaczej, niż zwykli to robić
znani z okrutnych wiwisekcji twórcy po-
kroju Gaspara Noégo czy Larsa von Triera.
Nie dostaliśmy kolejnych manifestów na-
prawy świata, zwidów nienawiści i śmierci,
dokumentów z rzeźni, w której szlachtuje
się wszelką wiarę i sens, ani tyrad na
temat tego, jak wszyscy jesteśmy brzydcy.
Nie pokazano nam zimnego, surowego
mięsa, do którego rzekomo sprowadza
się wartość osoby ludzkiej. Tarantino
i Anderson dali nam w zamian błyski
zwyczajnego przeżycia. Coś, co ogrzewa,
ożywia i wyprowadza na świeże powietrze;
nie wygłasza idei, lecz obrazuje doświad-
czenie w jego najprostszym i najszczerszym
wymiarze. I najważniejsze: nie analizuje
z dystansu, lecz z ochotą jednoczy się ze
światem poprzez Bergsonowską intuicję
i empatię.

We wspomnianych tu filmach uderza
nie tylko zanurzona w ciele i zmysłach
narracja, ale także postawienie na głęboką
sensualność człowieka, która prowadzi
do bezpretensjonalnej afirmacji rzeczy-
wistości. Nie są to opowieści o wielkich
sprawach. Nie mówią o ideach, ani o de-
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konstrukcji naszej nadziei i wiary, ani
nawet o potrzebie społecznego zaanga-
żowania. Czynią coś wręcz przeciwnego,
sytuując wielkie wydarzenia historyczne
i społeczne w tle codzienności zwyczajnych
postaci z ich zwyczajną egzystencją. Stają
się przez to bezczelnie nietematyczne,
jeśli przez nietematyczność rozumiemy
proste doświadczenie życia zamiast sta-
wiania sobie problemów do rozwikłania.

Jednocześnie oba dzieła mniej czy
bardziej świadomie, a na pewno intuicyj-
nie, dotykały sfery, którą ja sam kojarzę
z wielkim tematem odkupienia człowieka.
Choć nie są to filmy o tematyce religijnej,
w swojej głębokiej strukturze zachowują
wrażliwość na łaskę i ocalenie głębokiej,
nieporównywalnej z niczym wartości oso-
by. Ujawnia się to chociażby w zakończeniu
„Pewnego razu w Hollywood”, które wielu
widzów i krytyków złożyło na karb typowej
dla Tarantino postmodernistycznej zabawy
konwencją i semantyką. Oto okazuje się
bowiem, że – wbrew faktom historycznym
– Sharon Tate żyje nadal, nie dochodzi
do napaści bandy Mansona na dom Ro-
mana Polańskiego, ponieważ zupełnie
przypadkiem (i w groteskowych okolicz-
nościach) rozprawia się z nią naćpany

kaskader Cliff. W zabiegu tym należałoby
widzieć coś więcej, aniżeli wspólne kat-
harsis, oczyszczenie pamięci za pomocą
srebrnego ekranu. To także obraz zwy-
cięstwa życia, Bergsonowskiego élan.
U Tarantino „lato miłości” trwa nadal.

Zarówno „Pewnego razu w Hollywo-
od”, jak i „Licorice Pizza” powracają do
przełomu lat 60. i 70. Może jest w tym
jakaś logika, jeśli spojrzeć na epokę dzieci
kwiatów, a później disco jako na ostatnie
być może tak wielkie ożywienie w kulturze
przed postmodernistyczną dezintegracją
sensu. Spoglądam na album hippisowskiej
grupy It’s a Beautiful Day, a mój wzrok
przykuwa sentencja na drugiej stronie
winyla: „dla tych, którzy kochają, czas
jest wiecznością”. Czy nie taka właśnie
jest narracja obu filmów? Swobodna jak
życie, bez kulminacji, odzierania nas z na-
dziei czy założonej z góry tezy. Przypo-
minam sobie również pytanie wciąż po-
wtarzane przez protagonistę rock-opery
Quadrophenia zespołu The Who: „Czy to
prawdziwy ja, w momencie, gdy patrzę,
jak spadają gwiazdy”. Może to kwestia
ważniejsza od wielu innych, bardziej krzy-
kliwych i angażujących. A może najważ-
niejsza. 
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Pod uwagę działaczom religijnym, 
politycznym i społecznym:

chrześcijańska myśl ekonomiczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

itd., itd.

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

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

JaN Michał MałeK
Założyciel Fundacji PAFERE
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Misja

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

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

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

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

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

dialnym. 

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

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

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

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

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

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

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

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