


W numerze:

Kończy się czas samotności Ukrainy. Czy Zachód się przebudzi i odrzuci stare
mapy mentalne?

Piotr Michał Kosmęda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Na horyzoncie nowa „Europa dwóch prędkości”. Podział będzie oparty na sto-
sunku do Rosji

Marek Budzisz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Europejski syndrom dychotomii. Nawet na osi Paryż-Berlin widać wyraźne
pęknięcie

Bogdan Góralczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Strategiczny szpagat Berlina. Niemiecka polityka wielowektorowości poniosła
porażkę

prof. Tomasz Grzegorz Grosse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Plan zamachu stanu w Niemczech? Rosja ćwiczy na Białorusi

dr Witold Sokała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Skandal w Parlamencie Europejskim. Strajki w Wielkiej Brytanii

dr Witold Sokała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Trump podżegaczem? Ultimatum Unii dla Orbána

dr Witold Sokała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Scholz i Macron rywalizują o względy USA, czyli Europa w cieniu wojny

Robert Kuraszkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Manifest Olafa Scholza. Niemcy gwarantem bezpieczeństwa w Europie?

Robert Kuraszkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Komisja Europejska uzyskuje kontrolny wpływ na stanowienie prawa w Ukrainie

Robert Kuraszkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Ofensywa uśmiechu Xi Jinpinga. Indie korzystają na wojnie

dr Krzysztof M. Zalewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
To my, pokolenie całe nastawione na nostalgię

Jarema Piekutowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

2

THINKZINE, nr 12(150)/2022, grudzień 2022 www.nowakonfederacja.pl



3

THINKZINE, nr 12(150)/2022, grudzień 2022 www.nowakonfederacja.pl

Ukraina w ciągu ostatnich 100 lat była
samotna, rozgrywana przez sąsiadów, po-
dzielona, podległa. Polsko-ukraińskie re-
lacje zawsze były skomplikowane, niekiedy
tragiczne. Dziś, w końcu roku 2022, nie-
zależnie od wojennej tragedii, zniszczeń
i cierpienia otwiera się nowy rozdział
w historii Ukrainy. Niczym w bokserskiej
walce Ukraińcy przez ostatni wiek leżeli
już kilka razy na deskach, bliscy nokautu.
Pojedynek dobiega końca. Jest szansa na
jego zwycięskie zakończenie. Wojna ro-
syjsko-ukraińska, wywołana atakiem Ros-
jan 24.02.2022, a ściślej – ukraińskie
zwycięstwo w bitwie kijowskiej wiosną
tego roku postawiło bowiem, chyba pierw-
szy raz realnie i z pełną mocą, pytanie
o podmiotowość Ukrainy. Wydaje się, że
mamy do czynienia z doniosłym i nieod-
wracalnym procesem u naszego wschod-
niego sąsiada. Chciałbym postawić tezę,
że jesteśmy świadkami domknięcia cyklu,
który rozpoczął się ponad 100 lat temu.
Kończy się czas samotności. 

W mrokach historii

Do spojrzenia na ukraińską państwo-
wość w ujęciu historycznym skłoniła mnie
lektura doskonałej, choć niełatwej do
przyswojenia książki M. Klimeckiego i Z.
Karpusa „Czas samotności. Ukraina w la-
tach 1914–2022”. Pozwala ona ujrzeć dzi-
siejsze procesy w szerszym kontekście.
Sięgając w głąb relacji polsko-ukraińskich,
A. Nowak w wybornej monografii „Polska
i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu
X–XXI w.” doszukuje się początku gra-
nicznej utarczki między żywiołem polskim
a rusińskim w zatargu Włodzimierza
I Wielkiego z Mieszkiem o Grody Czer-
wieńskie w roku 981. Utarczkę tę konty-
nuował później Bolesław Chrobry z mi-
tycznym Szczerbcem w ręku. Nowak od-
notowuje istniejącą już ówcześnie świa-
domość odrębności Polaków i Rusinów,
wzmocniona decyzją Włodzimierza o przy-
jęciu z rąk bizantyjskich religii monote-
istycznej. Można wyobrazić sobie, jak ina-

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.
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czej potoczyłyby się losy Międzymorza,
gdyby Kijów wybrał ówcześnie judaizm,
islam lub łaciński katolicyzm. Każda z tych
możliwości wówczas „leżała na stole”. 

Tym, którzy tkwią w poczuciu wyższo-
ści wobec sąsiadów, warto przypomnieć,
że w tych czasach Ruś Kijowska miała
między 4 a 8 mln mieszkańców, podczas
gdy Polska – poniżej 1 mln. Kijów był
miastem ludnym, czterdziestotysięcznym,
większym niż Paryż czy Londyn. Ukształ-
towana przez skutki Unii w Krewie, a prze-
de wszystkim Unii Lubelskiej 1569 r. pol-
ska kolonizacja ziem ukraińskich do dziś
formatuje naszą świadomość. Widoczne
dziś poczucie cywilizacyjnej przewagi wo-
bec Ukraińców nie jest produktem ostat-
nich 30 lat, ale tkwi głęboko w naszej
mentalności od kilku stuleci. Jeśli dziś
realnie myślimy o tworzeniu wspólnoty
na linii Warszawa-Kijów, to wymagać to
będzie przyjęcia do wiadomości, że dla
ukraińskich chłopów polska magnateria
była kolonizatorem podobnym jak dla Af-
ryki czy Azji byli Francuzi lub Anglicy.
Nie namawiam do tworzenia intelektualnie
naskórkowych ruchów pt. „Ukrainian
Lives Matter”, ale głębokiego sięgnięcia
do przyczyn, dla których jeszcze dziś ukra-
ińscy uchodźcy przywołują opowieści ich
dziadów o „polskich panach”.

Narodziny podmiotowości

Pomimo ponadtysiącletniej historii pań-
stwowości Kijowa, „ukraińskość” jest two-
rem świeżym. Cytując autorów „Czasu
samotności”: fala ruchów narodowych
w początkach XX wieku dała znać o sobie
i nad Dnieprem, ale „najpierw Ukraińcy
musieli przekonać swoje bliższe i dalsze
otoczenie, że są narodem”. Pisząc o „przej-
mującej samotności” Ukraińców, obaj his-
torycy odnotowują, że w XX i początkach

XXI wieku „zachodni politycy z trudem
radzili sobie z koniecznością brania pod
uwagę w swoich kalkulacjach stanowisk
Polski, Czechosłowacji czy Litwy,
a uwzględnienie w nich Ukraińców wy-
dawało się wielu zachodnim przywódcom,
partiom czy intelektualistom niepotrzebne,
a nawet szkodliwe”. 

Przed wybuchem I wojny światowej
świadomość przynależności do narodu
ukraińskiego była nikła, gdyż olbrzymia
większość z 30 mln Ukraińców „żyła na
wsi, darzyła szacunkiem na wpół legen-
darnego monarchę, ale nie państwo”,
a pojęcie „my, naród, było im obce”. Do-
minował lokalny, głęboki patriotyzm i po-
czucie odmienności od Polaków, Żydów
czy Moskali, lecz życie koncentrowało się
wokół najbliższej świątyni i cmentarza,
a nie na poczuciu przynależności do szer-
szej wspólnoty. Dość powiedzieć, że pierw-
sza uniwersytecka katedra historii Ukrainy
została stworzona pod zaborem austriac-
kim przez M. Hruszewskiego we Lwowie
w początkach XX w., a w pierwszej deka-
dzie XX w. trwał spór co do nazwy narodu,
rozstrzygnięty przez M. Kordubę na rzecz
„ukraińskości” w 1907 r., co nie spowo-
dowało natychmiastowego zaprzestania
używania pojęć „rusiński” czy „ruthenisch”. 
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W latach dwudziestych XX

wieku jedynie Polska

i Finlandia konsekwentnie

popierały i uznawały

ukraińskie prawo do

niepodległości
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https://rcin.org.pl/Content/47523/PDF/WA248_64732_P-I-2524_zajas_o.pdf


O ile w granicach Austro-Węgier ukra-
ińskość się rodziła, o tyle Moskwa uzna-
wała „Ukraińców za odprysk rosyjskiej
ludności wiejskiej, zacofany i pozbawiony
świadomości narodowej”, a publicystyka
i urzędy konsekwentnie używali pojęcia
„Małorosjanin”, krytykując jednocześnie
„mazepiństwo”.

Pierwsze próby

Profesorowie Klimecki i Karpus z nie-
zwykłą pieczołowitością rysują pierwszą
ukraińską próbę uzyskania podmiotowości
na arenie międzynarodowej, jaka miała
miejsce w latach 1914–1923. Odsyłając
do wspomnianej pozycji w zakresie szcze-
gółów, wypada nakreślić kilka ówczesnych
trendów, które, pomimo różnic i sporów
co do kształtu przyszłej Ukrainy, jej ustroju
i zasad, na jakich powinna być zbudowana,
łączyła myśl o potrzebie istnienia pod-
miotowego tworu z ośrodkiem w Kijowie.
Właśnie te początki są o tyle istotne, że
pokazują zarówno stopień skomplikowania
polityki ukraińskiej, jej wielowektorowość,
jak i długą drogę, jaką przeszedł Kijów
od rozmytej tożsamości w chwili wybuchu
I wojny światowej do pełnego, świadomego
poparcia niepodległości dziś. 

Większość ówczesnych polityków ukra-
ińskich widziała swój kraj raczej jako sfe-
deralizowany z silniejszym sąsiadem, niż
całkowicie niezależny. W ramach ruchów
proaustriackich stworzono Główną Ukra-
ińską Radę i Legion Ukraińskich Strzelców
Siczowych, jednak obawa przed różnicami
między katolickim Wiedniem a prawo-
sławną, zrusyfikowaną i przyzwyczajoną
do samodzierżawia ludnością stepów oraz
polskie lobby nad Dunajem nie pozwalały
uzyskać wiele na dworze Habsburgów. 

Plany frakcji prorosyjskiej były po-
czątkowo pacyfikowane przez carat, a na-

stępnie stały się wypadkową ścierania się
w samej Rosji „Białych” z „Czerwonymi”.
Tym niemniej udało się powołać w marcu
1917 roku w Kijowie Ukraińską Centralną
Radę z udziałem znanego w Polsce Symona
Petlury, a ci, którzy mieli wątpliwą przy-
jemność uczyć się historii w PRL, pamię-
tają może o powołaniu w listopadzie 1917
Ukraińskiej Republiki Ludowej z hasłami
reformy rolnej, 8-godzinnego dnia pracy
czy likwidacji kary śmierci. Pomimo po-
rażek z wojskami bolszewickimi, które
nie akceptowały separatystycznych dążeń
Kijowa, doprowadzono do dyplomatycz-
nego sukcesu w postaci uznania niepo-
dległości Ukrainy przez Niemcy i Austrię,

a także Turcję i Bułgarię w traktacie po-
kojowym w Brześciu. Dalsze próby utrzy-
mania państwowości przez P. Skoropad-
skiego zakończyły się wraz z upadkiem
jego protektorów z Berlina, a ostateczny
los Kijowa przypieczętowany został po-
wstaniem w 1919 roku Ukraińskiej So-
cjalistycznej Republiki Radzieckiej. 

Pierwszy nokdaun i kolejne rundy

Nie opisując znanych prób wykorzystania
przez J. Piłsudskiego ukraińskich dążeń
niepodległościowych w wojnie z Rosją
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i odsyłając do komentowanego „Czasu
samotności” w zakresie relacji ukraiń-
sko-rumuńskich po I wojnie światowej,
wypada wspomnieć, że w latach dwu-
dziestych XX wieku jedynie Polska i Fin-
landia konsekwentnie popierały i uznawały
ukraińskie prawo do niepodległości. „Za-
chód” „uważał kraj nad Dnieprem za część
rosyjskiego terytorium państwowego”.

Odwołując się ponownie do komunistycz-
nej propagandy, należałoby dziś zanucić:
„Co ci przypomina, co ci przypomina
widok znajomy ten”. Podsumowując ukra-
ińskie dążenia do niepodległości, wypada
ostatni raz zacytować „Czas samotności”
z symbolicznymi dla Kijowa losami Pet-
lury, który po 1923 roku z Polski „wyjechał
do Budapesztu, przebywał w Wiedniu
i Genewie, aby w końcu osiąść z rodziną
w Paryżu, gdzie w maju 1926 został za-
mordowany przez radzieckiego agenta”.

Pozostając w estetyce bokserskiej, od-
notować trzeba drugi nokdaun Kijowa,
jaki miał miejsce w latach 1939–47 i długie
liczenie przez sędziego aż do roku 1991,

po którym mieliśmy nerwową przerwę.
Obecnie mamy do czynienia z końcem
trzeciej i ostatniej zapewne rundy, roz-
poczętej w roku 2014. Agresywny prze-
ciwnik, po celnym podbródkowym osiem
lat temu w Donbasie i na Krymie, ufny
w moc swej pięści, wypełniony pychą po-
przednich sukcesów, a także przeświad-
czony, że kontroluje dopływ tlenu do sto-
lika sędziowskiego, uderzył z furią, by za-
dać szybki cios decydujący. Zapomniał
jedynie, że po drugiej stronie stoi W. Klicz-
ko i jemu podobni. Ukraiński sukces na
bitewnych polach, tym razem szczęśliwie
zbieżny z celami światowego hegemona
(vide M. Budzisz) pozwala wciąż Ukrainie
liczyć na zwycięstwo na punkty. Jedno-
cześnie Putin domyka w sposób nieza-
mierzony tworzenie się ukraińskiej toż-
samości. Postawy niepodległościowe oraz
poparcie dla armii i walki w imię niepo-
dległości wzrosło bowiem na Ukrainie
w 2022 roku kilkukrotnie. 

Ku końcowi, który jest początkiem

Wydaje się, że niezależnie od wyniku
wojny jest to ostateczny i nieodwracalny
koniec rosyjskich marzeń o rusyfikacji
kraju nad Dnieprem. Jednocześnie po-
winien to być wreszcie czas przebudzenia
w Paryżu i Berlinie, gdzie wciąż dominują
mentalne mapy sprzed 100 lat, na których
Kijów jest domeną Moskali lub „Zachodu”,
na co wskazuje choćby ostatnia wypowiedź
kanclerza Scholza. Pokazuje to jak bardzo
powolne są procesy historyczne, a jak
niebezpieczna tyrania status quo, powo-
dująca, że Niemcy robią wszystko, by
Ukrainy wprost nie wspierać, skoro po-
przedni system promował interesy za-
chodniej Europy. 

Pamiętajmy wszakże, że próżno nadal
szukać przedstawiciela Warszawy przy
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Jeśli dziś realnie myślimy

o tworzeniu wspólnoty na

linii Warszawa-Kijów, to

wymagać to będzie przyjęcia

do wiadomości, że dla

ukraińskich chłopów polska

magnateria była

kolonizatorem podobnym

jak dla afryki czy azji byli

Francuzi lub anglicy

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/ukraine-usa-ueberlaesst-deutschland-die-entscheidung-ueber-leopard-2-18516545.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/kanzler-namensartikel-foreign-affairs-2149014
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/kanzler-namensartikel-foreign-affairs-2149014
https://www.youtube.com/watch?v=D23d4wHeaE4
https://www.youtube.com/watch?v=Et2hsT0XE6I
https://www.youtube.com/watch?v=lapcXxxhwRE
https://www.youtube.com/watch?v=lapcXxxhwRE


sędziowskim stoliku. Owszem, rzucamy
przez liny energetyczne batony, podajemy
wodę, ocieramy pot z czoła, dzięki czemu
bokser walczy. Chcemy, by wygrał, bo
w innym wypadku sami musimy wyjść
na ring. Wynik starcia ocenią niebawem
sędziowie. Niezależnie od ich werdyktu
walczący bokser wymówił ostatecznie
i gromko swe imię i nazwę swej drużyny.
My, Polacy jesteśmy w tym samym zespole.
Skończył się czas samotności. 

Powstaje pytanie o trwałość tego związ-
ku, jego cele, zdolność do obustronnych

kompromisów, przebaczenia win, spraw-
ność wewnętrznej organizacji i zaproszenia
kolejnych zawodników. Czy będzie efe-
merydą emocji, czy budujemy fundament
pod wielowiekową współpracę? Niezależ-
nie od tragizmu wojny, pierwszy raz układ
sił międzynarodowych sprzyja zarówno
ukraińskim dążeniom niepodległościo-
wym, jak i polsko-ukraińskiemu trwałemu
porozumieniu. Nie przesądza to o wyniku,
ale otwiera okno możliwości. 

Rozpoczyna się czas wspólnoty. Pierw-
sza karta tej książki jest czysta.
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Komentator tygodnika „The Economist”
oceniając kończący się 2022 rok napisał,
że był to czas „testu dla świata”, okres,
kiedy trzeba było odpowiedzieć na „trudne
pytania”. Odpowiedź dała nam wgląd
w to, jak sytuacja może kształtować się
w przyszłości. W przypadku Europy, trud-
no kwestionować pogląd, że wojna na
Ukrainie już doprowadziła do zasadniczej
zmiany w kontynentalnym układzie sił,
a niewykluczone, że jest zarzewiem re-
wolucji geostrategicznej, której konsek-
wencje będą odczuwalne jeszcze przez
dziesięciolecia.

Uniezależnić się od USA

Na czym ten przełom polega? Aby zrozu-
mieć, co się dzieje na naszych oczach,
warto, byśmy cofnęli się w czasie, do
lutego 2020 roku, kiedy w Monachium
odbywała się kolejna Konferencja Bez-
pieczeństwa. Jak co roku poprzedziło ją
opublikowanie raportu, tym razem zaty-

tułowanego prowokacyjnie „Westlessness”
co można byłoby tłumaczyć jako „bez Za-
chodu”. Autorzy diagnozowali stan relacji
międzynarodowych i zastanawiali się nad
przyszłością Europy. I o ile raport opisywał
geostrategiczną sytuację naszego konty-
nentu, to odpowiedzią na sformułowane
w nim diagnozy, propozycje dotyczące
konkretnego kształtu przyszłej polityki
„samodzielnej Europy”, są dwa inne wy-
darzenia. Są nimi: wcześniejsze o tydzień
przemówienie francuskiego prezydenta
w paryskiej L’École de Guerre oraz przy-
gotowany przez grupę ekspertów, w tym
wieloletniego przewodniczącego konfe-
rencji Wolfganga Ischingera plan zapro-
wadzenia pokoju na wschodzie Ukrainy
zatytułowany „12 kroków w stronę więk-
szego bezpieczeństwa na Ukrainie i regionu
euroatlantyckiego” 

To przekonanie o tym, że w sensie
geostrategicznym Europa wkracza na dro-
gę samodzielności, zarówno w wymiarze
wojskowym, ekonomicznym oraz poli-

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

Koniec wojny na Ukrainie wymusi ukształtowanie się w Europie nowego
centrum politycznego – zlokalizowanego na Wschodzie, akcentującego
potrzebę współpracy wojskowej z Waszyngtonem i w mniejszym stopniu
skłonnego myśleć o suwerenności strategicznej Starego Kontynentu

Na horyzoncie nowa 
„Europa dwóch prędkości”. 

Podział będzie oparty na stosunku do rosji

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/02/07/discours-du-president-emmanuel-macron-sur-la-strategie-de-defense-et-de-dissuasion-devant-les-stagiaires-de-la-27eme-promotion-de-lecole-de-guerre
https://securityconference.org/publikationen/munich-security-report-2020/
https://www.economist.com/leaders/2022/12/20/what-2022-meant-for-the-world


tycznym, przebijało się wówczas w wielu
wystąpieniach. Ale nie wyłącznie. Mieliśmy
bowiem do czynienia wówczas z mani-
festowaniem niechęci wobec zaproszonych
do Monachium przedstawicieli ekipy
Trumpa i entuzjastycznym przyjęciem
Joe Bidena. Zwycięstwo tego ostatniego
miało gwarantować nie tylko powrót do
starych, liberalnych wartości, ale również
zgodę na równoprawne, partnerskie, re-
lacje między Europą a Stanami Zjedno-
czonymi. Macron w paryskiej L’École de
Guerre na tydzień przed konferencją
w Monachium zaproponował państwom
Unii Europejskiej objęcie francuskim pa-
rasolem nuklearnym. Swe propozycje po-
wtórzył w Monachium, gdzie był zresztą

głównym mówcą obok Franka-Waltera
Steinmeiera. Macron wpisał je w apele
o powołaniu europejskich sił zbrojnych,
które mogłyby reagować na główne wy-
zwania stojące przez kontynentem – ale
przede wszystkim uniezależnić Europę
od Stanów Zjednoczonych.

Istotną częścią przesłania Macrona
były wówczas w Monachium apele o roz-
poczęcie dialogu z Rosją. W roku 2020
w Monachium wystąpił także prezydent
Zełenski. W swym przemówieniu (wygła-

szanym zresztą w bocznej sali, podczas
gdy w sali głównej przemawiał chiński
minister spraw zagranicznych), gorzko
konstatował, że w liczącym 75 stron ra-
porcie „Westlessness” Ukrainę wspom-
niano tylko osiem razy, a na liście wy-
mienionych 10 najpoważniejszych pro-
blemów, z którymi przyjdzie mierzyć się
Europie, wojna w Donbasie umieszczona
jest na 10 miejscu, po problemach Kasz-
miru, Jemenu czy Burkiny Faso. 

Berlin i Paryż wierzą w suwerenność

Wiele się przez ostatnie dwa lata zmieniło,
ale nadal warto zastanawiać się, czy –
niezależnie od ruchów tektonicznych
w światowej i europejskiej polityce, wy-
wołanych wojną na Ukrainie – w pań-
stwach europejskiego Zachodu rewizji
poddana została sama myśl o potrzebie
strategicznej suwerenności, rozumianej
w kategoriach zdobycia pozycji niezależ-
nego gracza, zarówno wobec rywali i prze-
ciwników, jak i w układzie sojuszniczym.
Pewne korekty mają miejsce, ale zasad-
nicze przekonanie wydaje się być niena-
ruszone. Co więcej, lektura opinii i diagnoz
sprzed dwóch lat pozwala zrozumieć, w ja-
kim stopniu „rozjechały się” nastroje mię-
dzy wschodem a zachodem Europy. Przed-
stawiciele „starych stolic” najwyraźniej
nie rozumieją, że nie ma już powrotu do
diagnoz i recept formułowanych choćby
przy okazji kolejnych konferencji bezpie-
czeństwa w Monachium. Nadal w Berlinie
i w Paryżu wydają się wierzyć, że nowy
system relacji transatlantyckich, opierający
się na suwerenności strategicznej Europy,
jest w zasięgu ręki. W sposób czytelny
pogląd ten wyartykułował ostatnio za-
równo kanclerz Scholz, kreśląc na łamach
„Foreign Affairs” wizję przyszłego po-
rządku światowego, jak i prezydent Mac-
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ron, uparcie nawołujący do rozmów po-
kojowych z Rosją i proponujący uwzględ-
nienie w europejskiej architekturze bez-
pieczeństwa interesów Kremla. 

Wystąpienie Scholza jest w gruncie
rzeczy typowym przejawem sposobu my-
ślenia elit europejskich przyzwyczajonych
do odgrywania wiodącej roli na naszym
kontynencie. Jego zdaniem „Partnerstwo
transatlantyckie jest i pozostaje niezbędne
do stawienia czoła wyzwaniom. Prezydent
USA Joe Biden i jego administracja za-
sługują na pochwałę za budowanie i in-
westowanie w silne partnerstwa i sojusze
na całym świecie. Jednak zrównoważone
i odporne partnerstwo transatlantyckie
wymaga również, aby Niemcy i Europa
odgrywały aktywną rolę”. I to ostatnie
zdanie, a szczególnie słowa o „zrówno-
ważonym” (balanced) partnerstwie at-
lantyckim są kluczowe dla zrozumienia
niemieckiej polityki. Tym bardziej, iż
Scholz domaga się zarówno odegrania
przez Europę/Niemcy większej roli w za-
kresie militarnym, jak i przeprowadzenia
zmian w korpusie zasad, którymi rządzi
się Unia Europejska. Jest zwolennikiem
zarówno poszerzenia Wspólnoty o państwa
takie jak Ukraina, Gruzja, Mołdawia i pań-
stwa bałkańskie, jak i – przede wszyst-
kim – odejścia od zasady jednomyślności
w kwestiach polityki zagranicznej i po-
datkowej. Proponuje też przyjęcie wspólnej
polityki migracyjnej. 

Obecny przełom, związany z wojną
na Ukrainie, traktowany jest przez elity
niemieckie jak i francuskie w kategoriach
argumentu zarówno na rzecz federalizacji
Unii Europejskiej, jak i budowy równo-
rzędnych relacji transatlantyckich. Jednak
jeśli chodzi o silnie podkreślaną w Wa-
szyngtonie potrzebę jedności liberalnych
demokracji w obliczu rysującego się bloku
państw autorytarnych i rosnącej pozycji

Chin, Scholz wyraźnie formułuje niemiec-
kie votum separatum. Pisze: „Niemcy
i Europa mogą pomóc w obronie mię-
dzynarodowego porządku opartego na
zasadach, nie ulegając fatalistycznemu
poglądowi, że świat jest skazany na po-
nowny podział na rywalizujące ze sobą
bloki”. Podkreśla jednocześnie, że Europa
winna być politycznym podmiotem „bu-
dującym mosty” w wymiarze globalnym.
Chodzi oczywiście o relacje z Chinami,

ważne nie tylko ze względu na niemieckie
interesy gospodarcze. Niemiecki kanclerz
pisze, że ostatnie 30 lat to był okres „wy-
jątkowego” (exceptional) rozwoju dla pań-
stw Zachodu i dla amerykańskiej hege-
monii. Ale ten czas się kończy, rosną inne
państwa aspirujące do roli mocarstw,
takie jak Chiny. Scholz otwarcie deklaruje,
że nie podziela poglądu o nieuchronności
rywalizacji między mocarstwami i nade-
jściu nowej zimnej wojny. „Nie podpisuję
się pod tym poglądem” – argumentuje. –
„Uważam raczej, że jesteśmy świadkami
końca wyjątkowej fazy globalizacji, his-
torycznej zmiany przyspieszonej przez
zewnętrzne wstrząsy, takie jak pandemia
COVID-19 i rosyjska wojna na Ukrainie.
Podczas tej wyjątkowej fazy Ameryka Pół-
nocna i Europa doświadczyły 30 lat sta-
bilnego wzrostu, wysokich wskaźników
zatrudnienia i niskiej inflacji, a Stany
Zjednoczone stały się światową potęgą
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odgrywającą decydującą rolę, którą za-
chowają w XXI wieku”. 

Różnice zdań między Berlinem i Pa-
ryżem a Waszyngtonem, zarówno co do
skali i charakteru wojskowej pomocy dla
Ukrainy (o czym Biden otwarcie mówił
na wspólnej z Zełenskim konferencji pra-
sowej podczas niedawnej wizyty prezy-
denta Ukrainy w Waszyngtonie), jak i co
do zapowiedzi wojny handlowej między
Europą a Stanami Zjednoczonymi (co
może być efektem amerykańskiego usta-
wodawstwa antyinflacyjnego) ujawniają
jedynie, że zasadnicze różnice interesów
nie zostały rozwiązane, wojna jedynie je
utaiła. Do symbolu urasta niechęć Niemiec
do rozluźnienia swych więzi z Huawei,
jak i – szerzej – relacji handlowych z Chi-
nami, a także powtarzające się we Francji,
wyraźnie antyamerykańskie w tonie wez-
wania do bardziej szczodrej polityki sub-
sydiowania europejskiego przemysłu.
W dłuższej perspektywie różnice ujawnią
się od nowa, tym bardziej, że Ameryka,
po tym, jak znalazła partnerów w Europie
Środkowej i Skandynawii, nie zamierza
rewidować swego dotychczasowego kursu. 

Co na to USA? 

