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Teatr to, dzisiaj zwłaszcza, ważne narzędzie
oddziaływania na rzeczywistość. Nic dziw-
nego zatem, że stanowiska dyrektorów
teatrów za każdym razem, gdy odbywa
się na nie konkurs, budzą żywe zaintere-
sowanie.

Sztuka ukrywania

Zachodzi tutaj paradoks, na który rzadko
kto zwracał uwagę. Środowisko teatralne
(szeroko pojęte: aktorzy, reżyserzy, ko-
mentatorzy, krytycy, teatrolodzy czy inni
badacze, w końcu także – last but not
least – teatromani) doskonale wie, że
tak jak i w innych dziedzinach, tak i w teat-
rach często o najważniejszych rozstrzyg-
nięciach decyduje polityka. A przepisy,
w pewnego rodzaju ukryciu – oferowanym
przez specyfikę i elitarność tej sztuki –
łatwo można pozostawić na drugim lub
dalszym miejscu.

Kluczem pozostaje tu właśnie to
„ukrycie”. Nawet widz, który bacznie ob-
serwuje kolejne premiery, niekoniecznie
już interesuje się tym, w jaki sposób po-

dejmowane są w państwowych instytu-
cjach (tylko o nich tu mowa) decyzje ad-
ministracyjne, w przyszłości mające bez-
pośrednie przełożenie na decyzje arty-
styczne. Płaci za bilet, a więc wymaga ja-
kości artystycznej. Chce otrzymać ofertę,
a jej oceny dokonuje już tylko przez po-
równanie. Liczba scen w dużym polskim
mieście powoduje, że jest w czym wybierać.
Wnikanie w detale organizacyjne najzwy-
czajniej – chyba tak widz uważa – nie
należy do jego kompetencji.

Tymczasem ten brak zainteresowania
decydenci wykorzystują do rozgrywki,
w której mianowanie dyrektora teatru
(a w ciągu roku takich procedur w teatrach
państwowych przeprowadza się co naj-
mniej kilka, czasem kilkanaście) staje się
kolejną okazją do załatwienia chwilowych
lub perspektywicznych interesów. Jednym
słowem, nie tyle polityka wchodzi do
teatru tylnymi drzwiami, ile bardzo łatwo
może zostać do niego zaproszona, gdy
okaże się jednym z elementów, które
w plątaninie środowiskowych znajomości
są akurat opłacalne.
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Przemysław skrzydelski

Redaktor „Nowej Konfederacji”

Bez rozpoczęcia powszechnej i otwartej dyskusji na temat obowiązują-
cego prawa w polskim życiu teatralnym oraz propozycji zmian, w ciągu
kilku lat dojdziemy tylko nad przepaść.

Teatralne bezprawie



Co się dzieje za kurtyną

Niby cały czas daje się słyszeć głosy,
że sama procedura konkursowa nie za-
pewnia najlepszego wyboru, ale tak na-
prawdę Ministerstwo Kultury realnie nie
zaproponowało dotychczas żadnego innego
skutecznego rozwiązania. Mimo że mi-
nister Bogdan Zdrojewski od jesieni
2007 r. miał wystarczająco dużo czasu,
by – jak sam wielokrotnie zapewniał –
ujednolicić zasady, wprowadzić przejrzyste
reguły gry i stać na ich straży. Jednak
jego harda postawa z początku rządów
Platformy Obywatelskiej dość szybko za-
mieniła się w mglistą filozofię.

Protesty przeciw metodom powoły-
wania dyrektorów lub kierowników ośrod-
ków kultury, nie tylko teatralnych, wzmog-
ły się i trwają co najmniej od pierwszej
połowy 2008 r. Z ostatnich jaskrawych
przypadków należałoby wskazać konkurs
na szefa Narodowego Starego Teatru
w Krakowie z końcówki 2012 r., którego
procedura wyjściowa wzbudziła wiele kon-
trowersji. Zapis o stosowaniu konkursów
w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej nie przewiduje
możliwości zapraszania wybranej grupy
kandydatów do „konkursu zamkniętego”,
tzn. arbitralnego dobierania nazwisk, któ-
rym wolno startować w konkurencji.
W końcu, dlaczego miałoby być inaczej? 

W styczniu 2013 r. nowym dyrekto-
rem Starego został Jan Klata, a sam wybór
zapisał się w historii najdziwaczniejszych
rozstrzygnięć przy tzw. otwartej kurtynie.
Istnieje przecież, uwzględniona w ustawie,
dopuszczalna możliwość, by szefa sceny
wytypować bez zbędnego postępowania.
W tym przypadku mógł to zrobić bezpo-
średnio minister, bo cała procedura do-
tyczyła sceny narodowej. Tyle że wówczas
trzeba by takie wskazanie uzasadnić i wziąć

na siebie pełną odpowiedzialność za sa-
modzielną decyzję. A to już najwyraźniej
nader trudne.

Przyzwolenie z góry

Latem 2012 r. w stołecznym Teatrze
Dramatycznym również oryginalny hum-
bug organizował szef warszawskiego Biura
Kultury Marek Kraszewski (trzy i pół mie-
siąca temu – co najmniej pięć lat za późno
– zdymisjonowany przez Hannę Gron-
kiewicz-Waltz i w przejrzystym konkursie
zastąpiony przez specjalistę menedżera
Tomasza Janowskiego).

Na szefa Dramatycznego wybrano
wówczas Tadeusza Słobodzianka. Proce-
dura daleka była od przejrzystości: Biuro
Kultury ani nie upubliczniło składu komisji
oceniającej, ani kryteriów, wedle których
dokonano wyboru. Co wyjątkowo bul-
wersujące, niedługo po wyborze Słobo-
dzianka okazało się, że tak naprawdę kan-
dydaci uczestniczyli w konkursie, który
zakończył się, zanim realnie się rozpoczął.
Do dziś nawet najlepiej poinformowani
nie wiedzą, ilu kandydatów brało udział
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w przedsięwzięciu, na czym polegało po-
równanie wszystkich ofert. Do powszech-
nej wiedzy przebiły się dwa nazwiska,
jednak później okazało się, że byli raczej
doproszeni do rozmów. Prawdopodobnie
po to, by stworzyć pozory jakiejkolwiek
konkurencji. Choć trudno akurat w tym
przypadku powiedzieć, by Słobodzianek
(twórca, któremu nie sposób odmówić
kompetencji, znany z indywidualizmu
i stawiania na swoim) miał z kimkolwiek
zakulisowo omawiać tego typu propozycje.
Zadecydowała renoma jego dokonań. Py-
tanie tylko: do czego komu służyła ta
farsa? 

Nieprzejrzyste okoliczności wyboru,
tym razem przynajmniej przez jedno-
znaczne wytypowanie przez Biuro Kultury,
to również przypadki powołania do Teatru
Ateneum Andrzeja Domalika (czerwiec
2011), do Teatru Studio Agnieszki Glińskiej
(marzec 2012), bez podania choćby ele-
mentarnych powodów oraz kryteriów, czy
Roberta Glińskiego na szefa Teatru Po-
wszechnego. Ten ostatni twórca, znany
przede wszystkim z prac filmowych, w mo-
mencie objęcia praskiej sceny (wrzesień
2011) był jeszcze rektorem Państwowej
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej
i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi,
a funkcję tę pełnił do połowy 2012 r. Zło-
żenie dyrektorskiej propozycji artyście
zaangażowanemu w misję prowadzenia
uczelni o takiej randze, w innym mieście,
od samego początku wyglądało na całko-
wity deficyt idei ze strony decydentów. 

