


W numerze:

Maksymalna cena ropy. Nowy front walki z Rosją
Robert Kuraszkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Czy będziemy musieli walczyć? Warszawę może czekać trudna próba
Piotr Michał Kosmęda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Generał Błoto i dziedzictwo atomowe
Robert Kuraszkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Najmniej na inflacji tracą bogaci nałogowcy
Prof. Aneta Zelek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Kontredanse dyplomatyczne wokół wojny. Europejski przełom 
w finansowaniu Ukrainy

Robert Kuraszkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Niemcy są potrzebni Chinom, by lewarować USA. Dlatego grają 
na dwóch fortepianach

Piotr Michał Kosmęda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Biden-Xi. Lekka odwilż?

dr Witold Sokała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Wojna o półprzewodniki. Kolejna odsłona rywalizacji USA z Chinami

dr Błażej Sajduk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Olaf Scholz w Pekinie. To jeszcze nie hołd pruski, ale…

Paweł Behrendt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Nowa ideokracja w Chinach. Powraca „syndrom nieograniczonego Cesarza”

Bogdan Góralczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2

THINKZINE, nr 11(149)/2022, listopad 2022 www.nowakonfederacja.pl

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego



3

THINKZINE, nr 11(149)/2022, listopad 2022 www.nowakonfederacja.pl

Wojna w Ukrainie toczy się na trzech
płaszczyznach. Najważniejszy jest plan
militarny, czyli przebieg działań bezpo-
średnio na froncie. Równie ważne są jed-
nak dwie pozostałe perspektywy, czyli fi-
nanse i energetyka. Rosja od kilku tygodni
niszczy infrastrukturę krytyczną Ukrainy,
a przede wszystkim sieci energetyczne.
Próbuje na dużo większą skalę powtórzyć
wariant syryjski. W Syrii równano z ziemią
całe miasta, w których siły rosyjskie nie
mogły przełamać oporu. Wynikało to jed-
nak w dużej mierze z unikania strat wśród
własnych żołnierzy i z chęci sprawdzenia
na polu walki nowego uzbrojenia takiego
jak pociski Kalibr. Terrorystyczne ataki
na ukraińską infrastrukturę wynikają na-
tomiast z niemożności przełamania ukra-
ińskiego oporu bezpośrednio na polu walki.
A przy tym dowodzą znaczenia sieci ener-
getycznych dla współczesnego państwa. 

W kryzysie energetycznym

Bohaterstwo Ukraińców i ich gotowość
do poświęceń niewiele by dały, gdyby nie

zaskakująco zdecydowana postawa Za-
chodu. Bez dostaw zachodniej broni
i wsparcia wywiadowczo-obserwacyjnego
Kijów prowadziłby już najwyżej walkę
partyzancką. Transfer funduszy pozwala
utrzymywać funkcjonowanie państwa –
pisałem o tym tydzień temu. Jednocześnie
toczy się globalna gra o dostawy i ceny
surowców, przede wszystkim paliw ko-
palnych. Wojna uruchomiła procesy, które
długoterminowo bardzo mocno osłabią
Rosję. Głównie z powodu rosnącej w Eu-
ropie świadomości politycznego i ekono-
micznego ryzyka, wynikającego z uzależ-
nienia od Rosji. Krótkoterminowo jednak
model sankcji na rosyjskie surowce jest
największą porażką Zachodu. Doprowadził
on do radykalnego wzrostu kosztów po-
noszonych przez państwa europejskie
i wzrostu dochodów budżetu rosyjskiego,
które pozwalają finansować wojnę. W oba-
wie przed załamaniem poparcia demo-
kratycznych społeczeństw, rządy euro-
pejskie masowo wprowadziły różnorakie
programy osłonowe, które są niezwykle
kosztowne dla ich budżetów. Brukselski

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

Producenci nie zamierzają wspierać Zachodu, tylko brutalnie wykorzys-
tują sytuację do zwiększenia zysków. Arabia Saudyjska korzysta z wyso-
kich cen ropy, a organizator mundialu – Katar – z wysokich cen gazu
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think-tank Bruegel szacuje całość wydat-
ków budżetowych państw Unii od września
2021 roku na ograniczenie kosztów wzros-
tu cen energii dla społeczeństwa i gospo-
darki na około 573 mld euro (!). Dopro-
wadzi to do wzrostu zadłużenia państw
europejskich – kilkuprocentowego w sto-
sunku do PKB. Model taki jest nie do
utrzymania na dłuższą metę. Docenić jed-
nak trzeba, że pomimo tak trudnej sytuacji
w zasadzie nie pojawiają się poważne po-
stulaty zerwania z polityką uniezależniania
się od Rosji. Nawiasem mówiąc, podobnie
jak w czasie pandemii Szwecja najlepiej
wśród państw europejskich radzi sobie
z kryzysem energetycznym. Jej wydatki
budżetowe na walkę z drożyzną energe-
tyczną wynoszą około 2 mld euro, czyli
mniej niż Polska wydała tylko na dopłaty
dla posiadaczy starych pieców węglowych.
Wynika to w głównej mierze z nowoczes-
nego miksu, opartego na OZE i energii
atomowej.

Cena maksymalna?

Wojna o paliwa kopalne jest grą o sumie
zerowej. Każdy dolar straty dla państw
europejskich jest dolarem zysku dla Rosji.
Pomimo niewielkich spadków wolumenu,
do października bieżącego roku dochody
Rosji ze sprzedaży surowców energetycz-
nych były wyższe niż w poprzednim roku.
Wynika to ze zmian na globalnych rynkach
i ze słabnięcia Zachodu w porównaniu
z pozostałymi częściami świata. Inne pań-
stwa, na czele z Indiami i Chinami, o ile
mogą, korzystają z możliwości kupowania
tańszych surowców od Rosji, nie zważając
na jej terrorystyczną politykę. 

W ostatnich miesiącach Zachód stara
się skorygować własną politykę. Głównym
celem w tej chwili jest wprowadzenie
ograniczeń cenowych dla rosyjskich su-

rowców. Najpierw grupa G7 podjęła de-
cyzję o wprowadzeniu ceny maksymalnej
na rosyjską ropę od 5 grudnia, a w tej
chwili państwa unijne dyskutują o jej wy-
sokości. Osobiście przychylam się do opi-
nii, że cena w okolicach 60 dol. za baryłkę
jest optymalna. Została ona wstępnie
uzgodniona w gronie państw G7. W zało-
żeniu ma być ona na poziomie, który za-
pewni Rosji pokrycie kosztów z niewielką
marżą – będzie to „marchewka” dla Mosk-
wy. Ta globalna operacja jest bardzo
skomplikowana, a jej celem jest demon-
stracja siły Zachodu w nowym wydaniu.

Jej wynik nie jest pewien, ale zdecydują
najbliższe 3 miesiące. Niewątpliwie w tej
chwili wprowadzenie ceny maksymalnej
na rosyjską ropę jest najważniejszą roz-
grywką na froncie surowcowo-ekonomicz-
nym, która wpłynie na przebieg wojny.
Byłby to dla Rosji cios porównywalny
tylko z zajęciem na początku wojny połowy
rezerw Banku Centralnego Rosji w wyso-
kości około 300 mld dol. A biorąc pod
uwagę moment i trwałe ograniczenie wpły-
wów budżetowych – może nawet większy. 

Wojna o ropę i gaz

Sojusznicze państwa, które są producen-
tami, nie zamierzają wspierać Zachodu,
tylko brutalnie wykorzystują obecną sy-
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tuację do zwiększenia zysków. Arabia
Saudyjska korzysta z wysokich cen ropy,
a organizator mundialu – Katar – z wy-
sokich cen gazu. Waszyngton próbuje
obecnie zmienić swoje podejście do We-
nezueli i Arabii Saudyjskiej w celu do-
starczenia przez te państwa dodatkowych
ilości ropy na światowe rynki. Reżim Ma-
duro porozumiał się z Waszyngtonem i –
jeżeli nic się w najbliższych tygodniach
nie zmieni – Caracas wróci jako dostawca
na globalne rynki. W kontekście Arabii
Saudyjskiej Biały Dom jednoznacznie po-
twierdził immunitet dla Mohammada Bin
Salmana – saudyjskiego następcy tronu
i obecnego premiera, w śledztwie o za-
bójstwo saudyjskiego dziennikarza i pub-
licysty „Washington Post” – Dżamala
Chaszukdżiego. To jeden z kroków, ma-
jących doprowadzić do większej współ-
pracy na rynkach ropy naftowej między
Waszyngtonem i Rijadem. Oczekiwania
są takie, że Arabia Saudyjska nie będzie
współpracowała z Rosją w zakresie ob-
chodzenia ceny maksymalnej na jej su-
rowiec, a wzrost produkcji Saudyjczyków
doprowadzi do spadku cen wyraźnie po-
niżej 80 dol. za baryłkę. 

Fascynujemy się w tej chwili mistrzo-
stwami świata w piłce nożnej. Ich gospo-
darz, Katar, to malutkie państewko na
skraju Półwyspu Arabskiego, które jeszcze
kilkadziesiąt lat temu było pustynią. Dzisiaj
jest jednym z najbogatszych państw świata
z powodu wielkich potwierdzonych rezerw
gazu ziemnego. Jest drugim po Rosji eks-

porterem i bezwzględnie korzysta z jego
rekordowo wysokich cen. Jego bezpie-
czeństwo jest w całości oparte na Stanach
Zjednoczonych, jest bowiem siedzibą naj-
większej bazy amerykańskich wojsk na
całym Bliskim Wschodzie. Ze względu na
swoje położenie, bardzo mocno przyczynił
się do rozwoju technologii LNG, ponieważ
dla Kataru jest to jedyna możliwość eks-
portu tego surowca. Sytuacja na rynku
gazu ziemnego jest inna niż w przypadku
ropy naftowej. Praktycznie wszystkie na

świecie instalacje do skraplania gazu do
postaci LNG (w tym katarskie) pracują
z pełną mocą i nie są w stanie zaspokoić
popytu. W perspektywie kilku lat tech-
nologia LNG doprowadzi do tego, że gaz
nie będzie zależny od transportu ruro-
ciągami, ale w tej chwili nie ma wystra-
czających mocy przerobowych. Brakuje
podstawowych elementów praktycznie na
każdym etapie łańcucha dostaw. Dostępny
jest tylko sam gaz, a nie ma dostępnych
wolnych instalacji do skraplania, regazy-
fikacji, jak i statków do transportu.
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Akt I
Europa Wschodnia, II wojna światowa

Mój dziadek Józef (rocznik 1919) walczył
we Wrześniu. Opowiedział mi o naiwnych
marzeniach chłopców, co byli „zwarci,
silni i gotowi”, by pobić tekturowe czołgi
Hitlera i z radością czekali, by spełnić się
jako mężczyźni. Opowiedział mi też, jak
te głowy pełne marzeń o defiladzie w Ber-
linie leżały przestrzelone kulą w okopie
czy na polu pod Częstochową, czyli, mó-
wiąc Marksem, jak baza zdefiniowała nad-
budowę. Mówił także o tym, jak Rydz-
Śmigły nie kazał walczyć z Sowietami, co
skończyło się bydlęcym wagonem z „de-
stynacją” Kołyma. Opowiadał o najcu-
downiejszym posiłku jego życia, gdy w po-
ciąg stał długie godziny w polu, a polski
chłop przyniósł im z ogniska garść kartofli,
które rozdzielili między siebie. Ten skra-
wek skórki spalonego ziemniaka zmie-
szanego z popiołem i ziemią – to była
uczta nad trupami kolegów w kącie wa-
gonu. Tymi, którzy nie dotrwali. Uczta
w pociągu, z którego udało się uciec, bo

na ostatniej stacji przed granicą ówczesnej
II RP zawiadowca, ryzykując życiem, od-
blokował rygiel, dzięki czemu na zakręcie
cały wagon wyskoczył w pole. Wracający
do Ojczyzny, złapany ponownie, przesie-
dział w Ostaszkowie i pewnie spracowane
ręce chłopa, młody wiek oraz niska szarża
uchroniły go przed kulą w potylicy w do-
łach Katynia. Po sowiecko-niemieckiej
wymianie jeńców na moście w Brześciu
(„szliśmy nocą trójkami – jedna trójka
z jednej strony, druga z drugiej”) wege-
tował w Stalagu na Rugii, błogosławiąc
Germanów za regularną zupę z brukwi
z robakami zamiast sowieckich śledzi, po
których zakręcano kurki z wodą. Wolał
tulić się na faszystowskiej ziemi do towa-
rzyszy zimą w namiocie, niż pić wodę
z kałuży na stalinowskim łagrze. Przeżył.
Dzięki hitlerowcom. Wbrew stalinistom. 

Akt II
Centralna Polska, lata 70. XX wieku

„Wy to macie szczęście w Polsce. Wasz
rząd zapewnia całkowite zatrudnienie.

PiotR Michał KosMęda
Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk
prawnych (Uniwersytet Śląski w Katowicach), zarządzający
funduszami nieruchomości, CCIM (Certified Commercial Investment
Member), przedsiębiorca. Onegdaj reprezentant Polski U-16 w piłce
nożnej. Dziś uprawia triathlon i biegi górskie.

Gdyby Polska musiała wejść do wojny, nie możemy liczyć na Paryż czy
Berlin. Nad Sekwaną czy Renem brak jest rodzinnych doświadczeń
Sybiru czy Łubianki. Próżno dziś we Francji czy Niemczech szukać bojo-
wego ducha 

czy będziemy musieli walczyć? 
warszawę może czekać trudna próba



U nas we Francji – jest bezrobocie. Nie
mamy za co żyć” – rzekła żona wujka do
żony dziadka, jednocześnie pytając, czy
buty, które przysłała w ostatniej paczce,
pasowały, a czekolady były nadal smaczne.
Obaj bracia – ten walczący we Wrześniu,
doświadczony łagrem i oflagiem, i ten,
który jako robotnik we francuskiej kopalni
w 1939 roku dzielnie walczył z faszyzmem,
nie uśmiechając się do okupujących Fran-
cję hitlerowców, dyskutowali o wyższości
systemu kapitalistycznego nad komunis-
tycznym. W gierkowskiej odwilży mogli
się wreszcie zobaczyć twarzą w twarz, po
kilkudziesięciu latach rozłąki. Nie poznali
się fizycznie, nie potrafili spotkać się men-
talnie. W ferworze dyskusji, nastoletnia
córka dziadka spytała swoją kuzynkę:
„A jakie znasz polskie miasta?”. W chwi-
lowej ciszy padły cztery słowa: „Warszawa,
Kraków, Lwów, Kijów”.

Akt III
Francja, późne lato roku 2022,
elegancka restauracja przy granicy
belgijskiej

„Nous prenons une bouteille de vin rouge
en plus. Pour la Russie démocratique!
(Jeszcze jedna butelka czerwonego wina
za demokratyczną Rosję!)” – zakrzyknął
siwiejący profesor literatury francuskiej.
Rozgorączkowane towarzystwo dyskuto-
wało intensywnie o pięknie rosyjskiej kul-
tury i nieuchronnej demokratyzacji puti-
nowskiego reżimu. Szkarłatny burgund
zapalał umysły i pozwalał snuć wizje. Czu-
jąc podskórnie swą słabość i niemoc, Ga-
lowie szczerze wierzyli w słowa Prezydenta
Bidena, którego celem jest przecież za-
prowadzenie demokracji na Wschodzie.
Zmącony wzrok zbył milczącym niezro-
zumieniem moje zapytanie, czy mają na
myśli obszar między Bugiem a Wołgą.