Dlaczego trudno przypuszczać, byśmy
mieli w najbliższym czasie do czynienia
z rewizją kierunku amerykańskiej polityki?
Przede wszystkim z tego względu, że po-
lityka Joe Bidena, który mówił o amery-
kańskim przywództwie i deklarował, iż
„America is back”, dobrze obsługuje głów-
ne interesy strategiczne Stanów Zjedno-
czonych. Zwrócił na to uwagę Timothy
Ash z think tanku CEPA. Napisał on, że
Stany Zjednoczone doprowadziły już do
osłabienia militarnego Rosji i zniszczenia
niemal połowy potencjału jej sił lądowych,
nie wysyłając nawet jednego własnego

żołnierza. Ash argumentował, że z bu-
dżetowego punktu widzenia amerykańska
inwestycja w wojnę, bo tak w pewnym
uproszczeniu można traktować wsparcie
dla Ukrainy, jest – biorąc pod uwagę re-
lację nakładów do efektów – niezwykle
korzystna dla Waszyngtonu. Wydając
z grubsza 40 mld dolarów, Amerykanie

osiągnęli to, na co w normalnych realiach
przeznaczyliby sporo więcej. A zatem, jak
dość cynicznie, ale prawdziwie konstatuje
Ash, „stopa zwrotu” z każdego dolara za-
inwestowana we wspieranie Kijowa daje
od 2,5–3,5 razy lepszy rezultat niźli prosta
rozbudowa zdolności amerykańskich sił
zbrojnych. To powoduje zauważalne prze-
sunięcie w nastrojach amerykańskiej klasy
politycznej, która coraz częściej zaczyna
dyskutować o scenariuszach zwycięstwa
w wojnie. Ale to przecież nie cały rachunek
zysków i strat, który sporządzić mogą
w Waszyngtonie. Jak argumentuje Ash,
„wojna służy obaleniu mitu, że rosyjska
technologia wojskowa jest w jakiś sposób
porównywalna z amerykańską i zachodnią.
Pamiętajcie, że Ukraina używa tylko ulep-
szonej amerykańskiej technologii drugiej
generacji, ale w konsekwencji pokonuje
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wszystko, czego może użyć rosyjska armia.
Wojny to witryny sklepowe dla produ-
centów sprzętu wojskowego; każdy ku-
pujący przy zdrowych zmysłach będzie
chciał technologii stworzonej przez zwy-
cięzcę. Błędna ocena sytuacji przez Putina
stworzyła jedynie fantastyczną okazję
marketingową dla zachodnich konkuren-
tów”. Co więcej, jak trzeźwo zauważa Ash,

amerykańscy sojusznicy przerażeni wojną
deklarują wzrost własnych nakładów na
obronność do poziomu 2% PKB, a nawet
jego przekroczenie. Oznacza to, jeśli wziąć
pod uwagę technologiczne zaawansowanie
przemysłu wojskowego USA, że większa
część nowych zamówień przypadnie właś-
nie jemu. Trudno też nie dostrzegać ko-
rzyści o charakterze dyplomatycznym,
czy politycznym, które staną się w nieod-
ległej przyszłości udziałem Ameryki. Jeśli
bowiem założyć, że rosyjski sprzęt woj-
skowy, kupowany do tej pory chętnie
przez wielu partnerów Moskwy, takich
jak Egipt czy Indie, zacznie być w nowych
realiach traktowany jako niegodny za-
ufania, to ewentualne przezbrojenie armii
tych państw będzie wymuszało poprawę
relacji z Waszyngtonem. Broni nie traktuję
się bowiem w handlu międzynarodowym
w ten sam sposób co inne towary. Ame-
rykanie uzyskają w efekcie dźwignię po-
lityczną, która w nadchodzących latach
z pewnością będą wykorzystywać. Wresz-

cie – sukcesy Ukrainy w walce z Rosją, to
istotny sygnał wysyłany przez Waszyngton
Pekinowi. Jego przesłanie jest czytelne:
jeśli Chińczycy chcieliby zbrojnie wymusić
powrót Tajwanu do „macierzy”, nie musi
im pójść łatwo – co w dłuższej perspek-
tywie stabilizuje sytuację. I wreszcie, po
piąte, jak argumentuje Ash, „wojna na
Ukrainie zachęca do transformacji ener-
getycznej w Europie i ją przyśpiesza, ale
także wzmacnia odchodzenie Europy od
rosyjskiej energii. Europa desperacko pró-
buje pozyskać alternatywne źródła energii,
a sektor amerykańskiego skroplonego
gazu ziemnego (LNG) okazuje się oczy-
wistym beneficjentem tego działania”. In-
nymi słowy, nawet gdyby wsparcie, jakiego
udziela Kijowowi Waszyngton, traktować
wyłącznie w kategoriach merkantylnych
lub zysków politycznych, a całkowicie
abstrahować od polityki opartej na war-
tościach, to z tej perspektywy wojna jest
korzystna dla interesów Stanów Zjedno-
czonych. Tak ekonomicznych, jak i geo-
strategicznych.

Dwie prędkości

Tego samego nie można powiedzieć o dłu-
gofalowym interesie głównych graczy eu-
ropejskich. Niemieckie przewagi konku-
rencyjne zbudowane na dostępie do tanich
rosyjskich surowców energetycznych
i chłonnym rynku na Wschodzie kurczą
się w przyspieszonym tempie. Na to na-
kłada się już odczuwalny kryzys demo-
graficzny (stąd nasilająca się argumentacja
o potrzebie wspólnej europejskiej polityki
migracyjnej) i zmiana, w wyniku wojny,
politycznych priorytetów na wschodzie
Europy.

Z oczywistych względów w europejskiej
polityce rośnie waga czynnika wojskowego.
Oznacza to, że Niemcy (których potencjał
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militarny się nie liczy) i Francuzi, nie po-
trafiący zrozumieć, że w Tallinie, War-
szawie czy Bukareszcie nieakceptowalna
jest idea europejskiego systemu bezpie-
czeństwa z udziałem Rosji, tracą możli-
wości politycznego oddziaływania. Koniec
wojny na Ukrainie i potrzeba zbudowania
nowego systemu bezpieczeństwa, którego
istotnym elementem muszą być Stany
Zjednoczone – jedyne państwo, zdolne
realnie wesprzeć wysiłki państw regionu
w zakresie obronności – jeszcze te ten-
dencje wzmocni. Będzie to oznaczało nie-
uchronne ukształtowanie się w Europie
nowego centrum politycznego – zlokali-
zowanego na Wschodzie, silnie akcentu-

jącego potrzebę współpracy wojskowej
z Waszyngtonem i w mniejszym stopniu
skłonnego myśleć o suwerenności strate-
gicznej Starego Kontynentu. Oznacza to,
że w dłuższej perspektywie Europa ma
przed sobą dwie drogi. Albo państwa Za-
chodu zaakceptują nowe priorytety, nowe
role i w konsekwencji nowy, bardziej part-
nerski układ sił w Unii Europejskiej albo
nasz kontynent rzeczywiście podzieli się
na „Europę dwóch prędkości”, czym stra-
szono nas w ostatnich latach. Tylko, że
podział będzie przebiegał zupełnie inaczej
niźli do tej pory sądzono, a główną jego
osią będą kwestie bezpieczeństwa i sto-
sunku do Federacji Rosyjskiej.
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Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von
der Leyen na ostatnim szczycie Unii Eu-
ropejskiej 15 grudnia dużo mówiła o za-
bezpieczeniu źródeł energii, bo to teraz
palące zagadnienie; o przechodzeniu na
alternatywne źródła („Fit for 55”), bo to
stały jej lejtmotyw; podkreślała też wagę
walki z korupcją (Inflation Reduction
Act). Jednakże ani słowem nie wspomniała
o innym swym flagowym projekcie –
o Globalnych Wrotach (Global Gateway),
mających być dowodem ekspansji UE na
zewnątrz. Tyle tylko, że stale mielące
żarna rozległej brukselskiej biurokracji
dokładnie w tym samym czasie przyniosły
komunikat o 40 nowych programach w ra-
mach Europejskiego Funduszy na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju w wysokości
6,05 mld euro, przyznanych krajom Afryki
Subsaharyjskiej, Ameryki Łacińskiej oraz
regionu Azji i Pacyfiku. 

Wzmocnione państwa narodowe

Pieniądze, jak widać, mamy, ale europej-
skiej jedności brak – niemal w każdym
wymiarze. Owszem, szczyt zatwierdził ko-

lejną, dziewiątą już transzę sankcji wy-
mierzonych w Rosję, ale doskonale wi-
dzieliśmy, co je poprzedzało: węgierskie
weto wymierzone w dodatkowe fundusze
dla Ukrainy (18 mld euro), na chwilę
podniesione też przez Polskę (bo do jed-
nego worka wrzucono zbyt dużo spraw)
i trwałe kontrowersje wobec funduszy
(z KPO oraz spójności) dla Polski i Węgier,
które powiązano z przestrzeganiem pra-
worządności.

Te ostatnie kontrowersje, co oczywiste,
zwracają najwięcej naszej uwagi, ale by-
najmniej nie są jedyne. Albowiem UE
zdaje się trzeszczeć w szwach w świetle
narastających napięć. Nawet w jej zarodku,
czyli na osi Paryż-Berlin widać wyraźne
pęknięcie, bo pierwsza z tych stolic mówi
o, skądinąd pożądanej, „strategicznej sa-
modzielności”, a druga coraz bardziej
o federalizacji, mimo że (a może dlatego?)
w ostatnich latach, w świetle pandemii,
a potem rosyjskiej agresji na Ukrainę,
tak bardzo wyraźnie wzmocniły się pań-
stwa narodowe. 

Integracja europejska jako proces ma
w swoim DNA grzech pierworodny – jest

BoGdaN GóraLCZyK
Polski politolog, sinolog, dyplomata, publicysta

Unia Europejska trzeszczy w szwach w świetle narastających napięć. Staje
się nieadekwatna do wyzwań nowej epoki. Przyczyną jest jej dwoistość

Europejski syndrom dychotomii. 
Nawet na osi Paryż-Berlin 
widać wyraźne pęknięcie

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ en/ip_22_7799
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_7782


to projekt elit. Kiedy natomiast przyszło
„sprawdzam”, wiosną 2005 r., to obywatele
Francji i Niderlandów z hukiem odrzucili
projekt wspólnej konstytucji, mający wień-
czyć dzieło budowy ponadnarodowego
podmiotu. Nie byli gotowi na poszerzenie,
nie chcieli płacić z własnych kieszeni na
rzecz uboższych krewnych ze wschodu
i południa kontynentu. Od tamtej pory
mamy na agendzie kryzys konstytucyjny,
przywództwa i wizji – bo poprzednia
wiara w budowę ponadnarodowych struk-
tur wyraźnie się zachwiała, a potem tylko
otrzymywała dalsze ciosy: w 2008, 2014
(początek wojny na Ukrainie), 2015 (kryzys
uchodźczy), czy wreszcie Brexit. Ten ostat-
ni, chciałoby się powiedzieć: na szczęście,
okazał się tak bolesny i kosztowny, szcze-
gólnie wychodzącej dla strony z UE, że
odtąd przynajmniej nikt nie chce tego
eksperymentu powtarzać, chociaż głosy
sarkania na „nieefektywną Unię” słychać
z wielu stron i dość często. 

Dwoistość struktury

Te nakładające się na siebie wyzwania
i kryzysy dość szybko jak na dłoni wykazały
dwoistość struktury o nazwie UE, która
wyłoniła się na integracyjnej ścieżce –
jako pomysł w 1987 r., jako fakt w traktacie
z Maastricht. Zbudowano ją bowiem na
trzech filarach, z których dwa, wspólna
polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
oraz ta w wymiarze sprawiedliwości i spra-
wach wewnętrznych – oparte zostały na
klasycznej współpracy międzyrządowej,
a tylko sprawy gospodarcze i handlowe
zyskały miano „wspólnotowych”. 

Podobnie było z instytucjami, bo naj-
ważniejszy organ decyzyjny, Rada Euro-
pejska, czyli zgromadzenia szefów rządów
i państw, jest jak najbardziej międzyrzą-
dowy, natomiast Komisja czy Parlament

są już z ducha i litery ponadnarodowe –
reprezentuje się w nich albo dziedziny
współpracy, albo frakcje ideowe. Jest to
strukturalne pęknięcie, biorące się z obaw
państw członkowskich o utratę własnych
prerogatyw. Mówimy o nowym, ponad-
narodowym podmiocie, ale gdzie tylko
się da, walczymy o swoje. Jak na dłoni
pokazał to zarówno początek pandemii,

jak też reakcje na rosyjską agresję na
Ukrainie. Owszem, po długich przetargach
ostatecznie ucieramy jakieś wspólne sta-
nowisko, jak wspomniane sankcje wy-
mierzone w Rosję, ale przy okazji każdy
raczej gra na własne, a niekoniecznie
wspólne interesy.

Ukraina wyeksponowała rolę państw
narodowych. Nie tylko teraz, po rosyjskiej
agresji 24 lutego 2022 r., lecz już wcześniej,
w 2014 r., kiedy to – jak pamiętamy – to
nie instytucje unijne, lecz dwie największe
stolice, Berlin i Paryż, w ramach tzw. for-
matu normandzkiego, negocjowały po-
kojowe (rzekomo) porozumienia mińskie. 

Nikt, jak dotąd, nie potrafił się z tym
syndromem dychotomii należycie uporać.
Co więcej, zarówno Brexit, jak tym bardziej
„efekt Trumpa” jeszcze bardziej go wy-
eksponował. Weszliśmy bowiem dzięki
nim ponownie w erę narodowych egoiz-
mów, a zarazem polityki wielkomocar-
stwowej (hard politics, power politics).
Ponownie narodowe interesy zastąpiły
proklamowane i szerzone wartości. Jak
wiemy, Trumpa już od dwóch lat nie ma,
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ale administracja Joe Bidena zdaje się
jak najbardziej grać dokładnie na tej samej
mocarstwowej strunie – tylko nieco więcej
uwagi poświęcając deklaratywnym za-
pewnieniom o obronie wartości liberal-
nych. 

Sprawa jest głębsza, bowiem znający
dobrze Europę i brukselskie korytarze
Amerykanin Robert Kagan jeszcze
w 2001 r. przedłożył głośny, choć krótki
esej „Potęga i raj”, w którym, nie bez uza-
sadnienia, argumentował już na samym
wstępie: Amerykanie są z Marsa, wierzą
tylko w siłę i moc, a Europejczycy z We-
nus – chętnie ze sobą negocjują, uzgad-
niają, szukają konsensusu, ale rzadko
kiedy są zdecydowani i jednoznaczni.
Amerykanie stawiają na siłę i „wolą sto-
sować przymus”, podczas gdy Europej-
czycy „podchodzą do problemów z większą
subtelnością i wyrafinowaniem”, ale za-
razem mniejszą determinacją i zdecydo-
waniem. 

Soft power w świecie potęg

To problem teraz, w epoce hard powers,
naprawdę zasadniczy, albowiem UE sama
definiuje się jako soft power albo siła
normatywna. Jesteśmy mocni w słowach,
zapisach i deklaracjach, jak też – szczę-
śliwie – w gospodarce i handlu. Jednakże

pod względem strategicznym i militarnym
jesteśmy Pigmejami. Nic dziwnego, że
nawet prezydent Wołodymyr Zełenski
chętniej zwraca się do stolic państw człon-
kowskich UE niż do Brukseli, tam szukając
prawdziwej decyzyjności.

Już od połowy minionej dekady sta-
wało się jasne, że w świetle zachodzących
procesów i zjawisk (Ukraina, Krym, ISIS-
Daesh, migracje) dotychczasowa, globli-
zacyjna mantra „gospodarka, głupcze”
w szybkim tempie jest zastępowana przez
nową: „bezpieczeństwo, głupcze”. Pan-
demia, a potem pełnoskalowa rosyjska
agresja na Ukrainie jeszcze te przesłanie
wzmocniły, a zarazem znacznie poszerzyły
rozumienie bezpieczeństwa jako takiego.
Dziś rozumiemy je już nie tylko w sensie
militarnym czy wojskowym, lecz także
ekologicznym, zdrowotnym, klimatycz-
nym, energetycznym czy w cyberprzest-
rzeni. UE najwyraźniej na tę zmianę nie
jest strukturalnie należycie przygotowana. 

Nie tylko nie posiada własnych sił
zbrojnych, a nawet szybkiego reagowania,
ale na dodatek istniejące instrumentarium
(utworzone w grudniu 2017 r. PESCO
w dziedzinie obronności, Frontex na ze-
wnętrznych granicach) dowodzą wprost
nieadekwatności istniejących struktur
w stosunku do wyzwań. Owszem, w po-
szczególnych dziedzinach instytucje unijne
robią nawet całkiem sporo, ale koherentny
obraz z całości jednak się z tego nie wyła-
nia. Przecież działające w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Obronnego PESCO
ma dwuletni budżet rzędu 0,5 mld euro,
podczas gdy we właśnie przyjętym naj-
nowszym budżecie obronnym USA (w re-
kordowej wysokości 857,9 mld dol.) wy-
asygnowano dla Europy, głównie na
wzmocnienie wschodniej flanki NATO,
sumę 4,6 mld dolarów. Widać, gdzie są
pieniądze i gdzie jest prawdziwa siła. 
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https://www.defensenews.com/congress/budget/2022/12/16/congress-authorizes-8-defense-budget-increase/
https://www.asktheeu.org/en/request /yearly_budget_reports_of_pesco_s
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/32106/potega-i-raj-ameryka-i-europa-w-nowym-porzadku-swiata


Wojna ukraińska rozregulowała mię-
dzynarodowy system. Wprawiła w ruch
wszystkie mocarstwa, od Rosji i USA, po
Chiny, Indie, Japonię, Turcję czy Iran.
W tym nowym kontredansie jak najbar-
dziej biorą też udział państwa europejskie,
ale ponownie – bardziej państwa, aniżeli
cała Unia. Raz jeszcze w grę weszły naro-
dowe, a nawet partykularne interesy, od-
suwając na bok wspólne wartości, na któ-
rych („kryteria kopenhaskie”) UE budo-
wano. Widać coraz bardziej, że ten projekt
jest dzieckiem epoki „końca historii” i mo-
mentu największego triumfu Zachodu
oraz liberalnej demokracji (USA) oraz
rynków, podczas gdy na agendę weszły
teraz bezpieczeństwo, siła, a nawet, arse-
nały, zbrojenia i szybie wzmacnianie swych
armii. I język się zmienił, i agenda też. 

Jak to skomentował w jednej ze swych
ciętych wypowiedzi wymierzonych w UE
węgierski premier Viktor Orbán: „UE nie
jest w stanie obronić swych obywateli
oraz swych zewnętrznych granic, jak też
nie potrafi utrzymać całej wspólnoty ra-
zem, czego dowodem wyjście z niej Zjed-
noczonego Królestwa” (Cyt. za cenną
pracą William Drozdiak „Fractured Con-
tinent. Europe’s Crises and the Fate of
the West”, s. 150). A słowa te padły jeszcze
przed pandemią i rosyjską agresją.

Polaryzacja

Podstawowy problem, z jakim borykają
się dzisiaj instytucje unijne, to postępująca
fragmentaryzacja i polaryzacja, zamiast
pożądanej wzmocnionej kohezji i spois-
tości. Podstawowe pęknięcie, powtórzmy,
widać nawet na kluczowej dla integracji
osi Paryż-Berlin, a więc w jej zarodku.
Prezydent Francji Emmanuel Macron
w pamiętnym, programowym wystąpie-
niu w Strasburgu 9 maja br. słusznie po-

łożył nacisk na dwa pojęcia w dalszym
funkcjonowaniu UE: niezależność i efek-
tywność. I apelował o „większą europejską
niezależność i suwerenność”. 

Postulaty te są jak najbardziej uza-
sadnione – i od dawna znane. Wystarczy
przypomnieć, że już w 2015 r. wydałem
tom w języku angielskim w gronie naszych
najwybitniejszych specjalistów od zagad-
nień europejskich, którego tytuł był jed-
noznaczny w wymowie: „Unia Europejska
na scenie globalnej: Zjednoczona albo
pozbawiona znaczenia?”

Od tamtej pory, niestety, sytuacja się
pogorszyła, a nie polepszyła, bowiem UE
otrzymała kolejne, mocne ciosy: Brexit
(2016), Trump u władzy (od 2017), potem
pandemia, no i wreszcie pełnoskalowa
wojna na Ukrainie. Znów zagrały elementy
bardziej wzmacniające państwa narodowe,
niż ponadnarodowe struktury. Efekt jest
taki, że to już nie jest spór na osi lewica-
prawica (jakby wynikało z naszej, oży-
wionej teraz, debaty o KPO i środkach
unijnych dla Polski i Węgier), czy tylko
między Paryżem i Berlinem, bowiem w od-
powiedzi na „suwerenistyczne” idee Mac-
rona dotyczące przyszłości UE kanclerz
Olaf Scholz, jak wiadomo, powtórzył apele
o federalizację.

Tak jak Macron opowiada się za więk-
szą europejską koordynacją polityki fis-
kalnej i militarnej, jak też chce wspólnego
podejścia do klimatu, migracji czy ekologii,

17

THINKZINE, nr 12(150)/2022, grudzień 2022 www.nowakonfederacja.pl

Mówimy o nowym,

ponadnarodowym

podmiocie, ale gdzie tylko

się da, walczymy o swoje

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/speech-by-emmanuel-macron-at-the-closing-ceremony-of-the-conference-on-the-future-of-europe/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/speech-by-emmanuel-macron-at-the-closing-ceremony-of-the-conference-on-the-future-of-europe/


co powtarzał wielokrotnie, począwszy od
głośnego wystąpienia na Sorbonie we
wrześniu 2017 r., tak Scholz – w innym
głośnym, programowym wystąpieniu
w Pradze w lecie tego roku – poparł ideę
„suwerennej Europy”, ale rozumianej zde-
cydowanie inaczej: w postaci pogłębionej
współpracy, a więc w formie federalizacji,
co oznacza przenoszenie coraz więcej rę-
kojmi władzy na szczebel ponadnarodowy.
Podobne tezy powtórzył raz jeszcze w re-
feracie na kongresie europejskich socja-
listów w październiku br.

Praktycznie dla nikogo nie ulega wąt-
pliwości, że bez odbudowania jedności
i spójności poglądów na tej kluczowej osi
jedności europejskiej zbudować się nie
da, szczególnie po Brexicie. Tymczasem
sytuacja wygląda tak, że Niemcy zdają
się stać na czele zadowolonych z integracji
państw Północy kontynentu, podczas gdy
Francuzi stali się poniekąd rzecznikami
borykających się od dawna z problemami
natury gospodarczej i finansowej państw

Śródziemnomorza. Francuzi w większości
też czują się gospodarczo przegrani.

Na to nakładają się na siebie dwa klu-
czowe zjawiska: poczucie rozwarstwienia
dochodowego (często wchodzi w to także
kwestia prekariatu, a więc głębokiego roz-
czarowania młodego pokolenia) oraz wy-
rosła na tej nierówności polityczna de-
magogia (populizm), która – jak widać –
ma się niestety dobrze. W efekcie, mamy
dziś do czynienia na terenie UE nie tylko
z kryzysem gospodarczym i finansowym,
a wcześniej konstytucyjnym i dotyczącym
przywództwa – ale też jak najbardziej ak-
sjologicznym.

Rozpoczął się bój nie tylko o środki,
ale też o wartości. A nowe linie podziału
są zauważalne, choć w różnym stopniu,
praktycznie na wszystkich scenach we-
wnętrznych państw członkowskich. Już
do Brexitu wiemy, jak one na ogół wyglą-
dają. Dzielimy się na osi: Północ-Południe
i góra-dół (stolica-prowincja, wykształ-
ceni-mniej wykształceni, bogaci-biedni).
Ale coraz częściej podstawą sporów są
też kwestie ideowe i programowe: fede-
raliści spierają się z narodowcami, gos-
podarczy liberałowie z etatystami, zwo-
lennicy społeczeństwa otwartego z nacjo-
nalistami, demokraci gotowi przyjmować
uchodźców z ksenofobami walczącymi
z każdym przejawem tego, co traktują
jako „obce”.

Skończyć z apatią elit 

Jak z tej sytuacji wyjść? Dziś trudno po-
wiedzieć, bo przecież za naszymi wschod-
nimi granicami toczy się krwawa wojna,
a jej końca jeszcze niestety nie widać. Zo-
baczymy, jak UE przejdzie przez obecny,
trudny egzamin, czyli okres grzewczy i za-
opatrzenie w surowce energetyczne (Ame-
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https://www.euronews.com/2022/10/16/scholz-advocates-for-a-future-36-member-european-union-of-free-and-equal-people
https://www.euronews.com/2022/10/16/scholz-advocates-for-a-future-36-member-european-union-of-free-and-equal-people
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/new-solidarity-olaf-scholz-on-the-future-europe
https://www.youtube.com/watch?v=oRPDLg-2dRA


rykanie po „rewolucji łupkowej” nie mają
tego kłopotu). 

Dopiero po tych dwóch trudnych eg-
zaminach będziemy w stanie wskazać,
czy skutecznie radzimy sobie z opisaną
tutaj, wielowarstwową dychotomią. Do-
piero wówczas zobaczymy, czy teza sfor-
mułowana już w 2014 r. przez Jana Zie-
lonkę, zgodnie z którą UE „wydaje się
niezdolna do samoreformy” (w tomie „Ko-
niec Unii Europejskiej?”) pozostanie nadal
aktualna. 

Dziś możemy powiedzieć jedynie tyle:
integracja jest nam, Europejczykom, bar-

dzo teraz potrzebna, natomiast dotych-
czasowa jej formuła wymaga, co już oczy-
wiste, bardzo głębokiej reformy. Tylko
przez kogo narzucanej i jak? Tego akurat
nie wiemy. Wiemy natomiast, że trzeba
przełamać jeszcze jeden syndrom: pa-
sywność elit, na co już od lat zwracał
uwagę, w ślad za Arnoldem Toynbeem,
Tomasz G. Grosse. Potrzebujemy wizji,
przełomu i odwagi, a nie kunktatorstwa
i minimalizmu. Jednakże jak dotąd po-
stulaty, nawet słuszne, nie przekładają
się na czyny. I to jest nasz podstawowy
europejski problem.
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Po upadku muru berlińskiego głównym
celem niemieckiej strategii było stworzenie
silnego bieguna europejskiego, którego
podstawą byłyby zjednoczone Niemcy.
Strategia ta opierała się na rozwoju inte-
gracji europejskiej, a także uczynieniu
z Berlina centrum grawitacji geoekono-
micznej dla Europy Środkowej, krajów
bałkańskich i państw Europy Północnej
oraz Niderlandów. Rozwój integracji wy-
magał kooperacji z Francją, co było od
dziesiątków lat główną metodą tworzenia
takich rozwiązań w Europie, które byłyby
korzystne dla RFN. Potęga Niemiec w Eu-
ropie i znaczenie Unii na świecie miały
opierać się na rosyjskich surowcach i do-
stępie do rynków zbytu oraz tanich pra-
cowników w Europie Środkowej. Do in-
nych kół zamachowych należeć miała wy-
miana ekonomiczna z Chinami oraz eks-
port do USA. 

Niemiecka geoekonomia

Potęga handlowa RFN budowała z czasem
potencjał geopolityczny tego państwa.
Opierał się on na wiarygodności Niemiec
wśród sojuszników, zwłaszcza w UE
i w USA. Dobry wizerunek Niemiec umoż-
liwiał nie tylko ekspansję gospodarczą,
ale również miał zachęcać słabszych part-
nerów, aby oddawali swój los niemiec-
kiemu przywództwu. W przypadku tych
silniejszych, zwłaszcza Amerykanów, miał
ich skłaniać do delegowania interesów
na „solidnego” i coraz potężniejszego part-
nera. 

W ten sposób strategię niemiecką
można śmiało uznać za geoekonomiczną.
Instrumenty ekonomiczne systematycznie
bowiem wynosiły potencjał tego państwa
w sferze politycznej, przede wszystkim
w Europie. Służyły temu kolejne euro-
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pejskie projekty geoekonomiczne, takie
jak rozwój rynku wewnętrznego w UE,
w tym poszerzenie tego rynku na wschód
po roku 2004, powołanie strefy euro,
a następnie polityka klimatyczna Unii,
wzorowana przecież na niemieckiej Ener-
giewende. 

W ujęciu geopolitycznym Berlin sto-
sował strategię wielowektorowości. Właś-
nie dlatego kolejni niemieccy przywódcy
orędowali za światem wielobiegunowym,
czyli takim, w ramach którego jednym
z centrów grawitacji mógł stać się Berlin.
W takim środowisku międzynarodowym
Niemcy mogli też bez przeszkód współ-
pracować jednocześnie z wieloma strate-
gicznymi partnerami. Koncepcja była
oparta na bliskiej współpracy z Francją
na arenie unijnej, z USA w gospodarce
i sferze bezpieczeństwa, ale także z Rosją
i Chinami – zwłaszcza w sprawach gos-
podarczych, choć także respektując inte-
resy geopolityczne obu krajów. W przy-
padku relacji transatlantyckich Niemcy
dążyły nie tylko do jak najbardziej ko-
rzystnego dostępu do rynku amerykań-
skiego. Pragnęły również, aby Waszyngton
scedował swoje interesy strategiczne na
Niemcy, zwłaszcza w zakresie stabilizo-
wania Europy Środkowej i Wschodniej.  

Najgorszym scenariuszem dla Berlina
byłby powrót do układu bipolarnego, czyli
w dzisiejszych realiach do dwóch rywali-
zujących bloków: amerykańskiego i chiń-
skiego. Oznaczałoby to zredukowanie po-
zycji Niemiec na arenie międzynarodowej.
Dlatego kolejne niemieckie rządy popierały
ideę autonomii strategicznej w UE, która
miała przede wszystkim budować nieza-
leżność wobec Waszyngtonu. Tym bar-
dziej, że taka współpraca w naturalny
sposób cementowała przyjaźń francusko-
niemiecką i postępy integracji europejskiej.
Jednocześnie Niemcy budowały niemiecki

biegun grawitacji w oparciu o strategiczną
kooperację z Federacją Rosyjską i Chinami. 

Koniec wielowektorowości

Trzy czynniki spowodowały, że koncepcja
wielowektorowości w wykonaniu RFN
ulega załamaniu. Są to: (1) wojna na
Ukrainie, (2) rosnąca rywalizacja sino-
amerykańska oraz (3) zwiększająca się
emancypacja w Europie Środkowej. Po-
wodują one, że politycy niemieccy coraz
częściej zdają się być niekonsekwentni,
nie realizują wcześniejszych deklaracji,

a ich retoryka mija się z czynami. Tracą
tym samym wiarygodność u partnerów
i sojuszników. Podstawową przyczyną jest
„strategiczny szpagat”, który politycy nie-
mieccy muszą robić, aby utrzymać wcześ-
niejszą koncepcję wielowektorowości.
Rozchodzą się bowiem interesy strate-
giczne między głównych partnerami RFN,
czyli między Paryżem, Waszyngtonem,
Moskwą i Pekinem. Co więcej, różnicują
się strukturalne interesy między Berlinem
a Warszawą. Musi to niepokoić decyden-
tów niemieckich, którzy przyzwyczaili się
do traktowania Europy Środkowej jako
własnej strefy oddziaływania. 
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Wojna na Ukrainie w dużym stopniu
pokrzyżowała strategię wielowektorowości.
Utrudniła zwłaszcza możliwości współ-
pracy z Moskwą. W ten sposób poważnie
uderzyła w gospodarkę niemiecką i innych
państw członkowskich. Wywołała kryzys
energetyczny i inflację, a odcięcie od
tanich surowców rosyjskich pogorszyło
konkurencyjność niemieckiego eksportu.

