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Zestawmy ze sobą dwa przeciwstawne
zjawiska. Z jednej strony, żyjemy – jako
ludzie Zachodu – w liberalnym świecie.
Nasze państwa, prawa, rynki, uniwersytety,
media są zdominowane przez liberalną
kulturę, liberalne reguły, liberalny język.
Ideologia liberalna odniosła bezprece-
densowy historycznie sukces, osiągając
dominację w skali globalnej i narzucając
swoje tzw. minimum – a w istocie swoje
sedno – prawie wszystkim wpływowym
nurtom myślowym w krajach Zachodu.
Mówiąc o tamtejszych konserwatystach
czy socjalistach, przeważnie mieszamy
pojęcia, zapominając dodać, że są to co
najwyżej konserwatywni liberałowie lub
socjalliberałowie. 

Efektem światowej dominacji libe-
ralizmu powinien być rosnący zakres swo-
bód. W końcu wolność, od której słowo
„liberalizm” pochodzi, jest idée fixe tej
ideologii. Jednak – i tu dochodzimy do
drugiej strony medalu – od dłuższego
czasu dzieje się dokładnie odwrotnie. 

O krok od tyranii

Niby nikt nie rzuca swobodom oby-
watelskim i rządom prawa otwartego wy-
zwania. A jednak – trawi je stopniowa,
konsekwentna erozja. Pokazanie tego
w całej rozciągłości wymagałoby dłuższego
wywodu, pozostańmy więc przy kilku ko-
ronnych przykładach. 

Jeden z najwybitniejszych teoretyków
demokracji liberalnej Giovanni Sartori
pokazał najbardziej chyba dotkliwy pa-
radoks współczesnego liberalizmu. Otóż,
dążąc do najpełniejszej realizacji idei wol-
ności politycznej, liberałowie podkopali
jej fundament w postaci rządów prawa. 

Stało się tak – dowodzi autor „Teorii
demokracji” – poprzez ewolucyjne prze-
kształcenie się państw zachodnich w kie-
runku modelu władzy ustawodawcy.
W jego ramach praktyczną dowolność
w stanowieniu prawa mają konkretni lu-
dzie. To zaprzeczenie rządów prawa, gdzie
to stabilne i niepodważalne normy ogólne

Bartłomiej radziejewski
Redaktor naczelny „Nowej Konfederacji”

Kierowani błędną logiką swojej ideologii liberałowie dawno temu stracili
istotę wolności z pola widzenia. To dlatego tak rzadko ich dziś widzimy
jako protestujących lub przeciwdziałających ograniczaniu naszych swobód.

Liberałowie przeciwko wolności



regulują najważniejsze sprawy, a do po-
lityków należy poruszanie się w nakre-
ślonych przez owe reguły granicach.

W największym stopniu odpowiada
za to – mówi Sartori – pozytywizm praw-
ny. Jego istotą jest pogląd, że przepisy
nie potrzebują uzasadnienia wyższego
rzędu, uzasadniają się niejako same przez
się. Prowadzi to do sytuacji, w której
nawet kardynalne zasady liberalne, takie
jak wolność słowa, mogą zostać w każdej
chwili uchylone przez rządzących. Ponadto
powoduje „biegunkę legislacyjną”, czyli
gigantyczną nadprodukcję prawa niskiej
jakości i co chwila się zmieniającego –
znów odwrotnie niż w modelu rządów
prawa. 

Taki ustrój – konkluduje Sartori –
może zostać w dowolnym momencie prze-
kształcony w dyktaturę. Wystarczy, że
znajdzie się po temu wola polityczna.
W takich właśnie państwach żyją dziś lu-
dzie Zachodu.

Za teoretyczną możliwością podąża
praktyka. Poprzestańmy na głośnym nie-
dawno przykładzie amerykańskiego pro-
gramu PRISM. Z jednej strony, samo
ujawnienie faktu, że we współczesnej sto-
licy wolności rząd wdrożył narzędzia ma-
sowej i bezprawnej inwigilacji, pokazuje,

jak iluzoryczne stało się konstytucyjne
prawo do prywatności. Z drugiej strony,
zamiast miażdżącej reakcji liberalnych
mediów, organizacji pozarządowych i oby-
wateli, dyskusja o PRISM poszła w kie-
runku ważenia wolności i bezpieczeństwa
jako rzekomych alternatyw. Okazało się
też, że większość Amerykanów wybiera
to drugie. Zapominając o starej i mądrej
przestrodze jednego z ojców założycieli
USA Benjamina Franklina, że kto rezyg-
nuje z wolności dla bezpieczeństwa –
straci jedno i drugie.

Jak mogło do tego dojść? Odpowie-
dzieć można tylko w kategoriach filozofii
politycznej. Uważam, że za widoczną dziś
już wyraźnie, a podskórnie trwającą od
setek lat, erozję wolności odpowiada za-
właszczenie i wypaczenie tej idei przez li-
beralizm. 

Wolność nieliberalna

Wbrew dość potocznemu mniemaniu li-
berałowie nie tylko nie wymyślili wolności
politycznej, ale wręcz ich wkład był tu
stosunkowo niewielki. Prekursorski wy-
siłek należał do starożytnych Greków,
z ich ideałami: samoopanowania, a więc
poddania niższych części duszy władzy
rozumu, oraz wolności pozytywnej („do”
uczestnictwa w polityce) i zbiorowej
(wspólnota wolnych jako gwarant wolności
jednostki). 

Tak rozumianą wolność udoskonalili
następnie starożytni Rzymianie koncepcją
wolności poprzez prawo, ujętą przez Cy-
cerona słowami: „Praw niewolnikami jes-
teśmy, żebyśmy wolnymi być mogli”. Do
tego dodać trzeba republikański ustrój
mieszany, łączący i harmonizujący ele-
menty demokracji, arystokracji i monarchii
tak, aby możliwie najlepiej zabezpieczyć
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wolność poszczególnych warstw społecz-
nych. 

Grecko-rzymską tradycję wolnościo-
wą wzbogaciło następnie chrześcijaństwo,
dodając ideę godności ludzkiej (to na niej
osiemnaście wieków później Kant zbu-
dował nowożytną teorię praw człowieka),
która legła u podstaw koncepcji wolności
osobistej i uprawnionej sfery prywatnej. 

Idee te zostały potem na długo za-
pomniane lub zmarginalizowane. Wróciły
w średniowieczu, a rozkwitły wraz z re-
formacją i humanizmem. Z tej tradycji
czerpali pełnymi garściami m.in. budow-
niczy republikańskiej Polski XVI w. (przed
liberalizmem) i amerykańscy ojcowie za-
łożyciele (łączący republikanizm z libe-
ralizmem). Potomkowie tych ostatnich
roznieśli ideę wolności po świecie, ze
skutkami widocznymi do dziś.

Jaki był wkład liberalizmu w tę tra-
dycję? Co do istoty, dwojaki. Po pierwsze,
koncepcja wolności negatywnej, definio-
wanej też jako zasada nieingerencji lub
po prostu bezpieczeństwo – gwarancja
nietykalności ciała i mienia dla przestrze-
gających prawa ludzi. Po drugie, idea
„gwarancji konstytucyjnych”, a więc uzna-
nia wolności za prawa podstawowe i wpi-
sania ich do ustaw zasadniczych.

Tak naprawdę oba te elementy były
znane także w I Rzeczypospolitej (a więc
przed liberalizmem). Nieingerencję głosili
już Stanisław ze Skarbimierza i Paweł
Włodkowic (przełom XIV i XV w.), a potem
Andrzej Wolan i inni (XVI w.). Realizo-
wano ją nad Wisłą od XV w. poprzez
przepisy takie jak neminem captivabimus,
zakazujący aresztowania obywatela bez
wyroku sądu. Także polsko-litewski kon-
stytucjonalizm z pierwszą pisaną ustawą
zasadniczą świata w postaci Artykułów
henrykowskich (1573) wyprzedził tak li-
beralną teorię, jak i praktykę.

Burzenie fundamentów

Rzecz jednak nie w tym, kto był pierwszy,
ale w gruntownej rozbieżności w rozu-
mieniu wolności. Liberałowie skłonni byli
– z czasem coraz bardziej – redukować
ją do zasady nieingerencji. Skrajnym,
choć reprezentatywnym przykładem jest
tu bardzo wpływowy brytyjski myśliciel
Isaiah Berlin, wszelkie wezwania do wol-
ności pozytywnej traktujący i wyklinający
jako rzekomy wstęp do totalitaryzmu. 

Dla republikanów staropolskich (i nie
tylko), a więc wolnościowców nieliberal-
nych, takie ujęcie byłoby skrajnie okale-
czające i niebezpieczne. Jak bowiem kon-
strukcja opierająca się na pięciu filarach
(wolnościach: wewnętrznej, pozytywnej,
zbiorowej, poprzez prawo i negatywnej)
może się utrzymać po zburzeniu czterech
z nich? 

Liberałowie uwierzyli, że może. A po-
nieważ – w przeciwieństwie do republi-
kanów – osiągnęli bezprecedensowy suk-
ces i wpływy, skutki ich intelektualnych
błędów mają zasięg globalny. Spójrzmy
na najważniejsze cztery z nich.

Po pierwsze, liberalizm opiera się na
koncepcji człowieka, która jest nie do po-
godzenia z klasyczną antropologią. O ile
od demokracji doby starożytnej Grecji aż
po wczesnonowożytny republikanizm ro-
zumienie wolności opierało się na mocnym
Ja (co oznacza, że człowiek ma wyraźną,
poznawalną naturę i tożsamość), to libe-
ralizm zakłada Ja minimalne. Jednostka
ma wprawdzie w tym ujęciu pewną poz-
nawalną naturę i tożsamość, ale nie można
o niej zbyt wiele powiedzieć ponad to, że
potrafi reagować na bodźce i posługiwać
się rozumem instrumentalnym.