Wschód to przecież „gdzieś”, za Berlinem
chyba. Nastroje ostudził dopiero suchy
głos jegomościa w okularach przywykłych
do studiowania komórek Excela: „Nie in-
teresuje mnie Rosja. Inflacja nam zżera
oszczędności”. 

Akt IV
Gran Canaria, październik 2022

Siedziałem na balkonie z twarzą zwróconą
ku wstającemu na wschodzie słońcu. Za
bezkresnym spokojem Oceanu niemal na
wyciągnięcie ręki odczuwało się pulso-
wanie Afryki – gorące przestrzenie Sahary
Zachodniej, Maroka i Algierii. Opalający
się na hotelowych leżakach goście czytali
wzmianki o porażce Barcelony, wojnie

na Ukrainie, wypadku samochodowym
na autostradzie i nowej płycie Red Hot
Chili Peppers. Zamknąłem ostatnią kartę
książki Vladimira Volkoffa „Oprawca”.
Autor, potomek rosyjskich emigrantów,
Francuz, ze swadą opisał historię francu-
skich zmagań z algierskimi dążeniami do
niepodległości. Wątki historyczne są do-
skonale znane, książka koncentruje się
na losach głównego bohatera, agenta służb
specjalnych, żarliwego katolika, stosują-
cego niekonwencjonalne, bo pełne miłości
i poszanowania więźniów metody prze-
słuchań i zdobywania informacji. Niczym
bł. ks. Jerzy Popiełuszko stara się „zło
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dobrem zwyciężać”, budować mosty z tu-
bylcami, wierząc w to, że algierskie tery-
torium pozostanie połączone z metropolią
i zasymilowane, tworząc bazę rozwoju
dla Francji. Postać tytułowego R. Lavil-
hauda ucieleśnia ideały francuskiego du-
cha, który gardzi „mężczyznami huśtają-
cymi teczki” w Paryżu, czy „biegnącymi
drobnymi kroczkami kobietami, których
szpilki dziurawią chodniki”, gdy on sam,
jako ochotnik, zaciągnął się do wojska
i „uzbrojony wykuwa los narodu”, bo
przecież „niestosownością było gnuśnieć
w Amiens, gdy losy Francji rozstrzygały
się właśnie t a m”. Przecież „Francja wy-
krwawia się na śmierć, a ci tutaj zażerają
się kawiorem i upijają Dom Perignonem,
rozprawiając o prawach człowieka” . Bo-
hater współczuje „innym narodom – Nie-
mcom, Skandynawom, którym taka okazja
już się nie trafi, a ich młodzież będzie po
wiek wieki zajmowała się handlem za-
granicznym i sztuką dentystyczną”, pod-
czas gdy „Francja ma szansę naprawić
błędy z przeszłości” i stać się na powrót
mocarstwem. By tak się stało potrzeba,
by francuscy „chłopi, belfrzy, tokarze, wy-
kładowcy niekoniecznie oddali życie, jak
Jezus, ale przynajmniej je zaryzykowali”. 

Akt V i ostatni, rok 2025
Kto będzie umierał za Gdańsk?

Mam nadzieję, że ta wojna do nas, do
Polski nie przyjdzie w formie twardego,
kinetycznego konfliktu. Słysząc dziś su-
gestie o możliwym upadku Rosji, o jej
słabości, o nieistniejących rosyjskich ra-
kietach, zastanawiam się, czym Rosja
bombarduje Kijów. O zdobyciu Moskwy
dziś jeszcze nikt nie mówi, ale niektóre
rozentuzjazmowane głosy czekają już na
Dymitra. Oby było to czekanie na Godota,
a nasze wnuki i prawnuki nie przekazywały

sobie w rodzinnej tradycji opowieści dziad-
ka o tym, jak było w okopach. Pojawiają
się przewidywania o amerykańskiej presji,
by Polska weszła aktywnie do wojny.
Niech się nie ziszczą. 

Należy jasno uświadomić sobie interes
USA i Polski. Są one owszem zbieżne:
w zakresie osłabienia Moskwy. W interesie
Polski dziś jest wykrwawienie się Rosji,
za które cenę płaci Ukraina. Osłabienie
tych dwóch państw zmniejsza zagrożenie
dla Warszawy ze strony imperialnych za-
pędów Kremla, a jednocześnie otworzyło
pole do rozsądnej polityki połączenia Pol-
ski i Ukrainy w jeden organizm polityczny.

Nie do rekonkwisty na wzór krzyczących
11 listopada z zaciśnięta pięścią na błoniach
Stadionu Narodowego „Lwów i Wilno –
pamiętamy!”, lecz do sprawnej realizacji
planu prawdziwej wspólnoty, o której
marzył porucznik Lavilhaud w Algierii,
tak, by cztery dzielne miasta, o których
mowa powyżej, wymawiane były na jed-
nym wydechu. Wydaje się, że o tym mówił
też w ostatnim wywiadzie O. Arestowicz. 

Dla Amerykanów to, czy degradacja
pozycji Moskwy zostanie dokonana za
pomocą przelania krwi ukraińskiej czy
polskiej – jest drugorzędne. Chodzi o dłu-
gotrwałe związanie Rosji tak, by nie była
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w stanie wspomóc Chin przeciwko USA
za lat kilka w walce o żywotny interes
Waszyngtonu. To dlatego tak wiele własnej
wiarygodności i pieniędzy rzucono dziś
na stół. I dlatego Warszawa będzie musiała
wytrzymać ewentualną próbę wymuszenia
ze strony sojusznika, żądającego wysłania
żołnierzy polskich za granicę. Niekoniecz-
nie musi to oznaczać wprost ekspedio-
wanie Polaków na front w Donbasie. Może
to być przecież np. rozmieszczenie Polaków
wzdłuż drogi Chełm-Sarny, albo pomoc
w szkoleniu jednostek ukraińskich, by
stworzyć poniżej „progu art. 5” niepewność
po stronie rosyjskiej co do możliwej reakcji
NATO w razie ataku na biało-czerwone
oddziały. Manewr taki pozwalałby Ame-
rykanom wciąż na zarządzanie eskalacją
(atak na przebywających na Ukrainie Po-
laków nie byłby atakiem na NATO), przy
jednoczesnym umożliwieniu Ukrainie za-
bezpieczenia flanki i koncentracji na wal-
kach na wschodzie kraju. 

Trzeba rozważyć, czy to czasem nie
Stany ryzykują dziś, po 8 miesiącach woj-
ny, więcej niż Polska, gdyby Ukraina prze-
grała. Rosja jest osłabiona i możliwość
jej ataku na Polskę maleje. Polska swe
cele częściowo osiągnęła. Jest to istotna
zmiana w stosunku do marca 2022, gdy
zagrożenie dla Polski było istotne, a zejście
państwa ukraińskiego do podziemia i wal-
ka partyzancka pozwalałyby Waszyngto-
nowi realizować swe cele. Amerykańską
walutą jest wiarygodność sojusznicza,
której utrata byłaby kamieniem porusza-
jącym chińską lawinę. Dlatego w razie
sugestii wejścia Polski do wojny, rozważyć
należy asertywną grę – żądanie, by ame-
rykańscy chłopcy wspólnie z polskimi wy-
ruszyli pod Kijów czy Charków, asekurując
się jednocześnie w Warszawie przed po-
tencjalną prowokacją białoruską. San
i Bug bowiem niczym Rubikon powodują,

że polskie i amerykańskie interesy stają
się rozbieżne od chwili, gdy polskie wojsko
samo przekracza linię rzek. Gdyby Polska
weszła do wojny sama, to celem politycz-
nym Warszawy powinno być, jak naj-
szybsze i przy jak najmniejszych stratach,
złamanie kręgosłupa Moskwy, by ta już
nigdy nie powstała. Amerykańskim – by
tylko krwawiła jak najdłużej. 

Gdyby do tego doszło, nie liczmy też
ani na Paryż, ani na Berlin. Będziemy
niestety Warszawy i Gdańska bronić sami.
Nad Sekwaną czy Renem brak jest ro-
dzinnych doświadczeń Sybiru czy Łubian-
ki, można z bezpiecznej odległości dys-
kutować o prawach człowieka i demokracji.
Wojna ukazała też, że próżno dziś we
Francji czy Niemczech szukać bojowego
ducha, którego uosabia porucznik Lavil-
haud. Uważam, że ten pomijany chyba
w debacie element jest przyczyną, dla
której trudno sobie wyobrazić Germanów
lub Galów w okopach pod Brześciem.
Coś, co było widać 80 lat temu u obrońców
Eben-Emael, którzy umieli strzelać, ale
nie umieli walczyć, dziś jest widoczne
w sposób jaskrawy i powoduje, że we
Francji nie byłoby Batalionu Azow. To
inne DNA. Żaden demokratyczny przy-
wódca nie podejmie więc decyzji stojącej
w tak skrajnej sprzeczności ze społecznymi
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emocjami, czego wyrazem jest niedawna
wypowiedź Emmanuela Macrona, którą
niektórzy traktują jako „zielone światło”
do nuklearnego ataku na Ukrainę. Jest
to przyczyna może nawet bardziej ważka,
niż istotne oczywiście względy geopoli-
tyczne czy gospodarcze. Kilkadziesiąt lat
pokoju i ideologii „ciepłej wody w kranie”
sformatowało myślenie społeczeństw na
zachód od Łaby. Ważniejsza od poten-
cjalnej utraty wolności jest inflacja, która
powoduje, że trzeba wybrać gorsze wino
do obiadu. Starożytny Rzym też nie upadł,
ze względu na brak militarnych zdolności,
ale dlatego, że nikomu nie chciało się już
za niego walczyć. 

Ciesząc się z odzyskania Chersonia,
wspomnijmy znów O. Arestowicza, cyto-
wanego przez M. Budzisza, który twierdzi,
że po zawarciu „pokoju”, kolejna wojna
z Rosją będzie za ok. 10 lat. Musimy się

połączyć, aby ją wygrać. Najważniejsze
pozostaje zatem pytanie o hierarchię war-
tości. Co jest dla nas wyższym dobrem?

Czy „jedna jest dobra rzecz na świecie –
indywidualne istnienie w dostatecznych
warunkach materialnych: zjeść, poczytać,
pogwajdlić, pokierdasić i pójść spać”? Czy
może: „powiedzcie babci, że zachowałam
się, jak trzeba”. Z tym filozoficznym py-
taniem o sens będzie być może, niestety,
musiał mierzyć się już niebawem każdy
z nas. Warto przy tym pamiętać, że „wol-
ność jest niezwykle cenną wartością, za
którą trzeba płacić wysoką cenę”.
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Po kilku tygodniach bombardowań ukra-
ińska infrastruktura energetyczna jest po-
ważnie zniszczona. Według prezydenta
Zełenskiego, ponad 40% infrastruktury
uległo dewastacji. Z brutalną szczerością
trzeba stwierdzić, że jest to jedno z naj-
bardziej skutecznych uderzeń rosyjskich
w trwającej wojnie. 

Nowy plan maksimum Putina

Krytyczne punkty infrastruktury są łatwym
celem, a z każdym kolejnym uderzeniem
trudniej jest je odbudować. W nadcho-
dzącej zimie Ukraina będzie pogrążona
w ciemności, a braki prądu będą się
odbijać również na efektywności operacji
logistycznych, osłabiając front. Premią
dla Putina byłaby kolejna fala milionowych
migracji, ale miejmy nadzieję, że to nie
nastąpi. 

Napływające z Zachodu systemy obro-
ny przeciwlotniczej osłabią możliwości
ataków, ale główna część szkód została
już wyrządzona. Putin od kilku tygodni
konsekwentnie realizuje swój kolejny plan

prowadzenia wojny. Ten plan to wynisz-
czanie Ukrainy, zasypanie zmobilizowa-
nymi żołnierzami frontu, przekonanie Za-
chodu, że odbicie Donbasu i Krymu jest
absolutnie nierealne i uznanie, że jedynym
wyjściem są rozmowy pokojowe. W naj-
bliższych tygodniach będziemy coraz wię-
cej słyszeli o pokoju. Nie jesteśmy w stanie
jednak przewidzieć, czy będą to rozmowy
o rozmowach, czy też USA zaczną wy-
wierać na Kijów autentyczną presję. Trud-
no sobie wyobrazić sytuację, w której
w najbliższych miesiącach Ukraińcy dys-
ponowaliby siłami zdolnymi do dużej
ofensywy na wschodzie. Teoretyczny plan
minimum z początków wojny – czyli zdo-
bycie i utrzymanie szerokiego połączenia
Rostowa z Krymem oraz zablokowanie
możliwości rozwoju dla Ukrainy – teraz
jest dla Putina planem maksimum.

Pomimo czarnoziemnego błota, typo-
wego o tej porze roku, walki są zaskakująco
intensywne. Rosjanie wykrwawiają wojska
ukraińskie pod Chersoniem i zaciekle ata-
kują pod Bachmutem i Wuhłedarem. Ra-
portowane liczby zabitych i rannych żoł-

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

Wojna w Ukrainie niestety rozpoczyna nowy etap w historii tej broni jąd-
rowej. Z czynnika stabilizującego ta broń znów stała się czynnikiem dyna-
mizującym politykę

Generał błoto i dziedzictwo atomowe



nierzy idą dziennie w grube setki. To na-
prawdę krwawe starcia, przypominające
walki na wyczerpanie w I wojnie światowej,
a jednocześnie sięgające czasów przyszłych
gwiezdnych wojen. Obecna wojna to po-
łączenie głębokich okopów w błocie, gdzie
liczy się siła charakteru i gotowość do
poświęceń pojedynczych żołnierzy, z sa-
telitarnymi systemami cyfrowymi, które
umożliwiają prowadzenie operacji mili-
tarnych. Generał Błoto i satelity Elona
Muska – takie jest oblicze bieżącej wojny. 

Broń jądrowa znowu w grze

Rosja to mocarstwo atomowe. Atak na
Ukrainę po raz kolejny pokazał, że poso-
wiecki arsenał nuklearny jest jedyną pod-
stawą mocarstwowych ambicji Moskwy.
Wojna przywróciła do dyskusji zagadnienie
użycia broni jądrowej we współczesnych
konfliktach. Kilka chwil po ataku Władimir
Putin wydał rozkaz podwyższenia goto-
wości rosyjskich sił nuklearnych. W ten
sposób zakreślił granicę dla zaangażowania
Zachodu we wspieraniu Ukrainy. Udział
zachodnich jednostek wojskowych miał
być wystarczającym powodem do ewen-
tualnego użycia sił jądrowych. Nieważne,
czy zasadnie – ale Waszyngton przyjął to
do wiadomości. W swoich przemówieniach
na początku wojny prezydent Joe Biden
powtarzał, że „stopa amerykańskiego żoł-
nierza nie stanie w tym konflikcie na
ukraińskiej ziemi”. Wszelka inna pomoc
była dopuszczalna, ale nie bezpośrednie
zaangażowanie w walkę. Przesłanie nuk-
learne Putina zostało przyjęte. W ten spo-
sób nie do końca świadomie po raz kolejny
zmieniona została globalna doktryna nuk-
learna. Broń jądrowa z czynnika stabili-
zującego stała się czynnikiem dynamizu-
jącym politykę. Żeby to dobrze zrozumieć
musimy sięgnąć do historii. 