Szereg błędów i zaniechań kierownictwa
RFN wobec wojny na Ukrainie doprowa-
dził do osłabienia zaufania wśród państw
Europy Środkowej i Wschodniej. Okazało
się, że Niemcy nie potrafią wiarygodnie
gwarantować bezpieczeństwa swoich
wschodnich sąsiadów. Co więcej, nasilający
się kryzys gospodarczy może utrudnić
Niemcom sponsorowanie działań unijnych
na dotychczasowym poziomie. Tym bar-
dziej, że wkrótce mogą pojawić się kolejne
problemy, na przykład w strefie euro.
Wzrasta również niemiecka zależność od
głównych rynków eksportowych (amery-
kańskiego i chińskiego) oraz od importu
surowców niezbędnych do transformacji
klimatycznej (głównie chińskich). Te
wszystkie czynniki podmywają podstawy
sukcesu geoekonomicznego Niemiec. Wy-
zwaniem jest także erozja zaufania do
RFN na wschodniej flance NATO oraz
w USA. 

Dlatego kanclerz Olaf Scholz podjął
próbę odbudowania wiarygodności wśród
sojuszników. Przede wszystkim zaoferował
Europie Środkowej wspólny projekt „eu-
ropejskiej tarczy przeciwlotniczej i prze-
ciwrakietowej”. Ponadto, zaproponował
Polsce udostępnienie baterii Patriot. Za-
deklarował także większą pomoc militarną
i finansową dla walczącej Ukrainy. Kolejną
decyzją, mającą udobruchać nieco roz-
czarowanych Amerykanów, był zakup sa-
molotów F-35 mogących przenosić ame-
rykańską broń nuklearną stacjonującą
w Niemczech. W ten sposób ujawnił się
„szpagat strategiczny”, o którym wcześniej
wspomniałem. Kolejne decyzje Berlina
rozwścieczyły bowiem Francuzów. Zwłasz-
cza te o zakupie samolotów USA oraz do-
tyczące wspólnych zakupów amerykań-
skich, niemieckich i izraelskich systemów
obrony przeciwlotniczej i przeciwrakie-
towej w Europie Środkowej. W poważny
sposób studziły wszak nadzieje na budo-
wanie nowej generacji samolotu wielo-
zadaniowego między Francją i Niemcami,
jak również wspólnego systemu obrony
przeciwlotniczej. Berlin podjął próbę od-
budowy wiarygodności w Waszyngtonie,
ale odbyło się to kosztem utraty zaufania
w Paryżu. 

Nowe wyzwania

Wiarę w determinację RFN do obrony
Ukrainy i państw wschodniej flanki NATO
wystawiają na szwank rozliczne wypo-
wiedzi lub kolejne zaniechania niemieckich
polityków. Przykładowo kanclerz Scholz
zapewnił w grudniu 2022 roku środowisko
największych niemieckich inwestorów
w Rosji, że należy przygotować się na od-
budowę relacji gospodarczych z tym kra-
jem po zakończeniu konfliktu na Ukrainie.
Trudno nie nazwać takiego postępowania
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„strategicznym szpagatem”. Niemcy nadal
bowiem marzą o rozwoju strategicznych
relacji ekonomicznych i politycznych z Fe-
deracją Rosyjską, niepomni ani na wcześ-
niejsze błędy w relacjach z Moskwą, ani
na zagrożenie, jakie imperializm rosyjski
generuje dla całej Unii.

Rosyjska agresja na Ukrainę ujawniła
różnice geopolityczne między Niemcami
i Polską, choć także w części z innymi
krajami Europy Środkowej. Dotyczą one
postrzegania Rosji, Ukrainy, obecności
USA na wschodniej flance NATO, wreszcie
autonomii strategicznej Europy Środkowej.
O ile Warszawa i inne stolice regionu
obawiają się nadmiernej dominacji geo-
ekonomicznej Berlina, a także poszukują
silniejszej relacji z USA, o tyle polityków
niemieckich niepokoją takie emancypa-
cyjne dążenia w regionie, a także woleliby,
aby Amerykanie scedowali na nich od-
powiedzialność za stabilizowanie Europy
Środkowej. 

Niemniej, po doświadczeniach 2022
roku, a zwłaszcza niemieckich zaniecha-
niach wobec Ukrainy i wobec państw
wschodniej flanki, trudno, aby Warszawa
szukała bezpieczeństwa pod skrzydłami
Berlina. Należy bowiem przypomnieć
o tym, że to na wyraźną prośbę RFN na
madryckim szczycie NATO nie udało się
w poważniejszy sposób wzmocnić sojusz-
niczej (głównie amerykańskiej) obecności
wojskowej na wschodniej flance. Niemcy
nie potrafiły się też wywiązać z obietnicy
zastąpienia przesłanych na Ukrainę pol-
skich czołgów typu T-72 Leopardami. In-
nym punktem spornym jest coraz większa
ambicja, aby Europa Środkowa rozwijała
się bardziej samodzielnie, zarówno na
płaszczyźnie ekonomicznej, jak i geopo-
litycznej. Niemców szczególnie niepokoi
rozwój Inicjatywy Trójmorza, a zwłaszcza
wsparcie dla tego projektu przez USA. 

Kolejnym wyzwaniem dla niemieckiej
strategii wielowektorowości jest pogłę-
biająca się rywalizacja USA z ChRL. Staje
się ona pierwszoplanowym wyzwaniem
geopolitycznym dla Waszyngtonu. Dlatego
elity amerykańskie musi niepokoić to, że
Berlin nie tylko nie chce angażować w ten
konflikt, ale zamierza podtrzymywać,
a nawet rozwijać relacje ekonomiczne
z Pekinem. Przykładowo nie chce przyłą-
czyć się do amerykańskiego embarga na-
łożonego na ChRL w zakresie nowoczes-
nych technologii, zwłaszcza mikroproce-
sorów. Jest to kolejny przykład „strate-
gicznego szpagatu” w wykonaniu polityków
niemieckich. 

Innym jest próba utrzymania dostępu
do amerykańskiego rynku zbytu, a jed-
nocześnie coraz większa akceptacja dla
francuskich pomysłów zmierzających do
podjęcia rywalizacji gospodarczej z Wa-
szyngtonem. Ostatnio niemieckie i fran-
cuskie elity były oburzone amerykańską
ustawą o zmniejszeniu inflacji (ang. In-
flation Reduction Act). Zamiast więc po-
dejmowania kroków przeciwko protek-
cjonizmowi chińskiemu Europa Zachodnia
planuje działania odwetowe wobec Ame-
ryki. Wśród nich rozważane jest podjęcie
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kroków prawnych przed Światową Orga-
nizacją Handlu, zmiana zasad dotyczących
pomocy publicznej i przetargów w Unii,
zachęty do kupowania produktów euro-
pejskich, a nawet wprowadzenie karnych
ceł na towary amerykańskie. Ursula von
der Leyen zapowiedziała nowy unijny
fundusz dłużny dedykowany wsparciu
największych championów przemysłowych
w UE. 

Wojna na Ukrainie osłabia szanse na
urzeczywistnienie ładu wielobiegunowego.
Rosji trudno będzie odbudować strefę
wpływów, tym bardziej, że rośnie jej za-
leżność geoekonomiczna od Chin. Podobne
zjawiska dotknęły Niemiec, które zdają

się tracić wpływy w Europie Środkowej
i coraz bardziej uzależniać od chińskich
surowców. Strategia wielowektorowości
w wykonaniu RFN staje się w świetle tej
wojny, jak również narastającej rywalizacji
sino-amerykańskiej, coraz bardziej prze-
ciwskuteczna. Wymusza bowiem kolejne
„strategiczne szpagaty” polityków nie-
mieckich, które tylko obniżają wiarygod-
ność Berlina u partnerów. Rośnie zna-
czenie dwóch innych ośrodków, tj. Wa-
szyngtonu i Pekinu. Świat jest więc nieco
bliżej powrotu do ładu dwubiegunowego.
A elity niemieckie nie potrafią na razie
znaleźć skutecznej odpowiedzi strategicz-
nej na taki bieg wydarzeń. 
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W Niemczech szykował się zamach
stanu? Szok u naszych zachodnich są-
siadów – w środę prokuratorzy ogłosili
aresztowanie co najmniej 23 członków
skrajnie prawicowej grupy, którzy ich
zdaniem przygotowywali brutalny prze-
wrót, mający na celu przywrócenie mo-
narchii – z księciem Heinrichem XIII
von Reuss, potomkiem dynastii rządzącej
niegdyś Turyngią, w roli „cesarza” – i lik-
widację wielu swobód demokratycznych.
Aresztowania nastąpiły także za granicą,
m.in. we Włoszech. Spodziewane są ko-
lejne, i to raczej liczne.

Grupa, wedle wstępnych informacji,
była inspirowana ideologiami skrajnie
prawicowymi, ale także teoriami global-
nego spisku i „głębokiego państwa” (w tym
ruchem QAnon, którego zwolennicy byli
wśród aresztowanych po szturmie na Ka-
pitol w USA w 2021 roku). Ruch, okre-
ślający się jako „Reichsbuerger” („Oby-
watele Rzeszy”), miał zdaniem śledczych
planować szturm na budynek Reichstagu
w Berlinie i aresztowanie parlamenta-
rzystów oraz członków egzekutywy fede-
ralnej. Inwigilacja organizacji trwała przy-
najmniej od 2016 roku, kiedy to jeden
z jej członków zabił policjanta. Wedle
oceny niemieckich służb kontrwywiadu,
w zasięgu ruchu mogło znajdować się na-

wet 21 tys. osób, z czego 1-2 tys. sklasyfi-
kowano jako „ekstremistów politycznych”
lub osoby gotowe do używania przemocy.
Są wśród nich zarówno neonaziści, jak
i ludzie zafascynowani II Rzeszą, a ostatnio
zaobserwowano napływ przeciwników re-
strykcji antypandemicznych.

Prokurator generalny Peter Frank po-
wiedział, że jest przekonany, że podej-
rzani – wśród których są wyżsi oficerowie
Bundeswehry – „byli zdecydowani działać
i dlatego stanowili realne zagrożenie”. Na
dowód informował, że spiskowcy podej-
mowali próby rekrutacji kolejnych obec-
nych i byłych członków armii oraz służb
specjalnych i policji, a ponadto gromadzili
zapasy broni (m.in. w domku myśliwskim
księcia von Reuss, a także w 50 z ponad
130 przeszukanych nieruchomości) i pro-
wadzili ćwiczenia paramilitarne. „Mamy
niebezpieczną mieszankę ludzi, którzy
wyznają irracjonalne przekonania. Nie-
którzy mają dużo pieniędzy, inni posiadają
broń i mają plan, który chcą przeprowadzić
w celu przeprowadzenia ataków. To spra-
wiło, że musieliśmy interweniować” – po-
wiedział Wolfgang Muench, szef federalnej
policji kryminalnej BKA.

Liczni eksperci twierdzą, że operacja,
będąca zwieńczeniem wieloletnich wysił-
ków inwigilacyjnych, pokazuje ogromną
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zmianę, jaka nastąpiła w niemieckim śro-
dowisku bezpieczeństwa wewnętrznego
i w nastawieniu służb na przestrzeni ostat-
niej dekady (po kompromitacji w sprawie
neonazistowskiej komórki tzw. Narodo-
wo-Socjalistycznego Podziemia). Jest też
efektem reform przeprowadzonych przez
obecnego szefa Federalnego Urzędu
Ochrony Konstytucji Thomasa Halden-
wanga, a także bardziej zdecydowanego
podejścia aktualnego rządu do problemu
narastania ekstremizmu prawicowego,
niż poprzedniej koalicji. Są jednak i tacy
komentatorzy, którzy (nie negując istnienia
zagrożenia z prawej strony) zachowują
sceptycyzm co do skali operacji i realnego
znaczenia „Obywateli Rzeszy” – wskazując
np. na możliwą prowokację służb, służącą
„przykryciu” innych problemów. 

Na froncie w Ukrainie wciąż bez spek-
takularnych przełomów. Siły rosyjskie
ostrzeliwały w minionym tygodniu całą
linię frontu w obwodzie donieckim; naj-
zacieklejsze walki pozycyjne toczyły się
w pobliżu miast Bachmut i Awdijiwka,
a ograniczoną i bezskuteczną ofensywę
agresor przeprowadził w okolicy Łymanu,
odbitego przez Ukraińców w listopadzie.
We wczesnopiątkowym raporcie ukraiński
sztab generalny poinformował, że jego
siły zaatakowały pozycje rosyjskie i punkty
koncentracji wojsk „w co najmniej pół
tuzinie miast na południu Ukrainy”.

Kreml poinformował w czwartek, że
jego siły wciąż są zdeterminowane, by
zająć części wschodniej i południowej
Ukrainy, które Moskwa uznała za swoje
po przeprowadzeniu tzw. „referendów”
(czyli obwody doniecki, ługański, zaporoski
i chersoński). 

Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds.
Praw człowieka poinformowało w środo-
wym raporcie, że jego eksperci doliczyli

się już 6702 ofiar śmiertelnych wśród cy-
wilów, od początku rosyjskiej agresji prze-
ciwko Ukrainie 24 lutego. Stwierdzono,
że wiele przypadków wypełnia faktyczne
i prawne przesłanki uznania ich za zbrod-
nie wojenne. 

Również w środę magazyn „Time”
uznał prezydenta Ukrainy Wołodymyra
Zełenskiego „Człowiekiem Roku 2022” –
wskazując, że „zainspirował Ukraińców
i zdobył światowe uznanie za odwagę
w stawianiu oporu niszczycielskiej inwazji
Rosji”. Tymczasem papież Franciszek,
wielokrotnie krytykowany wcześniej za
swe „symetrystyczne” (lub wręcz proro-
syjskie) stanowisko wobec konfliktu
w Ukrainie, w czwartek w niezwykle emo-
cjonalny sposób wspominał cierpienia
Ukraińców, podczas tradycyjnej modlitwy
w centrum Rzymu w święto Niepokalanego
Poczęcia. Już dzień wcześniej porównał
wojnę w Ukrainie i postepowanie Rosjan
do eksterminacji Żydów przez nazistowskie
Niemcy. 

Stany Zjednoczone tymczasem przy-
znały Ukrainie kolejne pakiety pomocy
finansowej i wojskowej (ma on objąć
m.in. dostawy dronów, środków obrony
powietrznej, rakiet HIMARS i amunicji
dla ciężkiej artylerii lufowej) oraz zapo-
wiedziały nałożenie na Rosję nowych san-
kcji (m.in. karzących Moskwę za użycie
przez nią irańskich dronów). Wiele sankcji
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ma zostać nałożonych na mocy Global
Magnitsky Act, ustawy z 2016 r., która
upoważnia rząd USA do nakładania sankcji
na zagranicznych urzędników rządowych
na całym świecie, którzy są uznawani za
naruszających prawa człowieka, zamra-
żania ich aktywów i zakazywania im wjaz-
du do Stanów Zjednoczonych. Od czasu
rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego,
którą Moskwa nazywa „specjalną operacją
wojskową”, Stany Zjednoczone wysłały
do   Kijowa pomoc w zakresie bezpieczeń-
stwa o wartości około 19,1 miliarda dola-
rów.  

rosjanie ćwiczą na Białorusi.
W czwartek poinformowano w Moskwie,
że wojska Federacji Rosyjskiej biorą udział
w ćwiczeniach taktycznych na Białorusi.
Wzmogło to ponownie obawy komenta-
torów, że Kreml naciska na swojego bia-
łoruskiego sojusznika (czy jak kto woli:
wasala), by ten bardziej zaangażował się
w wojnę w Ukrainie. Białoruś co prawda
zapowiedziała, że   nie przystąpi do działań
zbrojnych przeciwko Ukrainie, ale Ala-
ksandr Łukaszenka w przeszłości nakazał
już rozmieszczenie wojsk wraz z siłami
rosyjskimi w pobliżu granicy, powołując
się na groźby ze strony Kijowa i Zachodu.
Na razie Mińsk podał, że w ramach „ćwi-
czeń antyterrorystycznych” planuje w naj-
bliższych dniach kolejne przemieszczenia
ludzi i sprzętu. Minister obrony Rosji
Siergiej Szojgu udał się nieco wcześniej
na Białoruś i przeprowadził rozmowy
z Łukaszenką i białoruskim ministrem
obrony. Omówili dwustronną współpracę
wojskową i zmienili porozumienie
o „wspólnym zapewnieniu bezpieczeństwa
regionalnego”. Tyle oficjalne komunika-
ty — szczegóły nie zostały ujawnione.

W czwartkowym oświadczeniu minis-
terstwo obrony Rosji poinformowało na-

tomiast: „Żołnierze Zachodniego Okręgu
Wojskowego (…) kontynuują intensywne
szkolenie bojowe na poligonach sił zbroj-
nych Republiki Białoruś (…) w ciągu dnia
i nocy. (…). Żołnierze strzelają ze wszyst-
kich rodzajów broni strzeleckiej, a także
z moździerzy; doskonalą swoje umiejęt-
ności w prowadzeniu pojazdów bojowych,

przechodzą psychologiczne tory przeszkód,
studiują medycynę taktyczną i inne dys-
cypliny”. Klipy wideo opublikowane przez
ministerstwo pokazywały rosyjskich żoł-
nierzy w zimowym kamuflażu, ćwiczących
w pobliżu czołgów, na tle zaśnieżonego
krajobrazu.

Kijów mówi, że nie może wykluczyć
ataku z Białorusi, ale nie ma tam teraz
wystarczających sił do ofensywy i że Łu-
kaszenka chciałby, aby jego wojska trzy-
mały się z dala od wojny pomimo nacisków
ze strony Moskwy. Ukraina wyemitowała
serię filmów skierowanych do białoruskich
żołnierzy, wzywając ich do natychmias-
towej kapitulacji, jeśli otrzymają rozkaz
inwazji. Mówi, że jeśli to zrobią, zagwa-
rantowane jest im dobre traktowanie.

Tymczasem białoruscy parlamenta-
rzyści udzielili w środę wstępnego poparcia
dla propozycji wprowadzenia kary śmierci
„dla zdradzieckich urzędników i żołnierzy”
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oraz uznania dyskredytacji armii za prze-
stępstwo, zagrożone karą do czterech lat
więzienia. Obecnie kara śmierci grozi na
Białorusi za przestępstwa takie jak za-
bójstwo lub „dopuszczanie się, planowanie
lub zamiar popełnienia aktu terroryz-
mu”. Egzekucje wykonywane są „po so-
wiecku” – strzałem w tył głowy.

Parlament stwierdził, że zaostrzenie
prawa jest potrzebne „w celu wywarcia
efektu odstraszającego na elementy de-
strukcyjne, a także zademonstrowania
zdecydowanej walki ze zdradą”. Projekt
ustawy musi jeszcze zostać zatwierdzony
w drugim czytaniu w izbie niższej, poparty
przez izbę wyższą i podpisany przez pre-
zydenta Alaksandra Łukaszenkę.

Kontrowersyjna wymiana – Griner
za Buta. Amerykańska gwiazda koszy-
kówki Brittney Griner została zwolniona
z rosyjskiego więzienia, w zamian za uwol-
nienie przez USA handlarza bronią Wik-
tora Buta. Griner została zatrzymana na
moskiewskim lotnisku pod zarzutem po-
siadania oleju z konopii indyjskich (uży-
wała go w celach medycznych, do łago-
dzenia bólu po kontuzji) tydzień przed
rosyjską inwazją na Ukrainę, ewidentnie
w ramach rosyjskiej operacji „gromadzenia
zakładników”, po czym skazana na 9 lat
kolonii karnej. But, wieloletni współpra-
cownik radzieckiego i rosyjskiego wywiadu,
został w 2012 roku skazany przez amery-
kański sąd na 25 lat pod zarzutem wspie-
rania nielegalnych reżimów w tzw. „pań-
stwach zbójeckich” w Afryce, Azji i Ame-
ryce Południowej. Zwany „pogromcą san-
kcji”, But zdobył swojego czasu spory roz-
głos, a jego działalność inspirowała hol-
lywoodzki film „Lord of War” z 2005
roku, z Nicolasem Cage'em w roli hand-
larza bronią Jurija Orłowa.

Moskwa odrzuciła jednocześnie próbę
Joe Bidena co do zwolnienia Paula Whe-
lana, byłego żołnierza piechoty morskiej
również przetrzymywanego w Rosji. Se-
kretarz stanu USA Antony Blinken wyjaśnił
w telewizyjnym wywiadzie, że „prezydent
zdecydował, że ważne jest przynajmniej
sprowadzenie Brittney do domu i konty-
nuowanie pracy nad odzyskaniem Paula”. 

„Prezydent Zjednoczonych Emiratów
Arabskich i następca tronu Arabii Sau-
dyjskiej prowadzili wysiłki mediacyjne,
które zapewniły uwolnienie Griner” –
czytamy we wspólnym oświadczeniu ZEA
i Arabii Saudyjskiej, opublikowanym na-
tychmiast po wymianie. Po kilku godzinach
zdementowali to Amerykanie: rzeczniczka
Białego Domu Karine Jean-Pierre wyraziła
wdzięczność za poruszenie tej kwestii
przez Arabię   Saudyjską i inne kraje, ale
powiedziała, że   „rozmowy toczą się między
Rosją a Stanami Zjednoczonymi, nie było
żadnej mediacji”.

Niektórzy Republikanie skrytykowali
prezydenta za dokonanie zamiany (m.in.
Donald Trump nazwał ją „głupią” i „nie-
patriotyczną”). „To prezent dla Władimira
Putina, który zagraża życiu Ameryka-
nów” — napisał w mediach społeczno-
ściowych lider Izby Reprezentantów, Kevin
McCarthy. 

Usa – przełomowe ustawy. Izba Re-
prezentantów większością głosów 350 do
80 poparła ustawę, która toruje drogę do
osiągnięcia w przyszłym roku rekordowego
poziomu 858 miliardów dolarów, czyli
o 45 miliardów więcej niż proponował
prezydent Joe Biden, na cele wojskowe.
Ustawa obejmuje podwyżkę płac dla żoł-
nierzy o 4,6 proc., finansowanie zakupu
broni, okrętów i samolotów oraz wsparcie
dla Tajwanu i Ukrainy (dla tego drugiego
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państwa – co najmniej 800 milionów
USD). Oczekuje się, że Senat uchwali
ustawę w przyszłym tygodniu, wysyłając
ją do Białego Domu, do podpisu prezy-
denta. 

W czwartek Izba Reprezentantów Sta-
nów Zjednoczonych ostatecznie zatwier-
dziła też ustawę, która zapewnia federalne
uznanie małżeństw osób tej samej płci,
środek zrodzony z obawy, że Sąd Naj-
wyższy może cofnąć swoje poparcie dla
prawnego uznania takich małżeństw. Gło-
sowanie w Izbie skończyło się wynikiem
258-169, przy czym wszyscy Demokraci
i 39 Republikanów głosowali za. „Ustawa
o szacunku dla małżeństwa”, jak się ją
nazywa, uzyskała w zeszłym miesiącu ap-
robatę Senatu i zapewne wkrótce zostanie
podpisana przez Joe Bidena.

Unia Europejska wciąż negocjuje.
Węgry zawetowały we wtorek pożyczkę
dla Ukrainy w wysokości 18 miliardów
euro, ponieważ ich spór z blokiem o pod-
ważanie demokracji trwał nadal, a po-
zostałe 26 państw członkowskich opóźniało
decyzję o uwolnieniu miliardów pomocy
dla Budapesztu.

Na spotkaniu unijnych ministrów gos-
podarki i finansów w Brukseli węgierski
minister Mihály Varga potwierdził sprze-
ciw swojego rządu wobec pożyczki dla
Ukrainy, finansowanej ze środków UE.
Budapeszt zapowiedział jednocześnie włas-
ną pomoc dla Kijowa. Litewski kolega
Vargi powiedział jednak Reuterowi przed
rozpoczęciem rozmów, że wstrzymywanie
przez Węgry unijnej pomocy dla Ukrainy
jest „niemoralne”, i że   Węgry wykorzystują
to jako kartę przetargową, aby inne pań-
stwa członkowskie zgodziły się przekazać
Budapesztowi miliardy euro ze wspólnego
budżetu UE. „Nie zniechęcamy się. Naszą
ambicją jest, aby w styczniu rozpocząć

udzielanie pomocy Ukrainie” – skomen-
tował minister finansów Czech Zbyněk
Stanjura, dodając, że „będziemy szukać
rozwiązania wspieranego przez 26 państw
członkowskich”, bez Węgier.

Jednocześnie sześć krajów Unii Eu-
ropejskiej (Niemcy, Austria, Dania, Es-
tonia, Luksemburg, Holandia) ostrzegło,
że nie może zaakceptować prób innych
państw członkowskich dalszego obniżania
poziomu, do którego UE będzie ograniczać
ceny gazu. Ma on być zatwierdzony na
spotkaniu ministrów energii 13 grudnia
w Brukseli. Argument: „zakłóciłoby to
normalne funkcjonowanie europejskiego
rynku energii i utrudniłoby zakup paliwa,

gdyby dostawcy gazu przekierowywali ła-
dunki do regionów, w których ceny nie
są ograniczone”. W zeszłym miesiącu Ko-
misja Europejska zaproponowała pułap
cenowy, na wniosek m.in. Belgii, Włoch,
Polski i Grecji, które twierdzą, że konieczne
jest wprowadzenie takiego instrumentu,
aby uchronić ich gospodarki przed wyso-
kimi kosztami gazu. Chcą przy tym znacz-
nie niższego limitu, niż zaproponowany
ostatecznie przez Komisję. Negocjacje
trwają: wedle informacji Reutersa naj-
nowszym kompromisem jest pułap 220
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EUR/MWh z mniej rygorystycznymi wa-
runkami jego uruchomienia, chociaż ocze-
kuje się, że zostanie on jeszcze zrewido-
wany przed osiągnięciem porozumienia.

Niemcy i inni sceptycy limitów do-
magali się również silniejszych zabezpie-
czeń na wypadek, gdyby pułap cenowy
spowodował niezamierzone konsekwencje.
Zaproponowali „kryteria czerwonego
światła”, które powodowałyby automa-
tyczne zawieszenie pułapu cenowego w sy-
tuacji awaryjnej, na przykład w przypadku
skokowego zapotrzebowania na gaz w Eu-
ropie. Zgodnie z pierwotną propozycją
UE tylko Komisja mogła zawiesić pułap.

Dobre informacje płyną za to na inny
temat: produkt krajowy brutto w strefie
euro wzrósł nieco bardziej, niż początkowo
szacowano, jak pokazały w środę dane
europejskiej agencji statystycznej Eurostat,
a wydatki gospodarstw domowych i in-
westycje biznesowe napędzają gospodarkę.
W trzecim kwartale wzrost PKB wyniósł
0,3 proc., w okresie lipiec-wrzesień, w sto-
sunku do poprzedniego kwartału i 2,3
proc. rok do roku (czyli powyżej wstępnych
szacunków, odpowiednio 0,2 proc. i 2,1
proc., opublikowanych w połowie listo-
pada).

arabia saudyjska zacieśnia więzy
z Chinami. W czwartek podczas wizyty
Xi Jinpinga, Arabia Saudyjska i Chiny
zaprezentowały pogłębiające się więzi po-
przez serię strategicznych umów, w tym
jedną z gigantem technologicznym Hua-
wei, którego rosnąca ekspansja w regionie
Zatoki Perskiej wzbudziła już obawy do-
tyczące bezpieczeństwa ze strony USA.

Król Salman podpisał „kompleksową
umowę o partnerstwie strategicznym”
z Xi, który spotkał się z niezwykle ciepłym
i efektownym przyjęciem. Samochód Xi
był eskortowany do pałacu królewskiego

przez członków konnej gwardii królew-
skiej, niosących chińskie i saudyjskie flagi,
a później chiński przywódca wziął udział
w bankiecie powitalnym. Rozmawiał także
z księciem koronnym Mohammedem bin
Salmanem, de facto władcą naftowego
giganta, który przywitał go słowami o „no-
wej erze we wzajemnych stosunkach”. 

izrael jeszcze bez rządu. Desygnowany
na premiera Izraela Benjamin Netanjahu
zwrócił się w czwartek o 14-dniowe prze-
dłużenie terminu na utworzenie rządu,
powołując się na „zatory w uzgodnieniu
ról dla partnerów koalicyjnych” – podała
jego partia Likud.

Prośba została złożona w liście do pre-
zydenta Izaaka Herzoga, który dał Ne-
tanjahu 28-dniowy okres na utworzenie
rządu po tym, jak Likud i jego religijno-
nacjonalistyczni partnerzy zwyciężyli w wy-
borach 1 listopada. Aktualny termin to
niedziela.

Tymczasem emerytowany profesor
Uniwersytetu Harvarda Alan Dershowitz,
amerykański prawnik, który doradzał
kilku izraelskim przywódcom, sprzeciwił
się publicznie reformom sądownictwa,
o które zabiegają koalicjanci Likudu,
ostrzegając, że mogą one negatywnie
wpłynąć „na demokratyczne preferencje
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kraju”. Chodzi m.in. o narzędzia kontroli
Knesetu nad Sądem Najwyższym i uchy-
lania jego orzeczeń, a także większego
zaangażowania rządu i parlamentu w wy-
bór sędziów. „Nie powinno być żadnych
uchybień w kwestiach podstawowych wol-
ności – praw gejów, równości Arabów,
kwestii głosowania” – powiedział Der-
showitz w czwartek podczas wizyty w Iz-
raelu, gdzie omawiał tę sprawę z Netan-
jahu, prezydentem Izaakiem Herzogiem
i skrajnie prawicowymi politykami. „To
jest sedno tego, co Sąd Najwyższy powinien
robić – bez obawy, że polityczna większość
jednego dnia może zasadniczo cofnąć
ważne i znaczące prawa człowieka” – tłu-
maczył. „Izrael ma bardzo dynamiczny
system kontroli i równowagi, a sądow-
nictwo jest jego kluczową częścią i jest
klejnotem. Jest szanowany na całym świe-
cie” – wskazał, przestrzegając jednocześnie
przed dramatycznymi skutkami propo-
nowanych reform dla międzynarodowego
autorytetu państwa żydowskiego. 