Punktem wyjścia liberalnej antropo-
logii jest teoria stanu natury, głównie
w wydaniu Hobbesa i Locke’a. Tkwi w niej

5

„Nowa Konfederacja” nr 8, 28 listopada–4 grudnia 2013 www.nowakonfederacja.pl



zasadniczy paradoks. Pomyślana była
pierwotnie jako eksperyment intelektualny
polegający na wyabstrahowaniu człowieka
z wszelkiej kultury, po to aby określić
jego istotę „oczyszczoną” z naleciałości
tradycji, religii itp., a następnie przeana-
lizować relacje, w jakie wchodzi z innymi
takimi jednostkami, i w ten sposób stwier-
dzić, które instytucje społeczne są racjo-
nalne, a które nie. Jednak w ten sposób
stworzono obraz ludzkiej natury całkowicie
oderwany od historii i kultury, orzekając
następnie na podstawie tej wizji na temat
zasadności zastanych urządzeń społecz-
nych.

Tak to liberałowie stworzyli oderwaną
od rzeczywistości koncepcję ludzkiej na-
tury, podczas gdy w rzeczywistości czło-
wiek od zawsze zanurzony był w konkrecie
dziejów i kultury. Konsekwencją jest fikcja
jednostki jako samoistnego indywiduum,
której Ja jest pierwotne w stosunku do
historii, wspólnoty, kultury. Ironicznym
i paradoksalnym przykładem tego my-
ślenia jest liberał wychowany w liberalnej
rodzinie, wykształcony w liberalnych szko-
łach i czytający liberalne gazety, a zarazem
utrzymujący, że jego światopogląd jest
wyłącznym efektem jego własnych, ra-
cjonalnych przemyśleń. 

Ta indywidualistyczna teoria czło-
wieka prowadzi do koncepcji społeczeń-

stwa jako dobrowolnego zrzeszenia jed-
nostek, gdzie wszelkie relacje społeczne
istnieją wyłącznie na mocy umów, zawią-
zywanych i rozwiązywanych wolnymi de-
cyzjami ludzi. W efekcie przynależność
do rodziny czy narodu staje się sprawą
arbitralnej, jednostkowej decyzji. 

To samo dzieje się z normami spo-
łecznymi: skoro człowiek jest wobec nich
pierwotny, to stają się one kwestią kon-
traktu; nie ma uniwersalnych i ponad-
czasowych zasad, tylko takie, na które
członkowie społeczeństwa się zgodzą, aby
ich obowiązywały. Prowadzi to liberalizm
do wewnętrznej sprzeczności – konwen-
cjonalizując wszelkie normy, konwencjo-
nalizuje także własne. W tej logice nie do
utrzymania staje się teza o przysługującej
człowiekowi z natury wolności czy o innych
przyrodzonych prawach człowieka. W ten
sposób wolność liberalna znosi samą siebie.

Destrukcja ładu moralnego

Drugą zasadniczą konsekwencją liberal-
nego wypaczenia wolności, związaną
z pierwszą, jest zniszczenie podstaw ładu
moralnego. Szkocki filozof Alasdair Ma-
cIntyre precyzyjnie wykazał, jak liberalizm
i oświecenie przejęły od reformacji fun-
damentalny błąd w dziedzinie filozofii
moralności. Polegał on na podważeniu
możliwości orzekania przez rozum o wszel-
kich zjawiskach nieweryfikowalnych em-
pirycznie, a więc przede wszystkim o na-
turze człowieka i świata. 

W związku z tym znikła możliwość
racjonalnego określenia celu ludzkiego
życia, a co za tym idzie, również zaleceń
etycznych do niego prowadzących. W ten
sposób rozbity został – będący podstawą
klasycznej moralności – schemat, w któ-
rym rozumna analiza ludzkiej natury była
punktem wyjścia do sformułowania celu
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życia i dalej wskazań niezbędnych do jego
urzeczywistnienia, realizujących się po-
przez cnoty. 

W efekcie zerwania z tą jedyną do-
stępną Zachodowi spójną filozofią mo-
ralności, sensowna etyka stała się nie-
możliwa. Oświeceniowe próby uzasad-
nienia moralności skazane były na nie-
powodzenie, przejmując w sposób nieu-
świadomiony elementy dawnej etyki
i wprzęgając je niespójnie do własnego
systemu pojęciowego. 

Dalekosiężne skutki tego katastro-
falnego błędu ujawniły się dopiero po
pewnym czasie, a są to: zniesienie możli-
wości uzgadniania sporów moralnych
i wypchnięcie moralności ze sfery pub-
licznej do prywatnej. W rezultacie debata
publiczna w całym świecie zachodnim
staje się stopniowo jałowym konfliktem
niezdolnych do porozumienia stron. 

Niemożność intelektualnego roz-
strzygnięcia sporów moralnych oznacza
okopanie się w swoich pozycjach i rosnącą
agresję, bo jedynym skutecznym narzę-
dziem wyjścia z pata staje się przemoc.
Widoczna coraz wyraźniej od kilkudzie-
sięciu lat brutalizacja debaty, z coraz
częstszymi przypadkami przemocy fizycz-
nej, to, zdaniem MacIntyre’a, dopiero
przedsmak „nowego barbarzyństwa, które
już nadchodzi”.

Dodajmy do tego spostrzeżenie Zdzi-
sława Krasnodębskiego: „Dylemat każdego
liberalizmu we wszystkich postaciach po-
lega na tym, że wolne życie obywateli
oparte jest na normatywnych zasobach,
których źródła są pre- lub nieliberalne.
I wydaje się, że liberalne zasady mogą
niszczyć preliberalne wartości konieczne
dla właściwego funkcjonowania życia spo-
łecznego”.

Owe „normatywne zasoby” sprowa-
dzić można – co do istoty – właśnie do

tradycyjnej moralności publicznej, dziś
zwanej „zaufaniem” lub „kapitałem spo-
łecznym”. Niszcząc ją, liberalizm rozbił
nie tylko ancien régime. Podciął też i nadal
podcina gałąź, na której sam siedzi. 

Liberalna inżynieria społeczna

Trzecia zasadnicza konsekwencja liberal-
nego zawłaszczenia i wypaczenia idei wol-
ności jest kwestią świadomej i intensywnej
inżynierii społecznej. O tyle to parado-
ksalne, że liberałowie zwykli odżegnywać
się od wszelkiej ingerencji w naturę czło-
wieka, twierdząc, iż jedynie ją wyzwalają. 

Hobbes, Locke i ich liczni następcy
w gruncie rzeczy podzielali klasyczny
ogląd duszy ludzkiej, gdy chodzi o jej
trójdzielność (rozum, utożsamiane nie-
kiedy z ambicją „pragnienie chwały”, i żą-
dze). W swej nienawiści do dziedzicznej
arystokracji uznali jednak „pragnienie
chwały” za główną przyczynę wojen i kon-
fliktów. 

Rozważania o stanie natury miały
służyć oczyszczeniu społeczeństwa z nie-
racjonalnych elementów tradycji, i za
jeden z tych elementów uznano dawną
szlachtę, która, nie wytwarzając bogactwa,
nie mieściła się w promowanym przez li-
beralizm typie „człowieka gospodarują-
cego”. Charakterystyczna dla tej ideologii
ekonomizacja myślenia, owa tyleż silna,
ile prymitywna skłonność do redukcji ca-
łokształtu życia do problematyki gospo-
darczej, nie pozwalała dostrzec w niepo-
mnażającej kapitału szlachcie żadnej war-
tości. 

Eliminacji „klasy próżniaczej” towa-
rzyszyła kreacja na nową arystokrację –
już nie cnoty i krwi, lecz pieniądza i kom-
petencji rynkowych – bogatego miesz-
czaństwa. Nie było ono li tylko głównym
zwolennikiem nowej ideologii. Jak stwier-
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dził arcyliberalny Francis Fukuyama,
„Burgeois był w pełni świadomym wy-
tworem myśli wczesnonowożytnej, pro-
duktem inżynierii społecznej, która dążyła
do zaprowadzenia pokoju społecznego
drogą zmian samej natury ludzkiej”.

Celem tego, największego chyba po
XX-wiecznych totalitaryzmach – i w prze-
ciwieństwie do nich skutecznego – zabiegu
inżynierii społecznej w dziejach była eli-
minacja lub marginalizacja „pragnienia
chwały” i zastąpienie go pożądaniem. Od-
tąd ludzie mieli się realizować już nie po-
przez dążenie do bycia uznanymi za rów-
nych lub lepszych od innych –lecz zaspo-
kajając żądze, zwłaszcza żądzę bogactwa.
Aby zneutralizować dumę i ambicję starej
arystokracji, nowe elity proponowały jej
często zamianę pozycji politycznej na gos-
podarczą, za uniwersalny wzór stawiając
zaś bogatych mieszczan. 

Nie do utrzymania jest zatem prze-
konanie, jakoby liberalna nowoczesność
była li tylko wyzwalaniem ludzkiej natury
z krępujących ją okowów tradycji. Bo była
ona również – jeśli nie przede wszystkim
– jej planowym i odgórnym przekształ-
caniem. Liberalizm chciał stworzyć i stwo-
rzył nowego człowieka – „gospodarują-
cego”, skupionego przede wszystkim na
bogaceniu się.