Kwadrans czy półtorej godziny

Warto przyjrzeć się także, jak w ostatnich
latach przeprowadzane były konkursy
poza Warszawą. Trzy miesiące temu In-
ternet huczał od gorących komentarzy
dotyczących chyba jednej z dwóch naj-

ważniejszych procedur tego roku: wyboru
nowego dyrektora Teatru Polskiego w
Bielsku-Białej. Protestowali sami uczest-
nicy konkursu, wśród nich m.in. reżyser
Ireneusz Janiszewski. W niezwykle po-
czytnym wortalu teatralno-informacyjnym
opublikował on długi list, w którym przed-
stawił osobiste doświadczenia z wielu
„ścieżek kwalifikacyjnych”, w tym również
z Bielska-Białej. Napisał m.in.: „Ostatni
konkurs, w którym brałem udział, na dy-
rektora Teatru w Bielsku-Białej, jest o tyle
dla mnie istotnym doświadczeniem, że
w pierwszym dniu przesłuchań konkur-
sowych z dwóch niezależnych źródeł usły-
szałem nazwisko osoby, która rzekomo
»ma wygrać«. Ponieważ nie mam w zwy-
czaju zajmować się plotkami, zignorowa-
łem tę informację. Jednak wyniki kon-
kursu solidnie mnie zaskoczyły, bo spośród
grona całkiem kompetentnych osób ko-
misja wybrała Witolda Mazurkiewicza,
którego nazwisko padło od tzw. dobrze
poinformowanych osób. Z ciekawością
odnotowałem także, że to na profilu byłego
dyrektora Teatru Polskiego Roberta Ta-
larczyka pojawiły się głosy zadowolenia
z wyniku konkursu i gratulacje. Niepo-
kojące? A może po prostu dziwny zbieg
okoliczności. Może »dobrze poinformo-
wane osoby po prostu« »trafiły«, typując
wygranego? Może współpraca Talarczyka
i Mazurkiewicza to zwykły przypadek?
Tak samo jak to, że Witold Mazurkiewicz
spełnia wymóg formalny roku doświad-
czenia na stanowisku kierowniczym, bo
właśnie przez ponad rok pracuje w Teatrze
Rampa [w Warszawie – przyp. red.] jako
kierownik artystyczny”. Ostatnie zdanie
jest tutaj istotne: takie kryteria dla kan-
dydatów są arbitralne i zmieniają się za
każdym razem; można nimi – np. wymo-
giem dyplomu wyższego wykształcenia –
niezwykle łatwo manipulować.

5

„Nowa Konfederacja” nr 4, 31 października–6 listopada 2013 www.nowakonfederacja.pl



W doniesieniu Janiszewskiego nie
było właściwie niczego sensacyjnego dla
kogoś, kto dokładnie przyglądał się wcześ-
niejszym rozstrzygnięciom w kraju. Po-
dobna burza rozpętała się w końcówce
lata 2011 r., w trakcie procedury w Teatrze
Nowym w Poznaniu, kiedy to komisja
swój cenny czas poświęciła na dokładne
przesłuchanie Piotra Kruszczyńskiego,
wyraźnie mniejszą uwagę przykładając
do prezentacji innych kandydatów. Wśród
startujących w konkursie znajdowała się
tak wybitna postać polskiego teatru jak
zmarły przed trzema miesiącami reżyser
Henryk Baranowski. Wszyscy protestujący
opublikowali listy otwarte. Doświadczeni
reżyserzy Piotr Cieślak i Jacek Zembrzuski
opowiadali mi, że komisja naruszyła ele-
mentarne przepisy, m.in. pod koniec pro-
cedury próbując przerzucić ostateczną
odpowiedzialność za swój wybór na inny
organ zatwierdzający. Sprzeciw uczest-
ników nic nie dał. Natomiast w odpowie-
dziach na zarzuty zapanował kompletny
bałagan, wynikający z tego, że nikt chyba
do końca nie wiedział, na jakie prawo
powinien się powoływać, a pamiętać na-
leży, iż rozstrzygająca jest tutaj ustawa
o organizowaniu oraz prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej obowiązująca (z no-
welizacjami) od 1991 r. Piotr Cieślak w lis-
townej wymianie zdań ze mną użył okre-
ślenia, które spina podobne opowieści
symboliczną klamrą: „Nie dojrzeliśmy do
demokracji”.

Docierały do mnie również informacje
z jeszcze innych miejsc: o tym, że konkurs
w ośrodku na południu kraju wygrał kan-
dydat, który w ogóle w nim nie startował,
za to lubiany przez prezydenta miasta.
Albo o tym, że w jeszcze w innym ośrodku
komisja, zorientowawszy się, iż nie do-
pilnowała warunków dla własnego kan-
dydata, w nocy wysyłała do Warszawy

samochód po potrzebne dla niego doku-
menty…

Wspomniany wcześniej konkurs
w Bielsku-Białej ostatecznie wygrał Witold
Mazurkiewicz, reżyser z dorobkiem, lecz
zdumienie może wywoływać to, że od
dwóch członków samej komisji uzyskałem
dwie przeciwstawne informacje dotyczące
rozkładu głosów w ostatecznym głosowa-
niu, na którego podstawie kandydat został
przedstawiony prezydentowi miasta jako

zwycięzca. Wątpliwości udało się rozwiać
(choć nie w pełni, bo takie dokumenty
w treści są nadzwyczaj skąpe) po wglądzie
do protokołu. Głosy były podzielone,
a przewaga znikoma, co może świadczyć
o tym, że doszło do ostrej dyskusji. Po-
twierdził to – dwukrotnie – jeden z moich
rozmówców. Dlaczego druga osoba z ko-
misji z emfazą i w tonie pouczającym
oświadczyła mi, że jakiekolwiek spory nie
miały miejsca, a w jury panowała pełna,
niemal rodzinna harmonia i nigdy wcześ-
niej w tego typu procedurach niespotykana
jednomyślność (skutkująca przytłaczają-
cym wynikiem: wszyscy zagłosowali tak
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samo), nie potrafię wyjaśnić. Kolejne zdzi-
wienie może wywoływać fakt, że w komisji
(zasiadają w nich przedstawiciele Związku
Artystów Scen Polskich, Ministerstwa
Kultury, samego teatru – w tym także
związków zawodowych – i urzędnicy wo-
jewództwa; razem dziewięć osób głosu-
jących plus sekretarz) pojawiła się osoba
pozostająca z wygranym w domniemanym
konflikcie interesów: w ostatnim czasie
(sezonie) przygotowała z nim już dwa
spektakle, które miały zasadniczy wpływ
na kształt repertuaru. Niedopilnowanie,
chaos organizacyjny, brak przepływu in-
formacji? Takie koneksje czy wątpliwości
powinny podważyć procedurę lub skut-
kować prośbami o eksplikacje (korespon-
duje to zresztą z tym, co napisał Jani-
szewski: „Wiele aspektów procedur kon-
kursów dyrektorskich nadal z niewiado-
mych przyczyn nie jest upublicznianych.
O ujawnienie nawet podstawowych in-
formacji, które zresztą nie są tajne, trzeba
się upominać”). Tak się jednak nie stało.
Dlaczego?

System milczenia

Problem tkwi w pewnego rodzaju systemie
zależności, jaki panuje w całym środo-
wisku. Nie jest to oczywiście zmowa, lecz
raczej wymuszone i implicite opłacalne
powiązania, o których wpisaniu w polską

obyczajowość pisał w swoich pracach m.in.
prof. Andrzej Zybertowicz. Takie zależności
w świecie teatru istnieją i są dosyć łatwe
do uchwycenia, bo cały czas wszyscy tkwi-
my w systemie państwowym, który zmusza
do mieszania i zmieniania ról. Dlatego
wzajemne ocenianie nie leży w niczym
interesie. Poza tym, informacje o przebiegu
procedur krążą i są kolportowane w nie-
oficjalnych dyskusjach. Na tym cała „ścież-
ka informacyjna” się kończy. Niestety –
z pominięciem najważniejszego odbiorcy:
publiki i tym samym podatników.

A czy w ogóle jest szansa, by tak
oczywiste zdobycze demokracji jak kon-
kursy w ogóle uwiarygodnić? Najprostszą,
ale i oczywistą receptą wydawałoby się
choćby sporządzanie szczegółowego ste-
nopisu z przebiegu całej procedury (pod-
pisywanego przez wszystkie strony). Nie-
banalnym pomysłem mogłoby być również
losowanie składu jury oceniającego lub
przynajmniej jego części. To rozwiązania
zupełnie oczywiste, stosowane na całym
świecie. Bez nich albo też innych propo-
zycji niezadługo znajdziemy się w świecie
absolutnej fikcji, choć są i tacy, którzy
twierdzą, że już w nim jesteśmy…

Ireneusz Janiszewski oficjalnie po-
informował, że po ostatniej przygodzie
postanowił wycofać się z dalszych kon-
kursów i starań o przejrzystość. Kto na-
stępny?
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Kilka dni temu „Gazeta Prawna” uraczyła
nas ciekawym szacunkiem dotyczącym
wpływu pomocy unijnej na polską gos-
podarkę. „Środki z obecnej perspektywy
finansowej miały zwiększać nasz PKB
o 1,1 pkt proc. rocznie, a powiększyły go
jedynie o 0,4 pkt proc.” – twierdzi na ła-
mach dziennika Anna Czepiel, ekspert
z Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Różnica połowy punktu nie wydaje
się z pozoru wielka. Jeśli jednak weźmiemy
pod uwagę, że ostatnimi czasy nasz wzrost
gospodarczy waha się w okolicach 1 proc.,
to okazuje się, iż „eksperci” pomylili się
o ponad połowę!