To nie jedyny kłopot ze skrajną pra-
wicą. Wskazany już na ministra finansów
Izraela Bezalel Smotrich zapowiedział, że
jego strategia gospodarcza „będzie nasy-
cona wierzeniami religijnymi określonymi
w Torze”, przewidując, że „pomoże to
krajowi prosperować”. Smotrich, lider
partii Religijny Syjonizm, powiedział, że
jako minister finansów „zagłębi się w we-
wnętrzne funkcjonowanie gospodarki”,
pilnując, by przestrzegana była zasada,
że „Tora (…) uczy, że posłuszeństwo Bogu
przynosi dobrobyt”. Zasugerował również
zmianę priorytetów wydatków nowego
rządu, w tym znacznie zwiększony budżet
na wspieranie celów religijnych. „Próbo-
wali wielu teorii ekonomicznych, prawda?

Próbowali kapitalizmu, próbowali socja-
lizmu. Jest jedna rzecz, której nie próbo-
wali: (…) więcej Tory, więcej judaizmu,
więcej przykazania zasiedlenia ziemi, wię-
cej życzliwości i solidarności” – mówił
w wywiadzie telewizyjnym. Według danych
rządowych tylko około połowa ultraorto-
doksyjnych mężczyzn w Izraelu pracuje.
Wielu woli poświęcić swój czas na stu-
diowanie Tory. Bank centralny Izraela
stwierdził niedawno oficjalnie, że jest to
„drenaż dla gospodarki” i zalecił zachęty,
aby przyciągnąć więcej ultraortodoksyj-
nych mężczyzn na rynek pracy.

Peru – prezydenckie zamieszanie.
Były prezydent Peru Pedro Castillo stanął
w czwartek przed sądem w pierwszej roz-
prawie w związku z aresztowaniem go
pod zarzutem „buntu i spisku”. Jego upa-
dek nastąpił dzień wcześniej, po tym, jak
parlamentarzyści przegłosowali przytła-
czającą większością głosów usunięcie pre-
zydenta, po jego nieudanej próbie rzą-
dzenia dekretem i rozwiązania Kongresu,
aby uniknąć trzeciego głosowania w spra-
wie impeachmentu. Osobno postawiono
mu zarzuty korupcyjne. 

Sąd konstytucyjny osobno odrzucił
w czwartek protest Castillo, orzekając, że
policja postąpiła właściwie, aresztując go.

17-miesięczna kadencja Castillo, re-
prezentującego lewicę, charakteryzowała
się bezprecedensową rotacją wśród jego
ministrów, a także licznymi skandalami
korupcyjnymi. W środę w roli głowy pań-
stwa została zaprzysiężona dotychczasowa
wiceprezydent, Dina Boluarte, co czyni
ją szóstym prezydentem w ciągu pięciu
lat i pierwszą kobietą na czele 33-milio-
nowego państwa.
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Ukraina walczy – i wdraża reformy.
„Rosja najwyraźniej szykuje się na długą
wojnę” – komentowali w tym tygodniu
działania przeciwnika wyżsi wojskowi
Ukrainy, między innymi gen. Ołeksij Gro-
mow, wskazując na rozbudowę fortyfikacji
na wschodnim brzegu Dniepru, modyfi-
kacje w taktyce (chwilowo ograniczonych
przez kilka dni, ale znów zintensyfikowa-
nych w piątek) ataków z powietrza oraz
stałą presję na Białoruś, by ta bardziej
aktywnie włączyła się do walk. Z kolei
wiceminister obrony Hanna Maliar
ostrzegła przed samozadowoleniem po
niedawnych niepowodzeniach wojskowych
Rosji: „my i świat nie powinniśmy się re-
laksować, ponieważ ostatecznym celem
Federacji Rosyjskiej jest podbicie całej
Ukrainy, a potem może iść dalej”. 

Generał Walerij Załużny, głównodo-
wodzący ukraińskich sił zbrojnych, po-
wiedział w wywiadzie dla „The Economist”,
opublikowanym w czwartek, że siły ro-
syjskie robią wszystko, co w ich mocy,
aby powstrzymać Kijów przed kontrata-

kiem: „właśnie dlatego widzisz bitwy
wzdłuż 1500-kilometrowej linii frontu.
(…). Ograniczają one nasze wojska, aby
nie pozwolić nam się przegrupować”. Za-
łużny powiedział też, że Moskwa przygo-
towuje się do nowego ataku na początku
przyszłego roku, prawdopodobnie wy-
mierzonego w Kijów, a wyprowadzonego
bądź z Białorusi, bądź z Donbasu.

Tymczasem wojsko amerykańskie
ogłosiło, że rozszerzy szkolenie w Nie-
mczech ukraińskiego personelu wojsko-
wego, koncentrując się na wspólnych ope-
racjach manewrowych i obsłudze zaawan-
sowanego technologicznie sprzętu. Rzecz-
nik Pentagonu, generał brygady Patrick
Ryder, powiedział, że szkolenie około 500
Ukraińców miesięcznie rozpocznie się
w styczniu, uzupełniając pulę ponad 15
tys. członków ukraińskich sił szkolonych
przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników
od kwietnia. Wcześniej w tym tygodniu
ogłoszono, że Stany Zjednoczone finalizują
plany zaoferowania Ukrainie systemu
obrony przeciwrakietowej Patriot.

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

Jakie państwo otrzymało status kandydata do UE? Jakie chińskie firmy
administracja Bidena dodała do czarnej listy? Dlaczego Chiny zmieniają
politykę wobec COVID-19?

skandal w Parlamencie Europejskim.
strajki w Wielkiej Brytanii | 

Niezbędnik Zagraniczny NK 9-16.12.2022



W cieniu wojny i ciągłego zagrożenia
parlament Ukrainy przyjął w mijającym
tygodniu wszystkie ustawy, o które za-
biegała Unia Europejska, traktując je jako
wstępny warunek rozpoczęcia rozmów
w sprawie akcesji (Komisja Europejska
przyznała Ukrainie w czerwcu status kan-
dydata do członkostwa, właśnie pod wa-
runkiem podjęcia przez Kijów szeregu
zalecanych kroków legislacyjnych i poli-
tycznych). Pakiet obejmuje uchwalenie
przepisów, dotyczących procesu wyboru
sędziów Trybunału Konstytucyjnego,

wzmocnienie walki z korupcją, harmoni-
zację przepisów dotyczących mediów ze
standardami UE oraz ochronę mniejszości
narodowych. „Możemy z całą pewnością
powiedzieć, że Rada Najwyższa zakończyła
swoją część pracy i przyjęła wszystkie
niezbędne ustawy systemowe, aby wdrożyć
zalecenia Komisji Europejskiej” – powie-
dział w oświadczeniu marszałek Rusłan
Stefanczuk.

International Finance Corp, określana
przez Reutersa jako „prywatne ramię in-

westycyjne Banku Światowego”, poinfor-
mowała w czwartek, że uruchomiła pakiet
wsparcia dla Ukrainy w wysokości 2 mi-
liardów dolarów, aby pomóc w odbudowie
ukraińskiego sektora prywatnego znisz-
czonego przez wojnę i przygotować kraj
do odbudowy. Nowy „Program Działań
na rzecz Odporności Gospodarczej dla
Ukrainy” obejmuje do 1 miliarda dolarów
z własnego konta IFC, z dodatkowym fi-
nansowaniem zależnym od gwarancji rzą-
dów darczyńców. Lisa Kaestner, kierownik
regionalny IFC na Ukrainę, powiedziała
na konferencji w Londynie, że istniejące
już wcześniej wsparcie także zostanie
przedłużone, na następne 18-24 miesią-
ce. Bank centralny Ukrainy szacuje, że
tylko od września 2022 r. 11 proc. firm
zostało zamkniętych z powodu wojny,
a ponad połowa działa poniżej swoich
możliwości. Tymczasem przed wojną sek-
tor prywatny wytwarzał do 70 proc. pro-
duktu krajowego brutto Ukrainy.

Nowy program zapewni awaryjne
wsparcie płynności dla agrobiznesu i fi-
nansowania handlu, w tym dla importu
paliw – zapowiada IFC. Będzie wspierać
rolne szlaki handlowe i logistykę oraz po-
magać przesiedleńcom i dotkniętym znisz-
czeniami gminom.

UE – ważne decyzje w cieniu skan-
dalu. Rządy krajów Unii Europejskiej
uzgodniły w czwartek dziewiąty pakiet
sankcji wobec Rosji w związku z inwazją
Moskwy na Ukrainę. Na czarnej liście
przybyło prawie 200 kolejnych osób,
a przede wszystkim zakazano inwestycji
m.in. w rosyjski przemysł wydobywczy.

Przywódcy bloku zakończyli swój ostat-
ni szczyt w 2022 r. porozumieniem o prze-
kazaniu Ukrainie w przyszłym roku 18
mld euro finansowania i nałożeniu kolej-
nych sankcji na Rosję, podczas gdy UE
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przygotowywała się również do ograni-
czenia cen importowanego gazu ziemnego
i wsparcia dla przemysłu państw człon-
kowskich. „Nasza wspólna determinacja,
by wspierać Ukrainę politycznie, finan-
sowo, militarnie i humanitarnie tak długo,
jak to konieczne, pozostaje niezłomna” –
powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz
po rozmowach przywódców UE w Brukseli. 

Na szczycie zobowiązano Komisję Eu-
ropejską do przedstawienia konkretnych
propozycji, już na początku przyszłego
roku, jak wesprzeć najnowocześniejsze
branże UE – w tym biotechnologię i sztucz-
ną inteligencję – przy jednoczesnym za-
chowaniu konkurencji na jednolitym rynku
bloku obejmującym 450 milionów kon-
sumentów.

Szczyt przyznał również Bośni i Her-
cegowinie formalny status kandydata do
UE, a przywódcy zgodzili się spotkać po-
nownie w lutym, aby porozmawiać
o zwiększeniu imigracji do UE. BiH dołącza
więc do innych kandydatów do UE – Al-
banii, Mołdawii, Republiki Macedonii
Północnej, Czarnogóry, Serbii, Turcji
i Ukrainy. W czwartek formalny wniosek
o członkostwo złożyło jeszcze Kosowo. 

Dobre wieści napłynęły w tygodniu
także z EBC: Europejski Bank Centralny
zwolnił w czwartek tempo podwyżek stóp
procentowych, ale podkreślił, że przed

nim jeszcze znaczne zacieśnienie polityki
pieniężnej i przedstawił plany drenażu
gotówki z systemu finansowego, w ramach
zaciekłej walki z szalejącą inflacją.

Mimo tych ważkich wydarzeń i decyzji,
zostały one przyćmione przez skandal ko-
rupcyjny, który wstrząsnął Parlamentem
Europejskim. Po tym, jak belgijscy pro-
kuratorzy oskarżyli Evę Kaili, grecką człon-
kinię izby, i trzy inne osoby o przyjmo-
wanie łapówek od gospodarza mistrzostw
świata Kataru, szefowa Parlamentu Eu-
ropejskiego Roberta Metsola powiedziała,
że   zgromadzenie „nie jest na sprzedaż ”.
Zapowiedziała, że   izba przeprowadzi do-
głębną analizę tego, jak radzi sobie z kra-
jami trzecimi i ich agresywnymi wpływami
oraz wzmocni systemy sygnalistów.

Belgijska policja poinformowała, że   
podczas śledztw związanych ze sprawą
przejęła prawie 1,5 miliona euro w gotówce
i opublikowała zdjęcia łupu, w tym czarną
walizkę podróżną przepełnioną bankno-
tami 50 i 100 euro. Katar i Kaili (przeby-
wająca w areszcie belgijskiej policji) za-
przeczyli jakimkolwiek wykroczeniom.
Parlament Europejski usunął jednak we
wtorek Greczynkę ze stanowiska swojej
wiceprzewodniczącej. „Nie będzie zamia-
tania pod dywan” – powiedziała Metsola,
gdy 625 posłów zagłosowało za tą decyzją.
Padł tylko jeden głos przeciw i dwa wstrzy-
mujące się.

Belgijscy prokuratorzy powiedzieli, że
od ponad czterech miesięcy podejrzewali,
że państwo Zatoki Perskiej próbuje kupić
wpływy w Brukseli. Poza Kaili, inni oska-
rżeni to były unijny prawodawca Pier An-
tonio Panzeri, partner greckiej deputo-
wanej Francesco Giorgi, który jest asys-
tentem parlamentarnym, oraz Niccolo
Figa-Talamanca, sekretarz generalny gru-
py walczącej o prawa człowieka. Lista
z pewnością nie jest jeszcze zamknięta.
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Wielka Brytania – bezprecedensowy
strajk. Pielęgniarki National Health Ser-
vice zorganizowały w czwartek pierwszy
w historii ogólnokrajowy strajk, zaostrzając
spór z rządem o wynagrodzenia. Szacuje
się, że 100 tys. pielęgniarek strajkuje
w 76 szpitalach i ośrodkach zdrowia, zmu-
szonych tym samym do odwołania co naj-
mniej 70 tys. wizyt, procedur i operacji
w finansowanej przez państwo brytyjskiej
NHS. Akcja ma zostać powtórzona
20 grudnia. Pielęgniarki chcą podwyżki
płac o 5 proc. plus inflacja, argumentując,

że przez dekadę doświadczały realnych
cięć, a niskie płace oznaczają braki kad-
rowe i niebezpieczne pogorszenie stan-
dardów opieki nad pacjentami. 

Tej zimy Wielką Brytanię czeka fala ak-
cji protestacyjnych. Strajki już paraliżują
sieć kolejową i usługi pocztowe, a lotniska
przygotowują się na zakłócenia w okresie
Bożego Narodzenia. Inflacja sięgająca po-
nad 10 proc., przy oferowanych podwyż-
kach płac w wysokości średnio około
4 proc., podsyca napięcia między związ-
kami zawodowymi a pracodawcami.

dania kompletuje rząd. Socjaldemo-
kratyczna premier Danii Mette Frederi-
ksen mianowała w czwartek swych pra-
wicowych rywali politycznych na kluczo-

wych ministrów w nowym, zorientowanym
na reformy rządzie. Lider dotychczasowej
opozycji Jakob Ellemann-Jensen z Partii
Liberalnej został mianowany wicepre-
mierem i ministrem obrony, a były premier
i lider nowo utworzonej partii Moderates
Lars Lokke Rasmussen został ministrem
spraw zagranicznych.

Frederiksen, której Partia Socjalde-
mokratyczna zdobyła ponad jedną czwartą
głosów w wyborach powszechnych 1 lis-
topada, stając się największą w parla-
mencie, we wtorek zgodziła się na utwo-
rzenie nietypowej i zaskakującej koalicji
ponad starymi podziałami politycznymi.
Została ona uzgodniona po tym, jak Partia
Liberalna i Umiarkowani poszli na klu-
czowe ustępstwo, rezygnując z wezwań
do niezależnego dochodzenia prawnego
w sprawie roli Frederiksen w nielegalnym
nakazie uboju stada norek w kraju, pod-
czas pandemii COVID. To praktycznie
oznacza koniec skandalu politycznego,
który zdominował pierwszą kadencję Fre-
deriksen, doprowadził do odejścia ministra
rolnictwa i ostrej krytyki skierowanej pod
adresem gabinetu za „rażące wprowadza-
nie w błąd” opinii publicznej.

CoVid contra towarzysz Xi. W czwar-
tek Chiny przyspieszyły szczepienie naj-
bardziej narażonych osób w oczekiwaniu
na nowe fale zakażeń COVID-19, a nie-
którzy analitycy spodziewają się, że liczba
ofiar śmiertelnych wzrośnie po złagodzeniu
surowych kontroli, które utrzymywały
pandemię na względnie niskim poziomie
przez trzy lata.

W zeszłą środę Pekin zaczął demon-
tować surowe kontrole „zero-COVID”, re-
zygnując z wymagań dotyczących testów
i łagodząc zasady kwarantanny, które wy-
wołały niepokój dziesiątek milionów
mieszkańców, a nawet burzliwe protesty –
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i przede wszystkim mocno uderzyły w dru-
gą co do wielkości gospodarkę świata.

Odejście od sygnowanej przez prezy-
denta Xi Jinpinga polityki „zero-COVID”
nastąpiło co prawda po bezprecedenso-
wych powszechnych protestach, ale chiń-
scy komuniści dokładają propagandowych
starań, aby zamaskować związek przy-
czynowo-skutkowy tych zdarzeń. To samo

dotyczy wzrostu infekcji po zmodyfiko-
waniu polityki. W sukurs przyszedł im
teraz dyrektor ds. sytuacji kryzysowych
WHO, Mike Ryan, który (chyba niespe-
cjalnie przejmując się logiką, za to bardzo
interesami własnymi i organizacji) po-
wiedział, że infekcje eksplodowały w Chi-
nach na długo przed decyzją rządu o wy-
cofaniu rygorystycznego reżimu. „W tej
chwili istnieje narracja, że   Chiny zniosły
ograniczenia i nagle choroba wymknęła
się spod kontroli” – komentował Ryan
na odprawie w Genewie, tłumacząc, że
„choroba rozprzestrzeniała się intensyw-
nie, ponieważ (…) środki kontroli same
w sobie nie powstrzymywały choroby”.

Analitycy z Eurasia Group w czwart-
kowej notatce ocenili, że w ChRL „ponad
milion osób może umrzeć z powodu CO-
VID w nadchodzących miesiącach”. Inni

eksperci szacują potencjalną liczbę ofiar
na ponad 2 miliony. Chiny zgłosiły do   tej
pory zaledwie 5235 zgonów związanych
z COVID-19, co jest bardzo niską liczbą
według światowych standardów i świadczy
raczej o specyficznym, chińskim podejściu
do oficjalnych statystyk. 

Tymczasem chińskie giełdy i waluta
spadły w czwartek bardzo wyraźnie,
w związku z obawami o rozprzestrzenianie
się wirusa. Biuro Polityczne i wyżsi urzęd-
nicy rządowi rozpoczęli w czwartek „awa-
ryjne”, dwudniowe spotkanie, pod kie-
rownictwem Xi Jinpinga, aby zaplanować
ożywienie chińskiej gospodarki mimo
problemów pandemijnych, a także sposób
reakcji na kolejny problem wizerunkowy. 

Analitycy banku JP Morgan powie-
dzieli tymczasem, że Chiny przygotowują
się na „przejściowy okres bólu”, dodając,
że spodziewają się wzrostu liczby infekcji
po Nowym Roku Księżycowym (stano-
wiącym okres wzmożonych podróży), za-
nim gospodarka zacznie się ożywiać w po-
łowie 2023 r. „Święta będą wielkim poli-
gonem doświadczalnym dla tego, jak bar-
dzo wzrośnie liczba przypadków COVID” –
powiedział Rob Drijkoningen, współkie-
rownik długu rynków wschodzących
w Neuberger Berman.

Stany Zjednoczone są gotowe pomóc
Chinom uporać się z falą zakażeń CO-
VID-19, jeśli Pekin poprosi o pomoc –
ogłosił w środę Biały Dom.

Usa znów uderzają w chińskich
producentów chipów. Administracja
Joe Bidena dodała chińskiego producenta
chipów YMTC i 21 innych głównych chiń-
skich graczy w sektorze sztucznej inteli-
gencji do czarnej listy handlowej, posze-
rzając swoją – trwającą od kilku tygodni –
rozprawę z chińskim przemysłem wysokich
technologii.
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YMTC, od dawna na celowniku rządu
USA, został dodany do listy z powodu
obaw, że może skierować pozyskiwaną
amerykańską technologię do wcześniej
znajdujących się na czarnej liście chińskich
gigantów technologicznych Huawei Tech-
nologies Co Ltd i Hikvision. Posunięcie,
zapisane w Rejestrze Federalnym, unie-
możliwi dostawcom YMTC wysyłanie do
niego towarów z USA bez trudnej do uzys-
kania licencji. 21 chińskich podmiotów
zajmujących się chipami AI, które zostały
dodane do czarnej listy handlowej, w tym
Cambricon Technologies Corp i CETC,
a także PXW Semiconductor Manufactory
Co (fabryka układów startowych wspierana
przez władze miasta Shenzhen i kierowana
przez byłego dyrektora Huawei, zidenty-
fikowanego jako oficer chińskiego wywiadu
wojskowego) czeka jeszcze surowsza kara,
a rząd USA skutecznie blokuje im dostęp
do technologii wyprodukowanych w do-
wolnym miejscu na świecie przy użyciu
sprzętu amerykańskiego.

Ponieważ chiński rząd dąży do usu-
nięcia barier między sektorem wojskowym
a cywilnym, „interesy bezpieczeństwa na-
rodowego USA wymagają zdecydowanych
działań w celu odmowy dostępu do za-
awansowanych technologii” – powiedziała
w oświadczeniu zastępca sekretarza handlu
ds. eksportu Thea Kendler. Akcje firm
objętych nowymi sankcjami spadły średnio
o 6 proc. po otwarciu chińskich giełd
w piątek.

Ważne głosowania w Kongresie Usa.
Senat przyjął w czwartek ustawę zatwier-
dzającą rekordowe 858 miliardów dolarów
rocznych wydatków na obronę, o 45 mi-
liardów dolarów więcej niż proponował
prezydent Joe Biden. Senatorowie poparli
ustawę przytłaczającą, ponadpartyjną
większością 83-11. Po tym, jak Izba Re-

prezentantów uchwaliła ten akt w zeszłym
tygodniu, ustawa trafia do Białego Domu,
gdzie oczekuje się, że Biden podpisze ją
niebawem, otwierając drogę do kolejnych
programów modernizacyjnych amerykań-
skich sił zbrojnych oraz zwiększonego
wsparcia dla Tajwanu i Ukrainy. Ustawa
zezwala m.in. na zwiększenie funduszy
na rozwój broni hipersonicznej.

Z kolei w Izbie Reprezentantów przy-
jęto ustawę o referendum w sprawie trzech
potencjalnych opcji dla Puerto Rico: pełnej
niepodległości, funkcjonowania w ramach
USA lub ograniczonej suwerenności z for-
malnym stowarzyszeniem z USA, podobnie
jak w przypadku Wysp Marshalla i Mi-
kronezji. Demokratyczny przedstawiciel
Raul Grijalva, jeden z głównych promo-
torów ustawy, powiedział, że niezależnie
od tego, czy akt ten zostanie przegłosowany
w Senacie, czy nie, i tak będzie stanowił
„ważny historyczny precedens” dla Puerto
Rico. Karaibska wyspa jest obecnie tery-
torium USA, którego mieszkańcy są oby-
watelami USA, ale nie mają reprezentacji
wyborczej w Kongresie i nie mogą głoso-
wać w wyborach prezydenckich. Obszar
ten, który ma około 3,3 miliona miesz-
kańców i wysokie wskaźniki ubóstwa, stał
się terytorium Stanów Zjednoczonych
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w 1898 roku. Aktywiści od dziesięcioleci
prowadzą kampanię na rzecz większego
samostanowienia. Od lat sześćdziesiątych
odbyło się sześć referendów w tej sprawie,
ale nie były one wiążące.

afryka jednak w polu zainteresowań
Waszyngtonu. Prezydent Joe Biden
ogłosił w środę porozumienie, mające na
celu wzmocnienie więzi handlowych mię-
dzy Stanami Zjednoczonymi a Afryką –
po latach, w których kontynent ten zaj-
mował odległe miejsce w stosunku do in-
nych priorytetów USA, podczas gdy Chiny
wdzierały się w tamtejsze inwestycje i han-
del, a w konsekwencji wzmacniały swoją
pozycję polityczną. Wymiana gospodarcza
państw Czarnego Lądu z ChRL jest około
cztery razy większa niż ze Stanami Zjed-
noczonymi, a Pekin stał się ważnym kre-
dytodawcą, oferując tańsze pożyczki –
często z nieprzejrzystymi warunkami i wy-
mogami dotyczącymi zabezpieczeń – niż
pożyczkodawcy z Zachodu.

„Stany Zjednoczone są zaangażowane
w przyszłość Afryki” – powiedział Biden
afrykańskim przywódcom z 49 krajów
i przedstawicielom Unii Afrykańskiej na
trzydniowym szczycie w Waszyngtonie,
który rozpoczął się we wtorek. Biden po-
wiedział, że nowa umowa z Afrykańską
Kontynentalną Strefą Wolnego Handlu
zapewni amerykańskim firmom dostęp
do 1,3 miliarda ludzi i rynku o wartości
3,4 biliona dolarów. Wymienił firmy,
które zawarły umowy na szczycie, w tym
General Electric Co i Cisco Systems Inc.
„Kiedy Afryka odnosi sukces, odnoszą go
też Stany Zjednoczone. Szczerze mówiąc,
odnosi go również cały świat” – powiedział
prezydent.

Podczas kolacji w Białym Domu na
cześć afrykańskich przywódców Biden
odniósł się do tego, co nazwał „grzechem

pierworodnym” Ameryki – zniewolenia
milionów ludzi – i uhonorował ich po-
tomków oraz całą społeczność afrykańskiej
diaspory w Stanach Zjednoczonych. „Ci
ludzie są w samym sercu głębokiego związ-
ku, który na zawsze łączy Afrykę i Stany
Zjednoczone” – mówił, dodając: „pamię-
tamy, że tych porwanych mężczyzn, ko-
biety i dzieci przywieziono na nasze brzegi
w łańcuchach i poddano niewyobrażal-
nemu okrucieństwu”.

Szczyt jest pierwszym tego rodzaju od
czasu, gdy w 2014 roku odbył się pod
przewodnictwem prezydenta Baracka Oba-
my. Już przed nim administracja Bidena
obiecała 55 miliardów dolarów na bez-
pieczeństwo żywnościowe, zmiany klimatu,
partnerstwa handlowe i inne kwestie. Na
samym szczycie Biden publicznie poparł
przyjęcie Unii Afrykańskiej jako stałego
członka grupy 20 największych gospodarek
świata, na takich samych prawach, jakie
w G20 ma Unia Europejska. 

Prezydent podkreślił znaczenie ame-
rykańskich inwestycji w Afryce i powie-
dział, że Waszyngton szuka „dwukierun-
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kowej dyskusji” na temat handlu, inwe-
stycji i możliwości wzrostu gospodarczego.
Przywódcy afrykańscy z zadowoleniem
przyjęli to podejście. „Zamiast eksportować
towary, Stany Zjednoczone powinny zna-
leźć okazję do inwestowania” – powiedział
prezydent Kenii William Ruto. „Mają ma-
szyny, mają know-how, dzięki czemu
mogą produkować na kontynencie afry-
kańskim” – dodał, przytaczając prognozy,
że sektor agrobiznesu w Afryce wzrośnie
ponad trzykrotnie (do 1 biliona dolarów)
do 2030 roku i powiedział, że kapitał
USA może pomóc rozwiązać deficyt in-
frastruktury kontynentu, aby odblokować
ten wzrost.

W czwartek Stany Zjednoczone poin-
formowały również, że przekażą ponad
165 milionów dolarów na wsparcie wy-
borów i dobrych rządów w Afryce w przy-
szłym roku, po tym jak Biden spotkał się
z afrykańskimi przywódcami, którzy
wkrótce staną przed wyborami w swoich
krajach (obecni byli prezydenci i szefowie
rządów Demokratycznej Republiki Konga,
Gabonu, Liberii, Madagaskaru, Nigerii
i Sierra Leone). „Wybory w Afryce
w 2023 r. będą miały konsekwencje. Pod-
czas gdy Stany Zjednoczone nie popierają
żadnego konkretnego kandydata ani partii,
są jednak zobowiązane do wspierania
procesów wyborczych w celu pogłębienia
demokracji w Afryce” – oświadczył Biały
Dom.

Prezydent USA Joe Biden ogłosił po-
nadto we wtorek powołanie rady doradczej
ds. zaangażowania diaspory afrykańskiej
w Stanach Zjednoczonych. „Afrykańskie
głosy są niezbędne do rozwiązywania glo-
balnych problemów. Aby pozyskać te
głosy, jednym z naszych głównych celów
jest poszerzenie naszego kręgu zaanga-
żowania o społeczności afrykańskiej dias-
pory” – czytamy w okazjonalnym oświad-

czeniu. Rada ma się składać z różnych
przedstawicieli społeczności afroamery-
kańskich i afrykańskich imigrantów, którzy
wyróżnili się w polityce, administracji,
biznesie, wojskowości, pracy społecznej,
sporcie i innych dziedzinach.

iran – represje, sankcje, światełko
w tunelu? W środę Iran został wyklu-
czony z Komisji ds. Statusu Kobiet (CSW),
specjalistycznego forum ONZ – za politykę
sprzeczną ze standardami międzynaro-
dowymi dotyczącymi praw kobiet. Posu-
nięcie to zostało zaproponowane przez
Stany Zjednoczone po stłumieniu przez
Teheran protestów w związku ze śmiercią
młodej Kurdyjki w policyjnym areszcie.

Stosowną rezolucję podjęła licząca 54
członków Rada Gospodarczo-Społeczna
ONZ (ECOSOC). Wchodzi w życie ze skut-
kiem natychmiastowym, na pozostałą
część kadencji Komisji, czyli do roku
2026. 29 głosów było za, 8 przeciw (w tym
Rosja i Chiny), a pozostałe państwa wstrzy-
mały się od głosu. „To zwycięstwo irań-
skich rewolucjonistów” – napisał na Twit-
terze irański dziennikarz i działacz na
rzecz praw kobiet, Masih Alinejad.

Tymczasem Republika Islamska w po-
niedziałek publicznie powiesiła mężczyznę,
który według państwowych mediów został
skazany za zabicie dwóch członków sił
bezpieczeństwa w trakcie niedawnych
protestów ulicznych. W kolejnych dniach
przeprowadzono jeszcze co najmniej jedną
podobną egzekucję. 

