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Na czym polega różnica między po-
jmowaniem obywatelskości i narodu
politycznego w okresie staropolskim
i teraz?

W okresie staropolskim pełnię praw oby-
watelskich miał wyłącznie stan szlachecki,
czyli ok. 10 proc. mieszkańców. Jednak
staropolskie prawa obywatelskie były szer-
sze niż dziś. Przykładowo kwestia aresztów
tymczasowych – osoba podejrzana może
być przetrzymywana w areszcie wiele ty-
godni, a w skrajnych przypadkach nawet
kilka lat. Natomiast na podstawie przy-
wileju Neminem captivabimus nisi iure
victum z lat 1429–1431 szlachcic nie mógł
być przetrzymywany w więzieniu, dopóki
nie udowodni mu się winy. Drugim pań-
stwem, które zdobyło się na ten przywilej,
była Anglia w drugiej połowie XVII w.,
a więc dużo później niż my. W zakresie
życia publicznego ważna różnica polegała
na rzeczywistej zależności polityków od
swoich wyborców. Posłowie musieli po

sejmie przyjeżdżać do sejmików, które
ich wybrały, i zdać relację z przebiegu
sejmu. Dzisiaj co prawda posłowie mają
dyżury w biurach, czasem spotykają się
z większą grupą wyborców, ale nie do-
chodzi do sytuacji, gdy spotykają się ze
wszystkimi i są rozliczani punkt po punkcie
z tego, co zrobili. Rzecz może nawet waż-
niejsza: obecnie poszczególne partie przed-
stawiają programy, które realizują bądź
nie. W okresie staropolskim było odwrot-
nie – na sejmiku z jednej strony wybierano
posłów, ale z drugiej strony przygotowy-
wano im instrukcje, których musieli się
trzymać. System był przynajmniej ze stro-
ny teoretycznej bardziej obywatelski niż
obecnie.

Czy jednak poseł nie mógł się prze-
ciwstawić instrukcji?

Oczywiście, miał taką możliwość. Istniała
zasada, że wszystkie decyzje należy po-
dejmować zgodnie. Z tego zrodziła się
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później nieszczęsna zasada, że jeden poseł
może zerwać cały sejm ze względu na ja-
kikolwiek powód, ale wcześniej funkcjo-
nowała elastyczna zasada, iż zgoda jest
wymagana, w związku z tym pojedynczy
posłowie nie mogą się przeciwstawiać
zgodzie powszechnej. Poseł, który nie
zgadzał się z ustaleniami ogółu, mógł się
bronić przed swoimi wyborcami, że prze-
cież nie mógł przeciwstawić się zgodzie
wszystkich. Ale zanim posłowie podjęli
decyzję, dążyli do konsensusu. Komisje
sejmowe wymyślono już wtedy – powo-
ływano je, gdy istniała sporna kwestia,
a mniejszość bardzo obstawała przy swoich
racjach. Komisja miała wypracować kom-
promis.

Czy staropolscy posłowie przyjęliby
w tydzień zmiany w OFE, jak to miało
miejsce niedawno?

Takie procedowanie w staropolskim sejmie
byłoby nie do pomyślenia. Zresztą nie
przeszłoby to także w sejmie zreformo-
wanym przez Konstytucję 3 maja. W ra-
chubę nie wchodziło przegłosowywanie
spraw zasadniczych zwykłą większością.

Napisał pan książkę o szlacheckim
społeczeństwie obywatelskim. Jak się
ono ukształtowało?

Rozwój szlacheckiego społeczeństwa oby-
watelskiego wiąże się z kolejnymi przy-
wilejami szlacheckimi, poczynając od sta-
tutów Kazimierza Wielkiego, które wpro-
wadziły równość wszystkich szlachciców
wobec prawa. Kolejne przywileje, które
szlachta uzyskiwała dzięki czy to kryzysom
dynastycznym, czy to w związku z licznymi
wojnami prowadzonymi głównie w XV w.,
umacniały jej rolę w państwie. W latach
60. XVI w. ruch egzekucyjny, reprezen-

tujący interesy średniej szlachty, dopro-
wadził do bardzo poważnych reform, prze-
de wszystkim do traktowania na serio za-
kazu niełączenia funkcji w jednym ręku,
utworzenia stałej armii kwarcianej oraz
urzędu instygatora koronnego, czyli swo-
istego prokuratora generalnego.

Duże znaczenie miały zmiany z roku
1573. W wyniku wygaśnięcia dynastii Ja-
giellonów w linii męskiej po śmierci Zyg-
munta Augusta zachwiane zostało na-
stępstwo tronu. Powołanie nowego mo-
narchy znów wiązało się z daleko idącymi
ustępstwami wobec szlachty.

Wydarzenia wokół elekcji następcy
Zygmunta Augusta miały duże znaczenie
dla kształtowania się późniejszego ustroju
Rzeczypospolitej. Wtedy to wprowadzono
wolną elekcję – każdy szlachcic, a także
najważniejsze miasta królewskie miały
jeden głos przy wyborach króla. Wpro-
wadzono powszechne wybory głowy pań-
stwa. Podczas sejmu konwokacyjnego
w 1573 r. powołano konfederację war-
szawską, w ramach której szlachta wpadła
na bardzo mądry pomysł, że w czasie bez-
królewia urzędnicy i sądy mają działać
w imieniu obywateli. Ponadto wprowadziła
zasadę tolerancji religijnej. Oprócz tego
posłowie uchwalili na elekcji artykuły
henrykowskie, które stanowiły zwięzły
opis ustroju, ale rozszerzały uprawnienia
sejmu. Nasi przodkowie wprowadzili za-
sadę, że król musi co najmniej raz na
dwa lata zwołać sejm, i to na sześć tygodni.
Król musiał zwołać sejm nawet jeśli nie

4

„Nowa Konfederacja” nr 11-12, 19 grudnia–1 stycznia 2014 www.nowakonfederacja.pl

Staropolskie prawa

obywatelskie były szersze

niż dziś 



było mu to potrzebne i nie mógł przeciągać
jego obrad, by zmiękczyć postawę posłów.
Dzięki temu społeczeństwo miało większy
wgląd w politykę prowadzoną przez króla.

Czy nie był to jednak wyraz egoizmu
stanowego szlachty nieoglądającej się
na interes ogółu?

Dlaczego uważa pan, że dążenie do de-
mokratyzacji można nazwać egoizmem?

Ponieważ mam w pamięci to, co się
stało później. Upadek Rzeczypospolitej
i rozbiory.

Oczywiście z perspektywy 1795 r. można
wskazać wiele czynników, które, poja-
wiwszy się od 1573 r., mogły doprowadzić
do rozbiorów. Ale wtedy nikt nie mógł
sobie wyobrazić, że państwo polskie znik-
nie z powierzchni ziemi. Czynienie tego
zarzutu jest bezzasadne. W całej Europie,
poza Europą wschodnią, społeczeństwo
stanowe w XVI w. miało duży wpływ na
poczynania władców – dopiero w XVII w.,
i to tylko w niektórych państwach, nastę-
puje wzmocnienie pozycji władców, kosz-
tem stanów. W Anglii proces osłabiania
władzy królewskiej wyglądał podobnie
jak w Rzeczypospolitej.

Dlaczego więc u nas doszło do roz-
biorów, a Anglia, a później Wielka Bry-
tania, stała się wielkim mocarstwem?

Tu dochodzimy do nieszczęsnego liberum
veto. Gdy użyto go po raz pierwszy, nikt
nie spodziewał się, do jakich opłakanych
skutków doprowadzi w przyszłości. Za
Jana Kazimierza jeszcze wiele sejmów
kończyło się sukcesem, za Michała Kory-
buta Wiśniowieckiego większość sejmów
była zrywana, pod koniec panowania Jana

III Sobieskiego już większość, a za pano-
wania Augusta III tylko jeden sejm doszedł
do skutku. Zabezpieczyć można się było
przeciwko temu uchwaleniem prawa,
które by ograniczało funkcjonowanie li-
berum veto, próbowano także ograniczać
je poprzez zwoływanie konfederacji. Kon-
federacja nie jest reprezentacją, jak sejm,
ale uosobieniem. Poseł zrywający sejm
mógł powiedzieć, że reprezentuje swoich
wyborców i nie może sprzeciwiać się in-
strukcjom wyborców – choć, jak już wcześ-
niej wskazałem, byłby to argument fał-
szywy. Podczas konfederacji nie mógł
tego zrobić. Konfederację taką można
było zwoływać tylko przy królu, starano
się ją wykorzystywać jako ograniczenie
zasady liberum veto.

Ceną rozwoju republiki szlacheckiej
była marginalizacja innych stanów –
chłopskiego i mieszczan. Czy ta cena była
konieczna? Szczególnie wyraźnie widać
to na przykładzie chłopstwa, czyli przy-
wiązania chłopa do ziemi i zamknięcia
możliwości przemieszczania się między
stanami.