Reakcja jądrowa fascynowała świat
nauki, a politycy i dowódcy szybko do-
strzegli w niej potencjał zdobycia strate-
gicznej przewagi na polu walki. Zapewne
gdyby nie obłęd rasistowskiego antyse-
mityzmu, Niemcy pierwsi opanowaliby
technologię produkcji broni jądrowej. Eli-
minacja „osobników rasowo nieczystych”

pozbawiła niemiecki program jądrowy
wybitnych umysłów, które znalazły swoje
miejsce i zaangażowanie w programie
amerykańskim. Pomimo wcześniejszych
prób atomowych, zrzucenie bomb na Hi-
roszimę i Nagasaki było wstrząsem rów-
nież dla twórców tej broni. Jej niszczy-
cielskość wywołała przerażenie. Pierwsze
uderzenie bronią jądrową spełniło jednak
swój cel polityczny. Cesarstwo Japonii
pozostało bezradne wobec tak potężnej
siły zniszczenia. Dalsza walka była bez-
sensowna, a życie co najmniej dziesiątek
tysięcy żołnierzy alianckich zostało oca-
lone, ponieważ nie musieli oni krok po
kroku zdobywać kolejnych wysp. Japonia
poprosiła o pokój i podpisała bezwarun-
kową kapitulację. Po pierwszym przera-
żającym ataku, Amerykanie zaczęli jednak
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stosować broń jądrową jako defensywną
i odstraszającą. Dopóki posiadali ją sa-
modzielnie, nie zdecydowali się na kolejne
użycie, mimo że broń ta miała potencjał
ofensywny i mogła doprowadzić do po-
konania obozu komunistycznego. Generał
MacArthur wielokrotnie domagał się uży-
cia bomb atomowych w wojnie w Korei
i m.in. z tego powodu został zdymisjono-
wany. Dzięki zdradzie amerykańskich
naukowców, w szokująco krótkim czasie
Związek Sowiecki zbudował własną bombę
atomową, a pierwszą testową eksplozję
przeprowadził w Semipałatyńsku już
w 1949 roku. W ten sposób zaczęła się

globalna era nuklearna, a doktryna użycia
broni jądrowej ewoluowała od odstrasza-
nia do „wzajemnego zniszczenia”. Nuk-
learny wyścig zbrojeń polegał na tym,
żeby zapewnić drugiej stronie totalne
zniszczenie, jeżeli zdecyduje się użyć broni
jądrowej. 

Poza ZSRS i USA, broń atomową po-
siadały tylko Wielka Brytania i Francja
oraz Chiny. Kraje te pilnowały jednocześ-
nie, by nie dopuścić do jej rozprzestrze-
niania, ponieważ w ten sposób ich pozycja
strategiczna uległaby relatywnemu osła-
bieniu. Podczas zimnej wojny broń jąd-
rowa gwarantowała pokój między głów-
nymi obozami i stabilizowała globalną
politykę, ponieważ nikt nie chciał ryzy-

kować śmierci w ramach wzajemnego
zniszczenia. Cenę za to płaciły kraje pe-
ryferyjne, w których toczyła się jak naj-
bardziej gorąca wojna w odróżnieniu od
„zimnej” między NATO i ZSRS. 

Co z dziedzictwem atomowym?

Upadek systemu komunistycznego po-
stawił na porządku dziennym kwestię
dziedzictwa atomowego. Ręka w rękę
Moskwa i Waszyngton, powiedziałbym
nawet, że panicznie pilnowały, żeby broń
jądrowa nie dostała się w ręce innych
rządów. Razem wymusiły na Kazachstanie
i Ukrainie przekazanie ich arsenałów nuk-
learnych Rosji. Dodatkowo, na zachętę
dla Moskwy, wprowadzono program „Me-
gatones to Megawatts”, czyli program
konwersji głowic atomowych na paliwo
do elektrowni jądrowych. Do dzisiaj jeszcze
Amerykanie kupują pręty paliwowe do
swoich reaktorów od Rosji w ramach tego
programu. 

Po upadku komunizmu, w między-
czasie kilka krajów weszło w posiadanie
broni atomowej traktując ją jako jedyny
gwarant suwerenności i bezpieczeństwa.
Pomimo tego, że obowiązuje Traktat o nie-
rozprzestrzenianiu broni jądrowej, wszyscy
wiedzą, że broń atomową posiada Izrael
(chociaż wciąż oficjalnie zaprzecza), Korea
Północna, Indie i Pakistan. Indie i Pakistan
w ramach swojej małej doktryny wza-
jemnego zniszczenia i nienawiści tej samej
grupy etnicznej o różnych wyznaniach,
Korea w ramach obrony chorej dyktatury,
a Izrael w ramach obrony swojej egzys-
tencji. Najbardziej niebezpieczny w tym
gronie jest Pakistan, bo sam z dumą ogła-
sza, że posiada „islamską” broń atomową.
Rozwój technologiczny powoduje, że zbu-
dowanie broni atomowej jest coraz ła-
twiejsze i tańsze, a środki jej przenosze-
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nia – coraz bardziej dostępne. Przykładem
zapętlenia kwestii broni jądrowej jest
Bliski Wschód. Izrael uważa (moim zda-
niem słusznie), że wyłączność posiadani
broni atomowej jest warunkiem prze-
trwania tego państwa. Jeżeli Teheran zbu-
duje broń atomową, to Rijad również
musi ją posiadać – ze względów egzys-
tencjalnych. Jeżeli tę broń ma posiadać
Teheran i Rijad, to również Kair. A w takim
wypadku i Ankara nie może wypaść z gro-
na równorzędnych (co najmniej) państw
Bliskiego Wschodu. Taka perspektywa
otwiera bramy piekieł dla Państwa Izrael. 

Wojna w Ukrainie niestety rozpoczyna
nowy etap w historii tej strasznej broni.
Rosja nie odważyłaby się rozpocząć wiel-
koskalowej wojny, gdyby nie parasol ato-
mowy. Nie podjęłaby ryzyka konfrontacji
z konwencjonalnymi wojskami NATO bez
gwarancji straszaka nuklearnego. Nie
oznacza to wcale, że Rosja użyje taktycznej
broni jądrowej. Pomimo wszystko, od po-
czątku wojny Rosja nie podjęła żadnych
realnych kroków w kierunku przygoto-
wania arsenału nuklearnego do użycia.
Arsenał ten jest jednym z najbardziej ob-
serwowanych obiektów na świecie. Nie
jest możliwe, żeby Amerykanie nie wie-
dzieli o przygotowaniach broni jądrowej
do użycia. Putin jest racjonalnym i chłodno
myślącym politykiem, który czasami na
szczęście się myli. Dzisiaj dzięki użyciu
broni jądrowej nie jest w stanie uzyskać
żadnego celu politycznego. Straszenie,
dzięki umiejętnej polityce Amerykanów,
nie działa. Nie ma żadnego celu militar-
nego, który usprawiedliwiałby atak jąd-
rowy, a atak na jakieś miasto doprowa-
dziłby do jeszcze większej izolacji Rosji.
Jestem również przekonany, że Zachód,
a głównie USA dysponują listą celów
(również personalnych), które zostałyby
zlikwidowane po takim ataku. 

Chiny i nuklearna równorzędność

I na koniec w bieżącym kontekście argu-
ment najważniejszy, czyli Chiny. Jedynym
aspektem, w którym Chiny są wyraźnie
słabsze od Rosji i USA jest kwestia nuk-
learna. Chiny dysponują dzisiaj arsenałem
ok. 400 głowic jądrowych i to w zdecydo-
wanej większości w klasycznych silosach.
Nie posiadają strategicznych możliwości
odpalenia broni atomowej w triadzie jąd-
rowej (trzy rodzaje sił zbrojnych mogące
przenosić broń jądrową). Są w trakcie

dynamicznej rozbudowy własnych sił jąd-
rowych i potrzebują na to co najmniej
jeszcze 10 do 15 lat. Złamanie tabu uży-
wania broni jądrowej w walce dzisiaj sta-
wia je w pozycji słabszego partnera. 

Tak czy inaczej zagadnienia broni ato-
mowej wraca w efekcie rosyjskiej agresji
do podstawowych debat politycznych.
W skali globalnej najważniejsze są oczy-
wiście plany chińskie, zakładające osiąg-
nięcie „parity”, czyli równorzędności w ilo-
ści i jakości broni jądrowej z Rosją i USA.
Nie możemy zapominać, że fundamentem
współpracy między Moskwą i Pekinem
jest umowa o niekierowaniu na swoje te-
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rytoria pocisków nuklearnych. Oznacza
to jednak, że USA będzie miało „parity”
tylko osobno wobec Rosji i Chin, a trak-
tując ich wspólnie to tylko 1/3. Czy Wa-
szyngton może na to pozwolić? Pytanie
retoryczne. A jak na to odpowie? Jeszcze
nie wiemy.

W skali regionalnej narasta przeko-
nanie, że tylko broń atomowa jest jedynym
finalnym gwarantem bezpieczeństwa na-
rodowego, co tylko przyspieszy wyścig
nuklearny. Ukraina jest tego przykładem.
Państwa atomowego Rosja by nie zaata-
kowała. Jedyną, choć słabą nadzieją jest
to, że po zakończeniu wojny rosyjsko-
ukraińskiej system międzynarodowy wy-
pracuje lepszy metody powstrzymywania
rozwoju broni jądrowej. W okresie na-
rastającej wielobiegunowości i relatywnego
słabnięcia Zachodu trudno to sobie jednak

wyobrazić. Tak czy inaczej będziemy
w sprawach bezpieczeństwa więcej dys-
kutowali o broni jądrowej, a świat będzie
musiał wypracować nową doktrynę bez-
pieczeństwa nuklearnego.

*

Od kilku już tygodni regularnie komentuję
globalne wydarzenia związane z wojną
w Ukrainie. Narodził się z tego stały
cykl – „Świat w cieniu wojny”. W każ-
dy wtorek będzie się pojawiał świeży ko-
mentarz. W wielu wypadkach będą to
„oczywiste nieoczywistości”, czyli próba
innego spojrzenia na zagadnienia, o któ-
rych wszyscy rozmawiają. Pierwszą taką
nieoczywistością jest nuklearne bezpie-
czeństwo, o którym było dzisiaj. Jak już
państwo wiedzą, nie zamierzam kon-
centrować się na przebiegu działań wo-
jennych. Będą się one tutaj pojawiały,
ale tylko w stopniu niezbędnym dla ob-
jaśniania globalnych procesów politycz-
nych. Moim celem jest pokazywanie, jak
wojna oddziałuje na globalną politykę
i wzajemnie. Dynamicznie tworzy się
nowy świat, a wojna za naszą wschodnią
granicą jest jednym z najważniejszych
procesów w tworzeniu się tego nowego
świata. Musimy widzieć tę szerszą per-
spektywę, żeby właściwie ocenić rolę
i pozycję Polski, bo przecież dla nas
Polska jest najważniejsza.
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Inflacja w wysokości blisko 18 proc. na
koniec października w zasadzie nas już
nie zaskakuje. To poziom zgodny z ocze-
kiwaniami rynku i oficjalnymi prognozami.
Od roku przywykamy do wzrostu cen
o przynajmniej jeden punkt procentowy
w każdym miesiącu. Jeśli taki rytm zo-
stanie utrzymany, to jeszcze w grudniu
możemy zobaczyć dwójkę z przodu. Dla
niektórych, inflacja już dawno przekroczyła
20 proc. Jak to możliwe? A to dlatego, że
każdy ma własną inflację. 

D. Villani i G. Vidal Lorda w niedawno
opublikowanych badaniach „Whom does
inflation hurt most” przyjrzeli się inflacji
w UE i ustalili, kto odczuwa inflację bar-
dziej boleśnie. Według ich badań bogatsi
tracą więcej niż najubożsi. To dość za-
skakujący wniosek, jakże odległy od ste-
reotypowego myślenia o tym, że inflacja
to zmora głównie najbiedniejszych. Wnio-
ski Villaniego i Lordy bazują na badaniach
kondycji finansowej 20% najuboższych
i 20% najbogatszych obywateli UE. W gru-
pie najuboższych blisko 27 proc. dochodu
przeznacza się na żywność, więc to wzrosty

cen żywności determinują dolegliwość in-
flacji (w Polsce to aktualnie ok. 19,5 proc).
Z kolei w grupie najbogatszych żywność
to jedynie 14 proc. wydatków. W tej grupie
największy, bo blisko 20-procentowy
udział w konsumpcji ma transport (wli-
czając w tą kategorię paliwo, podróże,
loty samolotami). Skoro więc wzrosty cen
związanych z transportem przekraczają
30 proc., to faktycznie dla najbogatszych
realna inflacja może okazać się wyższa. 

Nie odbierając słuszności tezom cy-
towanych badaczy, odważę się zauważyć,
że w Polsce najprawdopodobniej sytuacja
wygląda inaczej i jest trochę bardziej zło-
żona. W naszych warunkach, obok pytania
o status ("bogaty czy biedny"), trzeba też
uwzględnić fakt, czy mamy kredyt do
spłacenia, czy mamy oszczędności wielkich
rozmiarów, czy – w końcu – wydajemy
nasze dochody na podstawowe potrzeby
do ostatniej złotówki. Według mnie, wzrost
cen najmocniej uderza w osoby najbied-
niejsze i nieposiadające oszczędności.
Najbogatsi Polacy dzięki odsetkom od
oszczędności, choć nie unikną utraty siły
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Ekonomista, wykładowca akademicki i trener kadr menedżerskich;
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Płace w Polsce nie doganiają inflacji. Co więcej, podwyżki wynagrodzeń
dotyczyły tylko niespełna 40 proc. pracujących
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nabywczej swoich zaskórniaków mogą
w pewnym stopniu łagodzić oddziaływanie
inflacji na ich portfele. 

Co więcej, jeśli prześledzić strukturę
typowych wydatków Polaków, okaże się,
że w najtrudniejszym położeniu znalazły
się stosunkowo młode rodziny „na do-
robku” z kredytem hipotecznym, a naj-
słabiej inflację odczuwają rodziny dojrzałe
z pakietem oszczędności, ale bez samo-
chodu. Dla tych pierwszych, przy założe-
niu, że połowę dochodów przeznaczają
na spłatę kredytu a drugą połowę na
utrzymanie mieszkania/domu, samochodu
oraz na konsumpcję, realna inflacja sięgać
może nawet powyżej 50 proc. Jest tak
dlatego, że raty kredytów w ciągu roku
podwoiły się, koszty utrzymania domu
wzrosły o ponad 40 proc., paliwo skoczyło
o 25 proc., a ceny podstawowych skład-
ników żywności wzrosły o około 20 proc.
Z kolei w gospodarstwie domowym bez
kredytu i bez samochodu, realnie odczu-
walna inflacja może kształtować się znacz-
nie poniżej 20 proc. 