Rzecz daje do myślenia nie tylko
w kontrze do nieustannej propagandy
o zbawiennym jakoby wpływie środków
unijnych na nasz rozwój. Jak to jest, że
eksperci ekonomiczni z jednej strony nie
są w stanie przewidzieć precyzyjnie samego
wzrostu gospodarczego w kolejnych latach,
a z drugiej strony pozwalają sobie podawać
udział różnych czynników w tym wzroście,
wyrażany co więcej w ułamkach procentów? 

Problem nie dotyczy przecież wy-
łącznie środków z UE, lecz także takich
wydarzeń jak Euro 2012 (wraz z towa-
rzyszącymi mu inwestycjami) czy ewen-
tualne wejście Polski do strefy euro (wraz
ze spodziewanymi konsekwencjami dla
handlu i przedsiębiorczości). I euro, i Euro
2012 – podobnie jak środki z Unii – były
„wyceniane” w specjalnych raportach pre-
zentujących ich skutki w polityczno-gos-
podarczej walucie naszych czasów:
w ułamkach punktów wzrostu PKB.

Zjawisko to jest wyrazem szerszego
trendu we współczesnej ekonomii. Wi-
dzimy odchodzenie od postrzegania jej
jako nauki społecznej (gdzie modele i teo-
rie są zawsze dyskusyjne) na rzecz próby
traktowania jako nauki ścisłej, dostarcza-
jącej wiedzy niekwestionowanej i pewnej. 

Towarzyszy temu niebywała mate-
matyzacja wszelkich teorii. Na styku fi-
nansów i środowiska naukowego powstał
już cały rynek „produkcji” modeli ekono-
metrycznych, które mogą zilustrować
praktycznie dowolną tezę. Decydenci coraz

krzyszTof Bosak

Redaktor „Nowej Konfederacji”

Czy w kwestii wpływu środków unijnych na polski rozwój gospodarczy
jesteśmy skazani na opinie szarlatanów przedstawiane jako wiedza
pewna?

ekspercki bełkot



częściej zamawiają takie modele, aby mieć
podkładkę przy budowaniu strategii i móc
dowodzić „merytorycznych” walorów swo-
ich działań. Ekonomiści natomiast za-
spokajają ten popyt, pozując na ludzi
zdolnych do przewidywania – nieznanej
przecież – przyszłości. 

Kłopot w tym, że gdyby taki sposób
postępowania był rzeczywiście efektywny,
to nie mielibyśmy fundamentalnych spo-
rów o model polityki gospodarczej. Bo
ten najlepszy dałoby się wybrać w drodze
obliczeń. W samej gospodarce nie mieli-
byśmy natomiast wówczas kryzysów. Ry-
zyko kontrolowano by bowiem przy po-
mocy niezawodnych obliczeń. Tak jednak
nie jest i nigdy nie będzie.

Czy zatem w kwestii wpływu środków
unijnych na polski rozwój jesteśmy skazani
na opinie szarlatanów? Z jednej strony
nie sposób zaprzeczyć, że wpuszczenie
do gospodarki dodatkowego strumienia
kapitału zawsze wpłynie na rachunek
PKB. Można by te pieniądze rozrzucić

z helikopterów, a efekt bez wątpienia bę-
dzie w statystykach rejestrowany. 

Sporną kwestią pozostaje natomiast
skala tego impulsu. Jest ona tak naprawdę
niezwykle trudna do oszacowania. Tym
bardziej że dystrybucja środków następuje
pod dyktando celów ideologicznych i rea-
lizowana jest przez instytucje mocno zbiu-
rokratyzowane.

O czym jednak, z drugiej strony, eks-
perci ekonomiczni nagminnie nie wspo-
minają?

Po pierwsze, o ogólnych kosztach
polityki gospodarczej UE. Wynikają one
z penetracji naszego systemu prawnego
przez regulacje wspólnotowe. Z modyfi-
kacji polskiej polityki gospodarczej w kie-
runku spełniania nieoptymalnych dla nas
oczekiwań wspólnotowych. Wreszcie –
z odprowadzania do Unii znacznej składki
i konieczności finansowania obsługi środ-
ków unijnych długiem zaciąganym w kraju
i za granicą.

Po drugie, nie słyszymy od ekspertów
o wielopiętrowych kosztach wydatkowania
środków unijnych. Z reguły jako taki koszt
traktuje się wyłącznie tzw. wkłady własne
do projektów. Tymczasem należałoby do
nich dodać koszty: obsługi rozdawania
środków, obsługi zadłużenia zaciąganego
na wkłady własne, utrzymania i eksploa-
tacji projektów tworzonych za pieniądze
UE, które w innej sytuacji nigdy by nie
powstały w tym kształcie lub tej skali.

Nie sposób też nie wspomnieć o szko-
dach wyrządzonych całym branżom spus-
toszonym obecnie przez „dobrodziejstwa”
interwencjonizmu Unii. Jak choćby szko-
leniowa czy projektów internetowych.

Po trzecie, eksperci ekonomiczni jak
ognia unikają poważnej dyskusji o nad-
używanej kategorii „innowacyjność”. Obec-
ny kult tej ostatniej nie idzie w parze
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z choćby śladową refleksją nad tym poję-
ciem. Środki unijne rozdawane są przez
urzędników, którzy działają wedle wysoce
sformalizowanych procedur. Innowacje
natomiast są czymś z istoty nieuchwytnym,
z zasady wymykają się dotychczas znanym
ramom i definicjom. Inaczej nie byłyby
innowacyjne.

Obecny kult innowacyjności w połą-
czeniu z biurokratycznymi regułami roz-

dań prowadzi do tak absurdalnych sytuacji,
że na tym tle PRL ze swoją gospodarką
planową jawi się niekiedy jako ostoja
zdrowego rozsądku.

Wracając natomiast do punktu wyj-
ścia, realny wpływ środków unijnych na
naszą gospodarkę należałoby więc dopiero
policzyć. Odejmując nieuwzględniane
zwykle koszty od owego 0,4 proc. PKB.
Są chętni?
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michał kuź

Redaktor „Nowej Konfederacji”

Prezydent USA zraził do siebie kluczowego sojusznika Ameryki na Bliskim
Wschodzie. Po raz kolejny wydaje się tracić starych i wypróbowanych
aliantów, niewiele zyskując w zamian.

obama traci zaufanie saudów

Arabia Saudyjska sygnalizuje ostatnio
możliwość poważnych zmian w swojej
polityce zagranicznej. Mają one polegać
na częściowym odwróceniu się od Stanów.
Pod koniec października obecny szef sau-
dyjskiego wywiadu książę Bandar bin Sul-
tan w rozmowie z europejskimi politykami
jasno określił powody, dla których króle-
stwo musi przemyśleć swoje relacje z Wa-
szyngtonem. 

Wymienił on przede wszystkim bier-
ność USA wobec konfliktu w Syrii oraz ich
zbytnią wiarę w pokojowe deklaracje Iranu.
Były ambasador Arabii Saudyjskiej w Sta-

nach książę Turki al-Fajsal w jeszcze ostrzej-
szych słowach skrytykował zaś rosyjsko-
amerykańskie plany rozbrojenia prezydenta
Syrii. Stwierdził on, iż „cała maskarada
wokół chemicznego arsenału prezydenta
Baszszara byłaby śmieszna, gdyby nie to,
że jest tak jawnie perfidna”. „Chodzi tylko
o to, aby dać Obamie możliwość uniknięcia
konfliktu militarnego, i ułatwić al-Asadowi
spokojne mordowanie własnych obywateli”
– miał powiedzieć al-Fajsal.
Takie deklaracje ze strony Rijadu są dla
Ameryki co najmniej niepokojące. Choć
USA zwiększają import ropy z Kanady



i intensywnie eksplorują własne złoża, to
Arabia Saudyjska jest wciąż ich kluczowym
partnerem handlowym, jeśli chodzi o im-
port czarnego złota, i nieocenionym so-
jusznikiem politycznym. Nic więc dziw-
nego, że po przykrym doświadczeniu słyn-
nego kryzysu naftowego na początku lat
70. kolejne administracje pieczołowicie
budowały poprawne stosunki z domem
Saudów. Tak więc, choć obecne deklaracje
Rijadu mają na razie tylko charakter
ostrzeżenia, to odbiły się dużym echem
w amerykańskich mediach.