Przedstawiciele ONZ ds. kontroli nuk-
learnej odwiedzą Iran w najbliższych
dniach – powiedział w środę szef progra-
mu nuklearnego Teheranu, Mohammad
Eslami, „aby spróbować zakończyć impas
w sprawie śladów uranu znalezionych w nie-
zgłoszonych wcześniej miejscach w Iranie”.
„Mamy nadzieję, że wizyta urzędników
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Międzynarodowej Energii Atomowej (…)
pomoże rozwiązać problemy z Agencją” –
powiedział Eslami w państwowej telewizji. 

turcja: burzliwy tydzień. Prezydent
Turcji Recep Tayyip Erdoğan w czwartek
powiedział, że zaproponował Władimirowi
Putinowi utworzenie trójstronnego me-
chanizmu – wraz z Rosją i Syrią – w celu
„przyspieszenia dyplomacji między Ankarą
a Damaszkiem”. „Najpierw mogłyby się
spotkać nasze agencje wywiadowcze (ską-
dinąd wiadomo, że takie kontakty już
trwają – W.S.), potem ministrowie obrony,
a potem ministrowie spraw zagranicznych
z trzech krajów. Po ich spotkaniach my
jako przywódcy też możemy się spotkać.
Zaproponowałem to panu Putinowi, a on
ma pozytywne zdanie w tej sprawie” –
takie sformułowanie Erdogana cytowały
agencje.

Burzliwie było tymczasem w tureckiej
polityce wewnętrznej. Sąd skazał w środę
burmistrza Stambułu Ekrema Imamoglu
na 2 lat i siedmiu miesięcy karę więzienia
i nałożył zakaz aktywności politycznej na
tego ważnego polityka opozycji, który jest
wciąż postrzegany jako silny, potencjalny
kontrkandydat dla Erdogana w przyszło-
rocznych wyborach prezydenckich. Wyrok
zapadł za „obrazę urzędników publicznych”
w przemówieniu, które Imamoglu wygłosił
po wygraniu wyborów samorządowych
w Stambule w 2019 roku. Musi jeszcze
zostać potwierdzony przez sąd apelacyjny.
Na razie burmistrz jest na wolności i stara
się pracować normalnie, a tysiącom swych
zwolenników powiedział na wiecu, że wer-
dykt oznacza „głębokie bezprawie”, które
„dowodzi, że w dzisiejszej Turcji nie ma
sprawiedliwości”. Kemal Kilicdaroglu,
przewodniczący opozycyjnej Republikań-
skiej Partii Ludowej (CHP) do której
należy także Imamoglu, powiedział na-

tychmiast, że skraca wizytę w Niemczech
i wraca do Turcji w odpowiedzi na to, co
nazwał „poważnym naruszeniem prawa
i sprawiedliwości”.

Departament Stanu USA jest „głęboko
zaniepokojony i rozczarowany” wyrokiem,
powiedział jednocześnie zastępca głównego
rzecznika Departamentu, Vedant
Patel. „Ten niesprawiedliwy wyrok jest
niezgodny z poszanowaniem praw czło-
wieka, z poszanowaniem podstawowych
wolności i praworządności” – dodał. Spra-
wozdawca Parlamentu Europejskiego ds.
Turcji Nacho Sanchez Amor wyraził nie-
dowierzanie, że w kraju aspirującym do
UE i będącym członkiem NATO zapadł
tak „niewyobrażalny” werdykt. „Spra-
wiedliwość w Turcji jest w opłakanym
stanie, rażąco wykorzystywana do celów
politycznych. Bardzo smutny dzień” –
napisał na Twitterze.

Niektórzy komentatorzy przypomineli,
że Erdogan, który był także burmistrzem
Stambułu, zanim doszedł do władzy w tu-
reckiej polityce krajowej, został na krótko
uwięziony w 1999 roku za recytowanie
wiersza, który sąd uznał za podżeganie
do nienawiści religijnej.

Tymczasem turecki sąd nakazał aresz-
towanie dziennikarza w południowo-
wschodniej części kraju za rzekome sze-
rzenie „dezinformacji” – to pierwsze wy-
korzystanie nowego prawa, przyjętego
dwa miesiące temu, które zdaniem kry-
tyków stanowi kolejne zagrożenie dla wol-
ność słowa. Sinan Aygul, dziennikarz z za-
mieszkałej przez większość kurdyjską pro-
wincji Bitlis i szef lokalnej organizacji
dziennikarskiej, został zatrzymany w środę
po tym, jak napisał na Twitterze, że 14-
letnia dziewczynka była wykorzystywana
seksualnie przez mężczyzn, w tym poli-
cjantów i żołnierzy. Później wycofał tę
historię, przeprosił za jej publikację, i w se-
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rii kolejnych tweedów wskazał, że został
wprowadzony w błąd. 

W czwartek i piątek tysiące ludzi gro-
madziło się w Stambule i kilku innych
miastach, by zaprotestować przeciw za-
ostrzeniu polityki władz i kontrowersyjnym
decyzjom wymiaru sprawiedliwości. Pod-
czas gdy rozbrzmiewała patriotyczna mu-
zyka, tłum machał tureckimi flagami
i portretami Mustafy Kemala Ataturka,
założyciela nowoczesnej Turcji, której
świeckie zasady, zdaniem przeciwników
Erdogana, są zagrożone.

Latynoamerykańska lewica broni
eks-prezydenta Peru. Areszt tymcza-
sowy byłego prezydenta Pedro Castillo
został w czwartek przedłużony przez pe-
ruwiański są do 18 miesięcy. Zaostrza się
wywołany impeachmentem i aresztowa-
niem spór dyplomatyczny tego państwa
z lewicowymi rządami kontynentu, które
sprzeciwiły się usunięciu Castillo; wy-
buchły też uliczne protesty, w których
wedle oświadczeń władz zginęło co naj-
mniej 15 osób.

Castillo, oskarżany o korupcję i pla-
nowanie zamachu stanu, zaprzeczył
wszystkim zarzutom i powiedział, że po-
zostaje prawowitym prezydentem kraju.
Ten były nauczyciel i syn ubogich rolników,
odniósł minimalne zwycięstwo w zeszło-
rocznych wyborach, startując pod sztan-
darem marksistowskiej partii Wolne
Peru. Został usunięty przed tygodniem,
przytłaczającą większością głosów depu-
towanych, którzy oskarżyli go o „trwałą
niezdolność moralną” do sprawowania

urzędu zaledwie kilka godzin po tym, jak
nakazał rozwiązanie Kongresu – a na-
stępnie aresztowany.

Tymczasem cztery kraje, kierowane
również przez lewicowych prezydentów –
Argentyna, Boliwia, Kolumbia i Meksyk –
podpisały w tym tygodniu wspólne oświad-
czenie, w którym uznają Castillo za „ofiarę
niedemokratycznego nękania”. Blok kra-
jów lewicowych zebrał się niezależnie od
tego w Hawanie; na zaproszenie Kuby
przybyli przedstawiciele Boliwii, Wenezueli
i Nikaragui, wyrażając wsparcie dla Castillo
i odrzucając to, co uczestnicy opisali jako
„ramę polityczną stworzoną przez siły
prawicowe”. Minister spraw zagranicznych
Peru Ana Cecilia Gervasi (nowa na tym
stanowisku, mianowana przez tymczasową
prezydent Boluarte) odpowiedziała, wzy-
wając ambasadorów Peru w Argentynie,
Boliwii, Kolumbii i Meksyku na konsul-
tacje. Napisała na Twitterze, że konsultacje
te „dotyczą ingerencji w wewnętrzne spra-
wy Peru”.

Kryzys polityczny stanowi zagrożenie
dla produkcji w głównych kopalniach
miedzi w tym andyjskim kraju, będącym
drugim co do wielkości dostawcą tego
metalu na świecie. Związane z protestami
w obronie Castillo blokady autostrad,
szczególnie w kluczowych regionach gór-
niczych na południu, już zaczęły kompli-
kować dostawy z kopalń oraz ich zaopat-
rzenie. W środę w Peru wprowadzono
stan wyjątkowy, a w czwartek wieczorem
rząd wprowadził zaostrzoną godzinę po-
licyjną w 15 lokalnych prowincjach, głów-
nie w wiejskich regionach andyjskich.
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trump winien zamieszek? Specjalna
komisja Izby Reprezentantów USA, ba-
dająca atak na Kapitol z 6 stycznia 2021 r.,
opublikowała późnym wieczorem w czwar-
tek swój raport końcowy, w którym przed-
stawiła argumenty przemawiające za tym,
że były prezydent USA Donald Trump
powinien zostać oskarżony o podżeganie
do śmiertelnych zamieszek. Komisja opub-
likowała jednocześnie stenogramy wielu
swoich przesłuchań świadków. 

Raport, który liczy ponad 800 stron,
opiera się na prawie 1200 wywiadach
przeprowadzonych w ciągu 18 miesięcy
i na setkach tysięcy dokumentów, a także
na orzeczeniach ponad 60 sądów fede-
ralnych i stanowych. Zawiera 17 konkret-
nych ustaleń, omawia prawne implikacje
działań Trumpa i niektórych jego współ-
pracowników oraz obejmuje wnioski karne
do Departamentu Sprawiedliwości, do-
tyczące Trumpa i innych osób, zgodnie
ze streszczeniem opublikowanym na po-
czątku tego tygodnia. Raport zawiera rów-
nież zalecenia legislacyjne, które pomogą
uniknąć kolejnego takiego ataku.

Już w poniedziałek komisja zwróciła
się do prokuratorów federalnych o po-
stawienie zarzutów byłemu prezydentowi
za cztery przestępstwa, w tym za to, co
według nich było próbą obalenia wyników
wyborów z listopada 2020 r. i celowym
wywołaniem ataku na siedzibę rządu. „Za-
miast uszanować swój konstytucyjny obo-
wiązek dbania o wierne wykonanie prawa,
prezydent Trump spiskował w celu oba-
lenia wyniku wyborów” – napisano w pod-
sumowaniu raportu.

Żądanie komisji kierowanej przez De-
mokratów, skierowane do Departamentu
Sprawiedliwości, nie zmusza prokuratorów
federalnych do działania, ale po raz pierw-
szy w historii Kongres skierował byłego
prezydenta do postępowania karnego.
W komentarzach zamieszczonych w jego
sieci Truth Social po opublikowaniu ra-
portu końcowego Trump nazwał to „wy-
soce stronniczym działaniem” i „polowa-
niem na czarownice”.

Zełenski w Waszyngtonie. Prezydent
Ukrainy udał się w tym tygodniu w swą

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

Co Zełenski załatwił u Bidena (i czego nie załatwił)? O czym Putin rozma-
wiał z Łukaszenką? Dlaczego KE wstrzymała fundusze unijne Węgrom?

trump podżegaczem? 
Ultimatum Unii dla orbána | 

Niezbędnik Zagraniczny NK 16-23.12.2022



pierwszą podróż zagraniczną od czasu
rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na jego
kraj. Ze względów bezpieczeństwa logis-
tyka była nietypowa, i do ostatniej chwili
utrzymywana w głębokiej tajemnicy (na-
wet przed polskimi instytucjami i służ-
bami). We wtorek w nocy Zełenski wraz
z wąskim gronem współpracowników
i ambasador USA w Kijowie Bridget Brink
ruszył specjalnym pociągiem do Przemyśla,
stamtąd autem amerykańskiej ambasady
dotarł na lotnisko, gdzie czekał już samolot
podstawiony przez rząd USA, a w środę
około południa lądował w bazie Andrews
w Maryland, 12 mil na południowy wschód
od Waszyngtonu. Wedle źródeł amery-
kańskich – wszystkie procedury i plan
podróży były wspólnym i wyłącznym dzie-
łem służb USA i Ukrainy.

Prezydent przejechał następnie do
Blair House, prezydenckiego pensjonatu
przy Pennsylvania Avenue, a po odświe-
żeniu się po podróży udał się do pobli-
skiego Białego Domu, gdzie powitali go
prezydent Joe Biden i jego żona Jill. Za-
miast garnituru i krawata Zełenski miał
na sobie swój charakterystyczny wojskowy
zielony sweter i bojówki – jako przypo-

mnienie, że przybywa bezpośrednio
ze strefy działań wojennych.

Na chwilę przed przybyciem Zełen-
skiego Departament Stanu USA ogłosił
najnowszy pakiet pomocy w zakresie bez-
pieczeństwa dla Ukrainy o wartości 1,85
mld USD, w tym rakiety Patriot, uznawane
za jeden z najnowocześniejszych systemów
obrony powietrznej USA. Pentagon po-
wiedział, że pakiet pomocy będzie obej-
mował również amunicję do artyleryjskich
systemów rakietowych o dużej mobilności
(HIMARS), precyzyjnie kierowane pociski
artyleryjskie i precyzyjną amunicję po-
wietrzną.

Po rozmowach z Bidenem i jego czo-
łowymi doradcami ds. bezpieczeństwa
i spraw zagranicznych prezydent Ukrainy
udał się na Kapitol, aby spotkać się z prze-
wodniczącą Izby Reprezentantów Nancy
Pelosi i innymi prawodawcami oraz prze-
mawiać na wspólnym, uroczystym posie-
dzeniu obu izb Kongresu. To rzadka pro-
cedura – wcześniej honorowano nią,
w przełomowych momentach historycz-
nych, Winstona Churchilla i Lecha Wałęsę. 

Prezydent Ukrainy sprezentował ame-
rykańskim parlamentarzystom niebiesko-
żółtą flagę z autografami walczących na
froncie żołnierzy, a w przemówieniu i pod-
czas konferencji prasowej powiedział
m.in., że „sprawiedliwy pokój” z Rosją
oznacza brak kompromisów w sprawie
suwerenności i integralności terytorialnej
jego kraju, a także zadośćuczynienie za
wszystkie szkody wyrządzone przez ro-
syjską agresję. Joe Biden zgodził się z tym
stwierdzeniem, dodając, że „Stany Zjed-
noczone podzielają z Zełenskim dokładnie
tę samą wizję wolnej, niezależnej, dostat-
niej i bezpiecznej Ukrainy”. On i Zełenski
chcą zakończenia konfliktu, kontynuował
Biden, dodając, że może się on zakończyć
„nawet dzisiaj, gdyby Putin miał choć od-
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robinę godności” i wycofał swoje wojska
z Ukrainy. „Ale tak się nie stanie” – sko-
mentował.

Dla prezydenta Wołodymyra Zełen-
skiego jego niespodziewana wizyta w Wa-
szyngtonie w tym tygodniu była wyraźnym
i niewątpliwym sukcesem: wracał do Eu-
ropy z nowymi zobowiązaniami finanso-
wymi i wojskowymi ze strony Stanów
Zjednoczonych oraz mocnym i najwyraź-
niej trwałym wsparciem dla swojej walki
(co jeszcze niedawno nie było wcale oczy-
wiste). Nie załatwił jednak wszystkiego,
na co liczył (a przynajmniej nie poinfor-
mowano o tym publicznie): na przykład
nowoczesnych czołgów czy nowoczesnych
pocisków dalekiego zasięgu ATACMS,
które mogą uderzać w cele daleko za li-
niami frontu, także w samej Rosji. Ukraina
„nie powinna szukać trzeciej wojny świa-
towej” – powiedział Biden w środę, od-
powiadając na pytanie reportera dotyczące
tej broni. 

Miedwiediew w Chinach, Putin na
Białorusi. Tymczasem były prezydent
Rosji Dmitrij Miedwiediew (obecnie wice-
przewodniczący Rady Bezpieczeństwa FR
i jednocześnie szef partii „Jedna Rosja”)
odbył niespodziewaną wizytę w Pekinie
i przeprowadził rozmowy z Xi Jinpingiem.
Formalnie wizyta miała charakter mię-
dzypartyjny (zaproszenie było wystoso-
wane do lidera „Jednej Rosji” przez władze
Komunistycznej Partii Chin). Rozmowy,
wedle wpisu Miedwiediewa w mediach spo-
łecznościowych, miały jednak dotyczyć „stra-
tegicznego partnerstwa obu krajów bez
ograniczeń”, a także konfliktu w Ukrainie. 

„Chiny mają nadzieję, że wszystkie
strony konfliktu zachowają powściągliwość
i rozwiążą kwestie bezpieczeństwa środ-
kami politycznymi” – oświadczył Xi Jin-
ping Miedwiediewowi. Niemal równo-

cześnie Rosjanie, bardzo liczący na chiń-
skie wsparcie polityczne i zwłaszcza gos-
podarcze, musieli przełknąć gorzką pi-
gułkę. Zgodnie z wcześniejszymi zapo-
wiedziami, chińskie porty faktycznie od-
mówiły w tym tygodniu przyjęcia statków
z rosyjskim ubezpieczeniem (wspólne
sankcje G7 praktycznie zablokowały inne
możliwości przewoźnikom rosyjskim). 

W tej sytuacji Kreml zdaje się liczyć
głównie na siłowe rozstrzygnięcia na fron-
cie. Prezydent Rosji Władimir Putin poparł
w środę plan ministra obrony Siergieja
Szojgu, dotyczący zwiększenia liczebności
sił zbrojnych o ponad 30 proc. (do pozio-
mu 1,5 miliona personelu bojowego), po-
nieważ – jak stwierdził – „Moskwa musi
wyciągnąć wnioski i naprawić problemy,
które napotkała w Ukrainie”. Wzmożono
też naciski na Białoruś, by ta włączyła się
w pełni do wojny – po poniedziałkowej
wizycie Putina w Mińsku reżim Łukaszenki
wydał w środę zarządzenia, tymczasowo
ograniczające dostęp do części południo-
wo-wschodniego regionu homelskiego,
który graniczy z Ukrainą, co może wiązać
się z intensyfikacją tam przygotowań woj-
skowych. 
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Putin w poniedziałek nakazał ponadto
Federalnej Służbie Bezpieczeństwa „wzmo-
żenie nadzoru rosyjskiego społeczeństwa
i granic kraju, aby zapobiegać zagrożeniom
z zagranicy i zdrajcom w kraju”. Wypo-
wiedział się w ten sposób przed wtorko-
wym Dniem Służb Bezpieczeństwa – sze-
roko obchodzonym w Rosji. Przy okazji
podziękował wszystkim funkcjonariuszom
służb za ich „patriotyczny trud” oraz obie-
cał więcej uprawnień i pieniędzy.

Prywatna rosyjska firma wojskowa,
Grupa Wagnera, odebrała tymczasem do-
stawę broni z Korei Północnej – poinfor-
mował Biały Dom w czwartek. Właściciel
Wagnera, Jewgienij Prigożyn, zaprzeczył
temu twierdzeniu, określając je jako „plotki
i spekulacje”. Ministerstwo spraw zagra-
nicznych Korei Północnej także zaprzeczyło
doniesieniom. Wcześniej japoński Tokyo
Shimbun informował, Pjongjang wysłał
do Rosji amunicję, w tym pociski artyle-
ryjskie, i że spodziewane są dodatkowe
dostawy w nadchodzących tygodniach.

Ukraina walczy. Były rosyjski wicepre-
mier Dmitrij Rogozin i Witalij Chocenko,
szef rządu samozwańczej Donieckiej Re-
publiki Ludowej, zostali ranni, gdy siły
ukraińskie ostrzeliwały w środę Donieck –
poinformowały rosyjskie agencje infor-
macyjne. Rany odniosło przy okazji kilka
osób z otoczenia dostojników. Według
źródeł ukraińskich dwie osoby zginęły.
Życiu Rogozina nie zagraża niebezpie-
czeństwo, ale musiał przejść operację.
Wcześniej władze kontrolowanej przez
Rosję części obwodu chersońskiego po-
informowały, że w zamachu bombowym
na jego samochód zginął lokalny urzędnik
administracji okupacyjnej, Andriej Sztepa. 

Tymczasem prezydent Ukrainy Wo-
łodymyr Zełenski, tuż przed podróżą do
Waszyngtonu, złożył we wtorek niespo-

dziewaną wizytę w mieście Bachmut na
linii frontu, gdzie uhonorował „nadludzkie”
(jak się wyraził) oddziały „toczące bitwę,
która stała się symbolem i jest kluczowa
dla dalszego przebiegu wojny”. „Moty-
wujcie tych, którzy są blisko was, tych,

którzy mogą być słabsi” – powiedział Ze-
łenski, wręczając medale obrońcom mias-
ta. „Wschód się trzyma, bo Bachmut wal-
czy” – napisał potem przesłaniu, opubli-
kowanym w mediach społecznościo-
wych. „W zaciekłych bitwach i kosztem
wielu istnień ludzkich broni się tutaj wol-
ności dla nas wszystkich”.

Niemcy uderzają w rosyjską agen-
turę. Niemieckie władze poinformowały,
że aresztowały pracownika wywiadu za-
granicznego (BND) podejrzanego o ujaw-
nienie w tym roku Rosji tajemnic pań-
stwowych i tym samym o zdradę. Proku-
ratura federalna podała, że policja za-
trzymała podejrzanego, obywatela Niemiec
zidentyfikowanego jako Carsten L., w śro-
dę. Jednocześnie dokonała nalotu na jego
mieszkanie i przeszukała miejsce pracy.
Prawdopodobnie akcją objęto także inne
osoby.

W osobnym oświadczeniu BND poin-
formowało, że jego pracownik został
umieszczony w areszcie śledczym i że
przeprowadzono przeszukania w dwóch
jego biurach. „BND rozpoczął własne,
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szeroko zakrojone wewnętrzne śledztwo
w tej sprawie, gdy tylko dowiedział się
o możliwości zdrady w szeregach” – po-
wiedział szef tej służby Bruno Kahl. Dodał,
że na razie nie podaje żadnych szczegółów,
gdyż „dyskrecja jest kluczowa (…), a każdy
upubliczniony element dochodzenia może
dać przeciwnikowi przewagę w zamiarze
wyrządzenia krzywdy Niemcom. (…).
W przypadku Rosji mamy do czynienia
z aktorem, przy którym musimy liczyć
się z jego bezwzględnością i skłonnością
do przemocy”.

Sprawa pojawiła się kilka dni po tym,
jak Austria poinformowała, że   zidentyfi-
kowała 39-letniego obywatela Grecji, któ-
rego podejrzewa o szpiegostwo na rzecz
Rosji.

Ostatni raz pracownik niemieckiego
wywiadu został aresztowany za zdradę
w 2014 roku – choć wtedy było to za
zdradę tajemnic na rzecz amerykańskiej
Centralnej Agencji Wywiadowczej. Męż-
czyzna, zidentyfikowany jako Markus R.,
został w 2016 roku skazany na osiem lat
więzienia. Epizod ochłodził wówczas sto-
sunki między Berlinem i Waszyngtonem.

Niemieckie władze ostrzegają przed
prawdopodobnym wzmożonym rosyjskim
szpiegostwem, biorąc pod uwagę konflikt
Kremla z Zachodem w sprawie inwazji
na Ukrainę. Niemiecki rząd wydalił ostat-
nio 40 rosyjskich szpiegów – poinformo-
wała agencja wywiadu.

Usa – ważne głosowania w Kon-
gresie. Dwa projekty ustaw, przyznające
Departamentowi Sprawiedliwości dodat-
kowe narzędzia do ścigania rosyjskich
oligarchów i domniemanych zbrodniarzy
wojennych pojawiły się w tym tygodniu
w Kongresie, jako wspólne inicjatywy par-
lamentarzystów obu partii. Jedna ustawa,
zatytułowana „o sprawiedliwości dla ofiar
zbrodni wojennych”, która rozszerza ju-
rysdykcję Departamentu Sprawiedliwości
(pozwala mu na wnoszenie oskarżeń
o zbrodnie wojenne w Stanach Zjedno-
czonych, niezależnie od tego, gdzie zbrod-
nia miała miejsce), została przyjęta w Izbie
Reprezentantów w czwartek, po uzyskaniu
zgody Senatu w środę. Została niezwłocz-
nie przekazana do podpisu do prezydenta
Joe Bidena. Kolejna ustawa, która pozwoli
Departamentowi Sprawiedliwości na prze-
kazanie w określonych sytuacjach skon-
fiskowanych aktywów oligarchów na
Ukrainę, przeszła w Senacie jako poprawka
do corocznej ustawy o finansowaniu Kon-
gresu . Aktywa te zostaną najpierw prze-
kazane Departamentowi Stanu, który
zgodnie z treścią projektu rozdysponuje
środki na pomoc zagraniczną. Cały projekt
ustawy – który obejmuje 44,9 miliarda
dolarów dodatkowej pomocy wojennej
dla Ukrainy – trafił do Izby Reprezentan-
tów, gdzie ma zostać wkrótce uchwalony. 

Zapowiedziano ponadto, że Izba Re-
prezentantów zagłosuje najpóźniej w pią-
tek wieczorem nad ustawą o finansowaniu
rządowym w wysokości 1,66 biliona do-
larów, która zapewnia więcej pieniędzy
na obronę Ukrainy (dodatkowe 44,9 mi-
liarda USD rocznie), ale także ogranicza
chińską aplikację TikTok (zakazuje ko-
rzystania z niej na urządzeniach rządu
federalnego) i reformuje certyfikację wy-
borów prezydenckich. Senat głosował po-
zytywnie w czwartek.
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Unia wstrzymuje fundusze dla Wę-
gier. Komisja Europejska poinformowała
w czwartek, że wstrzyma wszystkie 22
mld euro z unijnego funduszu spójności
dla Węgier, dopóki ich rząd nie spełni
warunków związanych z niezawisłością
sądownictwa, swobodami akademickimi,
prawami osób LGBTQI i systemem azy-
lowym.

Instytucje UE już 12 grudnia zdecy-
dowały o zamrożeniu 6,3 mld euro fun-
duszy, dopóki rząd Viktora Orbana nie
spełni zestawu 17 warunków, związanych
z sądownictwem i zwalczaniem korupcji
na wysokich szczeblach. 22 mld euro to
kwota unijnych funduszy spójności, które
Węgry mają otrzymać z wieloletniego bu-
dżetu UE w latach 2021-2027. Są to trans-
fery z UE mające na celu wyrównanie
poziomu życia najbogatszych i najbied-
niejszych członków wspólnoty, wypłacane
głównie w formie refundacji pieniędzy
wydanych uprzednio na uzgodnione cele
przez poszczególne rządy.

22 miliardy euro dla Węgier przezna-
czono na programy obejmujące edukację
dzieci znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji, modernizację transportu kole-
jowego, dostęp do łączy szerokopasmo-

wych oraz pomoc dla regionów dotknię-
tych zamknięciem elektrowni węglowych.

„Komisja Europejska uważa, że   hory-
zontalny warunek podstawowy zawarty
w Karcie praw podstawowych nie został
jeszcze spełniony. Oznacza to, że Komisja
Europejska nie może zwrócić wydatków.
Będziemy nadal współpracować z wła-
dzami węgierskimi, aby zaradzić tej sy-
tuacji” – powiedziała Elisa Ferreira, unijny
Komisarz ds. Spójności i Reform.

Poza funduszami spójności UE wstrzy-
muje również przyznanie Węgrom dotacji
w wysokości 5,8 mld euro z unijnego fun-
duszu odbudowy, dopóki rząd nie zajmie
się kwestiami dotyczącymi niezależności
sądów.

Kosowo nadal niespokojne. Tysiące
kosowskich Serbów protestowało w tym
tygodniu (najburzliwiej w czwartek), do-
magając się m.in. wycofania policji z pół-
nocy kraju (gdzie skoncentrowana jest
serbska mniejszość w państwie, zamiesz-
kanym głównie przez Albańczyków). Miej-
scowi Serbowie wznieśli ostatnio przy-
najmniej dziewięć blokad drogowych i wy-
mienili ogień z policją po aresztowaniu
byłego serbskiego policjanta Dejana Pan-
ticia, za rzekomą napaść na funkcjona-
riuszy podczas poprzedniego protestu.

Czwartkowy wiec protestacyjny odbył
się w wiosce Rudare, kilka kilometrów
od podzielonego etnicznie, zapalnego
miasta Mitrovica, gdzie główna droga
wciąż jest zablokowana przez wyładowane
żwirem ciężarówki i ciężki sprzęt. Protesty
zostały sprowokowane decyzją rządu Ko-
sowa o zastąpieniu tablic rejestracyjnych
samochodów wydanych niegdyś przez
Serbię tablicami wydanymi przez Prisztinę
po uzyskaniu niepodległości przez Kosowo. 

Prezydent Serbii Aleksandar Vucić po-
wiedział, że w pełni popiera kosowskich
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Serbów. Protestujący trzymali serbską
flagę o długości 250 metrów, a włoscy
żołnierze z misji pokojowej NATO moni-
torowali wiec z daleka. Rząd Kosowa in-
formuje, że ludzie na barykadach są uzbro-
jeni, a jakakolwiek interwencja policji
może spowodować ofiary z obu stron.

CoVid szaleje w Chinach. Ponad
5 tys. osób prawdopodobnie umiera każ-
dego dnia z powodu COVID-19 – szacuje
brytyjska firma Airfinity, zajmująca się
danymi zdrowotnymi. Według swojej stro-
ny internetowej, w 2020 roku zbudowała
ona „pierwszą na świecie dedykowaną
platformę do analizy i wywiadu zdrowot-
nego COVID-19, która jest obecnie za-
ufanym źródłem dla decydentów i mediów
na całym świecie”. Oparto się na mode-
lowaniu, wykorzystującym cząstkowe dane
z niektórych chińskich regionów. Szacunki
brytyjskich analityków są „jaskrawo kon-
trastujące z oficjalnymi danymi, które
zgłaszają 1800 przypadków i tylko siedem
oficjalnych zgonów w ciągu ostatniego
tygodnia” – napisano w oświadczeniu.

Wysoki rangą urzędnik Światowej Or-
ganizacji Zdrowia powiedział w środę
Reutersowi, że Chiny mogą mieć trudności
z prowadzeniem rejestru zakażeń COVID,
ponieważ doświadczają dużego wzrostu
liczby przypadków, a służba zdrowia pod-
lega „bezprecedensowej presji”. 