Ważna jest też struktura naszej kon-
sumpcji, a ściślej rzecz biorąc struktura
typowego koszyka zakupowego. Jeśli pre-
ferujemy dietę słodką i tłustą, to odczu-
wamy inflację intensywniej – ceny cukru
i wyrobów cukierniczych skoczyły w ciągu
roku o 100 proc., a tłuszcze i mięso zdro-
żały o blisko 50 proc. Jeśli jednak ogra-
niczymy spożycie tradycyjnych potraw na
rzecz diety wegetariańskiej, a do tego
mieszkamy kątem „u mamy”, to nasza
inflacja nie przekroczy 10 proc. Parado-
ksalnie, najniższe podwyżki odczuli ci,
którzy gros wydatków przeznaczają na
alkohol i używki – tylko 9 proc. w ciągu
roku. 

Na obiektywne odczuwanie presji in-
flacyjnej wpływ mają także takie czynniki
jak posiadane oszczędności i tempo wzros-

tu dochodów/wynagrodzeń. Jak podaje
GUS, w październiku płace w Polsce wzro-
sły przeciętnie o 14,5 proc. rok do roku,
co oznacza, że nie doganiają inflacji. Co
więcej, podwyżki płac dotyczyły tylko nie-
spełna 40 proc. pracujących. Nawet jeśli
należymy do grona tych szczęśliwców,
którzy otrzymali statystyczną podwyżkę,
to nie jest ona w stanie zrekompensować
wzrostu kosztów utrzymania. 

Nie lepiej wypada ocena wpływu
oszczędności na nasz komfort ekonomicz-
ny w ostatnim roku. Ewentualne oszczęd-
ności wykazuje nie więcej niż 40 proc.
Polaków i są to przeciętnie kwoty około
30 tys. zł. Przy założeniu, że udaje się
w tym roku uzyskać ok. 5–7 procentowy
zwrot z oszczędności, przynoszą one realny
ubytek majątku o minimum 10 proc. Nie-
mniej odsetki od oszczędności pozwalają
trochę zbalansować straty inflacyjne w bu-
dżecie domowym. Z kolei oszczędności
ciułane w skarpecie oznaczają utratę ich
wartości o 18 proc. rocznie. 

Na tle bogatych i biednych, mięsożer-
ców i wegetarian musi martwić progno-
zowane tempo inflacji na początek przy-
szłego roku. Wydaje się, że pierwszy kwar-
tał 2023 to będzie decydujące starcie.
Możemy się spodziewać przyspieszenia
wzrostu cen, bo w nowym roku swoje
skutki proinflacyjne ujawnią nowe taryfy
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za energię elektryczną. Zamrożenie cen
dla gospodarstw domowych, samorządów
i tzw. podmiotów wrażliwych sprawy nie
załatwia, wszak to mimo zamrożenia is-
totny wzrost cen energii (nawet o 100 proc.).
Do tego nie można zlekceważyć poten-
cjalnego wpływu powrotu stawek VAT do
normatywnej skali. Przytomnie przypo-
minam, że aktualnie korzystamy z obniżki
i / lub redukcji VAT i akcyzy w ramach
tarczy antyinflacyjnej. Czy rząd zdecyduje
się na prolongowanie tarczy na kolejny

rok? Można przypuszczać, że tak (mimo
obiekcji Komisji Europejskiej), przecież
to będzie rok kampanii wyborczej. Jeśli
jednak tak się nie stanie, to przed nami
solidne turbodoładowanie wzrostu cen.
Nawet jeśli po szoku z początku roku,
w kolejnych miesiącach (być może w po-
łowie roku) rozpoczniemy kurs dezinfla-
cyjny, to tak czy owak musimy przywyknąć
do dwucyfrowej inflacji, która będzie mę-
czyć nas i gospodarkę jeszcze przynajmniej
do końca 2023 roku. 
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Po wycofaniu rosyjskich wojsk z Chersonia
trwa przegrupowanie sił. Rosjanie kon-
tynuują bezwzględne niszczenie cywilnej
infrastruktury krytycznej Ukrainy i od-
noszą w tym sukcesy. Świadomie bom-
bardują swoimi najlepszymi pociskami
stacje transformatorowe w falach co kilka,
kilkanaście dni. Są to metody czysto ter-
rorystyczne. Za każdym razem taką stację
coraz trudniej uruchomić, aż w pewnym
momencie może się to stać niemożliwe.
Zaczyna się traktować bardzo poważnie
wariant całkowitego blackoutu systemu
energetycznego Ukrainy. W poszczególne
dni nawet ponad 10 mln mieszkańców
jest pozbawionych prądu.

Siły rosyjskie w tej chwili nie mają
zdolności do wielkoskalowej ofensywy,
a o zdolności Ukraińców do kolejnych
operacji wyzwoleńczych trudno coś po-
wiedzieć. Relatywnie łatwe cele militarne
zostały osiągnięte i każdy kolejny postęp
będzie coraz trudniejszy. Nic nie wskazuje
na możliwość totalnego załamania wysiłku
wojennego po jednej czy też po drugiej
stronie. W związku z tym, że daleko do

rozstrzygnięcia militarnego, coraz bardziej
brutalna wojna na wyczerpanie będzie
trwała i eskalowała.

Kto będzie finansował Ukrainę?

W czasie, kiedy mimo krwawych starć na
froncie panuje pat, trwają kontredanse
dyplomatyczne. W tej chwili najważniejsza
kwestią polityczną jest zapewnienie fi-
nansowania dla Ukrainy na przyszły rok.
Możliwości awaryjnego finansowania,
o których pisałem tydzień temu, są prak-
tycznie na wyczerpaniu i sprawa wymaga
systemowego uregulowania. Odpowiednie
programy planują wdrożyć Stany Zjed-
noczone i Europa. W obu przypadkach
mają miejsce bardzo ważne procesy poli-
tyczne z tym związane, których znaczenie
może wybiegać daleko dalej niż tylko pro-
wadzenie wojny z Rosją. 

W Stanach Zjednoczonych po ostatnich
wyborach połówkowych tworzy się nowy
układ polityczny. Demokraci zachowali
kontrolę nad Senatem, a wiele wskazuje,
że po dogrywce wyborczej w Georgii 6

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

W przypadku finansowego wsparcia dla Ukrainy powstanie zobowiązanie
całej Unii realizowane przez Komisję Europejską. To historyczna zmiana –
Europa wchodzi na kolejny szczebel integracji

Kontredanse dyplomatyczne wokół wojny.
europejski przełom w finansowaniu ukrainy



grudnia zwiększą swój stan posiadania.
Republikanie osiągnęli niewielką więk-
szość w Izbie Reprezentantów i przejmą
kontrolę nad nią. W kontekście wojny
jest to o tyle ważne, że większość ustala
program prac parlamentu, więc pewne
rzeczy może wprowadzać pod obrady,
a pewne nie. Skrzydło antywojenne w Par-
tii Republikańskiej jest silne i składa się
z najbardziej radykalnych zwolenników
byłego prezydenta Donalda Trumpa. Na
całe szczęście dla Ukrainy (i dla Polski)
skrzydło to ulegnie niewielkiemu jedynie
wzmocnieniu, ponieważ większość kan-
dydatów popieranych przez Trumpa prze-
grała wybory. Żeby ukazać skalę ewen-
tualnego problemu przypomnijmy tylko
głosowanie w Kongresie z ostatniego lata
nad pakietem pomocy finansowo-mili-
tarnej. Przeciwko przyznaniu Ukrainie
66 mld dol. głosowało 11 senatorów i 57
członków Izby Reprezentantów. Wszyscy
to Republikanie. Z najważniejszych postaci
Partii Republikańskiej, lider senacki Mitch
McConnell jednoznacznie wspiera anty-
rosyjski kurs polityki obecnej admini-
stracji. Świeżo wybrany lider większości
republikańskiej, a za chwilę Spiker Izby
Reprezentantów, Kevin McCarthy, należy
do tzw. umiarkowanych, musi się jednak
liczyć z antywojennym skrzydłem trum-
pistów. W trakcie kampanii zasłynął po-
wiedzeniem, że wraz z objęciem większości
przez Republikanów skończy się wysta-
wianie Ukrainie czeków „in blanco”. Nie
należy zakładać, że będzie blokował pomoc
dla Ukrainy, ale będzie z Bidenem twardo
negocjował jakieś ustępstwa. W nowym
Kongresie wsparcie dla Ukrainy na pewno
się nie załamie, ale jego udzielanie będzie
trudniejsze dla administracji Joe Bidena.
Z tego powodu Demokraci chcą przegło-
sować przyszłoroczny pakiet wsparcia mi-
litarno-finansowego jeszcze w tym roku

w trakcie tzw. „lame duck session” (sesja
kulawej kaczki – tak się w amerykańskim
systemie określa posiedzenie Kongresu
w starym składzie po wyborach, a przed
nową kadencją). Pakiet ten wynosi 38
mld dol., z tego 18 mld na bezpośrednie
wsparcie finansowe ukraińskiego budżetu,
a 20 mld – w większości na zbrojenia.
Republikanie przeciwko temu gorąco pro-
testują, ale należy zakładać, że to rytuał
opozycyjny. Z punktu widzenia Partii Re-
publikańskiej jest to wygodne, ponieważ
nie będą musieli przegłosowywać pakietu
już po przejęciu kontroli nad Izbą. Wzbu-
rzenie członków ruchu MAGA („Make
America Great Again”) jest jednak na

pewno autentyczne i będą oni głosować
przeciwko. Republikanie zapowiadają, że
w nowym Kongresie będą nękać Joe Bi-
dena komisjami śledczymi, a jedna z takich
komisji ma zbadać sposób wydawania
środków finansowych z amerykańskiego
budżetu na wspieranie Ukrainy. Jakkol-
wiek wszystko wskazuje na to, że admi-
nistracja Joe Bidena bez większych pro-
blemów przegłosuje kolejny pakiet finan-
sowego wsparcia dla Ukrainy, to należy
odnotować narastający ruch antywojenny,
głównie po stronie Republikanów. Niestety
nie obejmuje on już tylko trumpistów
z MAGA. Heritage Foundation – konser-
watywny think tank, który był jednym
z fundamentów antysowieckiej i konser-

20

THINKZINE, nr 11(149)/2022, listopad 2022 www.nowakonfederacja.pl

zaczyna się traktować

bardzo poważnie wariant

całkowitego blackoutu

systemu energetycznego

ukrainy



watywnej polityki Ronalda Reagana –
również opowiada się za wstrzymaniem
poparcia dla Ukrainy. Demokraci mają
swój problem, ale zdecydowanie mniejszy.
W końcu października demokratyczno-
lewicowy Congressional Progressive Cau-
cus (Kongresowa Grupa Postępowa) wy-
stosował list wzywający do natychmias-
towego przystąpienia do rozmów poko-
jowych między Rosją i Ukrainą i zakoń-
czenia działań wojennych. Po kilku dniach
list został jednak oficjalnie wycofany pod
naciskiem kierownictwa Partii Demokra-
tycznej. Jak widać radykalne przeciwień-
stwa nadal się przyciągają. 

Przełom w Unii

W Unii Europejskiej trwają prace nad
przyjęciem pakietu 18 mld eur wsparcia
finansowego dla budżetu ukraińskiego
na przyszły rok. Jak już pisałem wcześniej,
amerykański rząd i Komisja Europejska
ustaliły, że będą przekazywać po 1,5 mld
dol. i euro miesięcznie w 2023 roku, de
facto na podtrzymanie finansowe ukra-
ińskiego państwa. W Polsce na ten temat
cisza, a dzieją się rzeczy historyczne. Dla-
tego, że w koncepcji Komisji Europejskiej
fundusze te mają pochodzić bezpośrednio
z budżetu Unii i być ewentualnie pokryte
emisją obligacji. Z punktu widzenia po-
szczególnych państw jest to sytuacja wy-
godna, bo nie obciążałaby napiętych w sy-
tuacji wojny budżetów. De facto ozna-
czałoby to jednak kolejny etap integracji
europejskiej, bo powstałoby zobowiązanie
finansowe gwarantowane przez Unię jako
taką. Nastąpiłoby prawdziwe uwspólno-
towienie długu. Pieniądze na KPO są roz-
wiązaniem pośrednim, bo zobowiązania
poszczególnych państw są nie wyższe niż
poziom ich wkładu. Oznacza to, że na
przykład mimo wspólnego długu Niemcy

za polską część (i jakiegokolwiek innego
państwa) odpowiadają do wysokości swo-
jego wkładu, więc nie gwarantują spłaty
całości. W przypadku finansowego wspar-
cia dla Ukrainy sytuacja ma wyglądać
inaczej. Powstanie zobowiązanie całej
Unii realizowane przez Komisję Europej-
ską. Nastąpiłby w ten sposób prawdziwy
„moment hamiltonowski”. Geopolityczny
chuligan Europy Viktor Orbán ma rację,
że w ten sposób powstaje unia kredytowa,

czyli Europa wchodzi na kolejny szczebel
integracji. Głośno przeciwko temu pro-
testuje, choć wielu analityków uważa, że
chce w ten sposób osiągnąć ostateczne
odblokowanie środków dla Węgier z KPO.
Obawiam się, że polski rząd za tym nie
nadąża, a ci którzy za tym nadążają boją
się o tym mówić. Oto jest prawdziwy
historycznie ważny dylemat polityczny.
Niezbędne dla przetrwania dla Ukrainy
pieniądze w zamian za rozpoczęcie bu-
dowy Unii Europejskiej również jako
unii kredytowej. Czy jest to w polskim
interesie narodowym, czy nie jest? Moim
zdaniem jest. 

Na koniec o jeszcze jednym funda-
mentalnie ważnym wydarzeniu politycz-
nym z ostatniego tygodnia, czyli spotkaniu
grupy G20 na indonezyjskiej wyspie Bali.
W jego trakcie odbyło się trzygodzinne
spotkanie Joe Bidena z Xi Jinpingiem.
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Przeciwko przyznaniu

ukrainie 66 mld dol.

głosowało 11 senatorów 
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Republikanie



W efekcie powstał komunikat, w którym
obie strony, między innymi, potępiają
użycie, bądź groźby użycia broni nuklear-
nej w konflikcie na Ukrainie. Komunikat
ten został powtórzony po spotkaniu Xi
z premierem Japonii Fumio Kishidą kilka
dni później. W ten sposób Chiny jedno-
znacznie potwierdzają, że użycie broni
nuklearnej jest dla Rosji absolutnie nie-
przekraczalną z ich punktu widzenia czer-

woną linią. Co najmniej na kilka miesięcy
sprowadza to do zera ryzyko użycia przez
Rosję broni jądrowej podczas obecnej
wojny. Rosjanie w ostatnich kilku tygo-
dniach zmienili swoją retorykę odnośnie
broni nuklearnej. W tej chwili oskarżają
Zachód o stosowanie straszaka atomowego
i stwierdzają, że Rosja ani nigdy nie pla-
nowała użycia broni jądrowej, ani nigdy
o tym nie mówiła. 
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Od chwili wybuchu wojny rosyjsko-ukra-
ińskiej można zaobserwować znaczną ner-
wowość i niekonsekwencję niemieckiej
dyplomacji. Wydaje się, że Niemcy po-
trzebowali czasu, by zdefiniować swoje
cele w nowej rzeczywistości, gdyż wojna
ich zaskoczyła. Wydarzenia przełomu paź-
dziernika i listopada 2022 pozwalają wnio-
skować, że w Belinie zapadły decyzje co
do linii polityki zagranicznej w perspek-
tywie co najmniej średnioterminowej.
Kluczowym elementem wdrażania w życie
tychże decyzji była wizyta kanclerza w Pe-
kinie 4 listopada 2022. 