Czy jednak pozbawienie człowieka
trzeciej części duszy, na której skupiona
była od zarania cywilizacji zachodniej
duża część uwagi filozofów i innych twór-
ców ładu politycznego, mogło się odbyć
bez uszczerbku dla człowieczeństwa? Zda-
niem tak przenikliwych, choć za mało
słuchanych myślicieli jak Clive Staples
Lewis – nie. Bo to właśnie za sprawą
„pragnienia chwały”, odpowiadającego za
uczucia moralne, jednostka może być
ludzką w pełnym tego słowa znaczeniu.
Bo „ze swego intelektu jest tylko duchem,

a ze swej żądzy tylko zwierzęciem”. Bez
„pragnienia chwały” jest natomiast kaleką,
pozbawionym cnót „człowiekiem bez piersi”.

Pseudowolnościowa opresja

Finalny, zasadniczy skutek liberalnego
zawłaszczenia i zubożenia idei wolności
to zaprzeczenie jej pierwotnemu sensowi.
Od kompletnej koncepcji początku no-
wożytności – harmonijnie łączącej wolność
wewnętrzną, negatywną, pozytywną, po-
przez prawo i zbiorową, integrującej dzie-
dzictwo greckie, rzymskie i chrześcijańskie,
demokratyczne, republikańskie i konsty-
tucjonalne – poprzez liberalne dictum
rozpoczął się proces niekończącej się
emancypacji. Nie mogło być inaczej, zwa-
żywszy powyższą charakterystykę libera-
lizmu jako ideologii znoszącej mocną kon-
cepcję podmiotu, burzącą racjonalne pod-
stawy ładu moralnego i kastrującą czło-
wieka z trzeciej części duszy. 

Początkowo, w okresie dominacji kla-
sycznego liberalizmu, proces ów nie był
jeszcze wyraźnie widoczny; zarówno Locke,
jak i jego XVIII- i XIX-wieczni następcy
uznawali jeszcze potrzebę istnienia pew-
nych nieliberalnych wspólnot i wartości,
zdając sobie sprawę z ich niezbędności
dla długofalowego istnienia nowego ładu.
Były to jednak niezborne, skazane na nie-
powodzenie próby łączenia ognia z wodą.
Wewnętrzna logika liberalizmu sprawia
bowiem, że horyzont liberalizacji jest stale
przesuwany, obejmując, po zaspokojeniu
dotychczasowych dążeń, coraz to nowe
kategorie i podmioty. 

Dlatego to dzisiejszy, coraz wyraźniej
lewicujący liberalizm jest konsekwentnym
rozwinięciem – a nie wykolejeniem, jak
można niekiedy usłyszeć – myśli Hobbesa
i Locke’a. A wszelkie wezwania do „po-
wrotu do korzeni doktryny”, te tak często
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słyszane apele o renesans jej wersji kla-
sycznej, są tylko skazanymi na niepowo-
dzenie próbami cofania czasu.

Jak wygląda logika niekończącej się
emancypacji? Po wyzwoleniu jednostki
z opresji państwa przyszedł czas na eman-
cypację od tradycji: zwłaszcza religii i tra-
dycyjnej moralności. Kiedy i to, poprzez
sekularyzację przestrzeni publicznej i roz-
dział polityki od moralności, się powiodło,
problemem stał się prymat rozumu jako
idea zbyt hierarchiczna (bo będąca po-
chodną wertykalnej koncepcji duszy),
a przez to „autorytarna” i „opresywna”. 

W efekcie, z jednej strony, kojarzony
z prawicą neoliberalizm drugiej połowy
ubiegłego stulecia cechował się jeszcze
bardziej skrajnym ekonomizmem niż XIX-
wieczny leseferyzm – wolność została zre-
dukowana do wolności gospodarczej. 

Z drugiej strony, tzw. liberalizm po-
nowoczesny, pod który podłączali się
coraz bardziej od schyłku komunizmu
postmarksiści i Nowa Lewica, kładł nacisk
na niemożność jakichkolwiek zdecydo-
wanych rozstrzygnięć w kwestii sporów
moralnych, definicji dobra i sprawiedli-

wości. Gdy i prymat rozumu udało się
podważyć, przyszedł czas na ostateczny
demontaż klasycznie liberalnego Ja mi-
nimalnego, które okazało się teraz zbyt
nasycone metafizyką, a przez to – oczy-
wiście – „autorytarne”. Kolejnym postu-
latem emancypacyjnym stało się więc
ustanowienie Ja relacyjnego, wolnego od
„anachronicznej opresji” tradycyjnej, czyli
arbitralnej i opresyjnej kultury. 

Jak podsumował to Krasnodębski,
analizując postulat Williama E. Connol-
ly’ego: „Oznacza to wyzwolenie od stałego
Ja w ogóle, od stałej tożsamości ciała
i osobowości. Tylko wtedy powstanie
prawdziwie liberalne społeczeństwo, gdy
proces przekształcenia tożsamości i reguł
współżycia stanie się częścią procesu po-
litycznego. I tylko podmiot o zmiennej,
przygodnej, nieustannie na nowo kon-
struowanej tożsamości może być obywa-
telem pogłębionej demokracji”.

Uwalnianie od wolności 

Wnioski są oczywiste, przynajmniej dla
podmiotu niezniewolonego jeszcze przez
„emancypację” z „tyranii rozumu”. Po
pierwsze, liberalne wyzwalanie nie ma
końca. Demontaż kolejnych instytucji,
norm i wartości utożsamianych przez
„emancypatorów” z tradycyjną kulturą
będzie ponawiany aż, o ile ich wpływy
będą wciąż tak silne jak są, doprowadzi
do pełnego „powrotu” do stanu natury,
który tym sposobem po raz pierwszy do-
czeka się historycznej realizacji. 

W tym stanie życie ludzkie będzie
takie, jakim opisał je Hobbes: „Samotne,
biedne, brzydkie, zwierzęce i krótkie”,
a człowiek będzie „człowiekowi wilkiem”.
Kiedy chaos i dezintegracja będą już po-
wszechnie dojmujące, nieuchronnie do-
prowadzi to w następnym kroku do usta-
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nowienia despotycznej władzy, która jako
jedyna będzie w stanie przywrócić ele-
mentarny porządek.

Po drugie, pod powszechnym rozu-
mieniem pojęcia „wolność”, w miarę po-
stępów „emancypacji” jest coraz mniej
dawnego, kompletnego desygnatu. Idea
autonomii została wywrócona do góry
nogami i oznacza dziś odwrotność samo-
opanowania: wolność żądz od rozumu
i cnoty („wolność od pasa w dół”, jak to
się niekiedy określa). A co za tym idzie,
również pełną podatność niezdolnej do
kojarzenia faktów i operowania „autory-
tarnymi” zasadami logiki jednostki na
manipulacje. 

Wolność pozytywna staje się w tej
sytuacji fikcją, nawet jeśli formalnie wciąż
istnieje. Bo nieautonomiczny człowiek,
będący produktem liberalnej inżynierii
społecznej, nie jest zdolny do rozpoznania
swoich interesów, a więc i do sensownego
uczestnictwa w życiu publicznym oraz
politycznej kontestacji. 

Formalnie też jest ograniczana, bo
wciąż znajdują się nowe, rzekomo repres-
jonowane grupy, którym przyznawane są
rozmaite przywileje w wymiarze wolności
pozytywnej, co nieuchronnie zmniejsza
wagę uczestnictwa i kontestacji wszystkich
pozostałych. Wreszcie, ofiarą niekończą-
cego się „wyzwalania” pada także zasada
nieingerencji, ponieważ wyemancypowane
z rozumu i więzi obywatelskich zbioro-
wości nie są w stanie dostrzec łap pań-
stwa-Lewiatana sięgających po ich włas-
ność i swobody. 

A łapy te są coraz mocniejsze, w miarę
jak, wraz z postępem „emancypacji”, rośnie
liczba koniecznych dla „wyzwolenia” jed-
nostek i mniejszości działań, które tylko
za pomocą państwa można realizować.
To kolejny paradoks i samozaprzeczenie
liberalizmu: wychodząc od postulatu ogra-

niczenia państwa, finalnie doprowadza
do jego rozrostu.

Przesada? Niewątpliwie. Powyższe
rozumowanie jest jedynie teoretycznym
wyprowadzeniem konsekwencji z liberal-
nego pędu do niekończącej się emancy-
pacji. W praktyce zjawisko to napotyka
na opór i kontrtrendy, które nie miejsce
i nie czas tu opisywać. Niemniej ten eks-
peryment intelektualny pokazuje w przy-
bliżeniu, jak będzie wyglądać nieodległa
przyszłość, jeśli dążenie do niekończącej
się emancypacji nie zostanie zatrzymane.

Szukając alternatywy

Kierowani błędną logiką swojej ideologii
liberałowie dawno temu stracili istotę
wolności z pola widzenia. To dlatego czę-
ściej ich dziś widzimy jako „wyzwolicieli”
rozmaitych, rzekomo represjonowanych
mniejszości (najczęściej seksualnych), za-
mykających tematy poprzez narzucanie
debacie rygorów poprawności politycznej,
a w najlepszym razie jako wołaczy o swo-
bodę przedsiębiorczości, niż jako protes-
tujących lub przeciwdziałających inwigi-
lacji, rozrostowi państwa, czy apatii oby-
watelskiej. 