Pojawiają się też wątpliwości, czy
prezydent Obama, chcąc poprawić wize-
runek USA, który rzekomo pogrążyła po-
lityka George’a W. Busha, nie poświęcił
zbyt wiele i nie zaczął prowadzić polityki
zbyt miękkiej. Np. wspomniane ocieplenie
stosunków z Iranem nie oznacza wcale,
że Teheran porzuci nuklearne ambicje.

Niedawno w wywiadzie dla irańskiej
telewizji sam prezydent Rouhani chwalił
się, że ostatnio, kiedy prowadził negocjacje
na temat rzekomego wycofania się z pro-
gramu nuklearnego, Iranowi udało się
po cichu ten program fenomenalnie roz-
winąć. Podobnie nieco wcześniej faktyczne
wycofanie się z planów budowy tarczy
antyrakietowej w Polsce i Czechach nie
przyniosło spodziewanego resetu w sto-
sunkach z Rosją. Za to wybitnie zraziło
do Stanów polityków tych środkowoeu-
ropejskich krajów. Unikanie trudnych
i potencjalnie niepopularnych decyzji
w kwestii Syrii ostatecznie doprowadziło
zaś do pogorszenia relacji USA z Arabią
Saudyjską i Izraelem.

Oczywiście dąsanie się Polski i Czech
nie ma w tej chwili dla Stanów większego
znaczenia, może ono potencjalnie zaboleć
jedynie w dłuższej, geopolitycznej per-
spektywie. Z kolei Izrael jest niejako ska-
zany na sojusz z USA z braku alternatywy.
Arabia Saudyjska ma jednak co najmniej
kilka politycznych możliwości. Moment,
w którym dołączy ona ostatecznie do
chóru zdradzonych sojuszników, może
więc wymusić zmianę w polityce zagra-
nicznej Stanów. 

Oczywiście Obama jest obecnie sku-
piony bardziej na polityce wewnętrznej
i do końca swojej ostatniej kadencji może
drastycznie nie zmieniać kursu dyplomacji.
Saudowie także zapewne z ostatecznymi
decyzjami poczekają do następnych wy-
borów prezydenckich w USA. 

Błędy Obamy są jednak na tyle wi-
doczne, że należy się spodziewać, iż nie-
zależnie od tego, czy następnym gospo-
darzem Białego Domu zostanie demokrata
czy republikanin, to będzie chciał wpro-
wadzić korekty do amerykańskiej polityki
zagranicznej.
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Kilka dni temu media obiegła infor-
macja, że podczas „poświęcenia” otwie-
ranej właśnie galerii handlowej w Gdyni
abp Leszek Sławoj Głódź wodą święconą
„zniszczył sukienkę” celebrytce Magdzie
Mołek. Myślę, że to niezły przyczynek do
dyskusji o pracy w niedzielę, która w znacz-
nym stopniu dotyczy osób zatrudnionych
w sieciach handlowych.

Gdy usłyszałem powyżej przywołaną
informację, nie mogłem pozbyć się nieco
złośliwej refleksji, że tak właśnie wygląda
katolicka nauka społeczna w Polsce: „świę-
cenie” galerii handlowych przy okazji uro-
czystych bankietów z udziałem hierarchów
kościelnych. Później eminencje wychodzą
z przyjęcia i nikt nie pyta, w jakich wa-
runkach pracują tam ludzie, za jakie staw-
ki, kosztem jakich wyrzeczeń, ze szkodą
dla dobra własnego domowego ogniska.

Rzadko kto pyta też, czy w Polsce
koniecznie sieci handlowe muszą działać
w niedzielę. I jeszcze jedno. Jak to jest,
że część hierarchów w naszym kraju bez-
refleksyjnie sankcjonuje kulturę hiper-
konsumpcji, pojawiając się na imprezach

związanych z otwieraniem kolejnych galerii
handlowych? To ma być ewangelizacja?
Jeśli tak, to bardzo płytka, ulatująca wraz
z bąbelkami musującego w kieliszkach
„możnych tego świata” szampana. Mało
to franciszkowe…

Problem pracy w niedzielę, a szcze-
gólnie tej wykonywanej w „świątyniach
konsumpcji”, jest przede wszystkim obja-
wem tego, jakie zmiany zaszły w obycza-
jowości Polaków, także naszych katolików,
w ciągu ostatnich ponad dwudziestu lat.

Otóż istnieje ogromne przyzwolenie
społeczne na niedzielny shopping. Nie-
jednokrotnie ludzie wprost z kościołów
idą spędzać wolny czas do galerii hand-
lowych czy mniejszych, prowincjonalnych
sklepów wielkopowierzchniowych.

Taki utarł się zwyczaj. I jest on dobrze
widziany, a przynajmniej – bardzo rzadko
głośno kontestowany, również ze strony
osób duchownych. Kiedy Polak wychodzi
z kościoła w niedzielę i idzie do hiper-
marketu, to czy myśli choćby o tym, że
współodpowiada także za to, czy inni jego
współwyznawcy znajdą czas, by „dzień

krzyszTof wołodźko

Publicysta „Nowego Obywatela”

Jak to jest, że część hierarchów w naszym kraju bezrefleksyjnie sankcjo-
nuje kulturę hiperkonsumpcji, pojawiając się na imprezach związanych
z otwieraniem kolejnych galerii handlowych?

Świątyń konsumpcji nie święcić!



święty święcić”? Praktyka wskazuje, że
taki wywód logiczny jest już dość trudny
do przeprowadzenia…

W każdą niedzielę w sklepach w Pol-
sce pracuje ponad 250 tys. osób. Tylko
część ma etaty, większość zarabia na umo-
wach śmieciowych i to oni właśnie naj-
częściej są przymuszani do pracy w nie-
dzielę.

Z całą świadomością używam słowa
„przymuszani”, gdyż rynek pracy, obawa
przed bezrobociem stawiają ludzi pod
murem. Jakiekolwiek, nawet bardzo niskie
zarobki albo żadne – to w Polsce realna
alternatywa. A ponieważ w handlu za-
trudnione są najczęściej kobiety – czyjeś
córki, żony, matki, kobiety samotnie wy-
chowujące dzieci – to ich rodziny ponoszą
koszta tego, że w naszym kraju duże sieci
handlowe i obyczaj społeczny dyktują wa-
runki pracy.

Truizmem będzie uwaga, że nie we
wszystkich krajach europejskich sklepy
wielkopowierzchniowe są otwarte w nie-
dzielę. Wśród krajów, które zakazują lub
poważnie ograniczają niedzielne handlo-
wanie, są Niemcy, Austria, Wielka Bry-
tania, Hiszpania, Szwajcaria, Włochy, Ho-
landia, Belgia, Ukraina, Norwegia. Handel
niedzielny to z reguły domena krajów pe-
ryferyjnych o gospodarce silnie uzależ-
nionej od zagranicznego kapitału czy sze-
rzej: byłych demoludów, czyli choćby Pol-
ski, Słowacji, Czech, Bułgarii. Ale są w tej
grupie także takie kraje jak Szwecja czy
Finlandia.

Trzeba jednak zaznaczyć, że także
u nas świeccy katolicy działają na rzecz
ograniczenia handlu w niedzielę. I by-
najmniej nie dlatego, że są „socjalistami”.
Chlubny przykład daje choćby Społeczny
Ruch Świętowania Niedzieli. W jego ra-
mach podkreśla się choćby to, że człowiek
nie jest istotą stworzoną do nieustannej

eksploatacji w imię czyjejś korzyści fi-
nansowej.