O! Cześć!

Przed wylotem do Pekinu, kanclerz Scholz
w artykule z 2 listopada 2022 dla „Frank-
furter Allgemeine Zeitung” opisał cele wi-
zyty niemieckiej delegacji. Charaktery-
styczne, że już w pierwszych dwóch pun-
ktach kanclerz wskazuje na okoliczność
najważniejszą, pisząc, że „powstają nowe
ośrodki władzy”, a „jedno jest jasne: jeśli
Chiny się zmienią, sposób, w jaki traktu-

jemy Chiny, również musi się zmienić”.
Jest to wyraz oczywistego pragmatyzmu,
ale też trąci, już na wstępie, „hołdem pru-
skim”, jak to określił w Nowej Konfederacji
P. Behrendt. Odwołując się do sentymen-
tów historycznych Scholz pisał, że „zwłasz-
cza Niemcy, które w szczególnie bolesny
sposób doświadczyły podziału w okresie
zimnej wojny, nie są zainteresowane two-
rzeniem nowego bloku na świecie”, jed-
nocześnie zauważając, że nie ma miejsca
ani dla „izolacji Chin, podobnie jak rosz-
czenia do hegemonicznej dominacji Chin
czy nawet sinocentrycznego porządku
światowego.”

Przyczyna takiego stanowiska jest oczy-
wista. Komentując wizytę Christoph Hein
i Julia Löhr piszą, że „w badaniu opubli-
kowanym w czerwcu Koloński Instytut
Badań Ekonomicznych (IW) obliczył, że
ponad milion niemieckich miejsc pracy
jest bezpośrednio zależnych od Chin,
a wiele milionów jest od nich zależnych
pośrednio”. Autorzy powołują się też na
ekonomistów monachijskiego Instytutu
Ifo, którzy badali, „jak wrażliwa byłaby

PiotR Michał KosMęda
Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk
prawnych (Uniwersytet Śląski w Katowicach), zarządzający
funduszami nieruchomości, CCIM (Certified Commercial Investment
Member), przedsiębiorca. Onegdaj reprezentant Polski U-16 w piłce
nożnej. Dziś uprawia triathlon i biegi górskie.

Być może Niemcy rozpoczęli rozgrywkę w celu ułożenia się w nowym
ładzie światowym, pozycjonując się jako mediator – między USA a Chi-
nami, między Ukrainą a Rosją

Niemcy są potrzebni chinom, by lewarować
usa. dlatego grają na dwóch fortepianach
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niemiecka gospodarka, gdyby stosunki
z Chinami uległy pogorszeniu”. Wynik
nie był zbyt zadowalający: prawie połowa
niemieckich przedsiębiorstw przemysło-
wych (46 %) kupowała w tym czasie ważne
komponenty produkcji w Chinach i za-
grożona byłaby perturbacjami. 

Niemalże w kolejnym zdaniu artykułu
kanclerz próbuje „grozić” Chinom, że za-
mykanie dostępu firm do rynku, brak
ochrony własności intelektualnej spotka
się z „wzajemnością” ze strony Niemiec.
Zwraca też uwagę, że Berlin obserwuje
stosunki w prowincji Sinciang oraz na
Tajwanie. 

Wydaje się, że najlepszym komenta-
rzem stosunku Xi Jinpinga do tych gróźb
jest sposób, w jaki powitał on gościa, nie
podając mu nawet ręki (co można by
oczywiście tłumaczyć polityką antycovi-
dową), ale przede wszystkim używając –
na granicy dobrego smaku – słów „O!
Cześć!”, co w sposób humorystyczny przed-
stawił to artysta Badiucao. 

Kończąc artykuł, Scholz wskazuje, że
„kiedy ja, jako kanclerz federalny Niemiec
podróżuję do Pekinu, to jednocześnie
robię to jako Europejczyk”. Przykrywa to
zaraz listkiem figowym zastrzeżenia, że
„wypowiadanie się w imieniu całej Europy

byłoby błędem i arogancją”, co, jak się
wydaje, jest komunikatem wobec E. Mac-
rona, którego propozycję wspólnej podróży
Scholz odrzucił. W ostatnich słowach pub-
likacji Scholz wskazuje, że „nasza polityka
ma na celu zachowanie ładu opartego na
zasadach, pokojowe rozwiązywanie kon-
fliktów, ochronę praw człowieka i mniej-
szości oraz wolny, sprawiedliwy handel
światowy”. To zdanie to egzemplifikacja
niemieckiej polityki ostatniego czasu. Pus-
tosłowie, a wobec co najmniej ambiwa-
lentnej polityki Niemiec wobec Rosji po
24 lutego, wręcz groteskowe powoływanie
się na „ochronę praw człowieka” ma cha-
rakter raczej rytualny. Kluczowe są słowa
ostatnie, to, co realnie istotne: „wolny,
sprawiedliwy handel światowy”. 

Wypowiada to człowiek, który jedno-
cześnie przed wylotem do Pekinu twierdzi,
że „właśnie dlatego, że business as usual
nie wchodzi w tę sytuację, lecę do Pekinu”. 

Pokazuje to w jak trudnej sytuacji
znalazły się Niemcy, które z jednej strony
próbują zachować status quo ante, z dru-
giej zaczynają być świadome, że jest to
nie do zrobienia. 

Niemiecki szpagat

Niemcy komentują wizytę w szerszej per-
spektywie, odnosząc ją do sytuacji, w jakiej
się znajdują od kilku lat. „Od dawna jes-
teśmy w sferze głębokiej rywalizacji” –
mówi Reinhard Bütikofer, eurodeputo-
wany z Zielonych i ekspert ds. Chin, któ-
remu zakazano wjazdu do Pekinu. Pod-
kreśla wprost, że „jeśli chodzi o kwestie
szantażu”, to „Volkswagen może oczywiście
być szantażowany przez Chińczyków, po-
dobnie jak BASF. Ale to nie znaczy, że
ma to zastosowanie wszędzie i że nie mo-
żemy wywierać przeciwnej presji”. To dla-
tego lobbyści Volkswagena (którego 40%
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sprzedaży ma miejsce w Chinach) BASF
i innych dużych korporacji wywierają taki
nacisk na urząd kanclerski, a delegacja
niemiecka miała w składzie 12 menadże-
rów dużych koncernów. 

W odpowiedzi na te wyzwania wiosną
przyszłego roku rząd federalny zamierza
przedstawić nową chińską strategię. Triada
Chin jako „partnera, konkurenta i strate-
gicznego rywala” o której mówi Scholz
będzie zapewne nadal rozgrywana, co
przypomina próbę szpagatu dwunoga na
trzech odległych puntach podparcia. 

Pomimo trudności, wizyta kanclerza
jest jednak oceniana pozytywnie. W prze-
kazie dominuje przede wszystkim przed-
stawienie przez Scholza jako osobistego
sukcesu „przekonania” Xi Jinpinga do
wypowiedzenia się krytycznie o możliwości
użycia broni jądrowej w Europie. Jest to
oczywiście zagrywka kanclerza. W interesie
Chin bowiem nie jest złamanie jądrowego
tabu, gdyż posiadając mniejszy arsenał
niż Amerykanie i ich sojusznicy pogar-
szaliby swoją pozycję w przypadku kon-
fliktu o Tajwan. 

Celnie wizytę podsumował S. Wurzel,
pisząc: „Wyciągnął, co się dało”, choć
przypomnieć wypada, że Scholz „w pre-
zencie” przywiózł Xi Jinpingowi udziały
dla Cosco w porcie w Hamburgu (co było

przedmiotem wewnętrznych tarć w koalicji
rządzącej w Niemczech). Wskazuje na to
również stonowana reakcja prezentującej
mocno odmienne stanowisko Annaleny
Baerbock, która jeszcze przed 4 listopada
ganiła Scholza. 

To wszystko dzieje się pomimo faktu,
że – jak pisze N. Busse – jedynym realnym,
choć symbolicznym, sukcesem jest do-
puszczenie w Chinach szczepionki Bion-
tech dla obcokrajowców, a „handel po-
zostaje najtrudniejszą kwestią” i to kwestią
nierozwiązaną, bo „niemiecka polityka
nie może patrzeć na świat jak kupiec”,
a „kanclerz musi się jeszcze wiele nauczyć”. 

Warto zauważyć, że niemiecka dyplo-
macja – nie tylko kanclerz, ale także pre-
zydent, minister gospodarki i minister
spraw zagranicznych – rozwija obecnie
szeroko zakrojoną akcję w całej Azji wi-
zytując m.in. Wietnam, Singapur, Tokio,
Seul, Astanę i Taszkient. Celem jest po-
szukiwanie alternatyw w przypadku kur-
czenia się dostępu do rynku chińskiego.
Ponadto Niemcy zdają sobie sprawę, że
„wojna na Ukrainie prawdopodobnie ozna-
cza koniec bardzo udanego modelu gos-
podarczego”, i że grozi im recesja. O ile
zatem w Polsce skupiamy się, jak się wy-
daje na pryncypialnym krytykowaniu z po-
zycji moralizatorów, tak Niemcy, znajdując
się w bardzo trudnej pozycji – działają. 

O co gra Berlin?

Wydaje się, że zasadne jest pytanie, czy
wizyta kanclerza była li tylko walką o wy-
niki niemieckiej gospodarki, a co za tym
idzie, utrzymania spokoju społecznego
i rozwoju kraju? Czy też ta wyprawa do
symbolicznej Canossy jest czymś więcej,
niż dbaniem o dalszy rozwój handlu?

Pojawia się bowiem coraz większe
pęknięcie pomiędzy Waszyngtonem, który
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nakłada bardzo dotkliwe sankcje na Pekin,
w tym na półprzewodniki, a Berlinem,
którego przywódca składa wiernopod-
dańczą wizytę w Chinach. W wojnie ukra-
ińsko-rosyjskiej rysuje się na horyzoncie
szansa na rozwiązanie polityczne. Rosja
przegrywa starcie konwencjonalne, a jed-
nocześnie po wypowiedzi Xi Jinpinga nie
może użyć broni jądrowej. 

Niemcy, być może, rozpoczęli roz-
grywkę w celu ułożenia się w nowym
ładzie światowym, pozycjonując się jako
mediator – między USA a Chinami, mię-
dzy Ukrainą a Rosją. Wynika to z wypo-
wiedzi Steffena Hebestreita, rzecznika
rządu niemieckiego, który powiedział, że
Scholz „zakłada, że w wchodzimy w erę
świata wielobiegunowego” i że będzie
„cały szereg biegunów, które odgrywać
będą rolę”. 

Zależni od dwóch głównych potęg Nie-
mcy próbują zatem grać jednocześnie na
kilku fortepianach, czy też używając słów
przypisywanych J. Piłsudskiemu „siedzą
na dwóch stołkach”. Paralela do sytuacji
II RP jest tu adekwatna o tyle, że mimo
braku fizycznych granic z mocarstwami,
Niemcy potrzebują do zachowania swej
gospodarczej siły zarówno Chin, jako ryn-
ku zbytu, jak i USA, jako gwaranta bez-
pieczeństwa i wolności żeglugi. 

Wizyta kanclerza i jej okoliczności,
pokazuje, że niemiecki przemysł ma nóż
na gardle, a nóż ten trzyma towarzysz Xi
Jinping. Jednocześnie Scholz wizytą pod-
bija stawkę Amerykanom, co, być może,
było jednym z ukrytych jej celów. 

Z drugiej strony Niemcy są Chinom
potrzebni, by lewarować USA. Podkreślił
to Zhao Lijian, rzecznik MSZ Chin, mó-
wiąc, że „jesteśmy z Niemcami partnerami,
a nie rywalami”. W interesie Chin jest
„strategiczna autonomia” Europy pod

przewodnictwem Niemiec, rozumiana co
najmniej jako zachowanie przez Europę
równego dystansu wobec Waszyngtonu,
jak i Pekinu. Jest to oczywiście pole do
powstawania olbrzymich napięć na linii
Warszawa-Berlin, co przekładać się będzie
na zbliżającą się, zapewne bardzo brutalną,
kampanię wyborczą dwóch głównych sił
politycznych w Polsce. 

Pytanie, jakie argumenty w dyskusji
Berlina z Waszyngtonem ma Warszawa?
Istnieje ryzyko, że USA „zapłaci” Niemcom
np. kontraktami na odbudowę Ukrainy
oraz zgodą USA na détente w relacjach
Berlina z Moskwą. Powstaje też pytanie:
jak dużo, wobec niemal panicznej reakcji
Niemiec na nowo tworzący się ład, muszą
„zapłacić” Amerykanie Niemcom, by za-
chować wpływy nad Sprewą?

Polska powinna negocjować. Niemcy
są dla Amerykanów niepewni, grają bardzo
miękko wobec Moskwy. Polska jest dla
USA niezbędna, by powstrzymać Rosję,
a ponadto gra z Waszyngtonem przeciwko
Chinom. Po ewentualnej „utracie” Niemiec
Polska może stać się głównym sojuszni-
kiem USA w Europie. Stany powinny za
to Warszawie zapłacić. W interesie Pola-
ków jest, aby cena była jak najwyższa. 
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Do spotkania prezydenta Joe Bidena
i przewodniczącego Xi Jinpinga doszło
w poniedziałek, przy okazji szczytu państw
grupy G20 na indonezyjskiej wyspie Bali.
Czas trwania – aż trzy i pół godziny –
wskazuje, że ważnych tematów nie za-
brakło, i że obie strony potraktowały tę
okazję bardzo poważnie.

Obaj politycy przystępowali do roz-
mowy w dobrych nastrojach. Chińczyk
bez poważniejszych problemów potwier-
dził niedawno swoje przywództwo podczas
XX zjazdu partii komunistycznej i prze-
meblował władze ChRL wedle własnego
uznania, Amerykanin dosłownie parę dni
wcześniej poprowadził swoją Partię De-
mokratyczną do sukcesu w wyborach „po-
łówkowych” (polegającego co prawda na
tym, że nie poniosła spektakularnej po-
rażki, wieszczonej przez wcześniejsze son-
daże, ale w obliczu sporych perturbacji
gospodarczych dobre i to). 