Zasadnicze znaczenie miał 1520 r.,
kiedy to król Zygmunt Stary oddał chłopów
z dóbr prywatnych pod całkowitą dyspo-
zycję w sensie prawnym właścicielom wsi.
W dłuższej perspektywie miało to poważne
konsekwencje dla obronności kraju.
W XVIII w. państwa ościenne, np. Prusy,
miały o wiele większą armię niż Rzecz-
pospolita, ponieważ powoływały chłopów
do wojska. U nas armia była wyłącznie
zawodowa, co czyniło żołnierza drogim,
a wcale nie lepszym, bo powoływany na
dwadzieścia lat do armii chłop po kilku
latach musztry był bardzo dobrym żoł-
nierzem. Na skutek decyzji z 1520 r.
szlachta musiałaby zgodzić się na pobór
z dóbr szlacheckich, a nawet Sejm Wielki
się na to nie zgodził.
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Pójście do wojska na dwadzieścia lat
nie było jednak wielkim interesem dla
chłopa…

…dlatego przez niemal cały XVIII w.
chłopi z Prus masowo uciekali do Wiel-
kopolski przed wojskiem. U nas mieli
świetne warunki, ponieważ otrzymywali
okres wolnizny. Służba wojskowa byłaby
uciążliwa, ale tylko dla części chłopów,
bo przecież nie powołano by wszystkich.
Pańszczyzna nawet w swoim maksymal-
nym wymiarze, nawet do sześciu, siedmiu
dni w tygodniu, dotyczyła największych
gospodarstw chłopskich, które miały po-
wierzchnię od kilkunastu do kilkudzie-
sięciu hektarów. Mogły sobie pozwolić,
by oddać do dyspozycji dworskiej jednego
parobka tygodniowo. Lecz te powinności
brały się stąd, że chłopi byli użytkownikami
wsi, a nie ich właścicielami. I właściciele
też mieli zobowiązania wobec chłopów –
np. gdy była zaraza lub pożar, właściciel
był zobowiązany do udzielenia pomocy.
Naturalnie zdarzały się sytuacje, gdy wła-
ściciel wsi był sadystą lub niespełna ro-
zumu – wtedy dola chłopa była nie do
pozazdroszczenia.

Wcześniej szczególna rola szlachty
w państwie wynikała z tego, że szlach-
cic był rycerzem, który bronił Rzeczy-
pospolitej przed najeźdźcami. Jaka
była legitymizacja władzy narodu po-
litycznego w dobie, gdy szlachcic był
już głównie ziemianinem?

Bardzo konserwatywna, nadal opie-
rająca się na stwierdzeniu, że szlachcic
jest rycerzem. Teoretycznie do końca ist-
nienia Rzeczypospolitej istniało pospolite
ruszenie. Ostatni raz zwołane za Jana
Kazimierza, ale różne konfederacje działały
na zasadzie pospolitego ruszenia. Obo-

wiązek obronny dawał zresztą przywileje
nie tylko szlachcie. W czasach panowania
Stefana Batorego wprowadzono piechotę
wybraniecką. Z co dwudziestu łanów
w dobrach królewskich powoływany był
do wojska jeden chłop. On powinien mieć
uzbrojenie, mundur i co jakiś czas zgłaszać
się na ćwiczenia. W zamian nie był po-
ciągany do żadnych świadczeń – ani pań-
szczyzny, ani płacenia podatków. Miał
też dodatkowe przywileje, np. mógł założyć
karczmę czy młyn, dochodami nie dzielił
się ze starostą. To była superarystokracja
chłopska, której status majątkowy był
wyższy niż szlachty zaściankowej. Kilka-
krotnie znalazłem w aktach sejmikowych
z XVII w. sformułowanie „panowie żoł-
nierze łanowi”. Tak szlachcice nazywali
chłopów, którzy służyli w piechocie wy-
branieckiej. Za tym szedł więc też szacunek
ze strony szlachty.

Z czasem do głosu znów doszli mag-
naci. Czy mogli wykorzystywać reto-
rykę republikańską dla ochrony swoich
interesów?

Ona w znacznym stopniu stanowiła tarczę
przeciwko ich władzy. Nawet magnat nie
mógł sobie pozwolić na jawne bezprawie.
Przykładowo podczas elekcji po abdykacji
Jana Kazimierza niemal wszyscy senato-
rowie byli przekupieni przez zagraniczne
dwory, niektórzy nawet sprowadzili pod
Warszawę swoje prywatne armie. To
wszystko spaliło na panewce, ponieważ
masa szlachecka wybrała Michała Kory-
buta Wiśniowieckiego – syna co prawda
magnata, ale zrujnowanego przez powsta-
nie Chmielnickiego, który mógł przekupić
najwyżej kilkunastu szlachciców (śmiech).

Jaką ocenę wystawia historia republi-
kańskim zasadom, skoro z jednej stro-
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ny działały przez kilkaset lat, ale z dru-
giej doprowadziły do upadku Rzeczy-
pospolitej Szlacheckiej?

Myślę, że jak najbardziej pozytywną.
Chciałbym wskazać na zasadniczą różnicę
między ówczesnym społeczeństwem a dzi-
siejszym: przynajmniej w okresie pierw-
szego bezkrólewia, po śmierci Zygmunta

Augusta, szlachta myślała o sobie: państwo
to my. „My”, ogół obywateli, stanowimy
Rzeczpospolitą. Dziś tak nie myślimy,
a szkoda. To przekonanie pozwoliło w wie-
ku XIX utrzymać świadomość polskości.
W wieku XIX rozszerzyła się ta świado-
mość na mieszczan i znaczną część chło-
pów. I przyczyniła się do odbudowy pań-
stwa polskiego po I wojnie światowej.
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Współczesna Polska nie wytrzymuje po-
równań z przedrozbiorową. Już samo my-
ślenie w krótkim czasie o III i I Rzeczy-
pospolitej prowadzi często do konfuzji.
Z jednej strony kraj, najdelikatniej rzecz
ujmując, peryferyjny: zdominowany przez
obcy kapitał, zewnętrzne mody i klisze
myślowe, którego elity za szczyt możliwości
uznają członkostwo w zachodnich orga-
nizacjach międzynarodowych. Z drugiej
mimo wszystkich zawirowań, błędów i sła-
bości: europejska potęga, współtworząca
polityczny ład na kontynencie, nawet
u swojego schyłku wywołująca strach są-
siednich imperiów, przerażonych per-
spektywą odrodzenia środkowoeuropej-
skiego mocarstwa (to ów strach właśnie
był głównym motywem zaborów, jak po-
kazali badacze z warszawskiej szkoły his-
torycznej, tacy jak Tadeusz Korzon czy
Władysław Smoleński).

Kłopotliwy dysonans

Próbując spójnie myśleć o własnej historii,
napotykamy więc kłopotliwy dysonans

między dwiema zasadniczo różnymi Pol-
skami. Próby przezwyciężenia go idą naj-
częściej w dwóch kierunkach. Pierwszy
wyolbrzymia zasługi III Rzeczypospolitej
(„największy sukces w historii Polski”)
i umniejsza walory I RP („przecież sama
doprowadziła się do upadku”). Drugi idea-
lizuje I RP i jej duchowych spadkobierców,
nieprzystawalność III do tego przyjemnego
obrazu tłumacząc podziałem na patriotów
i niepatriotów lub zgoła antypatriotów.

Oba sposoby skutkują zarazem od-
wracaniem oczu od rzeczywistości przed-
rozbiorowej – jako tożsamościowo pro-
blematycznej. I, w efekcie, współodpo-
wiadają za współczesną polską ignorancję
wobec tego etapu naszych dziejów. Podczas
gdy nawet drugo- i trzeciorzędne wyda-
rzenia i postacie z nowszej historii są
przedmiotem debaty i pamięci, o pierw-
szorzędnych sprzed rozbiorów zwyczajnie
nie pamiętamy.

Przykładem może być polski rok 1573:
z pierwszą pisaną konstytucją świata
w postaci Artykułów henrykowskich,
z konfederacją warszawską jako regulacją

BartłOmiEJ radZiEJEwSki

Redaktor naczelny „Nowej Konfederacji”

Nie tylko w przedrozbiorowej literaturze, ale w ogóle w ówczesnej kulturze
polskiej (w tym kulturze politycznej) odnaleźć możemy antidotum na men-
talną kolonizację.

dwie polski



staropolskiej tolerancji (w dobie szaleją-
cego w Europie ludobójstwa na tle reli-
gijnym), z pierwszą elekcją viritim, czyli
powszechnymi wyborami głowy państwa.
W tym roku minęło okrągłe 440 lat od
tych wydarzeń. Gdzie dyskusje na ten te-
mat? Gdzie zbiorowe świętowanie? Byle
bitwie z czasów II wojny czy listowi anty-
peerelowskiego opozycjonisty poświęcamy
wielokrotnie więcej uwagi niż przedroz-
biorowym wydarzeniom, które budowały
Polskę wielką, a były wielkie nie tylko
w polskiej skali.

To samo dotyczy polskiej szkoły pra-
wa narodów i praw człowieka z przełomu
XIV i XV w., pionierskiemu fenomenowi
intelektualnemu, któremu przypisuje się
niekiedy zainspirowanie twórców angiel-
skiej monarchii konstytucyjnej i amery-
kańskiej republiki. Informacje na ten
temat można znaleźć w anglosaskich
 encyklopediach, a u nas – cisza. To samo
z unią polsko-litewsko-moskiewską
z 1610 r., największym projektem geopo-
litycznym w naszej historii, który gdyby
doszedł do skutku, istotnie zmieniłby losy
świata. Czy nie doszedłszy, nie zmienił?
Znów: w Polsce cisza.