Kwestie kulturowe i instytucjonal-
no-państwowe, zwykle traktowane roz-
łącznie, wyraźnie się tu zbiegają. Jako
aspirująca do wyjaśnienia i ogarnięcia
wszystkich spraw ideologia, liberalizm od
początku dążył tak do przebudowy kultury,
jak i państwa, a każde z nich traktował
zarazem jako narzędzie do zmiany drugiego. 

Na obu polach zatriumfował, finalnie
osłabiając i państwo, i kulturę. Tymczasem
wolność potrzebuje zarówno sprawnego,
praworządnego państwa, jak i silnej wspól-
noty kulturowej.

Wolność więc potrzebuje dziś innych
niż liberałowie rzeczników i obrońców.
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Naturalnymi kandydatami są niektórzy
republikanie, ale też szerzej: wszyscy ci,
którzy rozumieją, że wolność nie może
się długofalowo obyć bez sprawnego pań-
stwa i silnej wspólnoty. Historycznie re-
publikanizm był bowiem jedynym nurtem
intelektualnym i politycznym, który przed
liberalizmem wyartykułował i wdrożył
kompletną – a zarazem wolną od liberal-
nych pułapek – koncepcję wolności. Już
w epoce liberalnej dominacji jako jedyny
ją wyraża.

Republikańska idea przewodnia jest
jednak na tyle skomplikowana, a zarazem
pojemna, że na wstępie wymaga jasnego
doprecyzowania. Jeśli współczesny re-
publikanizm nie ma być w swoim dążeniu
do wolności wzbudzaniem próżnych na-
dziei lub myleniem pojęć, musi być co

najmniej nieliberalny, lub wręcz – anty-
liberalny.
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W naszej kulturze, możemy ją nazwać
judeochrześcijańską lub zachodnią, przy-
wykliśmy traktować rozum i emocje jako
dwa różne światy. Patrzymy na nie jako
na siły przeciwstawne, rywalizujące ze
sobą.

Ów podział jest dziedzictwem kar-
tezjańskiego racjonalizmu, który zakładał,
że rozum cechuje się daleko posuniętą
autonomią. Co więcej, w wyrażeniu „Myślę,
więc jestem” nadaje się czynności myślenia
rangę najwyższą, konstytuującą ludzką
egzystencję. 

Uderzenie w fundamenty

Racjonalizm to pierwszy z trzech wielkich
filarów, na których opiera się liberalizm,
tak filozoficzny, jak i polityczny. Drugim
jego filarem jest założenie, iż człowiek
ma wolną wolę. Wywodzi się ono z ju-
deochrześcijańskiego dogmatu, głoszącego,
że człowiek posiada autonomię w wyborze
dobra lub zła. Pochodną tego założenia
jest indywidualizm. Skoro człowiek sam
odpowiada za swoje czyny, to ingerencja

w jego wybory może być traktowana jako
naruszanie zasady, że „chcącemu nie dzieje
się krzywda”. Trzeci filar liberalizmu to
utylitarystyczna wizja człowieka. Jednostka
racjonalnie dążąca do maksymalizacji ko-
rzyści i unikania strat stała się protoplastą
„człowieka gospodarującego” (homo oe-
conomicus). To dla niego skrojono ideo-
logię liberalizmu. W niniejszym tekście
chciałbym pokazać, że zgodnie z aktua-
lnymi ustaleniami nauki współczesnej
homo oeconomicus nie istnieje. 

W 2008 r. ks. prof. Michał Heller,
kosmolog zajmujący się problemami relacji
między religią chrześcijańską a nauką
współczesną, w udzielonym „Tygodnikowi
Powszechnemu” wywiadzie stwierdził: 

„W tej chwili następuje ogromny
postęp w dziedzinie określanej po angiel-
sku neuroscience, zajmującej się funk-
cjonowaniem mózgu, procesem tworzenia
się obrazów, istotą świadomości, możli-
wością sztucznej inteligencji, problemem
relacji umysłu do mózgu (mind-body pro-
blem). Przepowiadam, że jeśli była sprawa
Galileusza, jest sprawa Darwina, to prędzej

maciej GUrtowski
stały współpracownik „Nowej Konfederacji”,
socjolog

Liberalizm opiera się na błędnych założeniach na temat natury ludzkiej.
Zgodnie z aktualnymi ustaleniami nauki współczesnej promowany przez
tę ideologię „człowiek gospodarujący” – nie istnieje.

Upadek liberalnej wizji człowieka



czy później będzie sprawa neuroscience.
Jeśli Kościół się do niej nie przygotuje,
czeka nas kryzys jeszcze większy niż za
czasów Galileusza”.

Co tak bardzo zaniepokoiło uczonego
teologa? Ustalenia neuronauki poznawczej
czy kognitywistyki (przystępny ich przegląd
oferuje prof. Włodzisław Duch) – poczy-
nione w trybie eksperymentalnym, nie
spekulacyjnym – podważają niektóre
z najważniejszych dla kultury liberalnej
przekonań na temat natury człowieka. 

Determinizm neuronalny

Prof. Andrzej Zybertowicz, parafrazując
poglądy Ernesta Gellnera, napisał kiedyś,
że nawet jeśli przyjmiemy, iż możemy
sobie myśleć, co chcemy, to nie możemy
sobie myśleć czym chcemy. Powyższe zda-
nie, choć nawiązuje do założeń struktu-
ralizmu, trafnie i lapidarnie oddaje ideę
determinizmu neuronalnego. Głosi ona,
że nieredukowalną płaszczyzną określającą
możliwości społeczne i poznawcze czło-
wieka są jego ciało i mózg. Nie potrafimy
myśleć inaczej niż znanymi nam pojęciami
czy obrazami. 

Ale koncepcja determinizmu neuro-
nalnego zawiera jeszcze jeden niepokojący
wymiar. Bez względu na nasz charakter,
nasze pochodzenie, wychowanie i wyzna-
wane wartości, jeżeli uszkodzi się (np.
chirurgicznie lub farmakologicznie) okre-
ślony obszar naszego mózgu, staniemy
się bezdusznymi psychopatami. Przeciwny
skutek miały otoczone złą sławą zabiegi
lobotomii i leukotomii. Osoby cierpiące
na zaburzenia psychosomatyczne faktycz-
nie stawały się po nich zauważalnie mniej
impulsywne. Wniosek? Zbawienie, w sen-
sie eschatologicznym, przestaje mieć status
indywidualnej decyzji.

António Damásio poświęcił swoje ży-
cie naukowe badaniu pacjentów cierpią-
cych na nabyte uszkodzenia określonych
obszarów mózgu. Badał, jak w następstwie
wypadku lub nowotworu mózgu zmieniały
się zachowanie i samopoczucie pacjentów.
Ustalił, że upośledzenia w obrębie tzw.
płata czołowego diametralnie zmieniają
dotychczas normalnie żyjących ludzi w jed-
nostki niezdolne do funkcjonowania w spo-
łeczeństwie. Co ważne, owi pacjenci mimo
upośledzenia zdolności społecznych i poz-
nawczych zwykle zachowywali nienaru-
szoną sprawność intelektualną. Damásio

zasłynął hipotezą markera somatycznego,
która głosi, że proces podejmowania de-
cyzji jest w sposób konieczny zapośred-
niczony przez udział obszarów mózgu od-
powiedzialnych za przeżycia emocjonalne.
Z koncepcji tej wynika, że myślenie ra-
cjonalne, chłodne, beznamiętne – w sensie
pozbawienia irracjonalnego pierwiastka
emocjonalnego – jest fikcją. 

Liberalne upośledzenie?

Damásio opisał przypadek pacjenta, który
cierpiał na upośledzenie odczuwania włas-
nych stanów emocjonalnych, jednocześnie
zachowując pełnię zdolności poznawczych.
Pacjent ten, rutynowo zapytany przez
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uczonego o pasującą mu datę kolejnego
spotkania, przez kilkanaście minut ana-
lizował kalendarz, rozważając różne za
i przeciw towarzyszące wyborowi któregoś
z terminów. W popularnym także w Polsce
serialu „Big Bang Theory” (Teoria wiel-
kiego podrywu) jeden z bohaterów, Shel-
don Cooper, cierpi na zespół Aspergera.
Komizm tej postaci opiera się na fakcie,
że aspergerowcy, podobnie jak pacjenci
Damásio, mają upośledzone niektóre zdol-
ności społeczne przy zachowaniu spraw-
ności intelektualnej. Część gagów w tym
serialu opiera się na fakcie dosłownego
traktowania przez Sheldona wypowiedzi
pozostałych bohaterów. Czy tak właśnie
zachowywać miałby się racjonalny „czło-
wiek gospodarujący”?

Hipotezę markera somatycznego po-
twierdzają eksperymenty Apa Dijkster-
huisa nad nieświadomym dokonywaniem
wyborów konsumenckich. Dijksterhuis,
badając podejmujących decyzję na temat
kupna nieruchomości, ustalił, że tylko
w sytuacjach prostych wyborów, kiedy
występuje mało zmiennych do analizy,
ludzie świadomie podejmują wybory,
z których efektów są zadowoleni. Co
więcej, Dijksterhuis ustalił także, iż w sy-
tuacji konieczności podjęcia decyzji na
temat złożonego problemu, gdy uwzględ-
nienie wszystkich istotnych czynników
jest praktycznie niemożliwe, nieświadomie
podejmowane decyzje prowadziły do efek-
tów, z których decydujący byli później
bardziej zadowoleni. 