Niedawny, nagły zwrot Chin w sto-
sunku do poprzedniej polityki „zero CO-
VID” – po protestach ludności dotkniętej
blokadami – wzbudził obawy specjalistów
na całym świecie, i jak się okazuje, były
one w pełni uzasadnione. „Myślę, że Chiny
uważały, że ich polityka odniosła sukces
i że stopniowe przejście do fazy ende-
micznej jest wykonalne, ale oczywiście
tak nie było” – powiedział Kenji Shibuya,
były starszy doradca Światowej Organizacji

Zdrowia. Kilkunastu globalnych ekspertów
ds. zdrowia, epidemiologów i analityków
politycznych, z którymi rozmawiał Reuters,
wskazało brak szczepień osób starszych,
a także nadmierne skupienie się na eli-
minacji wirusa, jako główne wady wcześ-
niejszej strategii Pekinu. „Kraj wydał duże
pieniądze na kwarantannę i placówki tes-
towe w ciągu ostatnich trzech lat, zamiast
wzmacniać szpitale i kliniki oraz szkolić
personel medyczny” – podsumowano. 

Airfinity informuje, że jego analiza
ryzyka śmiertelności sugeruje, że w obecnej
epidemii COVID w Chinach może umrzeć
od 1,3 do 2,1 miliona ludzi. Analizy prze-
prowadzone przez inne grupy zajmujące
się modelowaniem również przewidziały
aż 2,1 miliona zgonów. Airfinity szacuje,
że fala może mieć dwa szczyty po 3,7 mi-
liona dziennie w połowie stycznia w re-
gionach, w których liczba przypadków
obecnie rośnie, i 4,2 miliona dziennie
w marcu w innych prowincjach. Według
firmy liczba przypadków rośnie obecnie
najszybciej w Pekinie i południowej pro-
wincji Guangdong.

Zbrojenia po azjatycku. Japonia za-
powiedziała rekordowy budżet w wyso-
kości 864 miliardów dolarów na następny
rok fiskalny (liczony od kwietnia). Wzrost
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obejmuje przede wszystkim zwiększone
wydatki na wojsko i wyższe koszty ubez-
pieczeń społecznych dla szybko starzejącej
się populacji. Premier Fumio Kishida sta-
wia sobie za cel podwojenie rocznych wy-
datków Japonii na obronę do 2 proc. PKB
w ciągu pięciu lat, aby poradzić sobie
z asertywnymi Chinami i nieprzewidy-
walną Koreą Północną. Z kolei Indie za-
twierdziły w tym tygodniu nowe propo-
zycje zakupu sprzętu obronnego, w tym
bojowych wozów piechoty, lekkich czołgów
i systemów rakietowych, o wartości 10,18
mld USD – poinformował w czwartek
minister obrony Rajnath Singh, pisząc
na Twitterze, że spośród wszystkich tych
zatwierdzeń ponad 97 proc. przeznaczono
do pozyskania od indyjskich producentów. 

ograniczenia dla afgańskich kobiet.
Kierowana przez talibów administracja
Afganistanu poinformowała, że zamknęła
uniwersytety dla kobiet, częściowo z po-
wodu „nieprzestrzegania przez studentki
islamskiej interpretacji zasad ubioru”.
Decyzja ta została natychmiast potępiona
na całym świecie.

W środę studentki uniwersytetów zos-
tały odesłane z kampusów do domów,
a ministerstwo szkolnictwa wyższego po-
informowało, że ich dostęp zostanie za-
wieszony „do odwołania”. Dziesiątki kobiet
zebrały się w czwartek przed uniwersyte-
tem w Kabulu, aby zaprotestować w pierw-
szej dużej publicznej demonstracji w sto-
licy. Poprzedniego dnia studenci Uniwer-
sytetu Nangahar we wschodnim Afganis-
tanie również protestowali, a studenci
medycyny wyszli z egzaminów protestując
przeciwko wykluczeniu ich koleżanek.

W czwartek G7 stwierdziło w specjal-
nym oświadczeniu, że prześladowania ze
względu na płeć mogą być równoznaczne
ze zbrodnią przeciwko ludzkości. Były
prezydent USA George W. Bush, który

zarządził amerykańską inwazję na Afga-
nistan w 2001 r. po atakach Al-Kaidy na
Stany Zjednoczone, oraz jego żona Laura
dołączyli do krytyki zakazu. „Traktowanie
kobiet jako obywateli drugiej kategorii,
pozbawianie ich uniwersalnych praw czło-
wieka i odmawianie im możliwości po-
prawy siebie i swoich społeczności po-
winno wywołać oburzenie wśród nas
wszystkich” – napisali w oświadczeniu
opublikowanym na Twitterze.

Stany Zjednoczone, Unia Europejska
i 11 ministrów spraw zagranicznych (z Au-
stralii, Kanady, Francji, Niemiec, Włoch,
Japonii, Holandii, Norwegii, Hiszpanii,
Szwajcarii i Wielkiej Brytanii) we wspól-
nym oświadczeniu wydanym już w środę
także potępiają decyzję talibów. W odpo-
wiedzi, afgański minister szkolnictwa wy-
ższego powiedział w wywiadzie dla pań-
stwowej telewizji, że talibowie „prosili
świat, aby nie ingerował w nasze sprawy”. 

izrael bliżej powołania rządu. Naj-
dłużej w historii urzędujący premier Iz-
raela, Benjamin Netanjahu, oświadczył
w środę, że uzyskał porozumienie w spra-
wie utworzenia nowego rządu po tygo-
dniach nieoczekiwanie trudnych negocjacji
z religijnymi i skrajnie prawicowymi part-
nerami koalicyjnymi. „Udało mi się” –
napisał Netanjahu na Twitterze, kilka mi-
nut przed północą, czyli wyznaczonym
przez prezydenta Izaaka Herzoga termi-
nem granicznym. Rzecznik Herzoga po-
twierdził, że otrzymano oficjalne oświad-
czenie Netanjahu.

Konserwatywny Likud premiera oraz
współpracujące z nim partie religijno-na-
cjonalistyczne, zbliżone do społeczności
ultraortodoksyjnych i osadników z Za-
chodniego Brzegu, zdobyły większość
w wyborach 1 listopada, mając 64 ze 120
miejsc w parlamencie. Jednak porozu-
mienie w sprawie utworzenia rządu zostało
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wstrzymane przez spory wokół pakietu
proponowanych przepisów dotyczących
różnych kwestii, od planowania na Za-
chodnim Brzegu po ministerialną kontrolę
nad policją.

Nowy rząd – który Netanjahu musi
teraz przedstawić publicznie w ciągu ty-
godnia – obejmie urząd po roku, w którym
odnotowano najgorszy poziom przemocy
na Zachodnim Brzegu od ponad dekady
(zginęło ponad 150 Palestyńczyków i po-
nad 20 Izraelczyków). Stabilny gabinet
byłby zamknięciem burzliwego okresu,
w którym Izraelczycy szli do urn pięć razy
w ciągu mniej niż czterech lat. Ale tygodnie
sporów jasno pokazały, że koalicja może
nadal borykać się z poważnymi napięciami
wewnętrznymi.

Prawdopodobny skład rządu (włącze-
nie „twardogłowych” Itamara Ben-Gewira
z ultranacjonalistycznej partii Jewish Po-
wer i Bezalela Smotricha ze skrajnie pra-
wicowej partii Religijny Syjonizm), a także
propozycje, które dałyby parlamentowi
większe uprawnienia do unieważniania
orzeczeń sądów, wywołały niepokój w Iz-
raelu i za granicą. Ben-Gewir będzie mi-
nistrem bezpieczeństwa z władzą nad po-
licją, podczas gdy pro-osadnicza partia
Smotricha będzie miała kontrolę nad pla-
nowaniem na Zachodnim Brzegu, zyskując
szerokie uprawnienia w zakresie życia
Palestyńczyków i otwierając drzwi do eks-
pansji izraelskich osiedli. Obaj politycy
sprzeciwiają się palestyńskiej państwo-
wości i popierają rozszerzenie izraelskiej
suwerenności na Zachodni Brzeg, dodając
kolejną przeszkodę do rozwiązania dwu-
państwowego, czyli scenariusza popiera-
nego przez palestyńskich przywódców,
Stany Zjednoczone i rządy europejskie.
Aryeh Deri, szef religijnej partii Szas,
ubiega się o stanowisko ministra finansów,
mimo skazania za oszustwa podatkowe.
Objąłby ministerstwo na dwa lata, na za-

sadzie porozumienia ze Smotrichem, który
miałby pełnić tę funkcję przez pierwsze
pół kadencji rządu.

Niemcy, arabowie i zielony wodór.
Niemieckie przedsiębiorstwo Uniper ofi-
cjalnie potwierdziło wcześniejsze speku-
lacje Bloomberga, że jest zaangażowane
we wspólny projekt z firmą Masdar ze
Zjednoczonych Emiratów Arabskich
(ZEA), mający na celu produkcję zielonego
wodoru.

Rząd berliński zakończył w tym ty-
godniu operację nacjonalizacji Unipera,
a de facto jego ratowania – kosztem
niemal 35 miliardów euro (po wcześniej-
szej akceptacji tego przez Komisję Euro-
pejską). Było to konieczne ze względu,
jak to określono, „na ekspozycję Unipera
na rosnące ceny gazu po rosyjskiej inwazji
na Ukrainę”. Wojna zaostrzyła nacisk
Niemiec na bezpieczeństwo dostaw i wy-
korzystanie zielonego wodoru, produko-
wanego z wykorzystaniem energii odna-
wialnej, zgodnie z celami klimatycznymi
Unii Europejskiej.

Rzecznik firmy z Düsseldorfu powie-
dział, że Uniper jest aktywnie zaangażo-
wany w projekty wodorowe na dużą skalę
na Bliskim Wschodzie, mające na celu
eksport wodoru na rynki europejskie i az-
jatyckie. „Projekt w Zjednoczonych Emi-
ratach Arabskich z Masdar spotkał się
już z imponującym poparciem społecz-
nym” – powiedział rzecznik, odmówił jed-
nak podania dalszych szczegółów na tym
etapie.

Raport Bloomberga mówi, że Masdar
i Uniper zbudują elektrownię słoneczną
o mocy 1,3 gigawata, z której spodziewają
się produkować czysty wodór poprzez
elektrolizę od 2026 r. Potwierdzono to
powołując się na wywiad z dyrektorem
wykonawczym Masdar ds. czystej energii,
Mohammadem Abdelqadarem El Ramahi. 
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Rosyjski atak 24 lutego jest krytycznym
punktem w procesie tworzenia się nowego
porządku światowego. Powrót klasycznej
wojny w Europie wymusza dostosowanie
się państw europejskich i całej Unii do
zupełnie nowej rzeczywistości politycznej. 

Bardziej stanowcza Europa

Rosja zaatakowała Ukrainę dlatego, że
chciała wykorzystać słabość Zachodu
i zwiększyć swój potencjał w odniesieniu
do dwóch najważniejszych potęg (USA
i Chiny). Putin lekceważył Unię i zakładał,
że zdecydowana akcja na Ukrainie nie
zmieni polityki głównych państw euro-
pejskich. Co najwyżej spodziewał się więk-
szego niż po aneksji Krymu wzmożenia
moralnego. Popełnił błąd, bo nie docenił
trzech rzeczy. Po pierwsze: gotowości i ja-
kości walki Ukraińców w obronie wolności
i niepodległości. Po drugie: zdecydowanej
i konsekwentnej polityki Waszyngtonu,
wspierającej tę walkę. Po trzecie wreszcie:
tak spójnej i konsekwentnej polityki Unii,
która – mimo że ponosi największe koszty

dezintegracji gospodarczej z Rosją – pro-
wadzi politykę zdecydowanie antyrosyjską.
Na całe nasze szczęście popełnił ten błąd.
Gdyby go nie popełnił, inaczej przygoto-
wałby się do tej wojny i moglibyśmy się
znaleźć w całkiem innej, gorszej sytuacji.

Analizując postawę Unii wobec wojny,
trzeba jasno zaznaczyć i pamiętać, że bez
zdecydowanego przywództwa Stanów
Zjednoczonych Rosja już zapewne pano-
wałaby nad Dnieprem. Z drugiej jednak
strony bez wsparcia państw europejskich
nie byłoby takiego przywództwa. W tej
chwili już wiadomo, że jesienią 2021 roku
Waszyngton podjął decyzję o przeciwsta-
wieniu się agresji rosyjskiej, nawet jeżeli
doprowadzi to do wojny. Warunki były
dwa: po pierwsze nie zostanie przelana
ani jedna kropla krwi żołnierza amery-
kańskiego, a po drugie – Stany muszą
mieć po swojej stronie europejskich so-
juszników. Trwały intensywne szkolenia
wojsk ukraińskich, rozwijała się współ-
praca wywiadowcza i zostały zintensyfi-
kowane rozmowy dyplomatyczne między
Waszyngtonem i stolicami najważniejszych

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

Stanom zależy na globalnym sojuszu państw Zachodu, który będzie miał
zdolność do ograniczania wpływów chińskich. Nie interesuje ich rozgry-
wanie wpływów niemiecko-rosyjskich w Europie Środkowej

scholz i Macron rywalizują o względy Usa,
czyli Europa w cieniu wojny



państw europejskich (Londyn, Paryż,
Rzym, Berlin) w różnych formatach. Na
Szczycie dla Demokracji, w rozmowach
bezpośrednich i wreszcie w ramach Wa-
szyngton 4+. Polska została dołączona
do tych rozmów na ostatniej prostej,
w styczniu 2022, pod pretekstem prze-
wodniczenia w OBWE (prezydent Andrzej
Duda popełnił wówczas zabawną pomyłkę,
mówiąc, że brał udział w spotkaniu jako
szef państwa, które przewodniczy OECD).
Jednoznaczna deklaracja Polski była nie-
zbędna, żeby zaplanować logistykę wspar-
cia dla walki Ukraińców. 

Nowa architektura geopolityczna

Po 10 miesiącach wojny można już wy-
ciągać pierwsze wnioski co do kierunków
polityki europejskiej. Warto jednak naj-
pierw zarysować nową architekturę geo-
polityczną, która niejako naturalnie po-
wstaje w trakcie wojny. Wiele jej elemen-
tów może pozostać trwałym fundamentem
światowej polityki i oddziaływać również
na przyszłość Europy. Podstawą tej ar-
chitektury jest amerykańskie przywództwo.
O innym jednak charakterze niż się przy-
zwyczailiśmy w ostatnich 30 latach. 

Świat jednobiegunowy skończył się.
Potencjał amerykański jest zdecydowanie
największy, ale Ameryka już nie może
w pełni dominować nad światem. Żeby
utrzymać kontrolę nad polityka światową
i uniknąć imperialnego przeciążenia, musi
organizować sojuszników. Alternatywą
dla tej polityki jest izolacjonizm, który
mówi, że świat musi sobie poradzić bez
Ameryki, a horyzontem bezpieczeństwa
amerykańskiego jest nadal zachodnia pół-
kula. Dzisiaj głosem tej doktryny są zwo-
lennicy MAGA (Make America Great Aga-
in), czyli radykalni trumpiści. Demokraci
od początków XX wieku byli zwolennikami

interwencjonizmu, czyli przekonania, że
Stany muszą interweniować nawet w naj-
dalszych zakątkach świata w celu likwidacji
potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeń-
stwa, bo inaczej to zagrożenie i tak przyj-
dzie do USA. Dzisiaj administracja pre-
zydenta Bidena wykorzystuje agresję ro-
syjską do organizowania zaplecza sojusz-
ników – w kontekście globalnym, a nie

tylko w celu powstrzymania Rosji. W spo-
sób naturalny okazało się, że rozszerzona
grupa G7 jest do tego najlepszym miejs-
cem. To tam na przykład zapadły decyzje
o wprowadzeniu ograniczeń cenowych
dla rosyjskiej ropy, a nawet co do ich wy-
sokości w granicach około 60 dol. Dla
Stanów Zjednoczonych ważny był kontekst
globalny, a nie tylko antyrosyjski. Archi-
tektura polityczna ma znaczenie. Ważne,
kto z kim, kiedy i jak rozmawia. Do grupy
należą USA, Japonia, Niemcy, Francja,
Wielka Brytania, Włochy, Kanada oraz
Australia, ale także szefowie Rady Euro-
pejskiej i Komisji Europejskiej. Podkreśla
to hybrydowy charakter europejskiej po-
lityki, ale – nie ma co ukrywać – podnosi
znaczenie instytucji UE. 
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Niemcy i Francja próbują się odnaleźć

Jak ocenić politykę Unii i jej najważniej-
szych państw w odniesieniu do wojny
i kwestii rosyjskiej? W punkcie wyjścia
widać słabość Europy. Bez decyzyjności
i zaangażowania USA Europa nie miałaby
obecnie militarnych możliwości, by po-
wtrzymać rosyjską agresję. Najbardziej
bowiem uwierzyła w koniec historii i nieu-
stający postęp liberalnej demokracji. Nie-
mcy, mimo że są jednym z największych
eksporterów uzbrojenia, praktycznie nie
posiadają liczących się sił zbrojnych i za-
pasów. Minimalizacja kosztów własnej
obrony była jednym z filarów sukcesu
ekonomicznego Niemiec w realiach świata
postzimnowojennego. Już w trzeci dzień
po ataku Rosji kanclerz Olaf Scholz ogłosił
jednak w trakcie swojego wystąpienia
w Bundestagu „Zeitenwende”, czyli wielką
zmianę polityki niemieckiej. Jej filarem
jest odbudowa niemieckich sił zbrojnych.
Niemcy powołali specjalny fundusz zbro-
jeniowy w wysokości 100 mld euro, Scholz
zadeklarował też szybki wzrost wydatków
na bezpieczeństwo do poziomu 2% PKB. 

Francja po wyjściu Wielkiej Brytanii
z Unii Francja była jedynym krajem unij-
nym, który dysponuje liczącymi się siłami
zbrojnymi. Mimo to nawet francuskie
operacje antyterrorystyczne w Afryce wy-
magały logistycznego wsparcia ze strony
sił amerykańskich. Paryż również ogłosił
zmiany w swojej doktrynie bezpieczeństwa.
Jej podstawą jest przygotowanie się do
wielkoskalowej wojny i powrót do Europy.
Idzie za tym istotny wzrost wydatków na
zbrojenia. Można oczywiście powątpiewać
w te zapowiedzi i nie traktować ich po-
ważnie, ale faktem jest, że najważniejsze
państwa europejskie podjęły decyzję o od-
budowie potencjału militarnego. W naj-
bliższych latach powstaną i zostaną zrea-

lizowane wielkie programy budowy sił
zbrojnych, które spowodują, że Europa
wróci do gry jako istotny gracz polityki
światowej również w dziedzinie militarnej. 

Podstawowym narzędziem dezinte-
gracji Europy ze strony Rosji była polityka
surowcowa, czyli uzależnienie od rosyj-
skich paliw kopalnych. Dzisiaj to truizm,
z którym zgadzają się już w pełni nawet
Niemcy, chociaż Angela Merkel w wy-
wiadach powtarza, że nie ma sobie nic
do zarzucenia z powodu prowadzonej
w ostatnich latach polityki. Podejmując
decyzję o ataku na Ukrainę, Putin zakładał,

że w warunkach wychodzenia z kryzysu
covidowego państwa europejskie wybiorą
dostawy taniej energii zamiast wspierania
kraju skazanego na porażkę. Pomylił się.
Pomimo wysokich kosztów trwa proces
uniezależniania się od paliw z Rosji. Skala
szoku podażowego jest taka, że w krótkim
terminie Rosja korzysta na wzroście cen,
ale w dłuższej perspektywie spowoduje
to istotny spadek jej dochodów.

Wysokie ceny paliw przyspieszają rów-
nież transformację energetyczną. Praw-
dziwe bezpieczeństwo energetyczne Eu-
ropy wymaga rezygnacji z paliw kopalnych.
W tej kwestii Niemcy mają rację. Proces
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ten potrwa ze dwie dekady, ale jest nie-
odwracalny. W międzyczasie Europa bę-
dzie dużo bardziej zdywersyfikowana,
a Niemcy już w przyszłym roku będą dys-
ponowały pięcioma pływającymi termi-
nalami LNG. Globalne ograniczenia na
rynku LNG spoza Rosji w najbliższych
latach będą polegały na braku odpowied-
niej podaży, ale w ciągu kilku lat ulegnie
ona zwiększeniu. 

Na początku grudnia 2022 można oce-
nić, że największe państwa unijne, czyli
Francja i Niemcy zdecydowanie stawiają
na wzmocnienie sojuszu Zachodu, czyli
globalną współpracę ze Stanami Zjedno-
czonymi. Prezydent Macron nawet w swo-
im wystąpieniu w Tulonie, ogłaszając
nową doktrynę bezpieczeństwa Francji
stwierdził, że autonomia strategiczna Eu-
ropy powinna opierać się na współpracy.
A fundamentem militarnym tej współpracy
powinno być NATO. Mamy nawet swego
rodzaju konkurencję pomiędzy prezyden-
tem Macronem i kanclerzem Scholzem

w zakresie relacji ze Stanami Zjednoczo-
nymi i reprezentowania tam interesów
europejskich. Waszyngton natomiast kon-
sekwentnie wnosi wątek chiński do relacji
sojuszniczych i popiera współpracę w ra-
mach integrującej się Europy. Dlatego
miejscem uzgadniania najważniejszych
zagadnień globalnej polityki staje się
grupa G7+. 

Nie ma natomiast żadnych oznak mó-
wiących o dążeniu do odbudowy strate-
gicznej współpracy państw europejskich
z Rosją w celu równoważenia wpływów
amerykańskich. Taki kierunek polityki
europejskiej jest jak najbardziej zbieżny
z polskimi interesami i powinniśmy jak
najszybciej zadbać o własną pozycję w po-
litycznych strukturach Zachodu. Zamiast
wierzyć w ułudę poparcia amerykańskiego
dla Polski w ograniczaniu wpływów nie-
mieckich, powinniśmy uzyskać miejsce
w grupie G7+ jako przedstawiciel Europy
Środkowo-Wschodniej. Stanom zależy na
globalnym sojusz państw Zachodu, który
będzie miał zdolność do ograniczania
wpływów chińskich. Nie interesuje ich
rozgrywanie wpływów niemiecko-rosyj-
skich w Europie Środkowej. Za kilka lat
Amerykanie zmniejszą swoją obecność
militarną w Europie i większą rolę będą
odgrywały siły państw europejskich. Uru-
chomi to własną dynamikę polityczną
i może się obrócić się przeciwko Polsce,
jeżeli w wystarczającym stopniu nie za-
dbamy o własną pozycję.
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Wojna w Ukrainie zmieniła w światowej
polityce bardzo wiele. Jej konsekwencje
dalece przekraczają relacje w Europie
Wschodniej. Jedną z zasadniczych kwestii
w nowym świecie będą stosunki między
krajami Zachodu, a przede wszystkim
Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.
Tworzy się nowy porządek gospodarczy
po epoce globalizacji kosztowej. Wzmacnia
się na Zachodzie tendencja do ściągania
na powrót kluczowych elementów proce-
sów gospodarczych do własnych krajów
i do regionu. Przykładem tego zjawiska
są decyzje o wsparciu budowy fabryk pół-
przewodników w USA i Unii. 

Jednym z wyznaczników pozycji poli-
tycznej w nowym świecie będzie stan in-
tegracji gospodarczej pomiędzy Europą
i Stanami. W polskim interesie jest jak
największa integracja, ponieważ wiąże
interesy amerykańskie w Europie. Wza-
jemne powiązania gospodarcze mają ułat-
wiać uzgadnianie stanowiska wobec Chin
i w ten sposób konsolidować cały Zachód
jako najważniejszy punkt odniesienia
w wielobiegunowym świecie. Dezintegracja

osłabi Zachód i zwiększy wpływy izola-
cjonistów w polityce amerykańskiej.
W punkcie wyjścia mamy w tej kwestii
niespodziewany kryzys. 

Zapomniano o Europie

Latem bieżącego roku Joe Biden prze-
prowadził przez Kongres pakiet legislacyjny
określany jako Inflation Reduction Act
(Ustawa o walce z inflacją). Pakiet ten,
wyceniany na około 400 mld dol., ma
wspierać rozwój nowych technologii ener-
getycznych, OZE, samochodów elektrycz-
nych, efektywność energetyczną itd. W ra-
mach deglobalizacji wsparcie jest kiero-
wane w zasadzie do producentów amery-
kańskich, wyklucza ono producentów chiń-
skich, „zapomniano” jednak o Europie.
W trakcie państwowej wizyty w USA pre-
zydent Francji Emmanuel Macron apelo-
wał o zmianę tego stanowiska. W ostatnich
dniach Ursula von der Leyen w imieniu
Komisji Europejskiej zwracała się do rządu
amerykańskiego o równorzędne trakto-
wanie producentów europejskich. 

roBErt KUrasZKiEWiCZ
W latach 80-tych działacz opozycji antykomunistycznej
w Ruchu Młodzieży Niezależnej i Ruchu Młodej Polski, 
jeden z założycieli Zjednoczenia Chrześcijańsko Narodowego, 
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Sprawa jest o tyle ważna, że dotyczy
dziedzin przemysłu przyszłości, czyli
wszystkich zagadnień związanych z bez-
emisyjną energetyką. Jest to papierek
lakmusowy dla przyszłych stosunków eu-
ropejsko-amerykańskich – nie tylko gos-
podarczych, ale również strategicznych.
Im więcej handlu i otwartości ze strony
amerykańskiej, tym mniejsza pokusa dla
Niemiec, by budować bardziej niezależne
stosunki z Chinami. A Niemcy konsek-
wentnie budują podstawy swojej nowej
polityki.

W związku z tym, że to Europa ponosi
zdecydowanie większe koszty gospodarcze
wojny z Rosją, ruch Amerykanów dodat-
kowo pogarsza sytuację koncernów ze
Starego Kontynentu. 5 grudnia odbyło
się kolejne spotkanie Trade and Techno-
logy Council (TTC), unijno-amerykańskiej
grupy, która ma uzgadniać wspólną poli-
tykę handlową i gospodarczą, zwłaszcza
w odniesieniu do Chin i nowych techno-
logii. Jak na razie w efekcie tych wysiłków
dyplomatycznych prezydent Biden obiecał
tylko wprowadzenie kilku „małych zmian”
(tweaks) w obowiązującym prawie. Nie
będzie to jednak takie proste, ponieważ
pakiet został wprowadzony ustawą i za-
pewne wymagałby zmian na podobnym
poziomie. Republikanie, którzy przejmą
kontrolę w Izbie Reprezentantów w stycz-
niu 2023, zapewne nie będą do tego skłonni. 

Niemcy gwarantem bezpieczeństwa

5 grudnia na łamach internetowej wersji
„Foreign Affairs” kanclerz Olaf Scholz
opublikował programowy tekst pt. „The
Global Zeitenwende – How to Avoid
a New Cold War in a Multipolar Era”
(„Globalny przełom – jak uniknąć nowej
zimnej wojny w wielobiegunowym świe-
cie”). Znaczenie tego wystąpienia zwiększa

fakt, że zostało opublikowane w dwóch
wersjach językowych, czyli po angielsku
i niemiecku, co zdarza się niezwykle rzadko. 

Kanclerz Scholz ogłasza (co jest mało
zaskakujące), że 24 lutego zakończyła się
pewna epoka w historii świata i tworzy
się nowy porządek. Deklaruje udział Nie-
miec w obronie i rozwoju porządku świa-
towego opartego na Karcie Narodów Zjed-
noczonych. Uznaje szczególną odpowie-
dzialność Niemiec w zwalczaniu polityki
opartej na władzy autorytarnej wynikającą
z własnych negatywnych doświadczeń.

Dla rozwoju demokracji i dobrobytu spo-
łeczeństw niezbędne jest, żeby najpotęż-
niejsze państwa były ograniczane przez
ogólnie obowiązujące zasady. Być może
najważniejsza deklaracja zawarta w tekście
sprowadza się do słów, które warto zacy-
tować w całości: „Niemcy są zdecydowane,
by stać się gwarantem bezpieczeństwa
europejskiego, zgodnie z oczekiwaniami
naszych sojuszników, budowniczym mos-
tów wewnątrz Unii Europejskiej i adwo-
katem akceptowanych wielostronnie roz-
wiązań globalnych problemów”. W rozu-
mieniu Scholza Niemcy podejmują się
roli europejskiego gwaranta bezpieczeń-
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stwa, a Unia Europejska powinna być sil-
nym i niezależnym aktorem w coraz bar-
dziej wielobiegunowym świecie. Wyzwania
„Zeitenwende” dalece wykraczają poza
wojnę na Ukrainie i rosyjską agresję.
Scholz z pełną świadomością pisze, że
ostatnie 30 lat było czasem szczególnie
błogosławionym dla jego kraju, który mógł
się zjednoczyć i budować swój dobrobyt
w warunkach pokojowej globalizacji.

Szczerze pyta, dlaczego Niemcy miały
utrzymywać półmilionową armię, skoro
są otoczone przez sąsiadów będących
przyjaciółmi albo partnerami. Równie
szczerze stwierdza, że dominowało w Nie-
mczech przekonanie, że Rosja zostanie
partnerem Zachodu, a nie jego adwersa-
rzem jak w czasach Zimnej Wojny.

Brutalny atak na Ukrainę w lutym
2022 roku pokazuje jednak, że stare im-
perialne myślenie i metody wróciły do
polityki. Rosja, działając jak imperium
w stylu sowieckim, próbuje siłą wymusić
zmiany porządku światowego. Nie może
być na to zgody, a Niemcy muszą w tej
chwili wystąpić jako podstawowy gwarant

bezpieczeństwa europejskiego i przystąpić
aktywnie do zbrojeń, które to bezpieczeń-
stwo zapewnią. Scholz docenia osiągnięcia
administracji prezydenta Bidena, ale pod-
kreśla, że to Europejczycy, a przede wszyst-
kim Niemcy muszą odgrywać aktywną
rolę w nowej polityce bezpieczeństwa.
Pierwsze kroki ze strony Niemiec zostały
poczynione. Stworzono specjalny fundusz
w wysokości 100 mld euro, żeby dozbroić
Bundeswehrę. Scholz podkreśla, że aby
to osiągnąć, potrzebna była zmiana kon-
stytucji, co oznacza, że osiągnięto po-
wszechny konsensus wszystkich najważ-
niejszych niemieckich sił politycznych.
Dodatkowo uważa, że jest to najważniejsza
decyzja w zakresie polityki bezpieczeństwa
Niemiec od roku 1955, czyli powołania
Bundeswehry. Wskazuje w ten sposób na
horyzont wykraczający poza bieżącą wojnę
na Ukrainie. 