Wygląda na to, że wielka, mocar-
stwowa Rzeczpospolita sprzed wieków
niespecjalnie interesuje jako obiekt do-
ciekań, a tym bardziej inspiracji, zarówno
tych, którzy ją idealizują, jak i tych, którzy
ją lekceważą. Dlaczego? Sądzę, że zasad-
nicza przyczyna tkwi właśnie w tym, co
najbardziej dzieli te dwie Polski: dawną
i dzisiejszą. Oba sposoby radzenia sobie
z „problemem” wielkiej Rzeczypospolitej
są fałszem, resentymentem i jałowością
podszyte. Zgodnie pomijając najważniej-
sze: że u podstaw owego kontrastu między
dwiema Polskami leży problem zewnętrz-
nej kolonizacji.

Ignorując oczywistość

Jeśli, za prof. Ewą Thompson, przez tę
ostatnią rozumieć „zniewolenie terytorium
i ludności, której świadomość narodowa
jest już rozwinięta lub rozwija się w okresie
zniewolenia kolonialnego, eksploatację
polityczną i ekonomiczną danego teryto-
rium oraz spowolnienie lub uniemożli-
wienie rozwoju”, to skojarzenie tego pro-
cesu z polską historią ostatnich trzystu
lat nabiera waloru oczywistości. 

Jednak dumnym duchowym dzie-
dzicom Piastów, Jagiellonów, Pasków
i Stasziców, Mickiewiczów i Sienkiewiczów,
Piłsudskich i Dmowskich zwyczajnie trud-
no jest tę oczywistość przyjąć do wiado-
mości. Kolonizacja kojarzy się bowiem
z niższością kulturową wobec hegemona,
a my nie czuliśmy się swego czasu gorsi
nawet od Prusaków, a cóż dopiero od
„barbarzyńskich” Rosjan, a później So-
wietów. I teraz mielibyśmy się porównywać
bardziej z Nigerią, Egiptem czy Indiami,
które również były kolonizowane, niż
z Francją czy Niemcami? 
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Byle bitwie z czasów ii wojny

czy listowi

antypeerelowskiego

opozycjonisty poświęcamy

wielokrotnie więcej uwagi

niż przedrozbiorowym

wydarzeniom, które

budowały polskę wielką,

a były wielkie nie tylko

w polskiej skali 



Właśnie tak. Niezależnie, jak trudne
by to było. Bo w ten sposób dajemy sobie
szansę na zasypanie przepaści między
dwiema historycznymi Polskami. Inaczej
niż poprzez – bardziej psychicznie kom-
fortowe – samooszukiwanie się. Wstępem
do wyjścia z peryferyjności jest uświado-
mienie jej sobie, i to w całej rozciągłości,
a nie udawanie, że jej nie ma.

W ciągu ostatnich trzystu lat Polska
była kolonizowana trzykrotnie. Po raz
pierwszy w XVIII w., jeszcze przed roz-
biorami, czego jaskrawymi przejawami
były: bitwa nad Połtawą (z przetaczającymi
się przez terytorium bezsilnej Rzeczypo-
spolitej obcymi armiami), Sejm Niemy
i kolaboracja części magnaterii (wraz z za-
stępami sklientelizowanej szlachty)
z ościennymi mocarstwami. Trzeci rozbiór
zapoczątkował kolonizację par excellence,
trwającą ponad 120 lat i trwale odbijającą
się w kulturze narodowej, z dziełami ro-
mantyków na czele. Od tego momentu
trauma zniewolenia i resentyment (pod-
szyte nienawiścią do siebie i innych po-
czucie słabości oraz rozgoryczenia) zako-
rzeniają się nawet w najlepszej polskiej
literaturze. Na tak spaczonym – inaczej
niż przed rozbiorami – obrazie siebie
i świata wychowują się następnie kolejne
pokolenia Polaków. Warto dodać, że w tym
akurat czasie wykuwa się nowoczesny ob-
raz świata – od filozofii po geopolitykę.
I Polski, siłą rzeczy, w nim nie ma, czego
skutki są widoczne do dziś.

Druga kolonizacja
i deformacja mentalności

Po krótkim epizodzie niepodległej i pod-
miotowej II Rzeczypospolitej następuje
druga kolonizacja: sowiecka. Przed nią
i na jej wstępie polskie elity spotyka mord,
wywłaszczenie, wygnanie lub klientelizacja,

ginie 6 mln mieszkańców, zburzona zostaje
Warszawa, tracimy Wilno, Lwów (z czte-
rech najważniejszych centrów polskości
w zasadniczo niezaburzonym kształcie
pozostaje więc tylko Kraków). Druga ko-
lonizacja odbywa się pod kamuflażem fa-
sadowej suwerenności PRL, z zachowa-
niem polskiego języka urzędowego, ale
jeszcze bardziej niż poprzednia zmierza
do wynarodowienia w dążeniu do budowy
komunistycznego społeczeństwa.

Po przeszło półtora wieku kolonizacji
do Polaków pasują główne ustalenia teo-
retyków postkolonializmu. Po pierwsze,
brakuje nam rodzimego kapitału. Po dru-
gie, cierpimy na regionalną odmianę syn-
dromu mentalnego, który w stosunku do
Czarnego Lądu nazwano „afrykańskim
pesymizmem”, przejawiającym się w po-
czuciu bezsilności i czarnowidztwie. Po
trzecie, fabrykujemy „konieczne wymysły”
na temat własnej przeszłości, mitologizując
wiele wydarzeń historycznych jako chwa-
lebnych, ale w połączeniu z przekonaniem,
że do „złotego wieku” nie ma powrotu.
Po czwarte, cechuje nas tzw. kulturalizm,
czyli bezrefleksyjne kopiowanie wzorów
zewnętrznych w przeświadczeniu, że nie
jesteśmy w stanie wymyślić własnych.

Jednym z wykwitów skolonizowanej
mentalności jest właśnie niemożność po-
radzenia sobie z Polską przedrozbiorową.
Bo proces kolonizacji świadomości roz-
dziera zbiorowość na dwie główne grupy:
tych, którzy ulegają wtłaczanemu przez
hegemonów przekonaniu, że ich naród
jest skazany na porażki, wieczyście pery-
feryjny, jałowy i nietwórczy. Oraz tych,
którzy w prostodusznym patriotyzmie
problem kolonizacji ignorują, produkując
wspomniane „konieczne wymysły”, nie
ustając w celebracji „moralnych zwycięstw”
i oskarżaniu krytyków zbiorowej prze-
szłości o nielojalność wobec narodu.
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Oba oglądy rzeczywistości są wypa-
czone, będąc efektami długotrwałej ko-
lonizacji.

Ten współczesny obraz polskiej men-
talności jest w jaskrawym kontraście z jego
przedkolonialnym odpowiednikiem. Jak
mówi prof. Thompson: „W literaturze
polskiego renesansu i baroku można usły-
szeć ton, który znikł z polskiego piśmien-
nictwa w wieku XVIII i dotychczas do
niego nie powrócił. To ton normalności,
ton pozbawiony poczucia krzywdy i świa-
domości przegranej. W tej literaturze bo-
haterowie i narratorzy mogą, a niekiedy
muszą być raczej zwycięzcami niż mę-
czennikami. Ich smutek różni się od nie-
mocy i goryczy późniejszych polskich bo-
haterów literackich. W piśmiennictwie
tej epoki Polacy nie odróżniają się zbytnio
od innych chrześcijan, bo horyzontem
polskiej literatury renesansowej jest eu-
ropejskie chrześcijaństwo. To, co odczu-
wają, problemy, które próbują wyarty-
kułować, podobne są do problemów in-
nych europejskich społeczeństw. Pisarze
polskiego renesansu nie są zarażeni re-
sentymentem”.

Gdybyśmy byli dziś – jak się nie-
rzadko twierdzi – w sytuacji postkolo-
nialnej, odwojowanie tej traumy, o której
pisze Thompson, byłoby względnie łatwe.
Wystarczyłoby bowiem „porzucić post-
kolonialne kompleksy”, do czego wystarczy
akt silnej woli (nie lekceważąc złożoności
problemu, gdy mówimy o silnej woli wie-
lomilionowej zbiorowości). Jesteśmy jed-
nak w sytuacji znacznie trudniejszej –
neokolonialnej. 

Gorzej niż postkolonializm

Po 1989 r. Polska stała się bowiem obiek-
tem politycznie planowanej i sterowanej
inwazji zachodniego kapitału. Trzeciej

kolonizacji, istotnie odmiennej od po-
przednich, bo ukrytej za fasadą systemu
międzynarodowego złożonego z suweren-
nie równych państw – nazywanej przez
badaczy zjawiska neokolonizacją, dla od-
różnienia od „klasycznego” kolonializmu,
gdzie hegemon formalnie podporządko-
wywał sobie dane terytorium, biorąc za-
razem odpowiedzialność polityczną za za-
pewnienie w nim ładu. Tymczasem, jak
pisał Kwame Nkrumah, neokolonializm
„dla tych, którzy go praktykują, oznacza
władzę bez odpowiedzialności, zaś dla
tych, którzy z jego powodu cierpią, oznacza
eksploatację bez rekompensaty”.