Błędne założenia

Zdaniem George’a Lakoffa, słynnego rów-
nież w Polsce filozofa i językoznawcy,
utylitarystyczna wizja natury ludzkiej za-
kłada, że rozum człowieka jest, po pierwsze
– świadomy, czyli wiemy, co myślimy;

po drugie – bezcielesny, nasze myśli są
niezależne od aspektu cielesnego; po trze-
cie – powszechny, wszyscy mamy taki
sam rozum; po czwarte – beznamiętny,
rozum wolny jest od pasji; po piąte –
niezależny od wartości, czyli może brać
pod uwagę dane argumenty bez względu
na uznawane wartości; po szóste – rozum
jest logiczny, działa zgodnie z zasadami
logiki klasycznej. 

Tymczasem z ustaleń współczesnej
kognitywistyki jasno wynika, że realny
zakres wolnej woli człowieka jest silnie
ograniczony, a subiektywne poczucie
sprawczości jest psychicznym złudzeniem,
najprawdopodobniej pełniącym inne waż-
ne funkcje psychologiczne. Jak wspom-
niano, nieredukowalną płaszczyzną okre-
ślającą możliwości społeczne i poznawcze
człowieka są jego ciało i mózg, w związku
z czym poznanie jest silnie determinowane
przez cielesność oraz nierozerwalnie zwią-
zane z czynnikiem emocjonalnym. Procesy
poznawcze przebiegają w głównej mierze
poza kontrolą świadomości, zaś ludzkie
decyzje i działania w przeważającej mierze
są konsekwencją automatyzmów, wyuczo-
nych przyzwyczajeń, efektem działania
markerów somatycznych.

Ideologia liberalna opiera się na błęd-
nych założeniach na temat natury ludzkiej.
Wnioski z eksperymentów kognitywis-
tycznych sugerują, że nie zawsze wiemy,
co myślimy, że nasza wolna wola ma
mniejszy zakres, niż nam się zdaje, że nie
jesteśmy czysto racjonalni. W naszym ro-
zumowaniu i podejmowaniu decyzji
w praktyce kierujemy się innymi niż roz-
sądek i zasada maksymalizacji korzyści
kryteriami. Nasza zdolność do podejmo-
wania decyzji jest uzależniona od naszych
zdolności emocjonalnych. Większość po-
dejmowanych przez nas wyborów ma nie-
znaną, nieracjonalną genezę. Podejmując
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wybór, kierujemy się nie tyle własnym
interesem, ile często także przyzwyczaje-
niem, rutyną, pozorem „pójścia na łat-
wiznę”. Refleksja racjonalna, tak jak Heg-
lowska „sowa Minerwy”, zawsze wylatuje
po zmierzchu, próbując post factum zra-
cjonalizować podjętą decyzję. 

Współczesna nauka dostarcza nam
lepszej wiedzy na temat ludzkiej natury.
Jeśli liberalizm się zdezaktualizował, to
jaka ideologia polityczna jest bardziej
zgodna z aktualnymi ustaleniami kogni-
tywistyki? To temat na kolejną, niezupełnie
inną opowieść.
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Rekonstrukcja Rady Ministrów wywołała
oczekiwany szum medialny. Nową gwiazdą
rządu ma zostać Elżbieta Bieńkowska.
Jej rola rzeczywiście znacząco wzrośnie:
zostanie wicepremierem i będzie zarządzać
nowym „superministerstwem” powstałym
z połączenia resortów Rozwoju Regional-
nego oraz Transportu, Budownictwa i Gos-
podarki Morskiej. 

Komentatorzy skupili się na wize-
runkowych aspektach tej decyzji, podczas
gdy naprawdę istotne są zmiany instytu-
cjonalne. Spróbujmy więc przyjrzeć się
temu, co rzeczywiście awans Bieńkowskiej
oznacza.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
utworzył w roku 2005 ówczesny premier

Kazimierz Marcinkiewicz. Zostało wy-
dzielone z Ministerstwa Gospodarki i do
dziś mieści się w kilku budynkach kom-
pleksu tego resortu oraz na tyłach gmachu
Banku Gospodarstwa Krajowego. Jedynym
zadaniem MRR jest koordynacja wyda-
wania środków unijnych. Po wyczerpaniu
się unijnych dotacji może ono zostać roz-
wiązane bez żadnej straty dla państwa.

Z kolei Ministerstwo Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej już
obecnie jest i w zasadzie zawsze było
swego rodzaju „superministerstwem”.
Jego kompetencje należą do jednych z naj-
szerszych w rządowej administracji, bo
obejmują aż pięć wielkich obszarów: bu-
downictwo, lotnictwo, kolej, wybrzeża

krzysztof Bosak
Redaktor „Nowej Konfederacji”

Choć transport przez kolejne lata będzie pozostawiony samemu sobie,
a faktyczną strategią będzie „Szybko wydawać – przecinać wstęgi”, to
gambit Tuska ma szanse się powieść – w wymiarze propagandowym.

Bieńkowska superministrem, 
czyli ogon macha psem



i żeglugę morską, wreszcie transport sa-
mochodowy i budowę dróg. Do tego do-
chodzą tematy szczegółowe (takie jak
współpraca międzynarodowa w sprawach
transportu) i nadzór nad prawie trzy-
dziestoma instytucjami podległymi. 

Różne rządy w różny sposób próbo-
wały sobie radzić z tak rozrośniętym two-
rem. Z reguły poprzez mianowanie dużej
liczby wiceministrów mających doświad-
czenie i kompetencje w poszczególnych
dziedzinach. Inną drogą było wydzielenie
części departamentów w odrębny resort,
powierzony samodzielnemu konstytucyj-
nemu ministrowi. Tę ostatnią metodę za-
stosował jako premier Jarosław Kaczyński
wobec budownictwa i gospodarki mor-
skiej.

Natomiast Donald Tusk wybiera wa-
riant przeciwny i kuriozalny: transporto-
wo-infrastrukturalnego kolosa podpo-
rządkowuje rozdającemu pieniądze unijne
karłowi. Towarzyszy temu charaktery-
styczna dla Platformy Obywatelskiej dęta
retoryka. Dla przykładu europoseł PO
Jan Olbrycht z ekscytacją zachwalał „bu-
dowę zintegrowanego systemu rozwoju”
i „koordynację całego rozwoju kraju”.

Tymczasem kluczowe pozostaje py-
tanie o to, czy Bieńkowska ma szansę
kompetentnie zarządzać nowym „super-
ministerstwem”. Nic na to nie wskazuje.
Z wykształcenia jest filologiem, z do-
świadczenia – przez osiem lat lokalnym
urzędnikiem, później przez sześć lat mi-
nistrem odpowiedzialnym za wydawanie
dotacji z UE. Już obecnie ma trudność ze
sprostaniem wszystkim obowiązkom. Przy-
kładowo, pełniąc od 2011 r. mandat se-
natora, przez ostatnie trzy lata ani razu
nie zabrała głosu podczas obrad i opuściła
30 proc. głosowań.

W transporcie i infrastrukturze klu-
czowe jest przygotowanie merytoryczne.

Bieńkowska nigdy się tą tematyką nie in-
teresowała. W 2011 r. w Senacie wybrała
komisje zajmujące się Unią Europejską
i samorządem. Nawiasem mówiąc, jej po-
przednicy: Sławomir Nowak i Cezary Gra-
barczyk też nie byli przygotowani do pracy
w tej dziedzinie. A wśród obecnych siedmiu
wiceministrów od transportu i infrastruk-
tury jest tylko jeden poseł PO. 

Paradoksalnie jedynym obeznanym
w tej tematyce ministrem obecnego rządu
jest wicepremier z ramienia PSL Janusz
Piechociński. Zgodnie jednak z koalicyj-
nym parytetem został on oddelegowany
do kierowania Ministerstwem Gospodarki,
gdzie już na starcie sparzył się nieznajo-
mością materii (kwietniowa awantura
wokół memorandum ws. budowy drugiej
nitki gazociągu jamalskiego).

Jest więc jasne, że operacja przebu-
dowy Rady Ministrów podyktowana jest
głównie względami PR-owymi. Bieńkows-
ka, poza umiejętnością improwizacji i pre-
zencją, ma w oczach Tuska jedną szalenie
istotną zaletę: nie robi głupich błędów.
Dlatego właśnie, choć transport przez ko-
lejne lata będzie pozostawiony samemu
sobie, a faktyczną strategią będzie „Szybko
wydawać – przecinać wstęgi”, to gambit
Tuska ma szanse się powieść – w wymiarze
propagandowym.
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Nie minął nawet tydzień zawartego w Ge-
newie porozumienia między Iranem a mo-
carstwami grupy 5+1 (Chiny, Francja,
Rosja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania
plus Niemcy), a już wielu komentatorów
zdążyło je nazwać historycznym. Mówi
się o obopólnym sukcesie i triumfie dy-
plomacji. 

Jednak kompromis ten jest tylko po-
czątkiem długiej drogi do ewentualnego
rozwiązania problemu irańskich ambicji
nuklearnych. Mocarstwa chcą, żeby Te-
heran przestał wzbogacać uran, bo na
dłuższą metę żadne z nich nie jest zainte-
resowane rozpaleniem nowego konfliktu
na i tak niespokojnym Bliskim Wschodzie.
O genewskim pakcie można więc mówić
jako o pierwszym kroku w dobrą stronę.
Aczkolwiek uspokojenie sytuacji… wcale
nie leży w wąsko pojętym interesie Polski.