Polacy i tak pracują bardzo dużo, są
niejednokrotnie przemęczeni, fizycznie
i psychicznie. A to właśnie w sieciach
handlowych śrubowane są tzw. normy
tempa skanowania. Kasjerki muszą bardzo
się spieszyć z przeciągnięciem towarów
przez czytnik. Z reguły na zeskanowanie
produktu mają ok. 2 sekund.

Konsekwencje wolniejszej pracy mogą
być różne: od zwolnienia przez utratę
części zarobku po szykany (bo tak po
imieniu trzeba nazwać mniej wymowny,
zapożyczony z angielskiego termin „mob-
bing”).

Czy podczas „święcenia” galerii hand-
lowej w Gdyni abp Głódź wspomniał coś
na temat takich praktyk? Czy może nakazy
Ewangelii i „troska o wartości” w Polsce
dotyczą tylko spraw obyczajowych, ale
już nie traktowania ludzi jak trybików
w odczłowieczonej maszynie rynkowej?

Częstym kontrargumentem wobec
ustawowego zakazu pracy w niedzielę jest
to, że w jego wyniku firmy stracą dochody,
a ludzie pracę. Tyle że w Polsce sieci
handlowe wciąż zwiększają dochody, rów-
nocześnie zatrudniając coraz mniejszą
liczbę pracowników na coraz gorszych
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warunkach (coraz mniej etatów, coraz
więcej umów śmieciowych). Ludzie wy-
ciskani są jak cytryna, a gdy protestują,
słyszą jedynie, że może być jeszcze gorzej. 

Dokąd to doprowadzi nasze społe-
czeństwo? A przecież zakaz handlu w świę-
ta państwowe i religijne nie spowodował
kryzysu w branży handlowej! Z kolei przy-
kład krajów zachodnich, gdzie obowiązuje
zakaz handlu w niedzielę, pokazuje, że
„ruch zakupów” rozkłada się tam po prostu
na inne dni tygodnia, a zyski również nie
maleją.

W znacznej mierze to polska oby-
czajowość konsumpcyjna decyduje o tym,

jak wygląda naszkicowana tu sprawa.
W gruncie rzeczy żyjemy w bardzo egois-
tycznym świecie, gdzie sprawy innych lu-
dzi, którzy właśnie nas obsługują, kom-
pletnie się nie liczą. Dla części katolików
to także nie jest żaden problem – nawet
jeśli sarkają na otaczający nas świat,
w wielu sprawach są do niego świetnie
przystosowani.

Na szczęście działalność takich or-
ganizacji jak wspomniany wyżej Społeczny
Ruch Świętowania Niedzieli pokazuje, że
wciąż istnieje w Kościele w Polsce myśl
społeczna ambitniejsza niż „święcenie”
sieci handlowych.
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Rysowanie analogii to jedna z najtrud-
niejszych, a zarazem najbardziej ekscy-
tujących metod opisywania rzeczywistości.
Im większy kaliber porównywanych przy-
padków, tym lepsza intelektualna roz-
rywka.

Dobrze rozumiem więc pokusę, której
poddał się Michał Kuź, pisząc artykuł
„Polska może być tygrysem!” opubliko-
wany niedawno na łamach „Nowej Kon-
federacji”. Posiłkując się koncepcją ame-
rykańskich badaczy, stawia on tezę, że

PioTr woyke

Redaktor „Nowej Konfederacji”

Historie sukcesu Korei Południowej, Tajwanu czy Singapuru są niewątpli-
wie warte obserwacji, aczkolwiek trudno z nich wyciągnąć szczególnie
kształcące wnioski dla takiego kraju jak Polska.

Przyspieszmy, zamiast skakać

http://www.nowakonfederacja.pl
http://www.nowakonfederacja.pl
http://www.nowakonfederacja.pl/jak-polska-moze-zostac-tygrysem/


15

„Nowa Konfederacja” nr 4, 31 października–6 listopada 2013 www.nowakonfederacja.pl

wzorcem rozwojowym dla Rzeczypospo-
litej mogą być rozwinięte kraje Dalekiego
Wschodu, takie jak Korea Południowa,
Tajwan czy Singapur, popularnie zwane
„azjatyckimi tygrysami”.

Podobnie jak wyżej wymienieni nie-
gdyś, tak Polska znajduje się obecnie –
według autora – w głębokim kryzysie.
Ma on być jednak wielką szansą na dy-
namiczne odbicie się. Szanse na to miałoby
stworzyć – znów analogicznie do XX-
wiecznej sytuacji „tygrysów” – zwiększenie
poczucia zagrożenia wśród elit i brak
możliwości szybkiego wzbogacenia się
dzięki surowcom.

Dynamiczny rozwój państw azjatyc-
kich rozpala umysły polityków i badaczy
na całym świecie. Pamiętamy obietnice
Lecha Wałęsy o uczynieniu z Polski „dru-
giej Japonii”. Wizja nadwiślańskiej potęgi
technologicznej z takimi gigantami jak
Samsung czy LG musi poruszać wyob-
raźnię. Czemu więc nie spojrzeć na Daleki
Wschód w poszukiwaniu wzorców do sko-
ku rozwojowego? Niestety jest kilka po-
ważnych przeciwwskazań. Ktoś powie, że
do każdej analogii można zgłosić zastrze-
żenia. Niektóre porównania nie wytrzy-
mują jednak próby.

Wzory źle dobrane

Zacznijmy od głównego źródła inspi-
racji Kuzia, czyli trzech krajów azjatyckich,
które w drugiej połowie XX w. zaczęły się
gwałtownie rozwijać, dochodząc do wy-
sokiego stopnia innowacyjności. Historie
sukcesu Korei Południowej, Tajwanu czy
Singapuru są niewątpliwie warte obser-
wacji, aczkolwiek trudno z nich wyciągnąć
szczególnie kształcące wnioski dla takiego
kraju jak Polska. Z kilku powodów.

Po pierwsze, wszystkie rozpoczynały
ze znacznie niższego pułapu – były zruj-

nowane po wojnie i dopiero rodziła się
ich nowoczesna państwowość. Był to mo-
ment trudny, ale dawał relatywnie duże
pole manewru. I możliwość podejmowania
radykalnych kroków w polityce gospo-
darczej i społecznej. Szybki rozwój został
osiągnięty dzięki karności i wytężonej
pracy całych społeczeństw.

Po drugie, wszystkie te kraje były
strategicznymi pionkami na arenie mię-
dzynarodowej, zaś ich znaczenie zwięk-
szało się wraz z intensyfikacją zimnowo-
jennych zmagań. Stany Zjednoczone roz-
postarły nad nimi parasol ochronny i nie
był on wcale słaby. W razie poważnych
problemów Amerykanie byli gotowi za-
angażować się militarnie, co udowodnili
już względnie wcześnie, podczas wojny
w Korei.

Po trzecie, państwa te oprócz zwią-
zania swoich interesów z Waszyngtonem
rozwijały się w znacznie mniej uregulo-
wanym otoczeniu międzynarodowym.
Otaczający je sąsiedzi często egzystowali

Niedocenianym i niezbyt

głęboko studiowanym

w Polsce przykładem są

państwa skandynawskie.
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na równie niskim poziomie, zaś w regionie
nie było organizacji choć trochę porów-
nywalnej wpływem na swoich członków
do Unii Europejskiej.

Po czwarte, strategiczne znaczenie
w zimnowojennej grze i szersze pole ma-
newru przy wyborze drogi rozwoju złożyły
się na jeszcze jeden zasadniczy czynnik –
wszystkie trzy państwa przez kilkadziesiąt
lat nie były demokratyczne. Problemy oli-
garchizacji czy niejasnej pozycji służb
specjalnych, które w różnym stopniu do-
tykają nasz region, są niewielkie w po-
równaniu z niegdysiejszym zdominowa-
niem „tygrysów” przez wojskowych, duże
przedsiębiorstwa lub rządzącego twardą
ręką lidera.

Na północ patrz!

Zastanawiające jest, z jaką łatwością przy-
chodzi Kuziowi klasyfikowanie Polski jako
kraju podobnego do wspomnianych ze
względu na ubóstwo surowcowe. Należy
ze sceptycyzmem traktować entuzjazm,
który zaserwowali nam politycy i dzien-
nikarze wieszczący drugi, łupkowy Kuwejt
nad Wisłą. Nadal nie można jednak prze-
kreślać wykorzystania polskich złóż. Samo
uzyskanie niezależności gazowej może
poprawić pozycję Rzeczypospolitej, nie
mówiąc już o ewentualnym rozkręceniu
sprzedaży innym.