W odniesieniu do Polski proces ten
opisał w „Patologii transformacji” prof.
Witold Kieżun, co starałem się populary-
zatorsko zrekonstruować i rozwinąć. Do
tych tekstów muszę tu odesłać w sprawie
szczegółów. Dość stwierdzić w tym miej-
scu, że w efekcie zachodniej neokolonizacji
Polska została w newralgicznych dla dłu-
gofalowego rozwoju obszarach, takich jak
bankowość, finanse i przemysł, zdomi-
nowana kapitałowo. I skierowana na ścież-
kę „rozwoju zależnego”, oznaczającego w
międzynarodowym podziale pracy funkcję
rynku zbytu, ale nie producenta, stały
drenaż zysków przez zewnętrzne podmioty,
wysoki stopień zależności od koniunktury
w krajach hegemonicznych. 

Tak więc, po trzech kolonizacjach,
w trakcie trzeciej na straży polskiej pery-
feryjności stoją nie tylko kompleksy Po-
laków, lecz także i przede wszystkim wie-
lomiliardowe interesy zagranicznych firm.
Oraz powiązane z nimi rządy, wywiady,
biurokracje, organizacje pozarządowe, in-
telektualiści.

Co w tej sytuacji wynika z istnienia
tej drugiej, niezależnej i mocarstwowej,
przedrozbiorowej Polski? Wspomnienie
tylko czy może też inspiracja? Wyłącznie
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eksponat muzealny czy również żywe dzie-
dzictwo?

Drogowskaz do przyszłości

Sądzę, że przede wszystkim mocny kon-
trapunkt dla kolonialnego fatalizmu. Skoro
z pogańskiej peryferii dawna Polska mogła
się przekształcić najpierw w równopraw-
nego członka christianitas, a następnie
w mocarstwo, to podźwignięcie się z dzi-
siejszej marności też jest możliwe. Skoro
przodkowie byli w stanie tworzyć bez
oglądania się na zagranicę oryginalne roz-
wiązania ustrojowe, my też możemy. 

By jeszcze raz oddać głos Thompson:
„Oczywiście nie sposób powrócić do Polski
»przedkolonialnej«; sielskość i anielskość
zostały przeżarte przez bakcyla kolonia-
lizmu i nie da się ich na nowo ożywić
w tym samym kształcie, w jakim istniały
w zmitologizowanej już przeszłości. Kult
politycznego męczeństwa i brzydoty od-
dziela literaturę polską ostatnich stuleci
od tej wcześniejszej i sprawia, że zrozu-

mienie sarmatyzmu jest trudne. Można
do niego wrócić, ale musi to być sarma-
tyzm stylizowany, przetrawiony, prze-
kształcony w coś nowego”. Zaznaczmy,
że dla Thompson sarmatyzm oznacza po
prostu polską kulturę przedrozbiorową.
Jak dodaje, „ta pewność siebie, którą kul-
tura polska straciła po skolonizowaniu
kraju, warta jest odzyskania. Warto się
przypatrywać literaturze sarmackiej, bo
w niej »późni wnukowie« mogą odnaleźć
zarodek swojej własnej oryginalności”.

Idąc tym tokiem rozumowania, mo-
żemy dostrzec nie tylko w przedrozbio-
rowej literaturze, ale w ogóle w ówczesnej
kulturze polskiej (w tym kulturze poli-
tycznej) antidotum na mentalną koloni-
zację. Poznanie i zrozumienie tej tradycji
powinno być więc narodowym prioryte-
tem.

Te tak różne dwie Polski czekają za-
tem na intelektualne i kulturowe pogo-
dzenie. Tylko pozornie paradoksalnie
przeszłość jest tu drogowskazem do przy-
szłości.
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SLD rozpoczął kampanię polityczną, której
horyzontem jest powrót do władzy. Naj-
chętniej w roli dominującego podmiotu
koalicji. W wersji gorszej – na tyle silnego,
by stać się partnerem, a nie – jak dziś
PSL – satelitą Platformy Obywatelskiej.
Malejąca różnica sondażowa między rzą-
dzącą Platformą Obywatelską a najsil-
niejszą partią lewicową skłania do tego,
by przyjrzeć się „ofercie Millera” uważniej. 

Fiasko odmładzania

Miller ma poczucie siły, bo stoi na czele
partii, która jeszcze dwa lata temu znaj-
dowała się w sytuacji katastrofalnej. Z po-
nad 5 mln wyborców, jakie głosowały na
SLD-UP w 2001 r., dziesięć lat później
zostało niewiele 1 mln. Co więcej, Sojusz
Lewicy Demokratycznej po raz pierwszy
przegrał w wyborach z inną partią lewi-
cową. Na Ruch Palikota padło o 250 tys.
głosów więcej. „Goodbye, Lenin” – ko-
mentował złośliwie wynik postkomunis-
tycznych rywali nowy lider lewicy Janusz
Palikot. 

Okazało się jednak, że mimo poparcia
ze strony Aleksandra Kwaśniewskiego
i jego sojuszników, mimo nadziei części
nowej lewicy – to nie Palikot, ale jego
nowy, niespodziewany rywal Leszek Miller
stał się głównym beneficjentem spadku
notowań ekipy Donalda Tuska. Najpierw
wygrał walkę o fotel szefa klubu z Ry-
szardem Kaliszem, a potem – już bez
większych kłopotów – stanął na czele
ugrupowania. Można żartobliwie powie-
dzieć, że 10 grudnia 2011 r. skończył się
trwający sześć i pół roku eksperyment
powierzenia partii młodemu pokoleniu. 

Mimo dzisiejszych nadziei na powrót
do władzy lewica poniosła wówczas naj-
poważniejszą porażkę, która może zablo-
kować jej rozwój na lata. Wojciech Olej-
niczak i Grzegorz Napieralski nie byli po-
litykami bardzo zręcznymi, nie wzięli też
władzy w wyniku oddolnego buntu, lecz
wskutek rozgrywek pokolenia założycieli
SdRP i SLD. Ale dawali tej formacji na-
dzieję na to, że po długim 8-, 10-letnim
opozycyjnym poście zbudują formację
nową. Że odświeżą nie tylko lewicowy

rafał matyJa

Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Mimo dzisiejszych nadziei na powrót do władzy lewica poniosła dwa lata
temu najpoważniejszą porażkę, która może zablokować jej rozwój na lata.

pyrrusowe zwycięstwo millera



szyld, stworzą jego inny od postkomu-
nistycznego wizerunek, lecz także, że będą
zdolni do zakwestionowania dominacji
centroprawicy.

O tym, że pojawiła się taka okazja,
świadczył zarówno dobry wynik Napie-
ralskiego w bardzo trudnej kampanii pre-
zydenckiej latem 2010 r., dobry wynik
SLD w wyborach sejmikowych, jak i to,
że na listy Sojuszu Lewicy i Ruchu Palikota
padło łącznie 18,3 proc. głosów w wybo-
rach parlamentarnych. Problem polegał
na tym, że to Palikot miał pomysły, a So-
jusz Napieralskiego stał w miejscu. Poja-
wienie się nowego, sprawnego rywala
skłoniło nieco przestraszoną elitę tej partii
do zmiany dotychczasowej strategii – do
sięgnięcia po sprawdzonego w bojach
 lidera.

Bariera życiorysowa

Miller przywrócił ugrupowaniu polityczną
powagę. Lepiej niż Olejniczak i Napieralski
rozgrywał taktyczne pojedynki z Tuskiem
i Palikotem. Z tym drugim potrafił walczyć
jego własną bronią – nie stroniąc od sfor-
mułowań, których inni politycy unikali.
A dictum o „naćpanej hołocie” nie było –
jak się okazuje – ostatnim słowem w tej
sprawie. Jednocześnie jednak Miller nie
oddał partii w ręce spin doktorów, nie
pozwolił przerobić jej na produkt lokowany
na obraz i podobieństwo proszków do
prania.

Jednej bariery nie jest jednak w stanie
przekroczyć. Bariery życiorysowej. I nie
chodzi tu o to, że był I sekretarzem Ko-
mitetu Wojewódzkiego PZPR, ukończył
studia na WSNS. Raczej o to, że był
liderem zwycięskiej partii, premierem
w zupełnie innych czasach. A ponieważ
dominuje politycznie i osobowościowo
nad kręgiem najbliższych współpracow-

ników, to Sojusz jest intelektualnie i pro-
gramowo w tym samym punkcie, w którym
był 10 lat temu. Miller wie, jak wygrywać
wybory, jakie gruszki na wierzbie obiecać.
Wydaje mu się też, że wie, jak rządzić.
Kiedy przeanalizujemy listę jego zastęp-
ców, wiceprzewodniczących SLD, zrozu-
miemy, że ma podstawy sądzić, iż jako
lider jest niezastąpiony i że jego wiedza
jako kandydata do rządzenia jest w istocie
unikalna. Mało kto wie, że wiceprzewod-
niczącymi partii są obecnie Joanna Aga-
towska (41 lat, wiceprezydent Świnoujścia),
Paulina Piechna-Więckiewicz (30 lat, rad-
na m. st. Warszawy), europosłowie Joanna
Senyszyn (64 lata) i Bogusław Liberadzki
(65 lat), poseł Leszek Aleksandrzak (55 lat)
i Józef Oleksy (67). Z tego grona pojęcie
o politycznej taktyce i realiach rządzenia
mogą mieć tylko rówieśnicy Millera
 Liberadzki i Oleksy. Ale ich polityczna
pozycja jest bez porównania gorsza.