Wynik negocjacji wydaje się rozsąd-
nym kompromisem z lekkim wskazaniem
na korzyść reżimu ajatollahów. Teheran
zaprzestanie wzbogacania uranu do po-
ziomu pozwalającego na produkcję broni

nuklearnej, pozbędzie się tego surowca
powyżej dozwolonych 5 proc. wzbogacenia,
zredukuje liczbę potrzebnych do wzbo-
gacania wirówek, a także dopuści inspek-
torów Międzynarodowej Agencji Energii
Atomowej do wszystkich ośrodków, które
miały cokolwiek wspólnego z programem
atomowym. W zamian ONZ, Unia Euro-
pejska i Stany Zjednoczone zniosą część
sankcji gospodarczych i odmrożą irańskie
konta w zachodnich bankach. 

Zmniejszenie sankcji jest dużym suk-
cesem Teheranu. Ponownie możliwy bę-
dzie eksport ropy na dużą skalę, na rynek
będą mogły wrócić wielkie zagraniczne
firmy (m.in. tacy giganci jak Siemens czy
Huawei), zaś kurs riala już zaczął się po-
prawiać. 

W ostatnich latach presja gospodarcza
na Iran rosła w związku z coraz szybszymi
postępami tego kraju w rozwoju programu
nuklearnego. Spowodowała znaczące zu-
bożenie przeciętnych mieszkańców pań-
stwa. Znalazło to swoje odbicie w naras-
tających napięciach społecznych, których

Piotr woyke
Redaktor „Nowej Konfederacji”

O genewskim pakcie między Iranem a mocarstwami grupy 5+1 można
mówić jako o pierwszym kroku w dobrą stronę. Aczkolwiek uspokojenie
sytuacji… wcale nie leży w wąsko pojętym interesie Polski.

iran – to dopiero początek



kulminacją było zdecydowane zwycięstwo
Hassana Rowhaniego w tegorocznych wy-
borach prezydenckich. 

Spośród kandydatów wskazanych
przez reżim uchodził on za najbardziej
„pragmatycznego”. Przyjęta przez niego
i nowego szefa MSZ Mohammeda Dża-
wada Zarifa ugodowa retoryka zdała eg-
zamin. Pomogła ona nieco przesłonić
główną motywację Irańczyków, czyli chęć
ulżenia trudom spowodowanym przez
sankcje.

Przedstawianie genewskiego poro-
zumienia jako sukcesu najlepiej idzie dziś
państwom niedemokratycznym. Ajatol-
lahowie powody do radości mają oczy-
wiste. Konsumujących czwartą część irań-
skiego eksportu ropy Chińczyków już
okrzyknięto największymi gospodarczymi
beneficjentami umowy z Teheranem. Z ko-
lei Kreml po raz kolejny udowodnił, że
nadal ma znaczną wagę polityczną na
arenie międzynarodowej – to kolejny po
porozumieniu ws. Syrii sukces dyploma-
tyczny rosyjskich negocjatorów. 

Dla kontrastu Francuzi dość otwarcie
wykazują niezadowolenie (i tak zdążyli
opóźnić zakończenie negocjacji). Zaś Biały
Dom musi się zmagać z ponadpartyjnym
gniewem kongresmenów i uspokoić sto-
sunki z tradycyjnymi sojusznikami na
Bliskim Wschodzie.

Z punktu widzenia Polski porozu-
mienie z Iranem mogłoby się wydawać
nieszczególnie ważne. Zagrożenie poten-
cjalnym atakiem ze strony tego kraju jest
jednak głównym powodem budowy przez

Stany Zjednoczone elementów tarczy an-
tyrakietowej w naszym państwie. To kwes-
tia parametrów technicznych amerykań-
skich rakiet: tych rozmieszczonych nad
Wisłą nie będzie można użyć przeciwko
pociskom wystrzelonym z terenu Rosji.
Ocieplenie relacji Waszyngtonu i Teheranu
zmniejsza więc szanse na amerykańską
tarczę w Polsce. 

Wracając natomiast do szerszej per-
spektywy. Skoro genewska umowa jest
zaledwie pierwszym krokiem na drodze
do ewentualnego powstrzymania irańskich
zbrojeń nuklearnych, to co dalej? Po dro-
dze może się jeszcze zdarzyć wiele rzeczy
– np. Teheran po raz kolejny udowodni,
że potrzebował tylko czasu na nabranie
sił, i ponownie zacznie wzbogacać uran.
Podobne historie się już zdarzały. 

Ale rozejm może się też okazać dłu-
gotrwały. Co wtedy? Oddajmy głos rosyj-
skiemu ministrowi spraw zagranicznych
Siergiejowi Ławrowowi: „Jeżeli umowa
z Iranem wejdzie w życie, argument za
budową europejskiej tarczy antyrakietowej
nie będzie mieć dłużej zastosowania”.
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Co jest największym problemem są-
downictwa w Polsce? 

Wskażę na kwestię braku odpowiedzial-
ności za błędy i uchybienia, które pod-
ważają wiarę w to, że dany sędzia jest
niezawisły. Jeśli mamy do czynienia z oso-
bą, która popełnia rażące błędy lub okazała
się podatna na zewnętrzne wpływy, nie
powinna ona dalej pełnić urzędu. To wy-
zwanie dla samego środowiska sędziow-
skiego, które powinno tu ustalać sobie
surowe standardy. Trzeba pamiętać, że
to zdecydowanie nie jest praca dla każdego
– nawet najlepszego merytorycznie –
prawnika. Tu liczą się także charakter
i postawa budząca zaufanie i respekt.

To wiąże się z inną sprawą: wyborem
i awansem sędziów. Obecnie to system,
który budzi wątpliwości choćby dlatego,
że Krajowa Rada Sądownictwa jest prze-
ładowana pracą i brak jest możliwości
wszechstronnego sprawdzania wszystkich
kandydatur. Decydujący głos mają w niej

sędziowie, czego konsekwencją jest to, że
sędzią rzadko zostaje osoba z doświad-
czeniem – adwokat, radca, prokurator
czy profesor prawa. Obecnie najczęściej
zostają nimi osoby świeżo po aplikacji
sędziowskiej lub asystenci sędziowscy.

Naszym zdaniem, jako fundacji Court
Watch Polska, zupełnie przemilczany jest
problem realizacji konstytucyjnej normy,
iż wymiar sprawiedliwości sprawowany
jest z udziałem czynnika społecznego.
Z sądów zostali prawie zupełnie wyrugo-
wani ławnicy. Zamiast uczynić tę instytucję
bardziej funkcjonalną, po prostu się jej
pozbyto, godząc w realizację naszych kon-
stytucyjnych praw.

Kieruje pan Fundacją Court Watch Pol-
ska, która prowadzi obywatelski mo-
nitoring sądów. Na czym on polega?

To forma badania społecznego, a równo-
cześnie narzędzie kontroli instytucji pub-
licznej – w tym wypadku wymiaru spra-

Bartosz PiLitowski
Prezes Fundacji Court Watch Polska

Zwrócenie uwagi na drobne kwestie może wpływać na funkcjonowanie
całych grup społecznych i instytucji.

Patrzeć sądom na ręce!

z Bartoszem Pilitowskim 
rozmawia krzysztof wołodźko



wiedliwości. Jego specyfika polega na
tym, że w monitoring zaangażowani są
nie naukowcy czy aktywiści społeczni,
lecz zwykli obywatele, wolontariusze, częs-
to studenci, którzy uczestniczą w rozpra-
wach sądowych w charakterze publicz-
ności. Przekazują nam swoje spostrzeżenia
za pomocą kwestionariuszy obserwacji,
które ułatwiają analizę danych. Dodam,
że w ciągu trzech lat działalności prze-
prowadziliśmy ponad 16 tys. obserwacji
rozpraw i ponad 1,5 tys. obserwacji in-
frastruktury sądów.

Praca obserwatorów dostarcza nam
sporej wiedzy o tym, jak działają polskie
sądy i jak są postrzegane przez zwykłych
ludzi. Badanie przynosi rezultaty również
w odniesieniu do przestrzegania w sądach
norm nieformalnych, choćby kultury za-
chowań sędziów, sposobu traktowania
uczestników rozpraw. Monitoring ma
także wymiar edukacyjny i pedagogiczny.
Ta funkcja jest szczególnie ważna w przy-
padku osób, które w przyszłości same
będą pracowały w sądach. 

Co zawierają kwestionariusze?

Np. pytania o to, czy sędzia odnosił się
w sposób agresywny lub niekulturalny
do uczestników rozprawy. Interesuje nas
również to, czy WC dla interesantów w są-
dzie było czyste i wyposażone w mydło
i papier toaletowy. Bo to kwestia ukazująca
niepisane normy kulturowe, obowiązujące
w instytucjach publicznych. Pytamy też,
w jakim stopniu gmach danego sądu jest
dostępny dla osób niepełnosprawnych,
a zatem czy one nie czują się pokrzywdzone
już przy próbie wejścia do instytucji pub-
licznej.

Jednak powszechne niezadowolenie
ze sposobu działania polskich sądów bierze

się z zupełnie innych problemów. Dlaczego
to nie o nie pytacie? 

Istnieje wiele organizacji, które zaj-
mują się sprawami związanymi z wymia-
rem sprawiedliwości, jakością orzecznict-
wa. My, jako socjologowie prawa, chcie-
liśmy to uzupełnić o inną perspektywę,
która także jest udziałem zwykłych oby-
wateli spotykających się z sądem. W swojej
działalności odwołujemy się do teorii „zbi-
tej szyby”: zwrócenie uwagi na drobne
kwestie może wpływać na funkcjonowanie
całych grup społecznych i instytucji. 

Nasza działalność ma też ukazywać
sędziom, administracji publicznej zwią-
zanej z sądownictwem, że ich praca nie
polega jedynie na formalnej trosce o pra-
wo, ale że funkcjonują w przestrzeni pub-
licznej i wypełniają w niej określoną misję
społeczną. 