Być może należy więc spoglądać nie
tylko na Wschód, lecz także, z zachowa-
niem proporcji, na takie kraje jak Nor-
wegia? Jako demokratyczne państwo,
mniej pewne zewnętrznej protekcji mili-
tarnej i niegdyś po prostu słabe, może
ona być nam znacznie bliższa ze swoimi
doświadczeniami. To temat na osobny
artykuł, niemniej warto zaznaczyć, że nie-
docenianym i niezbyt głęboko studiowa-
nym w Polsce przykładem są państwa

skandynawskie. Najczęściej myślimy o nich
w kontekście rozwiniętego państwa opie-
kuńczego czy wysokiej skali opodatko-
wania, zapominając o wyrafinowanej dy-
plomacji, inwestycjach w edukację i wy-
tworzeniu wysokiej jakości kultur strate-
gicznych. Szczególnie to ostatnie jest
moim zdaniem inspirujące, biorąc pod
uwagę podobne problemy z kolejnymi in-
karnacjami rosyjskiego imperium.

Nie liczmy na Putina

Kuź zagalopował się, mówiąc o tym, że
polskie elity nie czują zagrożenia i zdają
się ze zbytnią pewnością patrzeć na Pakt
Północnoatlantycki i Unię Europejską.
Tak, jakby uwierzył w oficjalne, uspoka-
jające deklaracje polskich urzędników
w tej kwestii. Tymczasem ich zachowanie
jest zrozumiałe, bo jaki mamy interes
w publicznym kontemplowaniu słabnącej
roli NATO?

Więcej pewności analitycznej daje
interpretowanie czynów i tutaj widać
drobny powód do optymizmu. Zapowiedź
modernizacji armii, która w przeciągu
najbliższej dekady ma być doinwestowana
sumą 140 mld zł, daje pewien dowód na
to, że polska klasa polityczna dostrzega
zagrożenia. Rzekłbym wręcz, że reaguje
na nie w tym przypadku z niespodziewaną
dynamiką.

Kolejny błąd popełnia Kuź, pisząc,
że jeżeli chodzi o zwiększenie poczucia
zagrożenia elit (skłaniające wedle przy-
wołanej przez autora koncepcji do wzmo-
żenia wysiłków propaństwowych), „mo-
żemy liczyć na nieocenioną pomoc” Wła-
dimira Putina. Co prawda, nie jest to po-
lityk znany ze szczególnej troski o los Po-
laków, ale trudno też wskazać w jego rzą-
dach jakąkolwiek twardo trzymaną linię
w stosunkach z państwami Zachodu.
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Kreml doskonale zdaje sobie sprawę
z tego, że najgorsze, co mógłby zrobić, to
jednoczyć polskie elity względem siebie.
Modeluje więc stosunki z nami w zależ-
ności od swoich potrzeb. Czasem odważa
się na ciepłe gesty, aby po chwili pomachać
palcem.

Nie jesteśmy w tym przypadku spe-
cjalni. Takie same doświadczenia mają
Węgrzy, a ostatnio lekcję dyplomacji w ro-
syjskim stylu dostaje Holandia. Historia
relacji Federacji Rosyjskiej i państw Unii
Europejskiej to sinusoida z wysoką am-
plitudą – podgrzewanie i schładzanie sto-
sunków na przemian. Nie możemy więc
liczyć na prezydenta Putina w żadnej
kwestii, a już na pewno nie powinniśmy
czynić jakichkolwiek tego typu założeń
przy tworzeniu własnej strategii rozwoju.
Ogólnie, myśląc o swojej przyszłości, nie
powinniśmy zakładać wielu pewników
w zachowaniu innych państw.

Porzucić mrzonki

Widzimy więc w „Polska może być tygry-
sem!” dużo fatalizmu (wszechobecny kry-
zys), który szybko przeradza się w nie-
uzasadniony optymizm, tak doskonale
wyrażony w zdaniu: „Należy się więc spo-
dziewać, że już wkrótce większość uczest-
ników polskiego życia publicznego stanie
się bardziej patriotyczna i geopolitycznie
zorientowana na mniejszy region środ-
kowoeuropejski”. Taka sytuacja jest trudna
do przeanalizowania ze względu na swoją

skalę. Upraszczając jednak, od razu na-
suwa się pytanie: czemu nieudolne elity
tego słabego, pogrążonego w ruinie kraju
nie miałyby uczynić czegoś odwrotnego
i np. spróbować się wepchnąć w ramiona
Niemiec?

Poszukiwanie szans modernizacyjnego
skoku jest naturalne dla państw, którym
nie udało się załapać do światowego cen-
trum, w jakim żyją najbogatsi, najsilniejsi
i najbardziej innowacyjni. Rzadko przy
tym pojawia się otrzeźwiająca konstatacja,
że „tygrysie skoki” są niezwykle rzadkie
i zdarzają się w unikalnych warunkach, co
więcej, prawie nigdy o własnych siłach.
Idea przełomu, który czyha tuż za rogiem
w sytuacjach kryzysowych, nie jest sama
w sobie zła, choć nadużywana. Jak u eu-
rofederalistów, którzy antidotum na wszyst-
kie problemy współczesnej Europy widzą
w odgórnym zacieśnianiu integracji.

To mrzonka. Podobnie jak przeświad-
czenie, że Polska znajduje się w obecnie
w podobnym momencie do Korei Połu-
dniowej po II wojnie światowej. Tylko
dziejowa zawierucha mogłaby uczynić to
porównanie uczciwym i pozwolić budować
Rzeczpospolitą zupełnie na nowo. To nie
ten poziom zgnębienia. Trapią nas inne
problemy, znacznie bardziej skompliko-
wane.

Skoro błędna jest diagnoza, nietra-
fiona jest również recepta. Zastanawiając
się, jak przejść do wyższej ligi, nie zasta-
nawiajmy się nad skokiem. Pomyślmy,
jak skutecznie przyspieszyć.
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Jak doszło do kryzysu euro? Kto po-
nosi winę za obecną sytuację: rządy,
politycy, bankierzy?

U podłoża obecnego kryzysu euro leżą
dwie rzeczy: po pierwsze, euro jest cał-
kowicie poronionym projektem, który –
niezależnie od kryzysu zadłużenia, jaki
ogarnął państwa i banki w Europie – oka-
zał się już po 10 latach niemożliwy do
zrealizowania. Wskutek wprowadzenia
euro poziom konkurencyjności należących
do strefy krajów zamiast się zbiec, rady-
kalnie się rozbiegł. Nastąpiło więc do-
kładne przeciwieństwo tego, co przewi-
dywała Komisja Europejska. Koniunktu-
ralny słomiany zapał, którego byliśmy
świadkiem w Grecji, Portugalii, Hiszpanii
oraz Irlandii, wynikał w gruncie rzeczy
ze wzmożonych wydatków państwa bądź
programów koniunkturalnych w sektorze
budowlanym. Czyli produkcji całkowicie
pomijającej rzeczywisty rynek. Ten efekt
został jeszcze wzmocniony przez nie-
okiełznany finansowy kapitalizm.

Co pan przez to ostatnie rozumie?

Chodzi mi przede wszystkim o zachowanie
banków, szczególnie inwestycyjnych, które
całkowicie zarzuciły swą klasyczną funkcję,
czyli zbieranie oszczędności, by je wypo-
życzać w postaci kredytów. Zamiast tego
uprawiały za pomocą pieniędzy banków
centralnych handel papierami wartościo-
wymi. Realizując na tej czysto wirtualnej
działalności ogromne zyski, w przeciw-
ieństwie do społeczeństwa, które nie miało
z tego absolutnie nic. Relacja sił między
bankami radykalnie się zmieniła: na czystej
działalności kredytowej nie można osiąg-
nąć dziś rentowności kapitału własnego.
Można to osiągnąć wyłącznie w dziedzinie
handlu papierami wartościowymi. Jednak
model banków inwestycyjnych jest dla
gospodarki, przede wszystkim sektora
produkcyjnego, całkowicie bezużyteczny.
Ten problem, podobnie jak problem zgody
banków na finansowanie budżetów pań-
stw, pozostaje nierozwiązany. Zamiast
tego wpompowano miliardy w banki, któ-

markus c. kerBer

niemiecki prawnik i ekonomista,
szef think tanku EUROPOLIS

Takim krajom jak Francja chodzi o to, by wpędzić Berlin w ślepy zaułek
i doprowadzić do sytuacji, w której Niemcy albo uratują wszystkich i siebie
równocześnie, albo nikogo – i zginą razem z resztą bankrutów.