Czasy, w których SLD miał rzeczy-
wiście długą ławkę polityków o ogólno-
polskim formacie, zdolnych do tego, by
kierować resortami, prowadzić pracę par-
lamentu, budować silne struktury partii,
minęły. Sojusz jest kadrowo słabszy niż
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10 lat temu. To przekłada się na poważną
słabość intelektualną. Miller potrafi zbu-
dować jeszcze przekonującą diagnozę po-
lityczną, lecz nie potrafi wypełnić jej
treścią trafiającą do młodego elektoratu
lewicy: laickiego i antykościelnego, ale
obyczajowo odmiennego od dawnego apa-
ratu partyjnego. Nie trafia też do przeko-
nania tym wyborcom PiS, którzy widzą
w ugrupowaniu Kaczyńskiego przede
wszystkim obrońcę słabszych gospodarczo
grup społecznych. 

Braki w wyobraźni

Nieco upraszczając – brakuje mu wyob-
raźni i pomysłowości Piotra Guziała, le-
wicowego burmistrza Ursynowa, który
potrafił zbudować egzotyczną, negatywną
koalicję przeciwko Hannie Gronkiewicz-
Waltz, lecz także – o czym się zapomina
– potrafił wcześniej na równie egzotycznej
koalicji zbudować zarząd Ursynowa. Po-
wód, dla którego Miller, słusznie broniąc
interesów średnich miast, potrafi jedynie
użyć hasła powrotu do 49 województw,
który, krytykując obecne kolejki do lekarzy,
potrafi przeciwstawić je czasom PRL, jest
prosty. Wyobraźnia szefa Sojuszu jest –
jak każdego z nas – ograniczona do do-
świadczeń i lektur jego pokolenia.

W sensie czysto ludzkim – to, czego
Miller nauczył się po roku 1989, i tak
było imponujące. Mało kto w 1991 r.
uznałby, że ten lider partyjnego aparatu
będzie jednym z bardziej ambitnych pre-
mierów III Rzeczypospolitej, autorem
oryginalnych i niesztampowych diagnoz,
świetnym polemistą. Nie może jednak
zafundować lewicy najważniejszego – suk-
cesu w nowych czasach, niepodobnych
mimo wszystko do czasów jego triumfu. 

Problem z sukcesją pokoleniową na
lewicy dziś jeszcze jest maskowany faktem,

że na czele konkurencyjnych partii cen-
troprawicy stoją ludzie myślący w stopniu
podobnie anachronicznym jak Miller. Wy-
czuł to Palikot, eksperymentując nie tylko
z szokującym słownictwem i gadżetami,
lecz także z językiem i wyobraźnią poli-
tyczną. Ale w tych eksperymentach nie
było żadnego rdzenia autentyzmu, który
dodawałby im elementarnej wiarygodno-
ści. Wystarczyło na jedną kampanię. Tyle
tylko, że nikt – ani na prawicy, ani na le-
wicy – nie wyciągnął z tego wniosków. 

Nie sugeruję, że Miller, chcąc ratować
lewicę, powinien trochę poeksperymen-
tować. Porażka, jaką poniósł na tym polu
Palikot, jest wystarczającą nauczką. Szansa
lewicy polegała na tym, że w czasie, gdy
dwie główne partie centroprawicy mają
zablokowane przywództwo, dzierżone
przez – by użyć eufemizmu Kaczyńskiego
– „polityków w średnim wieku”, lewica
może przeciwstawić im inny język, nowe
metafory, bardziej pasujące do doświad-
czenia rosnącej grupy młodych wyborców.
Tę szansę zmarnowano. 

Sponiewierany przez młodych

Gdyby Mieczysław Rakowski nie przekazał
w 1990 r. rządów w partii pokoleniu
Kwaśniewskiego i Millera, losy postko-
munistów potoczyłyby się zupełnie inaczej.
Partia Mariana Orzechowskiego i Tadeusza
Fiszbacha nie byłaby druga w wyborach
roku 1991 i nie wygrała wyborów 1993 r.
A żaden z liderów tego pokolenia nie zos-
tałby prezydentem III RP.

Miller nie zrobi tego, co uczynił Ra-
kowski. Dobrze wie, że został przez to
młode pokolenie nie tylko zdetronizowany,
lecz także w sensie politycznym sponie-
wierany. Jego satysfakcja z dzisiejszej po-
zycji nie bierze się z tego, że może zagrozić
pozycji Tuska, ale z tego, że jest dziś sil-
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niejszy niż Kwaśniewski, Oleksy i Cimo-
szewicz razem wzięci. Że to on zadecyduje
o politycznej przyszłości Olejniczaka i Na-
pieralskiego. I że to on wyśle Palikota na
polityczny aut. Przyszłość lewicy – zdaje
się wierzyć Miller – złoży się jakoś sama,
być może urośnie w blasku jego nowego
zwycięstwa i nowych, objętych jesienią
2015 r. urzędów. 

Jednak nowe rozdanie polityczne nie
będzie ułożone przez dzisiejszych szefów

partii. Nowe pokolenie nie składa się wy-
łącznie z Dariusza Jońskiego, Sławomira
Nowaka i Adama Hofmana. Dynamikę
nowego układu politycznego wytyczą pre-
ferencje tych ludzi, którzy nie pamiętają
nie tylko stanu wojennego czy okrągłego
stołu, ale nie wiedzą dokładnie, o co cho-
dziło w aferze Rywina. Dzisiejszy SLD
jest ugrupowaniem, dla którego rozmowa
z tym pokoleniem będzie poważnym
 kłopotem.
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Jaka jest skala spółdzielczości miesz-
kaniowej w Polsce?

Osiedla zarządzane przez spółdzielnie
mieszkaniowe zamieszkuje dziś ok. 12
mln ludzi. Z tego 10 mln osób żyje na
osiedlach z czasów Polski Ludowej. Spół-
dzielnie te zarządzają olbrzymim mająt-
kiem, wartym co najmniej 1,5 bln zł.

Zarządzają w sposób bardzo patolo-
giczny…

Spółdzielczość, także mieszkaniowa, jest
na całym świecie interesującą alternatywą
dla rozwiązań wolnorynkowych. Jednak
ta rodzima została skażona w epoce PRL,
w latach 60. i 70., szczególnie w drugiej
połowie siódmej dekady, gdy do spółdzielni
wprowadzono partyjną nomenklaturę
i stały się one quasi-państwowymi kom-
binatami. W 60 proc. budynki, które obej-
mują dzisiejszą spółdzielczość mieszka-
niową, powstały w tamtym właśnie okresie,
w czasach „wielkiej płyty”.

Już w latach 90. doszło do uwłaszczenia,
ale raczej byłej nomenklatury niż członków
spółdzielni. Zlikwidowano centralne struk-
tury spółdzielczości, ale pozostały lokalne
„księstwa spółdzielcze”, które w dużej
mierze trwają do dziś. Oznacza to, że
w większości przypadków mieszkańcy na-
dal nie mają de facto żadnej demokra-
tycznej kontroli nad tymi rzekomymi spół-
dzielniami. Ciągle rządzi tam po-PRL-
owski typ aparatczyków, którzy na po-
czątku transformacji stali się właścicielami
„folwarków” i z nich żyją. Moim zdaniem
na początku lat 90. należało na fali ak-
tywności obywatelskiej i ożywienia spo-
łecznego zmierzać do jak najdalszego od-
dolnego uwłaszczenia obywateli.

Ale przecież następuje wymiana po-
koleniowa…

Tak. Jednak władze spółdzielni nauczyły
się przez ten czas wykorzystywać wszystkie
formalne mechanizmy demokratyczne na
własną korzyść. Z kolei pokolenie dzi-

arkadiuSZ pEiSErt

Doktor socjologii,
autor książki „Spółdzielnie mieszkaniowe:
pomiędzy wspólnotą obywatelską i alienacją”

W spółdzielniach mieszkaniowych ciągle rządzi postkomunistyczny typ
aparatczyków, którzy na początku transformacji stali się właścicielami
tych „folwarków” i z nich żyją.

Spółdzielnie w rękach nomenklatury 

Z arkadiuszem peisertem 

rozmawia krzysztof wołodźko



siejszych trzydziestolatków, członków tych
struktur, często mało interesuje się spo-
łecznym wymiarem spółdzielni mieszka-
niowych, których są członkami. Traktują
mieszkanie wyłącznie jako towar kon-
sumpcyjny. Ale owszem, pojawiają się też
bardziej świadome osoby, częściej niż kie-
dyś pojawiają się protesty wobec samowoli
władz spółdzielczych.

Problemem ogólnospołecznym jest
klientelizm wobec władzy. Jak to się
objawia na gruncie spółdzielczości
mieszkaniowej?