Kładziemy również nacisk na to, że
nasze działanie ma na celu pobudzać ak-
tywność zwykłych ludzi, świadomość oby-
watelską, podmiotowość w odniesieniu
do władzy publicznej, która jest w Polsce
wciąż niska. 

20

„Nowa Konfederacja” nr 8, 28 listopada–4 grudnia 2013 www.nowakonfederacja.pl

sądy mają także wymiar

obywatelski,

państwowotwórczy:

reprezentanci wymiaru

sprawiedliwości powinni

umieć przekonać swoją

postawą, że wyrok jest

sprawiedliwy



Czy jednak laicy mogą rzeczowo ocenić
działanie sądów?

Zadam inne pytanie: dla kogo są sądy?
Czy tylko dla pracujących tam sędziów,
prokuratorów, prawników? Zapominamy
często, że wymiar sprawiedliwości jest
instytucją życia publicznego. Sądy działają
zatem dla zwykłych ludzi, właśnie dla lai-
ków.

Konstytucja mówi, że mamy prawo
do sprawiedliwego rozstrzygnięcia sprawy
przed sądem. Na to składają się nie tylko
kwestie formalne, procedurowe czy legi-
slacyjne. W grę wchodzi także to, co
odnosi się do norm kulturowych i oby-
czajowych funkcjonujących w danym spo-
łeczeństwie.

Sądy mają też wymiar obywatelski,
państwowotwórczy: reprezentanci wy-
miaru sprawiedliwości powinni umieć
przekonać swoją postawą, że wyrok jest
sprawiedliwy. A to wiąże się ze sposobem
traktowania ludzi przez sędziów. Nie-
rzadko są to rzeczy banalne: czy sędzia
mówi wyraźnie i zrozumiale, czy zwraca
się do stron arogancko, czy zachowuje
elementarną uprzejmość. 

Nasze działanie ma wpłynąć nie tylko
na zmianę wizerunku sądów w polskim
społeczeństwie, lecz także na eliminację
wielu dysfunkcji oraz upowszechnienie
dobrych praktyk, a w efekcie – poprawę
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwo-
ści.

Proszę o podanie jednej, konkretnej
sprawy.

Zwróciliśmy uwagę środowiska na rzecz,
o której wcześniej się właściwie nie mówiło.
W większości sądów istnieje zwyczaj, że
prokuratorom pozwala się wchodzić wcześ-
niej na salę rozpraw, pozostawać tam

w czasie przerw. Proszę sobie wyobrazić,
że czeka pan na korytarzu ze swoim obroń-
cą i widzi prokuratora, który bez pukania
wchodzi do sali rozpraw, zamyka za sobą
drzwi, a ze środka dochodzą odgłosy roz-
mowy. Nie wiadomo, z kim jest prowa-
dzona: z sędzią czy z protokolantem. Nie
wiadomo też, czego dotyczy: może pogody,
a może prokurator przekazuje sędziemu
informacje na temat sprawy, do których
nie może się pan odnieść. 

Zastanawiam się, na ile efektywny jest
obywatelski monitoring wymiaru spra-
wiedliwości…

Zwrócę uwagę na „miękkie oddzia-
ływanie”, czyli dostrzeżenie przez sędziów,
pracowników i administrację sądów zgła-
szanych przez nas problemów. We wspom-
nianej wyżej „sprawie z prokuratorami”
doszło do rozmów między Ministerstwem
Sprawiedliwości a prokuratorem gene-
ralnym. Niestety żadne wiążące ustalenia
nie zapadły. Jednak dzięki regularnemu
monitoringowi coraz rzadziej spotykamy
się z sytuacjami, gdy prokuratorzy wchodzą
na salę rozpraw w czasie przerw.

Z kolei dzięki temu, że od trzech lat
powtarzamy monitoring, wracamy do tych
samych sądów, możemy obserwować roz-
wój sytuacji. Dotyczy to choćby takich
kwestii jak opóźnienia rozpraw wynikające
z winy sędziów czy zdolność sędziego do
przeproszenia/wyjaśnienia swojego spóź-
nienia.

Twarde dane to potwierdzają?

Zarówno pozytywne zmiany, jak i nega-
tywne utrzymujące się tendencje opisuje
nasz raport: „Obywatelski Monitoring Są-
dów 2012/2013”. Do analizy powyższych
spraw wybraliśmy siedemnaście sądów
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okręgowych i rejonowych, w których w obu
ostatnich falach monitoringu każdorazowo
nie mniej niż troje obserwatorów prze-
prowadziło co najmniej po dziesięć ob-
serwacji posiedzeń, które się odbyły.
W przypadku 3/4 z tych sądów odsetek
rozpraw opóźnionych uległ zmniejszeniu.
W całej tej grupie sądów średni odsetek
opóźnionych rozpraw spadł z 48 proc.
(średnia krajowa) do 41 proc., co przy
kilkutysięcznej próbie posiedzeń jest zmia-
ną istotną statystycznie. Także w przy-
padku 2/3 sądów monitorowanych regu-

larnie zaobserwowaliśmy zwiększenie od-
setka tych opóźnionych rozpraw, gdzie
sędzia podał jednak przyczynę opóźnienia
lub za nie przeprosił.

Znacząco spadł również odsetek ob-
serwacji, gdzie wolontariusz zauważył, że
prokurator lub pełnomocnik mógł pozos-
tać w sali rozpraw, podczas gdy pozostali
uczestnicy postępowania musieli ją opu-
ścić. Spośród wszystkich monitorowanych
regularnie sądów tylko w trzech nastąpił
wzrost tego wskaźnika. W pozostałych
czternastu zdarza się to coraz rzadziej.
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„Ci, którzy zapominają o geografii, nigdy
nie zdołają jej pokonać” – tak można
podsumować książkę Roberta D. Kaplana
„The Revenge of Geography: What the
Map Tells Us About Coming Conflicts
and the Battle Against Fate” (Zemsta geo-
grafii: Co nam mówi mapa o nadchodzą-
cych konfliktach i walce z losem). Według
głównego analityka geopolitycznego agen-
cji Stratfor świat – wbrew obowiązującym
dziś przekonaniom – nie jest globalną
wioską, a położenie na mapie nadal jest
kluczem do polityki.

U podstaw argumentacji Kaplana
leży rozczarowanie interwencjonizmem
lat 90. ubiegłego wieku. Ostatnia dekada
XX stulecia była jego zdaniem epoką idea-
listów. Proklamowany przez Francisa Fu-
kuyamę „Koniec historii” po upadku ko-
munizmu w 1989 r. doprowadził do tego,
że intelektualiści zaczęli wierzyć, iż „znisz-
czenie jednej utworzonej przez człowieka
bariery w Niemczech oznacza, że można
przezwyciężyć wszystkie podziały na świe-
cie”. Zwycięstwo Zachodu było dla nich
tożsame ze zwycięstwem „zachodniej idei”,

czyli demokracji liberalnej. Prawa czło-
wieka, wolny rynek, nauka i technologia
poprzez humanitarne interwencje miały
uczynić świat wolnym od konfliktów. Nie
było niczego – takie panowało wówczas
przekonanie – co można by przeciwstawić
liberalizmowi, bo marksizm „ostatecznie
umarł”.

Jednak historia się nie skończyła,
czego dowodem jest choćby atak na World
Trade Center w Nowym Jorku w 2001 r.,
który otworzył nowy front wojenny, tym
razem z islamskim terrorem. Inny kontr-
przykład to imponujący rozkwit takich
państw jak Chiny, w których próżno szukać
choćby namiastki liberalnej demokracji.
Czy powracające wielkomocarstwowe am-
bicje Rosji.

Od Bośni do Bagdadu

To, że wiara w dominację zachodnich
wartości tak długo się utrzymała i po
części wciąż się utrzymuje, było pokłosiem
– wskazuje Kaplan – interwencji NATO
w dawnej Jugosławii. Naloty prowadzone

aLeksaNdra ryBińska
Redaktor „Nowej Konfederacji”

Istnieje coś silniejszego od praw człowieka i wolnych wyborów: góry,
rzeki, morza, pustynie. Oraz wyrastające z nich kulturowe i etniczne uwa-
runkowania – twierdzi Robert Kaplan.

Na kim zemści się geografia



z powietrza ugruntowały Zachód w przeko-
naniu, że każdego tyrana można pokonać.

Pamiętam, jak podczas interwencji
w Bośni, kiedy jeszcze nie znany był jej
wynik, już toczyły się dyskusje na temat
przyszłego kształtu jej – oczywiście wy-
branych w wolnych wyborach – władz.
„To zaprowadziło nas prosto do Bagdadu.
Byłem pod wrażeniem amerykańskiej siły
militarnej na Bałkanach, a ponieważ Sad-
dam Husajn wydawał się o wiele gorszym
dyktatorem niż Slobodan Milošević, po-
pierałem jego usunięcie z całych sił” –
przyznaje Kaplan. Ci, którzy nawoływali
do większego realizmu, tak jak Henry
Kissinger, wskazując na podziały etniczne,
kulturowe i religijne, na znaczenie tradycji
i historii w Iraku, byli wtedy nazywani
„fatalistami”.

Powrót do rzeczywistości był bolesny.
Interwencja w Iraku nie przyniosła spo-
dziewanych efektów. Kraj pogrążył się
w sekciarskiej wojnie. Dyktaturę zastąpił
chaos. Geografia zemściła się na tych,
którzy tak usilnie próbowali ją zignorować.
W Iraku, a potem w Afganistanie naloty
okazały się niewystarczające i amerykań-
skie wojska lądowe zderzyły się z górami
i dolinami, które pokazały im granice ich
możliwości.