Chwila oddechu, którą obaj zyskali
w polityce wewnętrznej, nie pozostała
pewnie bez wpływu na ich zachowanie
i strategię na szczycie – nie musieli sztucz-

nie eskalować sporu, by przykrywać emo-
cjami inne problemy. Ale też wiedzieli,
że ten „oddech” jest tylko przejściowy.
Problemy ekonomiczne i społeczne w obu
krajach narastają, ich gospodarki spo-
walniają, trwająca w Ukrainie wojna i zma-
sakrowane łańcuchy dostaw na całym
świecie bynajmniej nie ułatwiają reakcji,
więc zdrowy rozsądek kazał obu panom
nie dokładać bez wyraźnej potrzeby do
pieca pod nowym konfliktem. W tej sy-
tuacji wspomniane „czerwone linie” Xi
i jego protesty przeciw sankcjom ekono-
miczno-technologicznym, a także werbalny
sprzeciw Bidena wobec „coraz bardziej
agresywnych działań Chin wobec Tajwa-
nu”, zabrzmiały z obu stron bardziej jako
rytualne zaklęcia, bo przecież nie wypadało
inaczej, żeby nie wyjść na zbyt miękkiego.
Ważniejsze jednak – jak można sądzić –
były dla obu stron delikatne i ostrożne
sygnały deeskalacyjne.

Należy do nich zapowiedź wizyty w Chi-
nach amerykańskiego sekretarza stanu
Antony’ego Blinkena, wstępnie przewi-
dziana na początek przyszłego roku. Rów-

dR witold soKała
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”, 
wicedyrektor Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Przywódcy USA i ChRL podczas spotkania twarzą w twarz twardo nakre-
ślili swoje „czerwone linie” których zamierzają bronić, ale skorzystali też
z okazji, by wysłać sygnały o gotowości do deeskalacji wzajemnych sporów 

biden-Xi. lekka odwilż?



nież – prawdopodobny powrót do licznych
„technicznych” kanałów komunikacji po-
między wyższymi urzędnikami obu mo-
carstw, w sprawie klimatu, zdrowia, bez-
pieczeństwa żywnościowego i przede
wszystkim spraw wojskowych, które Pekin
jednostronnie zawiesił po „prowokacyjnej”
(jego zdaniem) sierpniowej wizycie Nancy
Pelosi na Tajwanie. Formalne deklaracje
w tej sprawie co prawda nie padły, ale
dość wyraźne, choć dyplomatycznie za-
woalowane sugestie – jak najbardziej.
Ponadto, zgodnie z oświadczeniem Białego
Domu (któremu Chińczycy nie zaprzeczyli)
Biden i Xi „podkreślili swój sprzeciw
wobec użycia lub groźby użycia broni jąd-
rowej na Ukrainie”. To jednak delikatny
ukłon Pekinu w stronę Zachodu i pomoc
w dezawuowaniu rosyjskiego blefu i stra-
szaka atomowego.

W rewanżu Biden powiedział dzien-
nikarzom po spotkaniu, że „nie ma powodu
do obaw o nową zimną wojnę między
Stanami Zjednoczonymi a Chinami”. Cóż –
to oczywiście nadal nie jest twierdzenie
prawdziwe. Ale brzmi dobrze w uszach
inwestorów i zwykłych obywateli, i o to
chodziło. W tłumaczeniu z języka dyplo-
matycznego na ludzki brzmi zaś: „zga-
dzamy się, że przez jakiś czas chcemy
trochę spokoju”. Dodatkowy wzmacniacz
takiego wniosku, to niemal równoczesne
„gołębie” sygnały, które pojawiły się też
w bilateralnych relacjach Chin między
innymi z Australią, Koreą Południową
czy Francją.

Poza relacjami wzajemnymi i global-
nymi skutkami wojny w Ukrainie sporo
miejsca w komunikatach obu stron zajął
problem koreański – i to też jest sympto-

matyczne. Zdaje się oznaczać, że zarówno
Waszyngton wraz z kluczowymi sojusz-
nikami regionalnymi, jak i Pekin, do-
strzegają groźbę poważnej eskalacji ze
strony reżimu Kima. I że tym razem może
chodzić o coś więcej, niż tylko zwyczajowe
straszenie przez Pjongjang w celu wymu-
szenia nowej transzy pomocy żywnościo-
wej. Biden zagrał w tej sprawie sprytnie,
wprost informując swego chińskiego
kontrpartnera, że piłka jest po jego stronie.
I ostrzegł Xi, że kolejne prowokacyjne
działania Korei Północnej skutkować będą
wzmocnieniem zdolności wojskowych
USA i sojuszników w Azji Północno-
Wschodniej. Czyli tym, czego Pekin bardzo
wolałby uniknąć.

Wniosek został złożony. Czy i w jaki
sposób Chińczycy go rozpatrzą, przeko-
namy się pewnie niebawem, obserwując
dalsze zachowania Kima. A to z kolei po-
zwoli wnioskować, czy rysująca się w tej
chwili lekka odwilż w relacjach super-
mocarstw ma szanse stać się trwalszym
trendem.
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Opłacalna produkcja półprzewodników
to jeden z najbardziej złożonych procesów
technologicznych. To branża, którą przed-
stawiano jako kluczowy pozytywny przy-
kład i argument za sukcesem globalizacji –
ogromna liczba wielonarodowych pod-
miotów rozsianych na kilku kontynentach
współpracuje, by wytworzyć kościec XXI-
wiecznej gospodarki, opartej na wiedzy
i informacji. Na naszych oczach, ta „perła
w koronie” globalizacji blednie, a nieba-
wem pęknie – za sprawą narastającej
wrogości pomiędzy USA i Chinami. Nie-
dawne działania Waszyngtonu wskazują,
że właśnie osiągnięto punkt kulminacyjny
tej rywalizacji.

Stany wygrywają pierwszą bitwę

Ameryka, pomimo swoich poważnych we-
wnętrznych problemów, jest zdetermi-
nowana, by bronić własnej globalnej po-
zycji. Wyeliminowanie Rosji z gry świa-
towej udaje się przeprowadzić w opty-
malny dla Waszyngtonu sposób – nie
własnymi rękoma. Osłabienie Pekinu naj-

prawdopodobniej będzie przebiegać w od-
mienny sposób. Pierwszą linią frontu bę-
dzie rywalizacja technologiczna. Częściowo
już zrealizowanym etapem była obrona
zachodniej technosfery przed zakusami
chińskiego technologicznego giganta, Hua-
wei, w kontekście 5G. W dużej mierze
Stanom Zjednoczonym udało się tego do-
konać – i zachodni sojusznicy nie wdrażają
już chińskich rozwiązań. Po restrykcjach,
które administracja Donalda Trumpa
w 2019 roku nałożyła na Huawei i po-
wiązane z nim podmioty, pozycja firmy
mocno podupadła. Ówczesne ograniczenia
obejmowały m.in. konieczność uzyskiwa-
nia zgody na sprzedaż komponentów oraz
zakaz sprzedaży nowoczesnych półprze-
wodników i udostępniania usług, w tym
dostępu do Androida. Przyczyniło się to
do spadku sprzedaży Huawei na rynkach
zagranicznych aż o 81% w 2021 roku oraz
do sprzedania powiązanej z Huawei marki
Honor, by ratować ją przed zniknięciem
z rynku. Obecnie nic nie wskazuje, by ry-
walizacja technologiczna osłabła, wręcz
przeciwnie – ostatnie działania admini-

dR błażeJ saJduK
Politolog i historyk myśli politycznej, 
adiunkt w Zakładzie Myśli Politycznej na Wydziale Studiów
Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kto wygra wojnę o półprzewodniki, będzie ustalał światowe reguły tech-
nologicznej gry. Wiedzą o tym i Stany Zjednoczone, i Chiny. Oba mocar-
stwa postawiły więc na bezprecedensową aktywność państwa w tej walce

wojna o półprzewodniki. Kolejna odsłona
rywalizacji usa z chinami



stracji Joe Bidena są wyraźnym sygnałem,
że konflikt będzie wyłącznie eskalował.

Stany Zjednoczone mają długą historię
efektywnego ustanawiania embarg, w tym
technologicznych, czego dobrym przykła-
dem jest odcięcie bloku sowieckiego od
nowoczesnej techniki w czasie zimnej
wojny. Już jakiś czas temu USA swoją
pełną uwagę skierowały na obszar Azji.
To, co obserwujemy obecnie, to tylko
konsekwentna kontynuacja działań ofi-
cjalnie ogłoszonych przez administrację
Baracka Obamy w 2012 roku, który po-
twierdził, że dla przyszłości USA kluczową
rolę odrywać będzie Azja. Z kolei nastę-
pująca po niej administracja Donalda
Trumpa zainicjowała działania mające na
celu odseparowywanie amerykańskiej
i chińskiej gospodarki. Obecnie Joe Biden
kontynuuje ten kierunek, a wręcz nadaje
mu dodatkową dynamikę. Szczególną rolę
odgrywają działania związane z nowo-
czesnymi technologiami, w tym zwłaszcza
z branżą półprzewodników.

Kluczowa rola półprzewodników

9 sierpnia br. Joe Biden uruchomił fede-
ralne fundusze w wysokości 280 miliardów
dolarów na wsparcie branż związanych
z nowoczesnymi technologiami (CHIPS
and Science Act). Program ma być reali-
zowany przez kolejne 10 lat i są w nim
wydzielone środki (52 miliardy dolarów)
na ulgi i dotacje dla firm produkujących
półprzewodniki. Krytycy tych rozwiązań,
w tym były szef TSMC, Morris Chang,
podają w wątpliwość opłacalność jakich-
kolwiek inwestycji w odtworzenie pełnego
łańcucha dostaw dla produkcji półprze-
wodników w USA. Wyzwaniami są koszty
pracy oraz złożoność całego procesu.
Otwarte pozostaje pytanie o rolę rentow-
ności w amerykańskiej strategii odsepa-

rowywania własnej gospodarki od Chin.
Wydaje się, że Waszyngton podjął już
w tej kwestii jednoznaczną, decyzję sta-
wiając na bezpieczeństwo procesów pro-
dukcyjnych.

21 października br. wszedł w życie
najbardziej dotkliwy i dalekosiężny w skut-
kach pakiet regulacji uszczelniających
amerykańską kontrolę nad transferem
technologii do Państwa Środka. Ograni-
czeniami objęto bowiem już nie tylko
technologie podwójnego zastosowania,
ale również wprost sektor cywilny i jego
pracowników. Celem sankcji stała się, po-
nownie, branża chińskich półprzewodni-
ków. Główny ciężar został położony na
zakaz eksportu przez rodzime podmioty
najnowocześniejszych półprzewodników.

Najnowsze restrykcje obejmują również
zakaz współpracy amerykańskich obywa-
teli z chińskimi przedsiębiorstwami. Zakaz
obejmuje aktualizowanie oprogramowa-
nia, a także sprzedaż zawierającego ame-
rykańskie rozwiązania sprzętu do wytwa-
rzania mikrochipów z tranzystorami
o wielkości 16 nanometrów (nm) i mniej-
szej. Restrykcje dotyczą także pamięci
DRAM (wykonanych w technologii 18 nm
i nowszych), a także pamięci NAND (z co
najmniej 128 warstwami).
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Choć przyjęty wykaz sankcji zakłada
wyjątki, to jednak podmioty z większo-
ściowym udziałem chińskiego kapitału
mogą spodziewać się odrzucenia wniosku.
Podania o wyjątkowe potraktowanie mogą
składać natomiast inne podmioty. Mora-
torium udało się uzyskać m.in. TSMC
i SK hynix, które otrzymały roczne licencje
na prowadzenie działalności w Chinach.
Celem amerykańskiej polityki jest możliwie
silne uderzenie zwłaszcza w chiński sektor
rozwoju sztucznej inteligencji, restrykcje
wymierzone są bowiem we wszystkie ogni-
wa procesu projektowania, tworzenia i po-
zyskiwania komponentów wykorzystywa-
nych właśnie do wspierania i implemen-
tacji procesów uczenia maszynowego.

Sama data uruchomienia tego mecha-
nizmu mogła nie być przypadkowa, po-
nieważ pokrywała się z obradami XX
Zjazdu Komunistycznej Partii Chin (16–23
października br.). W tym czasie chińska
elita polityczna mentalnie zajęta była
sprawami wewnątrzkrajowymi. Sam prze-
wodniczący Xi Jinping w swoim wystą-
pieniu otwierającym zjazd wprawdzie nie
wspominał bezpośrednio o półprzewod-
nikach, jednak jego 46-krotne nawiązanie
do znaczenia nowoczesnych technologii
nie pozostawia złudzeń: bez rozwiązania

problemu dostępu do komputerowych
chipów aktualnie promowana przez KPCh
„wizja wysokiej jakości rozwoju kraju”
nie będzie możliwa do spełnienia.

Chiny wzmocnione czy osłabione?

Jak dotąd Pekin za pomocą różnego ro-
dzaju subsydiów i ulg wsparł rodzime
branże wysokich technologii ok. 100 mld
dolarów. Zapewne teraz strumień dodat-
kowych środków popłynie jeszcze obficiej,
nawet pomimo spektakularnych niepo-
wodzeń, których emblematycznym przy-
kładem jest niepowodzenie Tsinghua
Unigroup w opracowaniu przełomowych
półprzewodników. Pewne zapowiedzi po-
zytywnych dla Pekinu procesów jednak
już widać, bowiem w połowie września
br. wiodący chiński producent półprze-
wodników (Semiconductor Manufacturing
International Company, SMIC) poinfor-
mował, że potrafi produkować chipy
w technologii 14 nm. Choć do duży sukces,
to jednak wciąż potwierdza, że Chiny po-
zostają w tyle o jedną lub nawet dwie ge-
neracje za wiodącymi producentami zza
Cieśniny Tajwańskiej czy z Republiki Ko-
rei. SMIC ogłosił również, iż przyspieszeniu
ulegną prace nad bardziej zaawansowa-
nymi układami scalonymi (w technologii
7 i 5 nm) oraz że firma kontynuuje rozwój
własnej technologii produkcji, która ma
być tańszą alternatywą do rozwiązań wy-
korzystywanych przez tajwańskiego po-
tentata na rynku półprzewodników (Tai-
wan Semiconductor Manufacturing Com-
pany, TSMC).

W doniesieniach medialnych znalazły
się wzmianki na temat konsultacji USA
z kluczowymi sojusznikami (Holandia,
Tajwan, Japonia, Korea Południowa, Izrael
i Wielka Brytania), jednak decyzja została
ogłoszona jednostronnie przez Biały Dom,
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przez co w dalszej perspektywie otwarte
pozostaje pytanie o szczelność systemu
sankcyjnego i efektywność działań po-
dejmowanych przez administrację Joe
Bidena. Ponadto głosy przeciwników na-
kładania amerykańskich sankcji wskazują,
że choć na krótką metę rozwój technolo-
giczny Państwa Środka zostanie ograni-
czony, to jednak w dłuższej perspektywie
sankcje nie spowodują cofnięcia chińskiej
branży półprzewodników do „epoki ka-
mienia łupanego”. Przeciwnie: doprowadzą
do wzmocnienia chińskiego potencjału,

wytworzenia rozwiązań rodzimych
i w efekcie wyodrębnienia się osobnego
równoległego ekosystemu technologicz-
nego zarządzanego odmiennymi standar-
dami technologicznymi. Ponadto firmy
amerykańskie rezygnując z chińskiego
rynku stracą znaczą część swoich zysków
(szacuje się, że od 10% do 30% rocznie
w zależności od branży), co bezpośrednio
osłabi ich pozycję konkurencyjną, bowiem
ograniczy ilość środków, które mogą one
przeznaczać na badania i rozwój. Wskazuje
się również, że dotacje przewidziane przez
obecną amerykańską administrację nie
pozwolą skompensować strat poniesionych
w wyniku działania nowego pakietu san-
kcji, w związku z czym ostatecznie ko-
nieczne będą kolejne dotacje i zapomogi.