To istota problemu. W znanej mi dobrze
spółdzielni próba demokratyzacji jej struk-
tur zderzyła się nawet nie z oporem pre-
zesa, ale mniej więcej setki pracowników
spółdzielni, ich rodzin i znajomych, którzy
się temu przeciwstawili. Mówiąc pół żar-
tem, pół serio: to bardziej spółdzielnia
pracy dla pewnej grupy, która robi wszyst-
ko, by zapewnić sobie zatrudnienie kosz-
tem całej reszty spółdzielców. I to powtarza
się w skali kraju. W dużych spółdzielniach
mieszkaniowych powstał mechanizm de-
strukcyjny wobec aktywności obywatel-
skiej, oparty na układach wpływowych
grup interesu.

A może nie ma w tym nic złego, że lu-
dzie chcą mieć po prostu święty spokój
w czterech ścianach mieszkania?

To pytanie po części socjologiczne, lecz
także ekonomiczne. To znaczy: na ile
ludzie wolą ponosić określone straty fi-
nansowe, byle nie zaprzątać sobie głowy
pewnymi sprawami. Wyliczyłem, że w mo-
jej spółdzielni mieszkaniowej można by
obniżyć czynsz o 1/4, gdyby ludzie uważnie
patrzyli na ręce jej zarządowi i angażowali
się.

Wszyscy by zyskali na większym za-
angażowaniu, regularnej, dużej obecności
członków spółdzielni na zebraniach. Tak
się nie dzieje. I kliki stojące na czele wielu
spółdzielni dobrze o tym wiedzą i z tej
bierności korzystają.

W swojej książce przedstawia pan kilka
studiów przypadków funkcjonowania
spółdzielni mieszkaniowych, które moż-
na uznać za modelowe. Proszę je przy-
bliżyć.

Z jednej strony mamy spółdzielnie, które
„administrują biedą”. W takim przypadku
wielu członków spółdzielni jest zadłużo-
nych, dzięki nim kierownictwo, klika
utrzymuje swoją kontrolę nad całością.
Załóżmy, że w spółdzielni w której skład
wchodzi 3 tys. osób, 15 proc. jest trwale
zadłużonych. Jeśli pojawia się jakaś opo-
zycja, protest nielicznej zwykle grupy
mieszkańców, zarząd jest w stanie prze-
ciągnąć tych zadłużonych na swoją stronę,
obiecując choćby umorzenie długów lub
rozłożenie ich na raty. Ten typ spółdzielni
dominuje w mniejszych i biedniejszych
miastach.

Natomiast w zamożniejszych mias-
tach funkcjonuje inny typ zarządzania
spółdzielniami. Tutaj najczęściej zarząd/
klika najcenniejszą część majątku wypro-
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wadza na zewnątrz. Robi się to poprzez
sprzedaż za niedoszacowane kwoty albo
zlecenia dość kosztownych usług podsta-
wionym firmom zewnętrznym, np. kil-
kukrotne docieplenia budynków czy in-
stalacja drogich wind. Tutaj zarząd traktuje
spółdzielnię jako bardzo intratny biznes.

Są także dobrze funkcjonujące spół-
dzielnie, zwykle mniejsze jednostki, gdzie
łatwiej jest kontrolować zarząd, nawet
jeśli to wciąż stara, po-PRL-owska klika.

Ale najczęściej występują chyba spół-
dzielcze „typy mieszane”?

Rzeczywiście, modele funkcjonowania
spółdzielni nakładają się na siebie. Są
spółdzielnie, gdzie w starych blokach
mieszkają nierzadko starsi, ubodzy miesz-
kańcy, także patologiczne rodziny. Ale
ich częścią są także nowe budynki, w któ-
rych mieszkają młodsi, bardziej zamożni
ludzie z większym kapitałem kulturowym,
którzy nie pozwalają sobą manipulować
i chcą kontrolować zarząd. Częstym mo-
delem mieszanym jest równoczesne „za-
rządzanie biedą” i bogacenie się klik na
wyprzedaży majątku spółdzielni. 

A przecież spółdzielczość zakłada so-
lidaryzm. Jeśli zarząd dysponuje pewną
nadwyżką finansową, także dzięki temu,
że jest w posiadaniu bardziej intratnej
i dochodowej nieruchomości, np. placu,
to teoretycznie powinien przeznaczać zysk
z tego choćby na obniżkę opłat eksploa-
tacyjnych, co byłoby z największą korzyścią
dla najuboższych członków takich spół-
dzielni. Ale odkąd badam spółdzielczość
mieszkaniową, o czymś takim nie słysza-
łem. Za to niejednokrotnie spotkałem się
ze zjawiskiem sprzedaży dużych działek
i wartościowych części majątku spółdzielni
firmom zewnętrznym, czasami podsta-
wionym.

Jaka jest skala spółdzielczych patolo-
gii?

Nikt jej jeszcze dokładnie nie wyznaczył.
Mogę jednak z pełną odpowiedzialnością
stwierdzić, że wymienione patologie są
w polskich spółdzielniach mieszkaniowych
powszechne.

Czy zatem nie lepiej zlikwidować spół-
dzielczość mieszkaniową?

Dziś za likwidacją spółdzielczości miesz-
kaniowej optuje posłanka Lidia Staroń
z Platformy Obywatelskiej. Tyle że to wy-
lewanie dziecka z kąpielą. Po pierwsze,
uważam, że możliwa jest efektywna spół-
dzielczość, i sądzę, iż zawsze będą ludzie
zainteresowani taką formą społeczno-
gospodarczej aktywności. Po drugie, to
rozwiązanie niekonstytucyjne, a przynaj-
mniej solidnie niedopracowane: jak można
na zgodnie z ustawą zasadniczą rozwiązać
jakiś typ spółdzielczości? Trzeba by na
gruncie prawnym wprowadzić instrumenty
zmuszające spółdzielnie do samorozwią-
zania. Po trzecie, zamiast likwidować spół-
dzielczość mieszkaniową, lepiej zastanowić
się, jakimi metodami legislacyjnymi można
stymulować zmiany na lepsze, choćby
przez prawny zakaz łączenia funkcji człon-
ka i równoczesnego pracownika admini-
stracji spółdzielni.

Jest jeszcze inna, ważna sprawa. Na
początku wywiadu mówiłem, że na osied-
lach zarządzanych przez spółdzielnie
mieszkaniowe żyje 12 mln osób. Proszę
sobie wyobrazić, jaki chaos wprowadzi
ewentualna likwidacja tych spółdzielni.
Zaczną się procesy o podział części wspól-
nych, o podział działek, użytkowanie dróg
itd. Ciężko byłoby dojść do ładu z wieloma
budynkami i nieruchomościami. A to
przecież wiąże się ściśle z życiem wielu
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ludzi. Do tego mamy wciąż sporą grupę
ludzi niezdolnych do odpowiedzialnego
zarządzania majątkiem, co może w efekcie
pociągnąć ogromną falę eksmisji. Bo
nawet te spółdzielnie, które „administrują
biedą”, ratują uboższych ludzi przed o wie-
le gorszym losem. Owszem, czasem mowa
o rodzinach czy osobach patologicznych.
Ale mamy także sporą grupę osób bied-
nych, nierzadko starych, którym spół-
dzielnie często idą w jakiś sposób na rękę.

Powiem jeszcze rzecz paradoksalną:
jest pewien pozytywny rys nawet tych
klientelistycznych struktur dzisiejszych
spółdzielni. Powiedzmy, że w bloku psuje
się winda. Tam, gdzie nie ma spółdzielni,
czasem są problemy ze zbiórką pieniędzy
na pokrycie naprawy. Bo mieszkańcy niż-

szych pięter twierdzą, że z windy nie ko-
rzystają. Do tego jakiś procent mieszkań-
ców jest po prostu biedny albo patolo-
giczny. No i pozostali muszą płacić wię-
cej… A tam, gdzie działa spółdzielnia,
fundusz remontowy jest lepiej pilnowany.
Socjolog stwierdzi w takiej sytuacji: nie
ma dysfunkcji bez funkcji, to znaczy,
nawet niedoskonałe formy społeczne speł-
niają jakieś pozytywne funkcje.

Skoro nie likwidować, to jak można
ograniczyć spółdzielcze patologie?

Jestem za reformowaniem spółdzielczości
od środka, lecz także z udziałem przed-
stawicieli społeczności lokalnej, np. rad
dzielnic.
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Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”,
publicysta „Nowego Obywatela”
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Jednocześnie jest „Demokrator” mniej
niezwykłym osiągnięciem literackim. Jest
to jednak debiut, jakiego nie było od bar-
dzo dawna. Debiut, który wiele zapowiada 

Życie w Grodopolis

Gociek pełnymi garściami czerpie z ro-
syjskiej literatury, amerykańskiego ko-
miksu i klasycznych wolterowskich po-
wiastek filozoficznych. Potem podlewa
wszystko fantastycznonaukowym sosem
i serwuje wyjątkowe – choć nieco cięż-
kostrawne – danie. W aluzjach można
się łatwo zagubić. Nieuważny czytelnik
może np. przeczytać „Demokratora” li
tylko jako satyrę na naszego wschodniego
sąsiada, a tym samym przegapić moment
gogolowski i nie zauważyć, że śmieje się
z samego siebie.