Ten system upadnie

z prof. markusem c. kerberem 
rozmawia aleksandra rybińska



rych zachowanie doprowadziło do obec-
nego kryzysu.

Czyli powinno się było pozwolić za-
dłużonym bankom inwestycyjnym
zbankrutować?

Proszę mi wierzyć, świat bez Goldman
Sachs byłby lepszy, bardziej sprawiedliwy
i przede wszystkim bardziej wolny. I tu
dochodzimy do kwestii polityków. Okazali
się zbyt miękcy, zbyt słabi, by sięgnąć po
radykalne, ale potrzebne rozwiązania.
Szczególnie władze USA, całkowicie za-
leżne, bo finansowane przez Wall Street,
wykazały się tu dużym tchórzostwem.
Więc dalej finansujemy struktury, które
wciąż uprawiają to samo ryzyko. Sygnał
wysłany bankom jest prosty: jeśli staniecie
się wystarczająco duże i szkodliwe, to was
uratujemy, za pieniądze podatników.

W przypadku Hiszpanii chodzi nie
tyle o banki inwestycyjne, ile o banki,
które wpakowały się w rynek nierucho-
mości za pomocą niekompetentnych i cza-
sami skorumpowanych lokalnych polity-
ków i finansowały budowę stadionów,
dla których nie ma widzów, i autostrad,
po których nikt nie jeździ. W nagrodę

dostały pakiet ratunkowy w wysokości
100 mld euro.

Ostatnie obniżenie podstawowych
stóp procentowych to w tych okoliczno-
ściach tak, jakby straż pożarna dolewała
benzyny do ognia. Kiedyś ta cała zabawa
się skończy, szczególnie ze względu na
inflację. Po drugiej stronie barykady znaj-
dują się bowiem kasy oszczędnościowe,
które wciąż uprawiają klasyczną banko-
wość. I żyją z oprocentowania. Jeśli pod-
stawowa stopa procentowa EBC wynosi
tylko 1 proc., to zyski tych prawdziwych
banków są minimalne. A więc zabijamy
ostatnie banki, które udzielają firmom
kredytów.

Europejski Bank Centralny zwiększa
ryzyko w systemie, obniżając stopy pro-
centowe i akceptując zabezpieczenia, któ-
rych niemiecki bank centralny by nigdy
nie zaakceptował. Mówiąc bardziej obra-
zowo: greckie banki składają w EBC papier
toaletowy i otrzymują w zamian realne
pieniądze (nie patrzy się już na wiary-
godność kredytową), a potem używają
tych pieniędzy do finansowania greckiego
budżetu. Bądź inwestują je w handel pa-
pierami wartościowymi.

Lekarstwo, które Bruksela proponuje
na tę chorobę, to unia bankowa, czyli
wspólny nadzór nad bankami w strefie
euro, z ewentualnym wspólnym dla
krajów UE funduszem zadłużeniowym.
Wydaje się, że Niemcy popierają ten
pomysł. W unii bankowej EBC przy-
pada centralna rola. To dobra droga
czy unia bankowa tylko pogorszy stan
pacjenta?

Jednolita regulacja bankowa to oczywiście
dobra rzecz, która, mam nadzieję, będzie
też jednolicie stosowana. Tu chyba wszyscy
się zgadzamy. Komisja Europejska ma
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jednak inne powody, by forsować ten po-
mysł. Chodzi o to, by umożliwić bezpo-
średnie dokapitalizowanie banków przez
Europejski Mechanizm Stabilizacyjny
(ESM). Na szczycie UE we wrześniu ubieg-
łego roku uzgodniono, że zostanie zasto-
sowany art. 15 traktatu ES, by w radzie
gubernatorów EBC stworzyć nowe instru-
menty, które pozwolą na bezpośrednie do-
kapitalizowanie banków. Nie musimy już
dawać pieniędzy państwom, aby one potem
dawały je bankom pod różnymi warun-
kami, tylko możemy je bezpośrednio dać
bankom, pomijając poziom państwowy.
To stanowi oczywiście swoiste zaproszenie
dla banków, by zwiększyły ryzyko. W koń-
cu pieniądze w ESM pochodzą od podat-
ników. Więc podatnicy to ryzyko pokryją.

Poza tym projekt unii bankowej za-
wiera także pomysł stworzenia wspólnej
gwarancji depozytów w strefie euro. Te
gwarancje także pokrywa podatnik. Czyli
pani i ja. Obecnie każdy kraj, ale także
każdy rodzaj banków ma własne gwaran-
cje. Na ogół depozyty bankowe są gwa-
rantowane do 100 tys. euro. W momencie
gdy wszyscy mają takie same gwarancje
depozytów, nie ma się co zastanawiać,
w którym banku zdeponować środki. Zdej-
muje się odpowiedzialność z oszczędza-
jącego. Bank zamienia się w gwarantowany
przez państwo depozyt pieniędzy. Wszyst-
ko jedno, co się stanie, zawsze otrzyma
się tę samą sumę pieniędzy. To równo-
znaczne z sięgnięciem do kieszeni miesz-
kańców północnej Europy, bowiem przy-
kład Cypru pokazał, że depozyty w bankach
krajów południa Europy są o wiele mniej
bezpieczne. Ale od teraz wszyscy będziemy
je gwarantować, wszyscy, czyli przede
wszystkim Niemcy.

Do tego dochodzi problem konfliktu
ról w EBC, który z jednej strony uprawia
politykę pieniężną i fiskalną, kupując ob-

ligacje, tworząc ryzyko i godząc się na
najniższe zabezpieczenia, a z drugiej strony
ma sprawować nadzór nad bankami. Czyli
z jednej strony ogranicza przepisy prze-
ciwpożarowe, a z drugiej bawi się w straż
pożarną. Tak się nie da. System, który
jest do tego stopnia niestabilny i obciążony
ryzykiem, musi się załamać.

Francuzi proponują, by EBC wydawał
euroobligacje. Zdaniem Paryża to osta-
tecznie rozwiąże kryzys zadłużeniowy
w strefie euro. To niesie ze sobą jednak
ryzyko inflacji. A Niemcy niczego tak
się nie boją jak inflacji. Czy Berlin
ugnie się, by ratować euro?

Francja, Włochy, wszystkie kraje południa
Europy chcą euroobligacji, bo chcą mieć
ryzyko kredytowe Niemiec, cenę emisyjną
Niemiec i poziom zabezpieczeń, który
mają Niemcy. I rozumie się samo przez
się, że ryzyko tej całej zabawy poniosą
Niemcy. W konsekwencji grozić im będzie
obniżenie ratingu. I wtedy kto będzie to
wszystko finansował? Wyliczyłem, że jeśli
Niemcy będą kontynuowały obecną poli-
tykę i zarówno Włochy jak i Francja będą
wymagały pomocy z funduszu ESM, to
może to kosztować niemieckich podatni-
ków nawet 1,8 bln euro. Oczywiście ESM
został tak skonstruowany, by powiększać
się w nieskończoność, można wyjąc z niego
fundusze, by stworzyć podfundusze, które
pożyczą kolejne pieniądze na rynkach.
Nie ma limitów. ESM to fundusz hedgin-
gowy z państwową gwarancją. I to wszyst-
ko poza kontrolą parlamentów narodo-
wych. Takim krajom jak Francja chodzi
o to, by wpędzić Niemcy w ślepy zaułek
i doprowadzić do sytuacji, w której Niemcy
albo uratują wszystkich i siebie równo-
cześnie, albo nikogo i zginą razem z resztą
bankrutów.
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Z drugiej strony mamy jednak surową
politykę oszczędnościową, narzuconą
zadłużonym krajom strefy euro właśnie
przez Niemcy. Grecja od pięciu lat
znajduje się dzięki temu w permanen-
tnej recesji i wciąż musi prosić o pomoc
finansową. I tu wracamy do papieru
toaletowego, za który greckie banki
otrzymują realny pieniądz od EBC.
Czy to nie jest sprzeczne?