Jednocześnie chiński rynek wewnętrz-
ny zaawansowanych technologii przecho-

dzi obecnie głębokie zmiany. W ostatnim
czasie Chiny przeprowadziły kampanię
antytrustową, wprowadziły prawo o ochro-
nie danych osobowych (ideą nawiązujące
do europejskich rozwiązań), wyraźnie
ograniczono możliwość wchodzenia chiń-
skich przedsiębiorstw na zagraniczne gieł-
dy, a także wprowadzono zasady, umoż-
liwiające nabywanie „złotych akcji” przez
Komunistyczną Partię Chin. 

Pekin ma kilka możliwości odpowiedzi
na amerykańskie działania. Wśród naj-
dotkliwszych dla zachodnich przedsię-
biorstw są celowe ograniczenia w dosta-
wach minerałów i komponentów niezbęd-
nych do produkcji nowoczesnych urządzeń
oraz próby przekonania Arabii Saudyjskiej,
by ta zaczęła rozliczać zakupy ropy w jua-
nach.

Powolny koniec globalizacji, jaką
znamy

Obserwujemy – po pierwsze – powolną
agonię zglobalizowanej gospodarki, jaką
do tej pory znaliśmy, w której wszystko
było dostępne w relatywnie krótkim czasie.
Po drugie, coraz wyraźniej widać, że świat
podzieli się na „cyfrowe strefy wpływów” –
obszary, na których funkcjonowanie tech-
nologii będzie regulowane odmiennymi,
niekoniecznie kompatybilnymi standar-
dami technologicznymi. Spoiwem tych
obszarów będzie oczywiście bliskość ideo-
wo-polityczna – już teraz widać ją w dzia-
łaniach i decyzjach państw Zachodu oraz
tych, które aktywnie lub pośrednio wspie-
rają Rosję w jej inwazji na Ukrainę. Po
trzecie, rośnie rola państwa w gospodarce,
w tym zwłaszcza jego wpływu na funk-
cjonowanie przedsiębiorstw z branży no-
woczesnych technologii – w Chinach nigdy
nie była ona skrywana, a w USA staje się
coraz ważniejszym elementem budowy
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potencjału technologicznego prywatnych
firm.

Wspierając aktywnie Ukrainę w wojnie
obronnej z Rosją, globalne mocarstwo,
jakim są Stany Zjednoczone, nie traci
z oczu największego geopolitycznego wy-
zwania – rosnącej pozycji Chin. Klarownie
dano temu wyraz w opublikowanych nie-
dawno dokumentach strategicznych
(w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego
oraz Narodowej Strategii Bezpieczeństwa),
gdzie Chiny wskazano jako jedyne syste-
mowe zagrożenia dla wspieranego przez
USA ładu światowego. W tej rywalizacji
technologia stanowić będzie główną płasz-
czyznę rywalizacji. Pojawia się jednak py-
tanie, jak długo konfrontacja na tym polu
będzie satysfakcjonującym substytutem
dla obu stron? Co jeśli za 3 do 5 lat efekty
presji technologicznej nie będą zadowa-

lające? Co do rynku półprzewodników,
prawdopodobny wydaje się scenariusz,
w którym – choć Ameryka na krótką metę
odniesie sukces – Chiny, mając do dys-
pozycji ogromne zasoby finansowe oraz
doświadczenie w subsydiowaniu rodzi-
mych podmiotów za kilka lat będą w stanie
zalać rynek mniej zaawansowanymi, ale
dużo tańszymi rozwiązaniami, a w dalszej
perspektywie – dorównać konkurencyj-
nym rozwiązaniom. Ostatecznie może
dojść do sytuacji, w której obie strony
uznają, że utrzymujący się impas jest nie-
korzystny i jedyną drogą do jego rozwią-
zania będzie konflikt zastępczy w innej
części świata albo bezpośrednia konfron-
tacja na morzu np. o utrzymanie pod-
miotowości Tajwanu. Niestety w obecnej
sytuacji takiego scenariusza nie można
już zupełnie wykluczyć.
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Ekspresowa, zaledwie jedenastogodzinna
wizyta kanclerza Olafa Scholza w Pekinie
odbiła się głośnym echem na Zachodzie
i w Chinach. Nie był to jeszcze „hołd pru-
ski”, jednak kontrowersje wokół podróży
i jej przebieg jasno pokazują problemy
niemieckiej elity. Krytyka dotyczyła nie
tyle samej wizyty, co jej terminu. Scholz
pospieszył do Pekinu niecałe dwa tygodnie
po zakończeniu XX Zjazdu KPCh, który
zatwierdził dominująca pozycję Xi Jin-
pinga. Nie obyło się bez porównań do
dawnych misji trybutarnych i złożenia
przez kanclerza hołdu „przewodniczącemu
wszystkiego”. Scholz udawał się zresztą
z odpowiednimi podarunkami. Pod koniec
października wbrew zaleceniom minis-
terstw spraw zagranicznych, wewnętrz-
nych, gospodarki, finansów, a także wy-
wiadu i kontrwywiadu kanclerz zatwierdził
sprzedaż chińskiemu COSCO 24,9% udzia-
łów w terminalu Tollerort w Hamburgu.
Jakby tego było mało, szef rządu, znowu
wbrew zaleceniom własnych ministrów
i służb, chce zezwolić na przejęcie przez

Chiny dortmundzkiej firmy Elmos z branży
półprzewodników.

Kolejny zgrzyt to odrzucenie oferty
prezydenta Emmanuela Macrona, by
udać się do Pekinu razem w późniejszym
terminie. Z jednej strony wyglądałoby
to lepiej wizerunkowo, z drugiej – Paryż
uważał, że razem uda się zdziałać więcej.
Czarę goryczy dla Francuzów przelała
podana przez media nad Sekwaną in-
formacja o odmowie Scholza spotkania
z minister spraw zagranicznych Catherine
Colonną.

Co udało się osiągnąć szefowi nie-
mieckiego rządu? Zaznaczył sprzeciw Ber-
lina wobec wojny w Ukrainie oraz groźby
użycia przez Rosję broni atomowej i uzys-
kał w tej sprawie poparcie Pekinu. Trzeba
jednak pamiętać, że takie gesty Chin nic
nie kosztują i w żadnym stopniu nie zmie-
niają ich bardzo życzliwej neutralności
wobec Rosji. Scholz zaznaczył przywiązanie
Niemiec do polityki jednych Chin i sprze-
ciw wobec siłowej zmiany status quo
w cieśninie Tajwańskiej. Znowu zatem

Paweł behReNdt
Publicysta, tłumacz, 
szef działu aktualności portalu Konflikty.pl

Mimo radykalnych zmian w sytuacji politycznej kanclerz usiłuje kontynuo-
wać dyplomacje kupiecką z najlepszych lat Angeli Merkel i Gerharda
Schrödera. Chińska propaganda umie to wykorzystać

olaf scholz w Pekinie. 
to jeszcze nie hołd pruski, ale…

https://nowakonfederacja.pl/przewodniczacy-wszystkiego-cesarska-intronizacja-xi-jinpinga/


deklaracje miłe dla ucha rozmówcy, a póki
co niewiele kosztujące.

Podczas konferencji prasowej z pre-
mierem Li Keqiangiem Scholz był wyjąt-
kowo rozmowny, miejscami nawet aser-
tywny. Podniósł kwestie kradzieży przez
Chiny własności intelektualnej niemieckich
firm. Skrytykował chińskie sankcje na
europarlamentarzystów i europejskie
think-tanki oraz naciski gospodarcze na
Litwę. Odniósł się także do sytuacji praw
człowieka w Chinach i prześladowań Uj-
gurów.

Te ostatnie stwierdzenia należą do
standardu wizyt niemieckich przywódców
w Chinach, na który Pekin patrzy przez
palce. Angela Merkel nawet spotykała się
z chińskimi dysydentami. Kiedy jednak
jakiś temat nie pasuje przywództwu KPCh,
to zdecydowanie interweniuje. Gdy pod-
czas jednej z wizyt Merkel usiłowała na
konferencji prasowej poruszyć sprawę
Morza Południowochińskiego, Li Keqiang
nie dopuścił jej do głosu.

Dużym zmartwieniem, wyrażonym
przez Scholza, jest samozamykanie się
chińskiej gospodarki. Dochodzimy tutaj
do sedna. Mimo radykalnych zmian w sy-
tuacji politycznej kanclerz usiłuje konty-
nuować dyplomacje kupiecką z najlepszych
lat Angeli Merkel i Gerharda Schrödera.
W podróży do Pekinu towarzyszyli mu
prezesi 12 dużych spółek, w tym Deutsche
Bank, Volkswagen, Adidas, Mercedes
i BASF. Bonanza jednak się kończy i naj-
większym gospodarczym sukcesem wizyty
jest dopuszczenie na chiński rynek szcze-
pionki BioNTech.

Potwierdza się opinia, że wobec zała-
mywania się dotychczasowego modelu
współpracy niemieckie firmy chcą wycis-
nąć, ile się jeszcze da z chińskiego rynku,
nie zważając na konsekwencje. To pro-
wadzi do drugiej obserwacji – Niemcy

stały się izbą przemysłową udającą pań-
stwo. Problem w tym, że izba dba w tej
chwili wyłącznie o interesy wielkich kor-
poracji, które są błędnie utożsamiane
z gospodarką jako całością. 

W tym układzie małe i średnie przed-
siębiorstwa zostają porzucone przez pań-
stwo. Niezadowolenie w tej grupie rośnie,
chociaż nie jest jeszcze tak głośno wyra-
żane. Najważniejszym do tej pory sygna-
łem był raport Związku Niemieckiego
Przemysłu z roku 2019, który określił
Chiny jednocześnie jako szansę i zagro-
żenie, i wezwał rząd do lepszej obrony
interesów niemieckich przedsiębiorstw.

Póki co wielki biznes ma większą siłę
przebicia. Pytanie, jak długo to potrwa?
Liczba osób i grup niezadowolonych
z utrzymywania status quo rośnie, nie
tylko wśród przedsiębiorców, ale także
polityków. Przypomnijmy, że ubiegło-
roczna umowa koalicyjna obejmowała
przyjęcie twardszej postawy wobec Pekinu.
Do tego kontynuacja opartej na biznesie
relacji z Chinami demoluje niemiecką po-
litykę na innych odcinkach. Kanclerz
Scholz już zdemontował niemiecko-fran-
cuski motor w UE. W obliczu promowania
egoistycznych interesów kilku korporacji,
wezwania do europejskiej solidarności
i głębszej integracji brzmią co najmniej
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nieszczerze i są kolejnym czynnikiem
osłabiającym spójność Wspólnoty. Niemcy
ciągle siedzą na płocie, a to wpływa też
negatywnie na relacje z USA.

To bardzo niebezpieczna polityka. Pe-
kin nigdy nie ukrywał, że wbijanie klinów
między Stany Zjednoczone a Europę to
jeden z głównych celów jego działań. Po-
dobnie na płaszczyźnie europejskiej dzia-
łania Niemiec są wręcz zaproszeniem
KPCh do prowadzenia polityki „dziel
i rządź”. Wizyta w Chinach została zresztą
zręcznie wykorzystana przez tamtejszą
propagandę. Niemcy przedstawiono jako
odpowiedzialnego partnera, nieszukają-
cego konfrontacji i popierającego porządek
wielobiegunowy. Kwestia w tym, że po-
przedni niemiecki minister spraw zagra-

nicznych Heiko Maas, wywodzący się
zresztą tak samo jak Scholz z SPD, jasno
wskazał, jakie są preferencje Berlina – to
ład multilateralny oparty na prawie mię-
dzynarodowym, a nie wielobiegunowy,
oparty na koncercie mocarstw, o jakim
marzą Moskwa i Pekin.

Błędem jest stwierdzenie, że Niemcy
niczego nie nauczyli się na przypadku
Rosji. Nauczyli się niemało, problemem
jest natomiast przełożenie tej wiedzy na
działania decydentów najwyższego szczeb-
la. Kanclerz Scholz usiłuje balansować
w gwałtownie zmieniającym się świecie
i utrzymywać poprawne relacje ze wszyst-
kimi mocarstwami. Jak jednak mówi stare
japońskie przysłowie, „przyjaciel wszyst-
kich jest niczyim przyjacielem”.
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Cywilizacja chińska, jedna z najważniej-
szych i największych na globie, jest wsob-
na, samoistna, sui generis. Nie bez przy-
czyny jej podstawowa emanacja polityczna
zwie się Państwem Środka. W tamtejszym
głębokim przekonaniu Chińczycy stanowią
centrum, wokół nich koncentrycznie kłębią
się trybutariusze i wasale, a w dalszych
kręgach – barbarzyńcy. Fakt, że Zachód
(wraz z Japonią i Rosją) w ostatnich
dwóch stuleciach niemal zwasalizował
Chiny, do dziś stanowi głęboką traumę,
umiejętnie zresztą podsycaną przez obecne
władze w Pekinie. 

Chcąc sobie z tym „stuleciem narodo-
wego poniżenia” poradzić, wraca się do
korzeni – tak cywilizacyjnych, ja też ko-
munistycznych, nadających legitymizację
klasie i elicie obecnie rządzącej, czyli ko-
munistycznej Partii Chin (KPCh). Zapom-
nijmy, że ten 86-milionowy obecnie or-
ganizm to kolejna partia polityczna. To
jest po prostu dzisiejsza elita władzy w or-
ganizmie zwanym formalnie Chińską Re-
publiką Ludową (ChRL), sięgająca do
własnych źródeł, a te są albo konfucjańskie,
albo marksistowsko-maoistowskie. 

China first

Obie te tradycje są autokratyczne z natury,
paternalistyczne i hierarchiczne, a przy
tym oparte na szeroko rozbudowanym,
obejmującym całe społeczeństwo aparacie
biurokratycznym, mającym nieść kaganek
oświaty zapalony w Centrum do najwięk-
szych zakątków Imperium. A ponieważ
jest ono rozległe i ludne, takie gdzie
„słońce wysoko, a cesarz daleko”, po-
trzebna jest do skutecznych rządów także
dyscyplina. To ona oraz rozbudowany ko-
deks karny, a nie instytucje, normy i wy-
mogi prawa, jak na Zachodzie, stanowiła
o koherencji organizmu, z którego Chiń-
czycy zawsze byli – i są – dumni. Powie-
dzieć im wprost „America First”, to niemal
podważyć chińskie jestestwo: Jak to, prze-
cież to my byliśmy pierwsi – i znowu ta-
kimi chcemy być. 