Wspólna polityka bezpieczeństwa
w Europie – twierdzi Scholz – wymaga
koordynacji i standaryzacji zbrojeń, żeby
osiągnąć ich większa efektywność. Jako
kierunek pokazuje budowę pod przewod-
nictwem Niemiec European Sky Shield
Initiative, czyli europejskiej obrony po-
wietrznej. W inicjatywę tę w październiku
2022 zaangażowało się 15 krajów euro-
pejskich (bez Polski i na razie bez Francji,
ale za to z Wielka Brytanią). Jednocześnie
wskazuje na zakup samolotów F-35 w celu
odnowienia strategicznej floty lotniczej,
zdolnej do „podwójnego użycia”, czyli
przenoszenia broni jądrowej w ramach
niemiecko-amerykańskiego „nuclear sha-
ring”. Te wszystkie działania i zmieniający
się świat wymaga nowej „kultury strate-
gicznej”. W obszernym dokumencie, który
pojawi się za kilka miesięcy Niemcy przed-
stawią swoje całościowe podejście do tej
kultury.
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Ład oparty na wartościach

Wracając do zagadnienia rosyjskiego, nie-
miecki kanclerz podkreśla, że największą
porażką Putina jest jedność zachodnich
sojuszników. W Europie nie będzie zgody
na myślenie w kategoriach strefy wpływów
i akceptację rosyjskiej polityki siły. W tym
kontekście Scholz zwraca uwagę, że Nie-
mcy wyciągnęły naukę z rosyjskiego szan-
tażu energetycznego i nigdy więcej nie
dopuszczą do takiego stopnia uzależnienia,
z którym się w tej chwili borykają. Nie
ma wątpliwości, że na dzisiaj dywersyfi-
kacja jest rozwiązaniem, a w przyszłości
niezbędna jest niezależność energetyczna
Europy, czyli ograniczenie znaczenia paliw
kopalnych. W swoim tekście Scholz opo-
wiada się za dalszym powiększaniem Unii,
ale bardzo wyraźnie akcentuje, że powinno
to się wiązać z ograniczaniem „egoistycznie
wykorzystywanego prawa veta” w zakresie
polityki zagranicznej i fiskalnej UE. 

W ramach Zeitenwende niemiecki
kanclerz dostrzega rosnące znaczenie in-
nych państw, które w ostatnich 30 latach
globalizacji osiągnęły niesamowity postęp
i zgłaszają swój akces do roli współdecy-
dentów światowego porządku. Demokracje
liberalne muszą to uwzględniać w swojej
polityce, ale muszą też nieustannie pod-
kreślać, że podstawą polityki ma być po-
rządek oparty na zasadach. W ramach
nowego wydania globalnej Realpolitik
Scholz cytuje fragmenty nowej strategii
bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych,
wskazujące, że powinniśmy się angażować
we współpracę z państwami, które nie
podzielają naszych demokratyczno-libe-
ralnych wartości. Muszą one jednak ak-
ceptować porządek oparty na zasadach

(pojęcie „rules-based order” jest chyba
w tej chwili najczęściej powtarzanym
określeniem w amerykańskiej polityce)
i wyrzec się siły w stosunkach międzyna-
rodowych. Jest to bardzo wyraźny głos
w kierunku Chin, ale nie tylko. Można
powiedzieć, że Scholz oficjalnie ogłosił
zakończenie polityki „nation building”
(budowania ustrojów innych krajów). De-
mokracje liberalne nie będą ingerowały
w systemy polityczne innych państw pod
warunkiem, że te państwa nie będą siłą
kwestionowały pokojowego porządku
światowego. Od zakończenia zimnej wojny
w doktrynie amerykańskiej dominowało
przekonanie, że tylko budowa demokracji
jest w stanie zapewnić długoterminowo
pokój na świecie. W ten sposób żegnamy
się z kolejnym elementem liberalnego
złudzenia. Widzimy też pełne porozumie-
nie między Waszyngtonem i Berlinem.

Zdecydowanie warto udostępnić cały
tekst Olafa Scholza polskiej opinii pub-
licznej. Tym bardziej, że moim celem nie
było jego pełne streszczenie, a jest w nim
wiele innych ważnych wątków. Jest to
kolejny bardzo poważny głos, który po-
twierdza, że Niemcy starają się wyciągać
wnioski z ze zmiany politycznej, która
w świecie następuje. Jawi się w nim plan
budowy silnych Niemiec, których obo-
wiązkiem jest bycie gwarantem bezpie-
czeństwa europejskiego. Europa według
tej koncepcji potrzebuje silnych Niemiec.
Europejczycy natomiast zdaniem Scholza
potrzebują silnej Unii, która – jeżeli chce
być silna – musi usprawnić swoje procesy
decyzyjne. To jego warunek wstępny, by
Unia Europejska stała się jednym z pod-
miotów tworzącego się wielobiegunowego
świata. 
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Rosjanie nie są troglodytami. Choć od
początku wojny ponoszą militarne porażki,
na froncie gospodarczym poradzili sobie
lepiej. Tuż po ataku, kiedy Zachód wpro-
wadził błyskawicznie nadzwyczajnie sze-
roki pakiet sankcji, spodziewano się za-
łamania finansowego Rosji. Perfekcyjne
ruchy ze strony Banku Centralnego Rosji
pod kierownictwem Elwiry Nabiulliny
doprowadziły do szybkiego uspokojenia
sytuacji na rynkach finansowych, i to po-
mimo zajęcia połowy rosyjskich rezerw
w wysokości około 300 mld dol. Model
wprowadzonych sankcji na rosyjskie węg-
lowodory doprowadził do wzrostu docho-
dów budżetowych przy niewielkim spadku
sprzedaży. Na koniec roku sytuacja fi-
nansowa Rosji jest zaskakująco dobra,
a recesja w tym roku wyniesie około 3%.
Optymistyczne szacunki dla Ukrainy do-
noszą o spadku co najmniej o 30%. 

Wiele wskazuje na to, że w już w przy-
szłym roku sytuacja ulegnie jednak zmia-
nie. Koszty prowadzenia wojny dla Rosji
radykalnie wzrosną, co doprowadzi do
wzrostu potrzeb pożyczkowych federal-

nego budżetu. Przygotowując się na ten
wariant, Rosja przeprowadziła w końcu
listopada historycznie najwyższą emisję
obligacji w wysokości 823 mld rubli (ok.
13,6 mld dol.). Kluczowym zagadnieniem
jest jednak doprowadzenie do istotnego
spadku dochodów ze sprzedaży węglo-
wodorów, przede wszystkim ropy naftowej
i pochodnych. Karty w tej sprawie zostały
rozdane, ale wyniku nie możemy być pew-
ni, choć więcej wskazuje na sukces Za-
chodu. 

Wojna o gaz i ropę

Rosyjski gaz nie płynie do Europy ani ga-
zociągami Nord Stream ani Jamałem.
W krajach Beneluksu i w Niemczech zu-
życie gazu było w listopadzie br. od 20
do 30% mniejsze niż w roku ubiegłym,
a magazyny – zapełnione w prawie 100%.
Niemcy podłączyli już pierwszy pływający
terminal LNG do swojej sieci w porcie
w Wilhelmshaven, a do końca przyszłego
roku uruchomią łącznie 5, a nie – jak za-
powiadali niedawno – 4 instalacje rega-
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zyfikacyjne. Ursula von der Leyen ogłosiła,
że UE nie uległa szantażowi gazowemu
Putina i jest na bieżący sezon zabezpie-
czona. To oczywiście prawda, ale na dłuż-
szą metę tak wysokie koszty gazu nie są
do utrzymania dla europejskiego prze-
mysłu. W ciągu co najmniej najbliższych
dwóch lat sytuacja w Europie będzie bar-
dzo napięta, ponieważ producenci gazu
w postaci LNG nie będą dysponowali wol-
nymi mocami przetwórczymi i Europa
będzie musiała cenowo konkurować z od-
biorcami z Azji. Za kilka lat podaż jednak
na pewno ulegnie zwiększeniu. W tym

czasie Rosjanie nie będą w stanie zbudo-
wać alternatywnych tras dostaw swojego
gazu do Azji, głównie do Chin. Można
stwierdzić, że wojna radykalnie przyspie-
szyła rezygnację z dostaw rosyjskiego gazu
do Europy i należy to traktować jako stały
czynnik. Już w przyszłym roku dochody
Rosji ze sprzedaży gazu na pewno spadną
przyczyniając się do pogorszenia jej sy-
tuacji gospodarczej.

Rynek ropy naftowej i produktów po-
chodnych jest rynkiem w pełni globalnym
i konkurencyjnym. Eksport ropy zapewnia
Rosji największe dochody. W bieżącym
roku ceny na rynkach ropy były największą
porażką Zachodu. Wprowadzane i zapo-
wiadane sankcje doprowadziły do wzrostu
cen surowca na globalnych rynkach, za-
pewniając zwiększone dochody Rosji na

prowadzenie wojny i wzmacniając rosyj-
skiego rubla. Nie udało się zachęcić wie-
loletniego sojusznika USA, czyli Arabii
Saudyjskiej, do zwiększenia produkcji,
a poprzez to – do spadku cen. Ukazuje to
również spadający wpływ Zachodu na
globalną gospodarkę. Wiele wskazuje na
to, że ta sytuacja zaskoczyła przywódców
Unii i USA. Zarówno po stronie popytu
jak i podaży nikt nie chciał w pełni koo-
perować z państwami Zachodu. Wszyscy
gracze kierowali się swoiście rozumianym
krótkoterminowym interesem, a oczeki-
wanie na wyraźnie antyrosyjską politykę
traktowali jako nieuzasadnioną imperialną
ingerencję. Na jesieni sytuacja i na tym
rynku zaczęła się zmieniać na niekorzyść
Moskwy. Ceny spadły wyraźnie poniżej
wiosennych maksimów i w wypadku ropy
Brent oscylują około 80 dol. za baryłkę.
Biorąc pod uwagę upusty, których musi
udzielać Rosja dla swojego podstawowego
produktu, czyli mieszanki Urals, już w tej
chwili dochody osiągane ze sprzedaży nie
gwarantują finansowania wysiłku wojen-
nego. 

Sukces mechanizmu price cap

Ogromnym polityczno-ekonomicznym
eksperymentem jest wprowadzenia gór-
nego pułapu cenowego dla sprzedaży ro-
syjskiej ropy. Warto się temu przyglądać,
ponieważ w ten sposób Zachód weryfikuje
swoją sprawczość na globalnych rynkach
surowcowych. Decyzja została najpierw
podjęta w gronie rozszerzonego G7, a na-
stępnie wprowadzona przez wszystkich
graczy, w tym Unię Europejską. Tam też
ustalono cenę maksymalną w wysokości
około 60 dol. za baryłkę i przygotowano
instrumentarium. Podstawowe założenia
mechanizmu price cap (progu cenowego)
wynikają z porażki poprzedniego modelu
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sankcji i mają doprowadzić do spadku
dochodów Rosji ze sprzedaży ropy oraz
zapewnić dostawy surowca dla światowej
gospodarki. Mechanizm ten został wdro-
żony w tym samym czasie, kiedy wpro-
wadzono embargo na eksport rosyjskiej
ropy drogą morską do UE i Wielkiej Bry-
tanii. Zgranie tych terminów miało po-
zwolić uniknąć kolejnego szoku podażo-
wo-cenowego na globalnych rynkach. Ten
cel został osiągnięty. Po wprowadzeniu
embarga ceny nie wzrosły. 

Mechanizm w skrócie polega na tym,
że każdy klient, który kupi rosyjską ropę
w cenie nie wyższej niż 60 dol. za baryłkę
może korzystać z zachodniej infrastruktury
finansowo-ubezpieczeniowej i logistycznej.
Cena została tak skalkulowana, żeby za-
chęcić wszystkich interesariuszy do za-
wierania transakcji. Państwa trzecie mają
wymówkę, żeby nie zawierać transakcji
po wyższych cenach i dostają dodatkowy
instrument negocjacyjny w rozmowach
z rosyjskim przemysłem naftowym. Z pun-
ktu widzenia Rosji cena pokrywa koszty
stałe i zmienne, więc istnieje również za-
chęta do tego, żeby produkt sprzedawać.
Po pierwszych tygodniach obowiązywania
górnego pułapu cenowego można stwier-
dzić, że spełnia on swoją rolę. Transakcyjne

dochody Rosji spadają, a jednocześnie
ropa jest dostarczana na rynki. 

Pełną ocenę wprowadzonej ceny ma-
ksymalnej będzie można dokonać w pierw-
szym kwartale przyszłego roku. Wielu
analityków uważa, że i tak największy
wpływ na ceny ropy ma stan gospodarki
chińskiej, ponieważ stamtąd pochodzi po-
pyt końcowy, który ustala ceny surowca.
Sytuacja na globalnych rynkach paliw ko-
palnych pozwala jednak stwierdzić, że
bieżący rok był rekordowym z punktu wi-
dzenia dochodów Rosji i nie powinien
się już powtórzyć w roku przyszłym, ani
w latach następnych.

Pożyczka i kontrola UE

Front ekonomiczny jest jeszcze ważniejszy
dla Ukrainy. Nieustająco powtarzam, że
bez wsparcia – nie tylko militarnego, ale
też i finansowego ze strony Zachodu
Ukraina jako państwo już by nie funkcjo-
nowała. USA i UE pod koniec lata uzgod-
niły, że w przyszłym roku należy zapewnić
stabilne wsparcie finansowe dla Kijowa.
Waszyngton i Bruksela mają od stycznia
przyszłego roku przekazywać po 1,5 mld
dol. i euro na bieżące wydatki budżetu
ukraińskiego. Administracja Joe Bidena
jest na dobrej drodze, żeby przeprowadzić
odpowiednią ustawę w amerykańskim
Kongresie jeszcze w bieżącej kadencji.
Unia Europejska w zasadzie zamknęła
ten proces. Historyczność tej decyzji nie
sprowadza się tylko do decyzji o bezpo-
średnim wsparciu finansowym. Podjęto
decyzję o udostępnieniu Ukrainie pożyczki
w wysokości 18 mld euro w 2023 roku
(1,5 mld miesięcznie, począwszy od końca
stycznia). Kredyt ten jest udzielony na
bardzo preferencyjnych warunkach, które
w oczywisty sposób pociągają za sobą
konsekwencje polityczne. Rada Najwyższa
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Ukrainy już przyjęła pakiet ustaw, którego
wymagała Bruksela przed przekazaniem
pieniędzy. Pieniądze pożyczono na okres
maksymalnie 35 lat, a spłata ma rozpocząć
się w roku 2033. Przynajmniej przez jakiś
czas odsetki mają być pokrywane przez
poszczególne państwa członkowskie Unii.
Co najważniejsze, pieniądze na wsparcie
Kijowa mają pochodzić z emisji instru-
mentów finansowych emitowanych przez

Unię, czyli zapewne obligacji emitowanych
na bieżąco, zależnie od potrzeb. Dług ten
ma być gwarantowany solidarnie przez
wszystkie państwa unijne (nie jest pewien
tylko status Węgier), ponieważ nie mieści
się w standardowym budżecie unijnym.
Oznacza to, że w celu sfinansowania po-
trzeb wojennych budżetu ukraińskiego
powstaje unia kredytowa. Co prawda
w określonej i bardzo ograniczonej formie,
czasie i wysokości, ale niewątpliwie jest
to precedens polityczno-ekonomiczny.
Dodatkowo wypłacanie kolejnych transz
pieniędzy będzie zależało od tempa i ja-
kości wprowadzanych zmian w prawie

ukraińskim dostosowującym je do prawa
europejskiego. W związku z tym można
stwierdzić, że Komisja Europejska uzyskała
kontrolny wpływ na stanowienie prawa
w Ukrainie. Rządzące elity ukraińskie
w tej chwili nie mają z tym żadnych kło-
potów, ponieważ traktują to jako szansę
na wyrwanie kraju z postkomunistycz-
no-oligarchicznej praktyki, nie mówiąc
już o niezbędnych pieniądzach na pro-
wadzenie bieżącej działalności. Z punktu
widzenia wewnętrznej polityki unijnej
jest to wielki krok w kierunku federalizacji
budżetu unijnego. Finansowa transza dla
Ukrainy jest jednorazowa i określona, ale
przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby
w sytuacji, kiedy będzie taka potrzeba,
mechanizm ten powtórzyć, czy też go po-
szerzyć. 

Obie strony, czyli Rosja i Ukraina
mają zapewnione finansowanie w przy-
szłym roku, chociaż koszty wojny będą
rosły. Koszty ukraińskie są już ogromne
i rujnujące, ale na szali jest wolność i nie-
podległość państwa, więc należy zakładać,
że dopóki będzie wsparcie Zachodu wola
walki Ukraińców nie ustanie. Rosja naj-
później w drugiej połowie przyszłego roku
będzie już bardzo mocno odczuwać po-
gorszenie sytuacji finansowej i niewiele
pomoże profesjonalizm i geniusz Elwiry
Nabiulliny. Swoją drogą trzeba przypo-
mnieć, że po wybuchu wojny planowała
ona złożyć rezygnację, ale Władimir Putin
nie chciał o tym słyszeć. Ewentualny brak
sukcesów militarnych może mocno skom-
plikować plany Kremla. Dlatego z począt-
kiem roku należy spodziewać się nasilenia
intensywności walk. 
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Kiedy Azja Zachodnia (Katar) przygoto-
wywał się do mundialu, Azja Południo-
wo-Wschodnia stała się czasowo centrum
światowej dyplomacji. Do spotkań wie-
lostronnych powrócił wzmocniony odno-
wieniem mandatu Xi Jinping. Czy to dy-
plomatyczna odwilż? Z lepszej pogody
postanowiła skorzystać między innymi
Australia, od której warto uczyć się wy-
ważonej asertywności w relacjach z Peki-
nem. W samych Chinach po społecznych
protestach władze poluzowały reguły sa-
nitarne związane z pandemią Covid-19. 

Indie umacniają swoją politykę życz-
liwej neutralności wobec Moskwy, co
przynosi im dyplomatyczne i ekonomiczne
benefity. W Iranie trwają czwarty miesiąc
uliczne protesty. W Kazachstanie, Nepalu
i Malezji miały zaś miejsce istotne wybory.
Co jeszcze ważnego zdarzyło się ostatnio
w Azji?

Odwilż w słowach

Najpierw w Kambodży spotkali się liderzy
regionalnej organizacji ASEAN (11 listo-
pada), następnie szczyt G20 z udziałem
głów państw lub szefów rządów miał
miejsce na indonezyjskim Bali (15–16 lis-
topada). Potem rozmowy przeniosły się
do Tajlandii (18–19 listopada) na szczyt
organizacji APEC. Najbardziej zauważal-
nym elementem tych konferencji była
chińska „ofensywa uśmiechu”: umocniony
otrzymanym przez partię mandatem na
październikowym kongresie Xi Jinping
spotkał się po raz pierwszy od długiego
czasu z liderami państw Zachodu.

Chiński lider powrócił na światowe
salony po latach samoizolacji, przerwanej
ostatnio we wrześniu z okazji spotkań
w dość wąskim gronie w Azji Centralnej.
Rozmawiał nie tylko z prezydentem Joe

dr KrZysZtoF M. ZaLEWsKi
dr Krzysztof Marcin Zalewski – współzałożyciel Instytutu Boyma,
redaktor „Tygodnia w Azji” i „Azjatech”. Ekspert Ośrodka Studiów
Wschodnich w Warszawie (2009), doradca marszałka Sejmu RP
(2009-2010), pracownik Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii
Prezydenta RP (2010-2014) oraz Agencji Praw Podstawowych Unii
Europejskiej (2014-2016). 

Canberra asertywnie rozmawia z Pekinem. W Chinach – protesty przeciw
lockdownom. Wybory w Kazachstanie, Nepalu i Malezji

ofensywa uśmiechu Xi Jinpinga. 
indie korzystają na wojnie | 

Z Centrum Świata, listopad 2022

https://nowakonfederacja.pl/czy-xi-stracil-wladze-w-chinach-rosjanie-uciekaja-do-kazachstanu-z-centrum-swiata-wrzesien-2022/
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Bidenem, ale też liderami Japonii, Kanady,
Singapuru, Korei Południowej i Australii.
Atmosfera tych spotkań była na ogół po-
prawna, jeśli nie liczyć wymiany zdań
z Kanadyjczykiem Justinem Trudeau, któ-
ra zakończyła się publiczną kłótnią. 

Kością niezgody, zarówno w kuluarach,
jak i na salach plenarnych, pozostawała
interpretacja wojny w Ukrainie i światowa
odpowiedź na nią. Z punktu widzenia
państw Zachodu jest to konflikt, który
nie tylko fundamentalnie narusza prawo
międzynarodowe i ład światowy, ale także
pogłębia wszystkie inne kryzysy globalne:
od żywnościowego, przez nawozowy po
energetyczny. Globalne Południe postrzega
inwazję Putina raczej jako starcie regio-
nalne w Europie z udziałem Stanów Zjed-
noczonych i Rosji. Skupienie najbogat-
szych państw świata na tym teatrze wojny
przeszkadza w zajęciu się innymi kryzy-
sami, w tym coraz bardziej palącym kry-
zysem zadłużenia.

Świadectwem tych odmiennych per-
spektyw jest na przykład deklaracja po
szczycie G20 w Indonezji. W sprawie woj-
ny w Ukrainie dyplomaci dokonali istnej
ekwilibrystyki. Z jednej strony są tam za-
pisy o potępieniu inwazji i zaboru ukra-
ińskiego terytorium. Z drugiej zaś pojawia
się wyraźne zastrzeżenie, że państwa

uczestniczące w spotkaniu G20 pozostają
przy swoich stanowiskach. Te zaś zostały
wyrażone podczas tegorocznych głosowań
na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Szczyt G20 to w założeniu spotkanie
głów 19 państw istotnych systemowo dla
globalnej gospodarki oraz przedstawicieli
UE jako organizacji. W tym roku nie pojawił
się prezydent Władimir Putin. Został za-
stąpiony przez szefa MSZ Siergieja Ław-
rowa, który musiał sygnować wspomnia-
ną – mimo wszystko kłopotliwą dla Mosk-
wy – deklarację po szczycie. Szczególnym
elementem było w tym roku też wystąpienia
prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który
zwrócił się do zebranych z wirtualnym
przesłaniem jako gość specjalny.

Ustalenia między liderami G20, choć
nie mają formalnie wiążącego charakteru,
to zachowują często ważną funkcję inte-
gracyjną i koordynacyjną w polityce fis-
kalnej, monetarnej i gospodarczej. Dzięki
konstrukcji grupy G20, w jej ramach toczy
się dialog największych państw rozwinię-
tych z rozwijającymi się. Mają one często
odmienne spojrzenia na największe wy-
zwania globu. Warto zwrócić uwagę, że
choć kwestia wojny w Ukrainie jest omó-
wiona na pierwszej stronie deklaracji koń-
cowej, to sam dokument ma stron aż sie-
demnaście. W tym roku szczególną uwagę
przykładano do kwestii właściwej odpo-
wiedzi na narastający kryzys światowy,
zwłaszcza w jego wymiarze żywnościowym,
energetycznym oraz finansowym.

Australia nie poddaje się bullyingowi,
ale rozmawia z Chinami

Jednym z ważnych spotkań na indone-
zyjskim Bali była półgodzinna rozmowa
między Xi Jinpingiem a australijskim
premierem Anthonym Albanese. Nieza-
leżnie od chińskich intencji przynajmniej
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wizerunkowej poprawy relacji z Zachodem,
warto przyjrzeć się postawie Australii
w ostatnich latach. Przykład z antypodów
skłania do wniosku, że w stosunkach z Pe-
kinem warto zdecydowanie – lecz grzecz-
nie – bronić swoich racji i interesów,
utrzymując konsens co do kierunków po-
litycznych w ramach klasy politycznej
i biznesu.

Istotny jest kontekst tej rozmowy. Przez
sześć lat przywódcy Australii i Chin nie
spotykali się. Co więcej, podobno mini-
strowie ChRL nie odbierali nawet telefonów
od swoich odpowiedników z Canberry.
Dla Australii stosunki handlowe z Chinami
mają pierwszorzędne znaczenie, a taka
przerwa w dialogu uniemożliwiała rozwią-
zywanie narastających kwestii spornych. 

Pekin przez ostatnie lata próbował za
pomocą nacisków gospodarczych rozluźnić
silne więzi Australii i USA w dziedzinie
bezpieczeństwa. Bodźcem bezpośrednim,
wywołującym chińską furię, było wyklu-
czenie chińskich firm z rynku infrastruk-
tury dla telefonii 5G w Australii oraz
szereg afrontów wizerunkowych. Za nie-
ugięcie się przed chińskimi żądaniami
australijski sektor wydobywczy, rolny i ry-
bołówstwo miały zapłacić cenę w postaci
ceł, utrudnień handlowych i innych sankcji. 

Jednak miarę upływu czasu okazywało
się, że chińska polityka wobec Australii
jest przeciwskuteczna. Chiny były zależne
od importu australijskich surowców, więc
Australijczycy poradzili sobie zaskakująco
dobrze z ograniczeniami handlowymi.
Najprościej mówiąc, sprzedaż wina i ho-
marów pikowała, ale z naddatkiem zre-
kompensował to eksport rudy żelaza oraz
gazu. Wartość eksportu do Chin jest więk-
sza niż przed okresem chińskich restrykcji.
A jednocześnie przedsiębiorcy z antypo-
dów wspierani przez rząd znaleźli nowe
rynki zbytu. 

Ważnym czynnikiem australijskiej od-
porności na chińskie naciski była względna
solidarność klasy politycznej. Być może
przywódcy w Pekinie liczyli, że powrót
Partii Pracy do władzy po majowych wy-
borach oznaczał będzie „gołębi” zwrot
w stosunkach z Chinami. Jednak w obec-
nym gabinecie laburzystów dominują ra-
czej „jastrzębie”.

W takich warunkach doszło do spot-
kania Xi z Albanese. Sam fakt, że przy-
wódcy usiedli do stołu, był znaczącym
znakiem poprawy relacji. Jak powtarzał
australijski szef rządu, „Chiny i Australia
wyjdą na tym lepiej, jeśli będą rozmawiać”.
Co istotne, Peter Dutton, obecny lider
konserwatywnej opozycji, poparł politykę
wznowienia dialogu z Pekinem.

Czy te rozmowy doprowadzą do trwałej
odwilży w stosunkach Canberry i Pekinu?
Prawie miesiąc po spotkaniu brak wyraźnie
sygnałów świadczących o zmianie chińskiej
lub australijskiej polityki. Niektórzy Au-
stralijczycy mogą być zwolnieni z chińskich
aresztów, ale w pozostałych kwestiach
jak na razie brakuje postępów.
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Indie przejmują stery G20 i korzystają
na wojnie

Prace grupy najistotniejszych dwudziestu
systemowo istotnych gospodarek świata
będą przez kolejny rok koordynowane
z Azji. W grudniu dyplomaci New Delhi
przejmują od Indonezji tę rolę. Będą
starali się ją wykorzystać do podkreślenia
swej roli jako jedynej szybko rosnącej
gospodarki globu, która wspiera dodat-
kowo inne państwa rozwijające się.

Listopad przyniósł dodatkowe argu-
menty tym, którzy twierdzą, że Indie są
krajem najbardziej korzystającym na woj-
nie w Ukrainie. Rosja stała się nie tylko
kluczowym eksporterem ropy do najwięk-
szego państwa Subkontynentu, sprzedając
zresztą Indiom surowiec po niższych od
rynkowych cenach, ale także awansowała
na 5. miejsce na liście partnerów handlo-
wych. Wedle źródeł Reutersa Rosjanie
zwrócili się do swoich induskich partnerów
także o dostawę przynajmniej 500 ro-
dzajów części, by poradzić sobie z niedo-
borami podzespołów niezbędnych dla
przemysłu samochodowego i kolei.

Rząd indyjski utrzymuje, że taka po-
lityka pozwoliła utrzymać wzrost gospo-
darczy. Kiedy ekonomie Zachodu zwalniają
lub pogrążają się w recesji, Bank Światowy
podniósł ostatnio prognozy wzrostu gos-
podarczego dla Indii z 6,5 do 6,9 proc.
Minister spraw zagranicznych Indii Sub-
rahmanyam Jaishankar zapowiedział po
niedawnym spotkaniu z szefową niemiec-
kiej dyplomacji Annaleną Baerbock w in-
dyjskiej stolicy, że jego kraj będzie nadal
kupować rosyjską ropę, niezależnie od
decyzji UE.

Nadzieje na to, że trwający horror ro-
syjskiej agresji zmieni politykę New Delhi,
okazują się więc płonne. Indie są pewne,
że nie dotkną je jakiekolwiek wtórne sank-

cje Zachodu, gdyż współpraca z New Delhi
jest kluczowa w zakresie równoważenia
Chin, w tym budowy bazy produkcyjnej
i łańcuchów dostaw niezależnych od Pań-
stwa Środka.

Indyjska neutralność wobec wojny
oraz współpraca z Rosją wydają się mieć
swoje granice. Jest nią ewentualne użycie
broni masowego rażenia na polu walki,
szczególnie wykorzystanie arsenału jąd-
rowego. Taki przekaz ze strony Indii –

i Chin – może być jedną z przyczyn osła-
bienia nuklearnej retoryki prezydenta
Władimira Putina. Ten ostatni nie jest
także szczególnie atrakcyjnym partnerem
dla indyjskiego premiera Narendry Mo-
diego. Indusi odwołali podobno szczyt dwu-
stronny, który miał odbyć się w grudniu. 