Nawet i uważniejszy czytelnik może
tego i owego nie zauważyć. Czytając „De-
mokratora”, jesteśmy więc trochę jak żaba
w kociołku, pod którym z wolna zwiększa
się ogień. Od pierwszych stron narrator
nachalnie przekonuje nas, np., o przewa-

gach Grodopolis. Jest to bowiem kraina,
gdzie wszystko jest możliwe: silniki nie
emitują spalin, nikomu niczego nie bra-
kuje, nie ma konfliktów politycznych i każ-
dy jest ze swego bytu ogólnie zadowolony.
Oczywiście od razu bierzemy naszego nar-
ratora za bezmyślną propagandową krzy-
kaczkę, która mami biedne orwellowskie
społeczeństwo. Tymczasem narrator by-
najmniej propagandową krzykaczką nie
jest, ma wręcz bardzo konkretną tożsa-
mość, którą poznajemy jednak dopiero
na ostatnich dziesięciu stronach „Demo-
kratora”.

Jeszcze zanim dojdziemy do epilogu,
czujemy jednak, że w kociołku robi się
ciepło. Dociera do nas, że być może głos
opowiadający historię czterech bohaterów
wcale nas tak bardzo nie oszukuje. Być
może technologia Grodopolis to faktycznie
szczytowe osiągnięcie ludzkości. Niepokoi
nas jednak to, że służy ona tylko trzem
celom: wojnie, podkreśleniu statusu elit
i kontroli nad ogółem mieszkańców. Dla-
czego w fantastycznym Grodopolis myśl
techniczna rozwinęła się w tym kierunku?

michał kuź

Redaktor „Nowej Konfederacji”

„Demokrator” Piotra Goćka to imponujące osiągnięcie intelektualne.
Żadna wydana w ostatnich latach polska książka nie zasiała w mojej gło-
wie tak wielu ciekawych i niepokojących myśli.

despotyzm z wolnością na sztandarach



Dlaczego, choć z pozoru zaawansowana,
tak bardzo przypomina ona tę szczątkową
technologię, którą zwykle podpierały się
elity feudalne? Cóż, inna technologia zwy-
czajnie nie jest potrzebna przy zaniku
klasy średniej. Jak to wyłuszcza w powieści
grupce wyselekcjonowanych studentów
profesor nowej słusznej nauki o państwie:
„[...] zupełnie nieopłacalne dla społeczeń-
stwa jest sztuczne podtrzymywanie tzw.
coś tam mających, czyli średniaków. Wręcz
przeciwnie: im więcej ich będzie, w tym
większym marazmie pogrąży się nasza
kraina! Dowodem słuszności naszych
teorii są też gorszące i pożałowania godne
losy innych narodów, szczególnie Jeuro-
polis i Metropolis, które postawiwszy na
średniactwo, odkryły, że nic nikomu się
nie chce, wszyscy uważają, że dobrze jest
tak jest. Oczywiście, szanowni obywatele,
że dobrze jest, jak jest – ale tylko u nas,
bo u nas jest najlepiej”.

Naturalnie, profesor sugeruje, że rów-
nież i inne centra po odkryciu swoich
błędów czym prędzej je naprawiły i pozbyły
się „średniaków”. Śladami Grodopolis po-
szło zapewne w końcu i „Jeuropolis”,
i „Metropolis”, i wschodnie państwo „Ki-
cajów”. Żaba w tym momencie nie może
już wyjść z kociołka, zaczyna jej jednak

coś świtać. Otóż „Demokrator” kpi sobie
ze współczesnej Rosji. Problem polega
jednak na tym, że w naszym postdemo-
kratycznym, nowośredniowiecznym świe-
cie w pewnym sensie ziścić się mogą naj-
dziksze mary z kart „Dziennika pisarza”
Fiodora Dostojewskiego. I oto rosyjska
idea wielkiego ludu, który szczerze kocha
geniusza-demokratora i tłumnie wali do
chramów „Szczwanego Jerzego”, może
faktycznie stać się ideą globalną.

Demokratyczny despotyzm

Powieść Goćka naturalnie podąża śladami
Huxleya i Orwella, ale ja jeszcze wyraźniej
słyszę w niej głos wcześniejszych myślicieli
francuskich, jak choćby Tocqueville’a
i Constanta. Gociek opisuje bowiem, jak
demokracja bez szczypty tego, co niektórzy
nazywają klasycznym liberalizmem, ewo-
luuje w kierunku nowego, niezwykłego
despotyzmu. Nie jest to jednak brutalny
orwellowski totalitaryzm ani też hux-
leyowski odważny i zupełnie jawny tech-
nokratyzm. Podobnie jak Tocqueville
w ostatnim rozdziale swego studium de-
mokracji Gociek opisuje despotyzm spryt-
ny, ukryty i dojrzały. Despotyzm wiedzący,
jak bez używania wyłącznie brutalnej siły
wywierać na społeczeństwo wpływ niemal
magiczny. Technologia daje mu lepszą
kontrolę niż armia szpiegów i godziny
przesłuchań. Zarządzanie kontrolowanymi
konfliktami pomiędzy oligarchami staje
się zaś pewniejszą metodą rozładowywania
napięć społecznych niż kosztowna masowa
eugenika, o której pisał Huxley.

Najbardziej przygnębiające jest jed-
nak to, że od tego despotyzmu nie ma
ucieczki. Bohaterowie Goćka, tu nie ma
zaskoczenia, więc pozwalam sobie ten
fragment zdradzić, ponoszą porażkę
w starciu z demokratorem i jego faktycz-
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nym twórcą – demonicznym obywatelem
Szajdo. Część z nich ucieka, jednak nikt
nie emigruje, tak jak czynili od pokoleń
rosyjscy dysydenci. Dokąd mieliby uciec?
Edward Snowden, który niedawno ujawnił,
jak to „Metropolis” nas elektronicznie in-
wigiluje, aby nie zgnić w więzieniu, musiał
czym prędzej oddać się w ręce „Kicajów”,
zaiste znanych na całym świecie przyjaciół
wolności i demokracji. Ostatecznie zaś
osiadł, gdzież by indziej: w samym Gro-
dopolis.

Ten brak alternatywy to jeden z naj-
ciekawszych elementów powieści Goćka,
który jasno pokazuje, że nie ma tu mowy
o prostej satyrze politycznej. Bohaterowie
„Demokratora” uciekają w końcu tam,
gdzie szukanie ich nie ma już sensu, bo
są już na zupełnym marginesie dominu-
jącej cywilizacji. Gdzieś, gdzie dla więk-
szości ludzi nie ma już niczego, chcą stwo-
rzyć małą normalność, doznawać piękna,
uczyć dzieci historii i sensownej ekonomii,
żyć.

Między powieścią a powiastką

Wyśpiewawszy peany na temat dojrzałości
konceptu Goćka, jestem jednak zmuszony
napisać także o tym, co niezwykle orygi-
nalną, debiutancką powieść fantastyczną
dzieli od arcydzieł gatunku. Jest to sty-
listyczna nieporadność i zbyt spłycona
psychologia postaci, czyli klasyczne pro-
blemy debiutantów. Powieść Goćka jest,
np., nieznośnie wręcz felietonowa, a przez
to po brzegi naćkana mniej lub bardziej
udanymi grepsami. Superszybki pociąg
nazywa się „Pindolino”, mowa jest o „Ka-
nale Marnomorskim”, zaś szef gułagu to,
jakże inaczej, „Jeż Jeżow Jagoda”. Podobne
przykłady można mnożyć bez końca. Do-
dajmy do tego plejadę imion i nazw, które
są już dowcipami zupełnie niewybrednymi,

jak choćby „generał Elektrokutafon”, i bę-
dziemy mieli pełny obraz bardzo wyra-
zistego poczucia humoru, które jednak
nie musi trafiać do czytelników o nieco
wrażliwszych smakach. Oczywiście grepsy
Goćka w zamierzeniu miały, zapewne,
kontestować jałową, zakochaną w pięknej,
acz pustej frazie prozę głównego nurtu,
takiego Jerzego Pilcha chociażby. W prak-
tyce jednak Goćkowi wyszła nie kontes-
tacja, lecz grubawe stylistyczne dowcipasy.
Rafałowi Ziemkiewiczowi, dla porównania,
stosowanie łobuzerskiej poetyki udaje się
znacznie lepiej połączyć z lekkością stylu
i ciekawymi rozwiązaniami fabularnymi.
Dowodem tego wspaniały, choć nieco nie-
doceniony, „Walc stulecia”, który skądinąd
koncepcyjnie bardzo mi powieść Goćka
przypomina.

Co do psychologii postaci, to wchodzi
autor „Demokratora” w poetykę baśniowej
powiastki filozoficznej, więc zgodnie z re-
gułami rządzącymi tym gatunkiem spłyca
psychologiczny profil głównych bohaterów.
Czy t to jednak szczęśliwy wybór? Dobra
powiastka filozoficzna ma bowiem kilka-
dziesiąt stron i właśnie dlatego jej prostota
tak bawi. Powieść Goćka ma (niestety)
stron aż prawie pięćset, więc powiastko-
wość i schematyczność postaci wzorowa-
nych na bohaterach „Czarnoksiężnika
z krainy Oz” w końcu zaczyna dojrzałego
czytelnika nużyć. Sądzę, że gdyby Gociek
pokusił się o napisanie pełnokrwistej po-
wieści, to byłaby ona znacznie mniej mę-
cząca. Powieść, a zwłaszcza powieść fan-
tastyczna jest bowiem szeroką sztalugą,
dzięki której można śmiało malować więcej
niż jednym pędzlem i wciąż na nowo
przykuwać uwagę odbiorcy swoim kunsz-
tem. Różnicę widać od razu, kiedy po-
równa się wielką fantastyczną powieść
Bułhakowa, czyli „Mistrza i Małgorzatę”,
z jego fantastycznymi powiastkami, choćby
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z niezwykle popularnym „Psim sercem”.
Prostotę „Psiego serca” zestawić z kolei
można z głębią Władimowskiego „Wier-
nego Rusłana”, który oparty jest przecież
na dokładnie tym samym „psim” chwycie. 