To jest pozbawione logiki. Faktem jest
jednak, że kanclerz Angela Merkel była
przekonana na początku, że by rozwiązać
kryzys zadłużeniowy, wystarczają oszczęd-
ności budżetowe i niewielka pomoc od
EBC. Kraje południa Europy chcą jednak
czegoś zupełnie innego: troszkę oszczędzać,
ale nie za dużo, a EBC uruchomi drukarkę
pieniędzy i wszystko będzie dobrze. Na-
stąpi wielki transfer środków z północy
na południe. I ten proces jest już w toku.
To największa niesprawiedliwość spo-
łeczna od chwili zakończenia II wojny
światowej.

Jednak nie tak dawno MFW przyznał,
że prognozując wynik tejże polityki
oszczędnościowej, źle obliczył mnoż-
niki fiskalne, i że recesja wywołana
poprzez surowe cięcia budżetowe
w Grecji, Hiszpanii etc. jest o wiele
głębsza, niż się spodziewał. To widać
zresztą gołym okiem. Czy polityka cięć
nie jest więc błędna, bo powoduje, że
w zadłużonych krajach spadają wpływy
do budżetu, przy malejących wydat-
kach? W dobie kryzysu, gdy spadają

popyt oraz prywatne inwestycje, pań-
stwo musi wypełnić powstałą lukę, by
gospodarka nie stoczyła się na dno…

MFW jest zdominowany przez Fran-
cuzów, a Francja to kraj, w którym udział
sektora państwowego w PKB jest wyższy
niż w pozostałych krajach UE. Stąd łatwo
wytłumaczyć niechęć głównych ekono-
mistów MFW do rygoru budżetowego.
Grecja ma zupełnie inny problem. Można
zwiększyć wpływy do budżetu poprzez
zniesienie przywilejów podatkowych i pod-
wyżkę podatków. Ale Grecy tego z różnych
powodów nie chcą. Więc tną po kosztach,
zwalniając ludzi, obcinając emerytury. To
oczywiście prowadzi do eksplozywnej sy-
tuacji socjalnej. Ja nigdy nie rozumiałem
radykalności programów oszczędnościo-
wych w Grecji i ich nigdy nie popierałem.
Zamiast tego Ateny powinny opuścić strefę
euro. W ogóle uważam, że zadłużone kraje
południa powinny wybierać: albo rezyg-
nację ze wspólnej waluty wraz z utratą
solidarności pozostałych krajów i finan-
sowania przez EBC, albo radykalne re-
formy. Programy oszczędnościowe i tak
już zostały złagodzone, Hiszpania otrzy-
mała więcej czasu na wdrożenie refom.
Wydatki ciąć trzeba, pytanie tylko, czy
w ciągu roku, czy 10 lat. Problemem nie
są same reformy, ale politycy, którzy chcą
wygrywać wybory. A wyborów nie wy-
grywa się, bo przeprowadziło się bolesne
cięcia. O to w tym wszystkim chodzi i o nic
innego. Politycy chcą wysiedzieć kryzys
i liczą na to, że Niemcy za wszystko za-
płacą.

21

„Nowa Konfederacja” nr 4, 31 października–6 listopada 2013 www.nowakonfederacja.pl

aleksaNdra ryBińska

Redaktor „Nowej Konfederacji”



Wesprzyj nas

Dzięki Darczyńcom „Nowa Konfederacja” powstała i działa. Dzięki Darczyńcom
będzie mogła nadal istnieć i rozwijać się.

Dlatego prosimy o wsparcie! Każda złotówka, jeśli ma charakter stałego zle-
cenia przelewu, ma dla nas istotne znaczenie.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy wydawcy „Nowej Konfede-
racji”, Fundacji Nowa Rzeczpospolita:

09 1560 0013 2376 9529 1000 0001 (Getin Bank)

W tytule przelewu prosimy wpisać: „darowizna na cele statutowe”.

Dlaczego warto nas wspierać?

Rynek w obecnej postaci nie sprzyja poważnej debacie o państwie i po-
lityce. Dowodem są wszechobecne i pogłębiające się procesy tabloidyzacji
i upartyjnienia mediów opiniotwórczych. Z drugiej strony, zaawansowana
wiedza o polityce jest coraz częściej dostępna jedynie dla nielicznych i za
coraz większymi opłatami. W Polsce dochodzi do tego problem finansowania
wielu ośrodków opiniotwórczych zza granicy i głęboki kryzys mediów (z nazwy)
publicznych.

Jeśli ten trend ma się odwrócić, potrzebny jest alternatywny, obywatelski
model finansowania mediów. Dobrowolny, stały mecenat wystarczająco
dużej liczby Polaków umożliwi nam stworzenie prężnego ośrodka intelektual-
nego. Niezależnego zarówno od partii, od wielkiego kapitału, od gustów ma-
sowej publiczności, jak i od zagranicznych ośrodków. I dostarczenie darmowej,
zaawansowanej wiedzy o polityce zainteresowanym nią obywatelom.

„Nowa Konfederacja” to (na gruncie polskim) projekt pionierski także
pod względem sposobu finansowania. Działamy bowiem właśnie dzięki me-
cenatowi obywatelskiemu.

Każde stałe zlecenie przelewu jest ważne! Dołącz do grona naszych
Darczyńców i wspieraj media naprawdę publiczne!

22

„Nowa Konfederacja” nr 4, 31 października–6 listopada 2013 www.nowakonfederacja.pl



O nas

„Nowa Konfederacja” to pierwszy w Polsce internetowy tygodnik idei.
Koncentrujemy się na tematyce politycznej o znaczeniu strategicznym. „NK”
to medium misyjne, tworzone przez obywateli – dla obywateli. Jako pierwsi
w Polsce działamy profesjonalnie wyłącznie dzięki wsparciu Darczyńców.

Stawiamy sobie trzy cele główne.

Po pierwsze, chcemy tworzyć miejsce poważnej debaty
o państwie i polityce.
Dziś takiego miejsca w Polsce brakuje. Wskutek postępujących procesów

tabloidyzacji oraz uzależnienia mediów opiniotwórczych od partii i wielkiego
kapitału, brak ten staje się coraz bardziej dotkliwy.

Stąd, w środowisku skupionym dawniej wokół kwartalnika „Rzeczy
Wspólne” – poszerzonym po rozstaniu z Fundacją Republikańską w kwietniu
2013 o nowe osoby – powstał pomysł stworzenia internetowego tygodnika
idei. Niekomercyjnego i niezależnego medium, wskrzeszającego formułę
głębokiej publicystyki. Mającego dostarczać zaawansowanej wiedzy o polityce
w przystępnej formie.

Nasz drugi cel to pełnienie roli pośrednika
między światem ekspercko-akademickim a medialnym.
Współczesna Polska jest intelektualną półpustynią: dominacja tematów

trzeciorzędnych sprawia, że o sprawach istotnych mówi się i dyskutuje rzadko,
a jeśli już, to zazwyczaj na niskim poziomie. Tym niemniej, w świecie akademickim
i eksperckim rodzą się niekiedy ważne diagnozy i idee. Media głównego
nurtu przeważnie je ignorują. „Nowa Konfederacja” – ma je przybliżać.

Cel trzeci to aktualizacja polskiej tradycji republikańskiej.
Republikanizm przyniósł swego czasu Polsce rozkwit pod każdym względem.

Uważamy, że jest wciąż najlepszym sposobem myślenia o polityce – i uprawiania
jej. Co więcej, w dobie kryzysu demokracji, jawi się jako zarazem remedium
i alternatywa dla liberalizmu. Jednak polska tradycja republikańska została
w dużym stopniu zapomniana. Dążymy do jej przypomnienia i dostosowania
do wymogów współczesności.

Dlaczego konfederacja? Bo to instytucja esencjonalna dla polskiej tradycji
republikańskiej – związek obywateli dążących razem do dobra wspólnego
w sytuacji, gdy inne instytucje zawodzą. W naszej historii konfederacje bywały
chwalebne (konfederacja warszawska 1573 r., sejmy skonfederowane jako
remedium na liberum veto), bywały też zgubne (Targowica). Niemniej, zawsze
były potężnym narzędziem obywatelskiego wpływu na politykę.

Dzisiejszy upadek debaty publicznej domaga się nowej konfederacji!
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