Chińskie protesty covidowe i zmiana
polityki

Xi może wznowić spotkania dyploma-
tyczne za granicą. Swobody podróży nie
mają jednak na razie zwykli Chińczycy,
którzy żyją w cieniu ciągle powracających
ograniczeń pandemicznych, w tym suro-
wych lockdownów. Nie tylko ogranicza
to znacznie możliwości przemieszczania
się, ale także podkopuje podstawy eko-
nomicznego bytu ludności. Reakcją była
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fala protestów ulicznych, zajść w zakładach
pracy, a następnie – zniesienie ograniczeń
pandemicznych przez władze. Związek
między tymi wydarzeniami nie jest jednak
oczywisty.

26 listopada wybuchły w wielu mias-
tach Chin protesty, których naczelnym
hasłem było zniesienie ograniczeń covi-
dowych i systemu codziennych uciążliwych
testów na obecność koronawirusa. Nie-
zwykła była też odwaga – lub frustracja –
niektórych protestujących w największych
ośrodkach, którzy ośmielili się nie tylko
organizować demonstracje, ale też pod-
ważać linię partii i przywództwo Xi Jin-
pinga.

W państwie, w którym od dekady sta-
bilność władzy stała się niemal polityczną
religią, a kontrola nad życiem społecznym
najważniejszym jej przykazaniem, trudno
wyobrazić sobie większy grzech. W takim
systemie, pełnym elektronicznych narzędzi
nadzoru, protesty nie trwają długo, a zbie-
rające się demonstracje – szybko są roz-
praszane. Tak było i tym razem.

W niecałe dwa tygodnie po tych zaj-
ściach władze postanowiły nie tylko ukarać
„prowodyrów”, ale także wyjść naprzeciw
oczekiwaniom społecznym. Wedle na razie
niepotwierdzonych informacji ograniczono
obowiązek testów covidowych i złagodzono
zasady kwarantanny i praktyki postepo-
wania wobec chorych. Obecnie nie ma
już przymusu przechodzenia infekcji
w specjalnych centrach o reżimie przy-
pominającym – z europejskiego punktu
widzenia – raczej więzienia niż szpital,
lecz można po prostu zostać w domu.

Wśród komentatorów i ekspertów nie
ma zgody co do powodów tego zwrotu
w polityce sanitarnej. Niektórzy – jak
Marina Rudyak z Uniwersytetu w Hei-
delbergu – uważają, że protesty zostały
wykorzystane jako pretekst do przyspie-

szenia planowanej zmiany polityki wobec
pandemii. W ten sposób przywództwo
partyjne – dając pozór pójścia za głosem
ludu – znalazło ewentualnych winnych,
których można by obarczyć odpowiedzial-
nością w przypadku gwałtownego wzrostu
liczby zachorowań, a co za tym idzie –
zgonów. Brytyjski „Economist” sugeruje
natomiast, że decyzja została spowodo-
wana gwałtownym wzrostem liczby przy-
padków w zbyt wielu miejscach. Ostry
lockdown miałby sens, gdyby objęty nim
został cały kraj. To zaś byłoby ciosem dla
społeczeństwa oraz gospodarki. Decyzja
o poluzowaniu ograniczeń przyszła nie-
długo po opublikowaniu najnowszych da-
nych o handlu zagranicznym. Zarówno
eksport, jak i import zanotowały głęboki
spadek. 

Niezależnie od przyczyn rewizji polityki
wydaje się, że obecnie Chiny będą musiały
nauczyć się żyć z wirusem, akceptując
wszystkie ryzyka z tym związane. W po-
równaniu z państwami Zachodu, w ChRL
wyszczepiono znacznie mniej osób star-
szych, a podawane wakcyny były raczej
tradycyjne, a nie oparte o mRNA. Ryzyko
fali ciężkich zachorowań jest więc potężne. 

Iran: stryczek i obietnice

W Iranie trwają już czwarty miesiąc de-
monstracje przeciw teokratycznemu re-
żimowi. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych.
Ajatollahowie starają się podzielić ruch
protestu po liniach etnicznych, obiecują
koncesje i jednocześnie poddają protes-
tujących brutalnym represjom. Realizują
je już nie tylko siły policyjne, ale także
sądy.

Emigracyjna organizacja Iran Human
Rights (IHRNGO) niemal od początku
zbiera informacje o protestach i ich ofia-
rach. Wedle stanu na 29 listopada po-
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twierdziła śmierć 448 osób, w tym 29
kobiet i 60 dzieci. Najmłodsze spośród
nich miało siedem lat. Faktyczna liczba
ofiar niemal na pewno jest większa, ale
IHRNGO ciągle potwierdza tożsamość
kolejnych zgonów na podstawie źródeł
napływających z kraju. 

Wedle władz irańskich zginęło ponad
300 osób. Włączają oni w tę liczbę kilku-
dziesięciu członków sił policyjnych i zwo-
lenników rządu, którzy rzekomo również
ponieśli śmierć w wyniku starć z uzbro-
jonymi demonstrantami. Istnieją rzeczy-
wiście ujęcia z irańskich ulic sugerujące,
że przynajmniej niektórzy protestujący
mogą być uzbrojeni. Wszystkie informacje
są trudne do zweryfikowania ze względu
na blokadę informacyjną Iranu.

American Enterpise Institute oszaco-
wał geograficzne rozłożenie protestów.
Dużą intensywność miały one w najwięk-
szych ośrodkach miejskich, takich jak Te-
heran, a z drugiej strony w prowincjach
zamieszkałych przez mniejszości etniczne:
w irańskich Kurdystanie i Azerbejdżanie
oraz położonym przy pakistańskiej granicy
Beludżystanie. W tych ostatnich prowin-
cjach zanotowano także proporcjonalnie
największą ilość związanych z demon-
stracjami zgonów.

Na podstawie tych danych można
dojść do ostrożnych wniosków co do na-
tury protestów i zamieszek. Są one z jednej
strony rewoltą ośrodków miejskich przeciw
autorytarnej władzy, ale z drugiej strony –
swego rodzaju powstaniem mniejszości
etnicznych przeciw rządowi centralnemu.
Emigranci irańscy starają się przekonywać,
iż wszystkie te grupy połączone są w swego
rodzaju nieformalnym sojuszu przeciw
reżimowi ajatollahów. 

W ostatnim miesiącu zarysowała się
taktyka władz wobec protestów, które
wbrew wcześniejszym nadziejom oficjal-
nego Teheranu nie chcą wygasnąć. Po
pierwsze, rząd przedstawia zamieszki nie
tylko jako zamach na islamski ustrój pań-
stwa, ale też próbę rozbicia Iranu, apelując
w ten sposób do patriotyzmu perskiej
większości. Z drugiej strony pojawiły się –
na razie niezweryfikowane – obietnice
rozwiązania policji obyczajowej, odpo-
wiedzialnej za śmierć Kurdyjki Mahsy
Amini. To od tego tragicznego wydarzenia
rozpoczęła się we wrześniu obecna fala
demonstracji. Trzecim elementem polityki
władz jest próba zastraszenia protestują-
cych. Nie tylko policja na ulicach pozostaje
brutalna, ale także sądy ogłaszają wyroki
śmierci na zatrzymanych. Pierwszą znaną
ich ofiarą jest Mohsen Szekari, który
8 grudnia został powieszony na podstawie
sądowego wyroku.

Wybory w Azji

Ostatnie tygodnie przyniosły szereg is-
totnych wyborów. Kasym-Żomart Tokajew
zgodnie z przewidywaniami bezapelacyj-
nie wygrał wybory w Kazachstanie. W Ne-
palu przy władzy utrzymała się koalicja
pod wodzą Kongresu Nepalskiego, zaś
malezyjskie wybory zakończyły się zmianą
rządów. 
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20 listopada w przedterminowych wy-
borach prezydenckich w Kazachstanie
zwyciężył urzędujący szef państwa. Wedle
oficjalnych danych uzyskał nieco ponad
80 proc. głosów, a inni kandydatów
zebrało w sumie kilkanaście procent gło-
sów. Prawie 6 proc. głosujących nie po-
parło nikogo. Misja ODIHR OBWE stwier-
dziła, iż w wyborach nie było żadnej
realnej konkurencji. Żaden z rzeczywistych
opozycjonistów nie został do nich do-
puszczony.

Jednak wybory te mogły budzić emocje
z innego powodu. Były pierwsze po stycz-
niowych zamieszkach, które zachwiały
systemem rządów Tokajewa. Zmusiły go
też do zwrócenie się o pomoc do OUBZ,
która to zdominowana przez Rosję orga-
nizacja przysłała swoje wojska – również
rosyjskie – by stabilizować sytuację. 

Jednak od czasu ataku na Ukrainę
prezydent Kazachstanu zdobył się na sze-
reg gestów i zmian, które w zamierzeniu
stopniowo uniezależniają kraj od Moskwy.
Wybory były więc nie tyle testem jego
popularności – zwycięstwo ani przez chwi-
lę nie było wątpliwe – ale swego rodzaju
sprawdzianem spoistości systemu władzy
i administracji. Umocniły one Tokajewa
jako lidera. 

W Nepalu zaś premierem po wyborach
z 20 listopada pozostanie prawdopodobnie
zaś rządzący od lipca zeszłego roku Sher
Bahadur Deuba, który mimo podeszłego
wieku po raz szósty obejmie stery rządów.
Za wcześniejszymi pięcioma podejściami

nie utrzymał się u nich długo. Gabinet
tworzyć będzie koalicja wyborcza pięciu
partii, z których największą jest Kongres
Nepalski, wraz z małą partią Janamat,
reprezentującą mniejszości. 

Sher Bahadur Deuba uznawany jest
za polityka bliższego Indiom. Największą
partią opozycyjną pozostanie ugrupo-
wanie UML, przyznające się do korzeni
marksistowsko-leninowskich, uważane
za bliskie Chinom. Wyzwaniem himalaj-
skiego państwa pozostanie utrzymywanie
równowagi między dwoma wielkimi są-
siadami. 

Anwar Ibrahim został zaś 24 listopada
zaprzysiężony na premiera Malezji, po
wyborach, które odbyły się kilka dni wcześ-
niej. 75-letni polityk był dotychczas przy-
wódcą malezyjskiej opozycji, czyli koalicji
Pakatan Harapan (Alians Nadziei), związ-
ku partii na malezyjskie warunki liberal-
nych i umiarkowanych religijnie. Mniej
mandatów zdobyła bardziej konserwa-
tywna koalicja  – blok Perikatan Nasional
(Związek Narodowy) Muhyiddina Yassina. 

Wyborcze zwycięstwo to błyskotliwy
powrót Anwara Ibrahima, pobożnie mu-
zułmańskiego polityka, który część ostat-
niego trzydziestolecia przesiedział w wię-
zieniu skazany w sfabrykowanych proce-
sach za sodomię. 

Na razie trudno wyrokować, czy nowy
rząd będzie w stanie długo sprawować
władzę. W ostatnich trzech latach kraj
miał trzech premierów, co utrudniało
walkę z inflacją i kryzysem finansowym. 
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Zaraz, a czym w ogóle jest nostalgia? Mu-
simy ją zdefiniować, żebyśmy się nie po-
zabijali o znaczenia. Ale przejdziemy ten
definicyjny kawałek górą, jakby po przęśle
poznańskiego mostu św. Rocha (surowo

zabronione!). Czyli od razu do rzeczy (że
niby dołem byłoby szybciej? Ale za to na
górze jakie widoki!). Nostalgię więc naj-
pierw chciałbym opisać jako odczucie
braku czegoś, co było kiedyś i było dobre.

JarEMa PiEKUtoWsKi
Członek zespołu, główny ekspert ds. społecznych

Tłumy codziennie odpalają Pornhuba, ale niektórzy tęsknią ukradkiem za
Ritą Hayworth, zdejmującą jedną rękawiczkę. „Pokolenie całe nastawione
na nostalgię” – śpiewa zespół Bluszcz. Czy może być z tego dobro
wspólne?

Motto 1:
Wszystko, co tworzyłem, miało zawsze cechę wyznania. Wyznania nostalgii,
tęsknoty za powrotem do lat dzieciństwa.

(Tadeusz Kantor)

Motto 2:
Radosny mój bieg po ciemnych parkach jesienią,
Kiedy na ścieżkach igliwie albo szelest liści,
I polany pod dębami pustoszeją,
Gasną sine oka telewizji.

Takiej lekkości kroków nigdy nie miałem,
Chyba dawno, chyba dawno w moje poranki ośmioletniego.
Uniesiony nad ziemią, napojony światłem,
Nie ustaję w napowietrznym biegu.

Nieżyczliwie mnie wita przebudzona jawa.
W dzień o lasce powoli pełznę, astmatyczny.
Ale noc mnie na długie podróże wyprawia
I tam, jak na początku, świat nowy i śliczny.

(Czesław Miłosz, Bieg)

to my, pokolenie całe nastawione 
na nostalgię



Ale to za mało. To w ogóle uznanie ist-
nienia tego czegoś. To przywoływanie go.
A przywoływanie tego czegoś dodaje sił,
w przedziwny sposób rozbudza wewnętrz-
ne światło, ciepło, poczucie bezpieczeń-
stwa, i nasyca (lub nie nasyca) siłami. Ta
ostatnia alternatywa jest kryterium po-
żytku z nostalgii lub jego braku. 

*

Ale dlaczego w ogóle mówimy o pożytku?
Trzeba doprecyzować słowa, bo są nie-
bezpieczną bronią. Im bardziej są abs-
trakcyjne, tym bardziej różnorodne obrazy
podkłada sobie pod nie czytelnik lub słu-
chacz. Pod słowo „pożytek” też można
podłożyć bardzo różne obrazy. Tym sło-
wem można zabić, zgnębić i można z niego
czerpać energię jak z porannej zupy mlecz-
nej z makaronem na słodko. A no właś-
nie – wskazałem zapewne jedną z naj-
bardziej znienawidzonych potraw. I tak
to jest ze słowami. Dlatego właśnie grzebię
się w definicjach.

Lubię sformułowanie „dobro wspólne”.
To prawda, za PRL-u to pojęcie zostało
wdeptane w brudnobiaławy śnieg. Zwłasz-
cza ktoś, kto żył za czasów Jaruzela, pa-
mięta te zepsute, powgniatane automaty
na wodę sodową, te przewrócone bramki
ze wspomnieniem siatki na szkolnych bo-
iskach, te budyneczki publicznych toalet
tak niemiłosiernie brudne, że nikt rozsądny
nie wchodził tam, ba, nie podchodził
nawet na dwadzieścia metrów; tak mrocz-
ne, tak obskurne, że można byłoby przed
nimi postawić szyld ze słowami Lasciate
ogni speranza, voi ch’entrate (a i farba
z tego szyldu oblazłaby w ciągu kilku ty-
godni). Wiadomo, trudne jest dobro wspól-
ne, a jeszcze ktoś musi nim zarządzać.
A najtrudniejsze jest, gdy przybiera formy
fizyczne. Pozostaje wszak jeszcze cała

masa dobra wspólnego, które jest w znacz-
nej mierze niematerialne. Począwszy od
kopiowalnych w nieskończoność treści
w internecie (nie bez powodu mówimy
o creative commons), a skończywszy na
rzeczach zupełnie nieuchwytnych – na
artystycznym katharsis, na tajemniczym
zjawisku zwanym miłością, na sile, którą
daje podzielenie się z innymi ludźmi włas-
ną historią. Nie bez przyczyny reforma
psychiatrii zachęca podmioty lecznicze
do zatrudniania tak zwanych asystentów
zdrowienia – osób, które same przeszły
kryzys zdrowia psychicznego i które teraz
towarzyszą nowym pacjentom. Mówię
więc o dobru wspólnym, które powstaje
między ludźmi.

Ale to wszystko – katharsis, miłość,
opowieść – może być też dobrem indy-
widualnym. Swoje historie, swoje dzieła,
nawet miłość można włożyć do kieszeni
i zachować dla siebie. Tak, że nie pro-
mieniują. Jestem ostatni do sądzenia tych,
którzy tak robią. Bo żeby się dzielić, trzeba
jednak mieć siłę. Trzeba nie bać się tracić
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(choć utrata przy dzieleniu się jest tylko
pozorna, co pokazuje rybno-chlebowa
przypowieść ze Świętej Księgi). A odwaga
to też siła. Rzecz jednak w tym, że kiedy
możliwe dobro wspólne ograniczane jest
do dobra indywidualnego (nawet jeśli jest
to dobro indywidualne rodziny, grupy czy
narodu), zachodzi niebezpieczeństwo po-
jawienia się potwora. Potwór ten ma różne
imiona: Wyjście na Swoje, Ego, Wyścig
Szczurów, Wojna. Pod każdym imieniem
zjada i niszczy tak samo, choć w innym
tempie.

Mówiąc więc o pożytku z nostalgii,
chcę być jak najdalej od tego potwora.
Owszem, jest i dobry pożytek własny –
wszak trzeba zjeść, trzeba oddychać, trzeba
się wyspać, co dobrze wiedzą koty, w sa-
molocie matka ma nakładać maskę tle-
nową najpierw sobie, a potem dziecku,
bo inaczej oboje zginą. Ale o tym niebez-
pieczeństwie trzeba pamiętać, ilekroć mó-
wimy o nostalgii. Szukając więc pożytku
z nostalgii, szukam pożytku wspólnego,
sycącego, nieegoistycznego. Pożytku bę-
dącego pożywieniem. Takim, które dzieli
się ze wszystkimi potrzebującymi. Poży-
wieniem rozgrzewającym, jak szczeciński
barszcz i paszteciki, jak poznańska modra
kapusta, jak zupa regeneracyjna z wkładką
dla robotnika, jak gulasz z kartoflami
i ogórkiem kiszonym dla Edmunda Sze-
ruckiego i Witka w „Całej jaskrawości”.
Jak otulony w sweter wielki kubek pier-
nikowej kawy na zdjęciu instagramowej
jesieniary, choć ta pokazuje go tylko na
zdjęciu – a nasza kawa jest dostępna dla
wszystkich. Rozgrzewa i zagrzewa.

*

„Pokolenie całe nastawione na nostalgię” –
śpiewa zespół Bluszcz. Młodzi bracia Za-
grodni wracają w swoich piosenkach do

lat 80: „The Cure  – najlepsze hity z tam-
tych lat”, „Ty jesteś jak najlepsze hity
Lady Pank”, „Nie słucha tanich bzdur,
w sercu ma Niemena”. Duchologia Olgi
Drendy (i nie tylko) zatacza coraz szersze
kręgi. Muzyka synthwave odtwarza elek-
tronikę lat 80., ale w sposób jeszcze bar-
dziej „ejtisowy” niż same ejtisy. „Kraina
Grzybów” w surrealistycznym, niepoko-
jącym zwierciadle przedstawia nam na
nowo telewizję z lat 80. i 90. Uwielbiamy
styl vintage, cofamy się w czasie częściej
niż kiedykolwiek na Spotify, YouTube
i Instagramie.

Ale to tylko nostalgia „oficjalna”. Tęs-
knota za kulturą, która była i której nie
ma. Tęsknić zresztą można też za czymś,
czego się nie przeżyło, co zna się tylko
z drugiej ręki – dlatego dziś jeszcze z za-
partym tchem oglądamy „Casablankę”,
podziwiamy elegancję Bogarta i wdzięk
Ingrid Bergman, tłumy codziennie odpa-
lają Pornhuba, ale niektórzy (nawet z tych
samych tłumów) tęsknią ukradkiem za
Ritą Hayworth zdejmującą jedną ręka-
wiczkę w „Gildzie”. Najwięcej jest wszak
nostalgii prywatnej, odnoszącej się do
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historii życia. Tęsknoty za magiczną krainą
dzieciństwa, młodości, za studiami, za
pierwszą pracą. Za jakimś umownym,
zrozumiałym tylko dla samego podmiotu
nostalgii czasem, kiedy „wszystko było
takie proste”. Rzadko, bardzo, bardzo
rzadko można uchwycić ten moment, gdy
się w tym czasie przebywa – robi to Marcin
Świetlicki w „Filandii”. Jej narrator prze-
żywa nostalgię już na zapas. „Nigdy nie
będzie takiego lata”, takich wędlin, takiej
coca-coli, takiej musztardy i takiego mle-
ka – mówi, patrząc w przyszłość, skąd
dobywa się szczęk żelaza. 

Za czym w zasadzie jest ta nostalgia?
Czy po prostu za czasem, w którym było
lepiej? W poprzedniej pracy zarabiałem
więcej, jeździliśmy z rodziną na Majorkę,
dziś zostaje nam tylko Łeba – więc włącza
mi się nostalgia? Poprzedni, albo jeszcze
wcześniejszy rząd był lepszy, nie było tylu
głupich ustaw, decyzji, więc przeżywam
nostalgię? Nie, przecież jasne, że nie tak
to działa. Nostalgia nie jest zwykłą tęsknotą
za lepszymi czasami. Te lepsze czasy są
jedynie symbolem. Wskazują na coś więcej.
Nawet ta magiczna kraina dzieciństwa
jest umowna, a rekwizyty z niej stanowią
formę dla głębszej treści. Stwierdzenie,
że można tęsknić za czymś, czego się nie
przeżyło, bardzo dobrze tu pasuje. Nos-
talgia to przywoływanie czasu pełnego.
Czasu, w którym wszystko jest na swoim
miejscu („jak kot” – dodałby Tomasz Bu-
dzyński). Ten czas to nie chronos, lecz
kairos. Grecy chronos rozumieli mniej
więcej tak, jak my słowo „czas” – jako
przepływ, ciągłość zdarzeń, miarę zmiany.
Kairos był czymś innym. W naszym języku
pozostaje on w sformułowaniach „nadszedł
czas”, „już czas”. Kairos to ten właśnie
moment. Moment zwrotny. Czas podjęcia
krytycznej decyzji. Czas zmiany życia. 

Czytelnicy widzą już pęknięcie między
opowieścią o kairosie a leniwym zazwyczaj
wyobrażeniem nostalgii jako melancho-
lijnego, odbywającego się najczęściej na
fotelach i tapczanach nieskończonego fan-
tazjowania o krainach szczęśliwości czy
romantycznej miłości. W istocie jednak
czas, który pojawia się w nostalgicznych
wyobrażeniach, jest czasem gotowości do
zmiany świata, do kroku naprzód. Dlatego
właśnie, że tyle jest w nim spokoju i po-
rządku, dlatego, że wszystko jest proste
i jasne. Taka jasność jest bowiem w kai-
rosie. To jest ten moment, kiedy z głębo-
kości mówimy bez żadnego zawahania:
„Nie, nic wam nie powiem”; „Kocham
cię”; „Tak, napiszę to”. 

Nie chcemy bowiem powrotu do krainy
szczęścia, do dzieciństwa – dla samego
powrotu. Chcemy go, bo wierzymy, że on
może napełnić nas siłą, która pozwoli
nam naprawić to, co zepsute, zardzewiałe,
co nienaturalne i zakłamane, co zniszczył,
co powyginał i co doczepił nam system,
co narosło przez te wszystkie lata. A skoro
pragną tego już ludzie tak młodzi jak mu-
zycy Bluszczu, znaczy to tylko tyle, że
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system bardzo wcześnie wiele w nas nisz-
czy, wiele wygina, wiele nam doczepia. 

Słowem: chcemy wrócić do dzieciństwa
po to, by móc wystartować z czystego
pola. By zyskać to, co buddyści nazywają
„umysłem początkującego”. By zacząć
bieg do przodu bez ciężkiego plecaka,
z torem przed nami niezawalonym jakimiś
skrzynkami i oponami. By wykasować to,

co zrobiliśmy sobie wbrew i co inni zrobili
nam wbrew. By znów zyskać szansę na
dobre życie. Takie, jak rozumieją dobre
życie ludzie o różnej osobowości: dla jed-
nych będzie to życie bardziej uporządko-
wane, dla drugich – pełne miłości, dla
trzecich – pełne uznania, dla czwartych –
autentyczne i oryginalne, i tak dalej. Po
co przypominamy sobie osiedle „Bratek”,
gdzie na basenie śmiał się tłum dzieciaków,
a potem jadło się ciepłe jagodzianki? Po
co przypominamy sobie studia, czas, gdy
chciało się iść na zajęcia, a jeszcze bar-
dziej – z koleżankami i kolegami do knajpy
po wykładach? Po co przypominamy sobie
pierwszą pracę, w której jeszcze się chciało,

i to jak się chciało? Neofickie, żarliwe
modlitwy, śpiew scholi i ten chleb z dże-
mem po roratach? To pierwsze spotkanie
z Nią czy z Nim nad rzeką? Ten pierwszy
dotyk dłoni? Ten pierwszy pocałunek
w policzek, kiedy jeszcze byliście znajo-
mymi, odczucie kosmyka Jej czy Jego
włosów na twarzy? 

Tylko po to, by zaczerpnąć oddechu.
Zaczerpnąć świeżego powietrza wtedy,
kiedy się dusimy.

A to świeże powietrze – znowu – moż-
na schować do kieszeni i się nim napawać
w nieskończoność, aż się ulotni, zniknie
w smogu. A można też nabrać sił i fak-
tycznie zrobić ten nowy krok. Przerobić
je na światło i dać je innym.

*

Tak, nostalgia niesie w sobie ogromne
niebezpieczeństwa. Największym jest za-
trzymanie się na niej samej. Potraktowanie
jej jako wartości samej w sobie. Szukanie
jej, by powtórzyć dawne, wytarte emocje –
i nic więcej. To obraz człowieka leżącego
na kanapie, który odmawia wyjścia z domu
i tylko po raz setny, tysięczny, dziesięcio-
tysięczny odtwarza sobie przed oczyma
film z pierwszej randki. To jest właśnie
zatrzymanie się na indywidualnym po-
żytku. Z takiej nostalgii może narodzić
się prawdziwe zło. Pierwszym krokiem
będzie żal do świata, tego tu i teraz, że
nie jest taki, jak na filmie. Drugim – żal
do konkretnych ludzi albo piekący żal do
siebie, że nie zatrzymało się tego, co było
kiedyś, albo że żyje się w latach dziewięć-
dziesiątych, a nie dwudziestych. Trzecim –
autodestrukcja i powolne niszczenie tego,
co jest, w imię tego, co przywołujemy
z tajemniczych przestrzeniach nostalgii.
Ostentacyjna złośliwość wobec tego, co
jest lub wycofywanie się ze świata, lub

74

THINKZINE, nr 12(150)/2022, grudzień 2022 www.nowakonfederacja.pl

tak, nostalgia niesie w sobie

ogromne

niebezpieczeństwa.

Największym jest

zatrzymanie się na niej

samej. Potraktowanie jej

jako wartości samej w sobie.

szukanie jej, by powtórzyć

dawne, wytarte emocje –

i nic więcej



odmawianie interakcji. Żal dziecka za za-
bawką. Śmierć przed ekranem wewnętrz-
nego kina. To wszystko wynika z niedo-
strzeżenia, na co właściwie nostalgia wska-
zuje. „Kiedy mędrzec wskazuje na księżyc,
głupiec widzi tylko palec” – mówi ponoć
dalekowschodnia mądrość.

„Nostalgia służy tylko sztuce” – mówi
znajomy artysta. „Tylko” – albo „aż”. „Bo
piękno na to jest, by zachwycało / Do
pracy – praca, by się zmartwychwstało” –
pisał Norwid. Nie wiem, czy tylko praca
jest źródłem zmartwychwstania, myślę,
że nie tylko, albo nawet nie przede wszyst-
kim, ale sztuka, a więc też piękno, ma za-
chwycać – do pracy, do miłości, do twór-
czości, do kontaktu z Niepoznanym. A to
już poważna sprawa. Nostalgia poszukuje
piękna. Ktoś powie, że wyobrażonego –
ale w pewnym sensie każde piękno jest
wyobrażone. Bo to, co jest przyjmowane,
mówili scholastycy, na sposób przyjmu-
jącego jest przyjmowane. Każdy ma w so-
bie receptor piękna i na miarę tego re-
ceptora będzie je odtwarzał. Ale piękno
pozostaje pięknem. Jeśli nie zacznie kręcić
się w kółko, jak chomik w kołowrotku,
możemy wszyscy zmartwychwstać, skoro
tak często chodzimy martwi. Skoro tak

często chodzimy puści, zakłamani, po-
zbawieni życia, powyginani przez system.
Los czy Bóg dał nam nostalgię po to, żeby
zaczerpnąć oddechu i żeby mieć wzór.
Przyjmowany na nasz sposób, ale pocho-
dzący z większych przestrzeni. Dostaliśmy
ją – małe, skromne narzędzie, budzące
z martwych. Teraz tylko dobrze go użyć.

Nostalgia jest bowiem także ogromną
szansą. Kto niesie w sobie obraz tej dobrej
krainy, w której wszystko było proste
i jasne, może teraz, nasycony i posilony
tym obrazem, zacząć budować taką krainę
wokół siebie. Zaprosić przyjaciół na gry
planszowe. Bawić się z synkiem w basenie,
aż zajdzie słońce. Razem z nim turlać się
z górki („i do gajów oliwnych a gościnnych
niemniej / syna przenosił i miłego mu
konia” – pisał Stachura). Rozmawiać
z przyjaciółką, aż zajdzie słońce, o spra-
wach niepraktycznych. Naprawić coś
w pracy, by biuro stało się bliższe temu
upragnionemu. Nawet stworzyć jakiś pro-
dukt, który posłuży ludziom. Posiedzieć
przy łóżku starszej osoby i jej poczytać.
Napisać artykuł. Serię artykułów. Habili-
tację. Wiersz. Tomik. Książkę. Namalować
obraz. I dać to wszystko komuś. Tym
właśnie jest owo dobro wspólne.
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https://www.youtube.com/channel/UC7DU9RvfFAABiZltCpECd8A
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Pod uwagę działaczom religijnym, 
politycznym i społecznym:

Chrześcijańska myśl ekonomiczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

itd., itd.

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

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

JaN MiChał MałEK
Założyciel Fundacji PAFERE
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Misja

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

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

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

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

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

dialnym. 

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

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

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

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

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

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

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

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



„Nową Konfederację” tworzą

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

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

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

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