Ta porażka amerykańskiego inter-
wencjonizmu stanowiła odwrót w myśleniu
Kaplana. I jest jego koronnym argumen-
tem za powrotem do realizmu w polityce.
„Interwencja w Iraku była naznaczona
pogardą dla geografii, podziałów etnicz-
nych i historycznych doświadczeń. To
one jednak w końcu pokonały moralne
zasady zachodnich demokracji” – prze-
konuje.

Wiara, że uniwersalne wartości prze-
zwyciężą wszystko, wciąż pokutuje, co
świetnie obrazuje powszechny na Zacho-

dzie lament nad wynikami „arabskiej
wiosny”. W żadnym z krajów nią ogar-
niętych nie zatriumfowały wartości libe-
ralno-demokratyczne. Wręcz przeciwnie.
W Libii uwarunkowania geograficzne (gęs-
to zasiedlone wybrzeże rozdzielone od
reszty skupisk ludzkich szerokimi pas-
mami pustyni, opanowanymi przez lo-
kalnych watażków) spowodowały, że dwa
lata po śmierci Muammara Kaddafiego
panują tam chaos i bezprawie. Przejściowe
władze nie są w stanie stworzyć skutecznej
władzy centralnej.

Istnieje bowiem coś silniejszego od
praw człowieka i wolnych wyborów: góry,
rzeki, morza, pustynie. Oraz wyrastające
z nich kulturowe i etniczne uwarunko-
wania.

Kaplan twierdzi, że globalizacja jesz-
cze bardziej pogłębiła światowe podziały.
Podczas gdy Zachód widzi siebie jako
kosmopolityczną wielokulturową strefę,
peryferia coraz bardziej pogrążają się
w partykularyzmie. Podziały, które trapią
pogrążoną w wojnie domowej Syrię, są
tak złożone, że nawet znawcy tematu się
w nich gubią.
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Geografia podziałów

A granice, zarówno te naturalne, jak i te
sztuczne – argumentuje Kaplan – mają
i będą mieć decydujący wpływ na geopo-
litykę. Dlatego mapa powinna być jej pod-
stawowym narzędziem. Sztuczne granice,
te niebiorące pod uwagę uwarunkowań
geograficznych, nie mają jego zdaniem
szans na przetrwanie. Podpada pod tę
kategorię granica oddzielająca Meksyk
od USA, podobnie jak linia oddzielająca
od siebie Koreę Płn. i Płd. czy Pakistan
i Afganistan.

Wszystkie one – twierdzi Kaplan –
będą musiały kiedyś zniknąć, co pociągnie
za sobą poważne skutki. Zaś naturalne
granice: góry, morza, rzeki, pustynie –
będą dalej dzielić bez względu na poli-
tyczną wolę ich pokonania.

W oparciu o teorię Heartlandu kla-
syka geopolityki Halforda J. Mackindera
stwierdza Kaplan, że „ci, którzy próbują
żyć w harmonii ze środowiskiem, zwy-
ciężają nad tymi, którzy się z nim zmagają”.
Warto w tym miejscu przybliżyć nieco idee
słynnego brytyjskiego geografa, są one
bowiem kluczowe dla wywodów Kaplana.

Kontynentalne masy Eurazji nazwał
Mackinder „sercem świata” (Heartland)
– to gigantyczna naturalna forteca
o olbrzymich zasobach surowcowych, da-
jąca możliwość ekspansji we wszystkich
kierunkach. Opanowanie Heartlandu daje
temu, kto zdoła tego dokonać, geopoli-
tyczną pozycję do dominacji nad światem
(nazywanym „Wyspą-Światem”). Kluczo-
wą rolę odgrywała dla Mackindera Europa
Wschodnia będąca „bramą do Serca Świa-
ta”. „Ktokolwiek opanuje wschodnią Eu-
ropę, opanuje Heartland, a ktokolwiek
opanuje Heartland, opanuje Wyspę- Świat,
a tym samym cały świat” – pisał.

Dlatego autor „Geograficznej osi his-
torii” marzył o powstaniu niezależnych
państw od Estonii do Bułgarii, które utwo-
rzyłyby strefę buforową, ograniczającą
imperialne ambicje Rosji i Niemiec.

Zdaniem Kaplana to, że Rosja, o wiele
mniejsza dziś niż w epoce sowieckiej, usi-
łuje scalić obecnie Heartland – Białoruś,
Ukrainę, Kaukaz i Azję Centralną, stanowi
koronny argument za słusznością tez Mac-
kindera, często krytykowanych jako zbyt
deterministyczne.

Równoważąca siła

W oparciu o nie Kaplan prognozuje przy-
szłość świata. Wieszczy dalszy wzrost
chińskiej potęgi, która jednak jego zdaniem
nie rozwinie się w pełni i nie będzie sta-
nowiła poważnego zagrożenia dla USA.
Rozpatruje też geopolityczne dylematy
Indii. Jego zdaniem amerykański poli-
tyczny establishment nie rozumie tego
kraju, będącego jednym z kluczowych
państw ościennych Heartlandu. Wypo-
sażonym w wyjątkowo słabe granice, kon-
testowane przez inne państwa, jak choćby
Pakistan. To położenie geograficzne utrud-
nia im wyjście poza rolę regionalnego
mocarstwa.

Kaplan prognozuje, że Morze Śród-
ziemne znów stanie się łącznikiem między
Europą a północną Afryką, zaś Europa
mimo ponurych obecnie perspektyw po-
zostanie „decydującą postprzemysłową
siłą”. Ameryka zaś może popaść w poważne
tarapaty wraz z potencjalną… dezintegracją
Meksyku.

Co ciekawe, Kaplan rozważa możli-
wość zamiany ról między szyickim Iranem
a sunnicką Arabią Saudyjską, to znaczy,
sygnalizuje, że pierwszy kraj może stać
się proamerykański, a drugi odwrócić się
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do Waszyngtonu plecami. Biorąc pod
uwagę, że „Zemsta geografii” ukazała się
w 2012 r., są to słowa wręcz profetyczne.
Niedawno Saudowie odrzucili propozycję
objęcia miejsca niestałego członka Rady
Bezpieczeństwa ONZ, sygnalizując, że
„muszą przemyśleć swój sojusz z Wa-
szyngtonem”. A w ostatnich dniach doszło
do ocieplenia relacji Ameryki z Iranem.

„Zemsta geografii” bez wątpienia jest
skierowana do amerykańskich elit. To

apel o powrót do myślenia klasycznie
geopolitycznego i do polityki siły. Oraz
do wyciągania wniosków z błędów po-
pełnionych w Somalii, Iraku czy Afganis-
tanie. Stany Zjednoczone powinny – zda-
niem Kaplana – pozostać wielką równo-
ważącą siłą w Eurazji i „jednoczącą siłą
w Ameryce Północnej”. To zaś nie wyklucza
także zbrojnych interwencji, z tym za-
strzeżeniem, że powinny być one „bardziej
przemyślane”.

26

„Nowa Konfederacja” nr 8, 28 listopada–4 grudnia 2013 www.nowakonfederacja.pl



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!
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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!

28

„Nowa Konfederacja” nr 8, 28 listopada–4 grudnia 2013 www.nowakonfederacja.pl



„Nową Konfederację” tworzą

Darczyńcy:
Dwudziestu Ośmiu Anonimowych Darczyńców, Jacek Bartosiak, Krzysztof
Dąbkowski, Jerzy Martini, Marek Nowakowski, Krzysztof Poradzisz, Piotr Remi-
szewski

Redakcja:
Krzysztof Bosak (sekretarz redakcji), Michał Kuź, Bolesław Piasecki, Bartłomiej
Radziejewski (redaktor naczelny), Aleksandra Rybińska, Przemysław Skrzydelski,
Piotr Woyke.

Stali współpracownicy:
Jacek Bartosiak, Michał Beim, Tomasz Grzegorz Grosse, Maciej Gurtowski,
Bartłomiej Kachniarz, Krzysztof Koehler, Andrzej Maśnica, Rafał Matyja, Anna
Mieszczanek, Barbara Molska, Agnieszka Nogal, Grzegorz Pytel, Adam
Radzimski, Stefan Sękowski, Zbigniew Stawrowski, Tomasz Szatkowski, Stanisław
Tyszka.

Grafika (okładki):
Piotr Promiński

Administracja stroną internetową, korekta, redakcja stylistyczna:
Przemysław Skrzydelski

Skład:
Rafał Siwik

Komunikacja internetowa:
Piotr Woyke

Wydawca:
Fundacja Nowa Rzeczpospolita

Kontakt:
redakcja@nowakonfederacja.pl

Adres (wyłącznie do korespondencji):
Al. Solidarności 115, lok. 2, 00-140 Warszawa

29

„Nowa Konfederacja” nr 8, 28 listopada–4 grudnia 2013 www.nowakonfederacja.pl


	Liberałowie przeciwko wolności
	Bartłomiej Radziejewski	
	Upadek liberalnej wizji człowieka
	Maciej Gurtowski	
	Bieńkowska superministrem, czyli ogon macha psem
	Krzysztof Bosak	
	Iran – to dopiero początek
	Piotr Woyke	
	Patrzeć sądom na ręce!Z Bartoszem Pilitowskim rozmawia Krzysztof Wołodźko
		
	Na kim zemści się geografia
	Aleksandra Rybińska	