Z pełnym przekonaniem takie prze-
słanie sączy do głów obecny Wódz w Im-
perium, Xi Jinping. Po poprzednich trau-
mach i nieszczęściach obiecuje „wieli re-
nesans chińskiego narodu”, a przy okazji
stawia ambitne cele – do roku 2035 Chiny

boGdaN GóRalczyK
Polski politolog, sinolog, dyplomata, publicysta

Poprzednią merytokrację, też apodyktyczną i autorytarną, ale w mniej-
szym stopniu ideologiczną, zastąpiły „myśli Xi Jinpinga o socjalizmie
w Nowej Erze”. Z twardej autokracji Chiny przechodzą w fazę totalitaryzmu

Nowa ideokracja w chinach. Powraca
„syndrom nieograniczonego cesarza”



mają być „społeczeństwem dobrobytu”
(a więc wejść do grona państw wysoko
rozwiniętych), a także innowacyjnym,
opartym na najnowszych technologiach
(również w kosmosie). A jeszcze wcześniej,
do 2027 r. ma być zmodernizowana chiń-
ska armia, ale nie tyle jednostki lądowe,
co flota morsa i powietrzna, ja też siły
działające w cyberprzestrzeni.

Niedawno zakończony XX zjazd KPCh
(16-22 października) pozornie, dla spe-
cjalisty nie wniósł nic nowego. Faktycznie
jednak stanowi ważną cezurę. Poprzez
symboliczne siłowe wyprowadzenie z sali
poprzedniego lidera w państwie, Hu Jintao
(rządził w latach 2002-12) zamknięto po-
nad cztery dekady okresu reform i trans-
formacji Deng Xiaopinga (1978-1992,
kontynuowany do 2012), rozpoczynając
„nową erę socjalizmu o chińskiej specyfi-
ce”, na dodatek jeszcze opartą na „ideach
Xi Jinpinga” (wydano już cztery tomy
jego dzieł zebranych, nie mówiąc o innych
publikacjach). To może, nie musi być,
przewrót iście kopernikański. Bo chociaż
Xi rządzi już od dekady, to dopiero teraz
na zjeździe uzyskał mandat do sprawo-

wania jednoosobowych rządów, otoczył
się wyłącznie swymi poplecznikami i może
wcielać w życie wszystkie swoje idee i po-
mysły. Uda mu się – będzie wynoszony
pod Niebiosa, nie uda się – będzie potę-
piony. Albowiem pełnia władzy, to także
pełnia odpowiedzialności.

Merytokracja 

Zmiana jest zasadnicza, bowiem Deng
Xiaoping doszedł do władzy jako ofiara
nieszczęsnej „rewolucji kulturalnej” (1966-
76). Wiedząc, do czego mogą doprowadzić
rządy niekontrolowanej jednostki uczynił
wszystko, by zaordynować Chinom „zbio-
rowego cesarza”, a więc rządy kolegialne,
oparte na ścieraniu się – fakt, że dla sze-
rokich mas niejawnym – poglądów w naj-
wyższych eszelonach władzy, czyli (teraz)
24-osbowym Biurze Politycznym oraz
jego 7-sobowym Stałym Komitecie, naj-
ważniejszym organizmie politycznym
w partii i w państwie. 

Nawiązując do starej, konfucjańskiej
z ducha i natury koncepcji merytokracji,
czyli rządów światłych i starannie przy-
gotowanych elit, powolnie – jak wykazy-
wałem w tomie „Wielki Renesans” – zbu-
dowano system, który ma trzy istotne ce-
chy. Po pierwsze najważniejszy przywódca
w państwie, działający na zasadzie primus
inter pares, pełni trzy najważniejsze sta-
nowiska: jest Przewodniczącym ChRL,
a więc głową państwa, sekretarzem ge-
neralnym KPCh oraz szefem Komisji Woj-
skowej przy KC KPCh, czyli głównodo-
wodzącym armią. Po drugie, faktycznie
władzę sprawuje tandem, bo przy głównym
przywódcy stoi mocno osadzony premier,
odpowiedzialny za administrację, gospo-
darkę, reformy i bieżące zarządzanie. Po
trzecie wreszcie – o najważniejszego gre-
mium, czyli Stałego Komitetu można wejść
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tylko na dwie 5-letnie kadencje, a ponadto
warunki są takie, że nie wolno przekroczyć
granicy wiekowej 68 lat, a wcześniej trzeba
pełnić stanowiska i zebrać doświadczenie
na niższych szczeblach.

Ostatnią ekipą, która działała według
tych zasad, był tandem Hu Jintao-Wen
Jiabao. Xi Jinping po dojściu do władzy
konsekwentnie demontował ten system,
koncentrował i monopolizował władzę
w swoich rękach, za co – słusznie – na
zewnątrz zyskał miano „przewodniczącego
od wszystkiego”. W ramach bezpreceden-
sowej kampanii antykorupcyjnej usuwał
też swoich politycznych oponentów, a pre-
miera Li Keqianga powolnie zmarginali-
zował. Natomiast na XX zjeździe kom-
pletnie te zasady merytokracji pogrzebał,
nadając sobie władzę praktycznie nie-
ograniczoną w czasie, łamiąc bariery wie-
kowe (sam ma 69 lat, jego pierwszy za-
stępca w Komisji Wojskowej, gen. Zhang
Youxia nawet 72), jak też wymóg wcześ-
niejszych doświadczeń – desygnowany
na premiera 63-letni Li Qiang nigdy nie
był wicepremierem, a to był warunek ob-
jęcia tego stanowiska.

Powrót cesarza

W ten sposób powrócił w Chinach syn-
drom niczym nieograniczonego Cesarza,
otoczonego wiernym dworem (w Stałym
Komitecie znaleźli się tylko ludzie ściśle
powiązani z Xi, a w Biurze Politycznym
nie znalazło się miejsce dla żadnego przed-
stawiciela pragmatycznego „nurtu den-
gowskiego” w partii). Co więcej i co chyba
istotniejsze – poprzednią merytokrację,
też apodyktyczną i autorytarną, ale
w mniejszym stopniu ideologiczną, za-
stąpiły „myśli Xi Jinpinga o socjalizmie
w Nowej Erze”. Przyszła Nowa Ideokracja. 

Całkiem nowa nie jest, bowiem po-
dobnie – za pomocą siły i idei – rządził
Chinami Mao Zedong (1949-76). Jego
„Dzieła Zebrane” publikowano w ChRL
w niezliczonych nakładach, ale poza Chi-
nami Mao jako teoretyk poklasku nie
zdobył. Leszek Kołakowski w głośnych
„Głównych nurtach marksizmu” potra-
tował go pobłażliwie, a wnikliwy Andrzej
Walicki w ogóle nie poświęcił mu uwagi.

Mao w świecie stał się bardziej popularny
jako populistyczny anarchista, który wznie-
cił rewolucję, obalał „starocia”, kontestował
tradycję, w tym Konfucjusza (jest u nas
dobra książka na ten temat śp. Krzysztofa
Gawlikowskiego) oraz dotychczasowe au-
torytety, a nawet za to, że próbował tę re-
wolucję eksportować (bo towarów na eks-
port nie miał, a kraj był zamknięty, au-
tarkiczny).

Kiedy natomiast w grudniu 1978 r.
doszedł do władczy Deng Xiaoping, to
natychmiast zamienił walkę klasową na
bój o wzrost gospodarczy; zawołał, iż „so-
cjalizm to nie bieda”; kazał mieszańcom
się bogacić, a w skomunizowanej wsi
wprowadził kontrakty i rynek. Nade
wszystko jedna wołał – bu zhenlong: ża-
dnych ideologicznych dywagacji i komen-
tarzy. Podkreślał: „Liczy się tylko prakty-
ka”, należy „poszukiwać prawdy w fak-
tach”, a nie żadnych „izmach”. Zamiast
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ideologicznego żaru przyszła chłodna,
wręcz wyrachowana ostrożność, nakazu-
jąca „iść przez rzekę czując kamienie pod
stopami” (by słabego jeszcze wówczas chiń-
skiego kolosa nie powalić) oraz rzeczowa,
przyziemna pragmatyka, mówiąc o tym,
że „nieważne, czy kot jest biały czy czarny,
jak łapie myszy, to jest to dobry kot”. 

W Chinach nastała wtedy epoka prag-
matyzmu, trzeźwej oceny sytuacji (w kraju
i za granicą), zdrowego rozsądku, ale też
dominacji gospodarki w myśleniu o przy-
szłości. Natomiast w polityce już u progu
reform, reagując na wyłaniający się wtedy
ruch dysydencki, Deng podyktował człon-
kom KPCh i całym Chinom „cztery pod-
stawowe zasady”, mówiące o dyktaturze
wiodącej roli KPCh, marksizmie i socja-
lizmie, które potem wprowadzono nawet
do tekstu Konstytucji. 

Tym bardziej nie pozwolono sobie na
polityczne poluzowanie po traumie Tia-
nanmen wiosną 1989 r., mimo wyjścia
wkrótce na globalne rynki (kapitalistyczne)
po rozpadzie ZSRR. Deng w swoim tes-
tamencie nakazywał dalszą ostrożność
i odbudowywanie swej potęgi i siły po ci-

chu, bez zwracania niczyjej uwagi. Co
więcej, odrzucił dwa pakiety forsowane
wówczas przez „jedyne supermocarstwo”
– USA w ramach ideologicznego projektu
mówiącego o „końcu historii”. Nie zgodził
się na liberalną demokrację jako „nie-
adekwatną do chińskiej tradycji”, ale też
rynkowy „konsensus z Waszyngtonu”.
Ten drugi zastąpił – zapożyczonym z Sin-
gapuru i innych tamtejszych gospodar-
czych „tygrysów” – modelem państwa
rozwojowego, gdzie prawa rynku połą-
czono z państwowym interwencjonizmem.
Jak wiemy, ten model zadziałał, a po
przyjęciu ChRL do Światowej Organizacji
Handlu (WTO) w grudniu 2001 r. tam-
tejszy rozwój wręcz wystrzelił, dając do-
rocznie wzrost dwucyfrowy i zmieniając
tym samym rolę i znaczenie Chin w świecie
w sposób wręcz błyskawiczny.

Idee i wizje, nie rynek

Kiedy więc w listopadzie 2012 r. doszła
do władzy tzw. piąta generacja reforma-
torów z Xi Jinpingiem na czele, to najpierw
odrzuciła filozofię ostrożności i umiaru,
zastępując ją hasłami mówiącymi o chiń-
skich snach i marzeniach, w tym o wspom-
nianym „wielkim renesansie” (którego nie
będzie, to oczywiste, gdy po obu stronach
cieśniny Tajwańskiej mamy dwa organizmy
z Chinami w nazwie). Do tego jeszcze na
scenie zewnętrznej wyszła z geostrategicz-
nymi, ambitnymi planami budowy dwóch
nowych Jedwabnych Szlaków. 

W efekcie, dopiero wtedy, w połowie
minionej dekady, „obudziły się” (zbyt póź-
no) USA i Zachód, zdając sobie sprawę,
że oto rośnie mu w oczach potężny rywal;
na dodatek taki, który ani myśli podpo-
rządkowywać się mantrom płynącym z ze-
wnątrz. Przecież Mao już po dekadzie za-
mienił marksizm w maoizm, bowiem
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w tamtejszej tradycji wszystko musi być
schińszczane. Jak to ładnie ujęto, „każdy
może być Amerykaninem” (ostatnie, znane
przykłady: Henry Kissinger, Zbigniew
Brzeziński, Madeleine Albright), tymcza-
sem „Chińczyk może być tylko Chińczy-
kiem” – nawet diasporze.

To do nich wszystkich zwraca się teraz
Xi Jinping, kreśląc śmiałe wizje i plany,
na które na XX zjeździe dostał mandat.
Tyle tylko, że dokonuje on jeszcze jednej,
gruntownej zmiany – odszedł od poprzed-
niego pragmatyzmu, ostrożności i mery-
tokracji, zastępując je asertywnością, pew-
nością siebie, a nade wszystko własną
ideologią i rozumieniem socjalizmu, które
nazwano „ideami Xi Jinpinga” (Xi Jinping
sixiang). 

Ponieważ polityk ten rządzi już od
dziesięciu lat, więc na ogół już wiadomo,
co proponuje. Widać, że te jego idee są
oparte na: leninizmie (czytaj: twardej
dyscyplinie); konfucjanizmie – bo hie-
rarchiczny i paternalistyczny, a na dodatek,
co ważne, rodzimy; nacjonalizmie –
(„znów będziemy wielcy”) oraz marksiz-
mie, ale rozumianym w sensie bardziej
gospodarczym niż czysto ideologicznym,
jako nieufność do rynku, rozwarstwienia,
nadmiernej prywaty.

Jak te idee są w ważne, potwierdził
Xi w pierwszym wystąpieniu publicznym
po XX zjeździe, gdy wraz z nowym składem
Stałego Komitetu (Chiny to ideogram,
symbol, znak, podszept, domysł, wielo-
znaczność) udał się do Yan’anu, gdzie
kiedyś, w tamtejszych jaskiniach, ukryli
się chińscy komuniści po głośnym Długim
Marszu – i skąd po latach ruszyli na
podbój Chin. Tym samym, czytając między
wierszami, nowe kierownictwo KPCh wró-
ciło do kolebki rewolucji i okresu sprzed
przejęcia władzy w ChRL. Znowu stawia
ono ambitne cele, poczynając od rozwią-

zania najważniejszego celu strategicznego,
czyli „kwestii Tajwanu” (za co Xi zebrał
na zjeździe najwięcej aplauzu).

W tych celach ponownie zwiera się
szeregi (wokół Wodza) a partię wprowadza
do sektora prywatnego, a nawet korporacji
transnarodowych. Partia jest wszędzie.
Rośnie kontrola, a nawet inwigilacja, do
czego wykorzystano najnowsze techno-
logie, ze sztuczną inteligencją włącznie,
przyspieszając proces podczas bezpardo-
nowej (za to antyrynkowej) kampanii
„zero tolerancji dla Covidu”. Pojawia się
też strach, a to oznacza, że z twardej,
coraz twardszej autokracji Chiny prze-
chodzą w fazę totalitaryzmu. 

Wraz z dyktatem jednostki może to
być bardziej recepta na porażkę niż za-
powiadane przez Xi wielkie sukcesy. Jedno
wydaje się pewne: Chiny rzeczywiście
wkroczyły w Nowa Erę – niepewności,
tak na scenie wewnętrznej, jak i wokół
nich. A ponieważ ich znaczenie w wyniku –
dotychczas – udanych reform niepomier-
nie wzrosło, więc tym uważniej trzeba im
się teraz przyglądać. Niekoniecznie, jak
to już zaczyna się robić i u nas, z głosem
pełnym uprzedzeń i stereotypów. Człon-
kowie tak licznej KPCh sami zagłosowali
i zgotowali sobie ten los. Niech teraz po-
każą, że znowu będą skuteczni, choć akurat
obecnie mogą być co do tego pewne wąt-
pliwości. 
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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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