Moc i odwaga

Mimo tych słabości „Demokrator” jest,
jak na debiut, niezwykle udany. Można

tej książce bowiem zarzucić wiele, ale na
pewno nie miałkość i braku pomysłu. To
rzecz mocna i odważna, choć może nie
tak piękna, jakby się tego chciało. Z nie-
cierpliwością czekam na więcej.

Piotr Gociek
„Demokrator”
wyd. Ender 2013
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Dawno, dawno temu – jeszcze zanim eu-
ropejscy biurokraci bez legitymacji do
władzy zyskali przywilej regulowania nam
życia – Obywatel wchodził do Parku Zdro-
jowego w Konstancinie, szedł żwirową
alejką do tężni i wdychał jod. Dziś na
wejściu wali czołem w tablicę z regulami-
nem i wdycha biurokratyczny opar, który
informuje, czego mu nie wolno. Z psem
nie, z kotem chyba też, na rolkach nie,
papierosów – broń Panie. Ja swojego
kota trzymam w domu, ale papierosy
palić lubię, czego ani hipsterlewica ani
hipsterprawica chyba nie pochwala, choć
pewna nie jestem, bo nie zawsze nadążam
za trendami.

Peerelowskie prawo powielaczowe
przeżywa w III RP swoje drugie życie –
gmina konstancińska wysmażyła dla Oby-
wateli regulamin, który – jako akt niższego
rzędu – powinien być w zgodzie z aktami
rzędu wyższego, powiedzmy konstytucyj-
nego. A taki zakaz palenia w parku jest
z pewnością niekonstytucyjny o tyle, o
ile nie wyznaczy się w tymże parku dwóch

symetrycznych przestrzeni: dla tych, co
palą, i dla tych, co nie. Inaczej robi się
zakazana konstytucyjnie dyskryminacja.

Ja się do tej niekonstytucyjnej de-
mokracji nie nadaję. W Konstancinie sia-
dam na ławce i zapalam papierosa. Pod-
chodzi dziarski starszy pan i mówi, że re-
gulamin. To ja: że niekonstytucyjne. On:
że wezwie straż miejską. Ja: że OK, będę
z nimi negocjować. Pan się zmywa.

Obywatel, który wie, czego mu nie
wolno, jest obywatelem nad wyraz pożą-
danym. Trochę się pozłości w duchu,
i tyle. A gdy w odruchu prywatnego buntu
obejdzie zakaz, będzie miał wyrzuty su-
mienia. I o to także chodzi. Obywatelskie
poczucie winy to bardzo ceniona przez
rządzących cecha.

Bo jeśli Obywatel, np., właśnie obronił
licencjat i chwilowo nie studiuje jeszcze
po bolońsku magistersko, to mu kolej nie
sprzeda ulgowego biletu. Regulamin kazał
mu oddać legitymację uprawniającą do…
Jeśli mu bilet ulgowy niezbędny, to napisze
oświadczenie, że legitymację zgubił, ale

anna miESZcZanEk

Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Obywatel, który wie, czego mu nie wolno, jest obywatelem nad wyraz
pożądanym. Trochę się pozłości w duchu, i tyle. A gdy w odruchu prywatnego
buntu obejdzie zakaz, będzie miał wyrzuty sumienia. I o to także chodzi.

tłamszona obywatelskość



ją kontrolerowi w pociągu pokaże. Zawsze
z lekkim drżeniem serca, że jednak robi
coś niezupełnie OK.

Nie wiem, jak pracowały na swoje
poczucie winy starsze panie, którym latem,
przed wejściem na rekolekcje z o. Basho-
borą na Stadionie Narodowym, kazano
wyrzucać do śmieci butelki z wodą. Ka-
zano, bo wiadomo: starsze panie zwycza-
jowo, zaraz po śniadaniu rzucają we
wszystkich butelkami napełnionymi cieczą,
która ma gasić pragnienie, w razie jakby
dach stadionu przypadkiem się zasunął
i jakby było gorąco. Wiem natomiast, jak
sama obeszłam podobny antybutelkowy
regulamin, kiedy chciałam posłuchać Le-
cha Janerki. Grał jakiś czas temu na dzie-
dzińcu dawnego komitetu centralnego,
sumiennie obstawionego barierkami. Pod
uważnym i może nawet ciut przestraszo-
nym okiem duchów dawnych I sekretarzy
wpatrzyłam się czule w oczy pani z ochrony
i powiedziałam: „Nie wyrzucę”. „Pani
idzie” – orzekła zaskoczona.

Ja – Obywatel – wiem: powinnam
za każdym razem wyrazić oficjalnie swoją
opinię na temat zakazów i skierować tę
opinię w odpowiednie miejsce. Ale czy
wtedy miałabym jeszcze czas na pisanie
tego felietonu? Konstatuję więc tylko, że
straciłam wpływ na rzeczywistość i do-
świadczam tej utraty na co dzień w spra-
wach drobnych. W sprawach bardziej
podstawowych doświadczam ostatnio rów-
nież. Bo choć nie lubię tej fazy, w której
bezdomna i pozbawiona prawdziwej agory
demokracja plącze się po ulicach z trans-
parentami, chodzę się plątać. Mimo że
minister mnie ostrzega, że „państwo musi
mieć monopol na przemoc”. Owszem,
każde państwo jest w gruncie rzeczy usank-
cjonowaną przemocą, ale o tym od zawsze
wiedzą rozdyskutowani studenci uniwer-
sytetów, a nie czytelnicy codziennych

gazet. Choć może to i dobrze, że wiedza
ukryta staje się własnością mas – może
z nazwanym łatwiej się mierzyć i łatwiej
dobijać o nową umowę społeczną wyzna-
czającą tej przemocy wyraźne granice?
Co prawda zwykle ta zabawa nie jest dla
dziewczynek, jednak ja już w końcu jestem
trochę starszą panią. No i miewam wspom-
nienia.

Pierwszej wiosny stanu wojennego,
3 maja na Krakowskim, armatki wodne
lały na Obywateli wodę, po której zosta-
wała na ubraniu niebieska farba. Dlatego
nawet gdy dzisiaj w Muzeum Żydów Pol-
skich albo w pałacu w Wilanowie każą
mi nalepiać na siebie nalepkę oznaczającą,
że kupiłam bilet i mam prawo…, to mi
się zaraz kojarzy. Opaska z gwiazdą Da-
wida… Woda po zomowcach. Co zrobię,
tak mam. Ja, Obywatel, który pozwolił
władzy na zbyt wiele i staje się dziś bardzo
łatwo Obywatelem zaznaczonym – co po
łacinie brzmi naprawdę dumnie: civis se-
lectus. Do takiego civis selectus ławo już
trafi minister, który chce pałować kibiców,
co traktuję jako metaforę z naprawdę du-
żym potencjałem.

Moja obywatelska wiara w możliwość
stworzenia realnych mechanizmów wpły-
wu obywateli na władzę została mocno
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doświadczona po 10 kwietnia 2010 r.
Może zresztą na to właśnie obliczony był
ten niemogący się zakończyć spektakl
arogancji władzy przejętej bez dbania
o konstytucyjny artykuł 131, oddającej
w obce ręce najważniejsze śledztwo i ukry-
wającej przed Obywatelami wiedzę na
skalę dotąd chyba niespotykaną. Wszystko
zgodnie z duchem „nie mamy waszego
płaszcza i co nam zrobicie”.

Choć ta pojedyncza nadzieja nie jest
aż tak ważna – ważniejsze, że 10 kwietnia
paradoksalnie otworzył przestrzeń ak-
tywności dla nowych, konserwatywnych
środowisk. Tak jakby stare alterglobalne
i raczej lewicowo niż konserwatywnie cy-
towane na początku wieku hasło „Inny
świat jest możliwy” przepłynęło w meta-
fizycznej przestrzeni z lewa na prawo.
I teraz, uznawszy własną tendencję do
fetyszyzowania nowych form demokracji
uczestniczącej, stoi to hasło trochę bez-
radnie wobec pytania o to, co zrobić, żeby
jednak odzyskać politykę parlamentarną
i razem z nią ten obywatelski wpływ.
A tym właśnie pytaniem pomału zajmują
się dziś środowiska konserwatywne.

Czy wesprą nowych konfederatów,
republikanów i innych konserwatywnych
ci młodzi, którzy zamiast dawnej emigracji
wewnętrznej czy dzisiejszej zarobkowej
wybrali emigrację cyfrową? Przejmująco
napisała o nich Agata Tomaszewska:
„Dzieci transformacyjnego chaosu, owoc
wyżu demograficznego końcówki XX w.
Od urodzenia obarczeni poczuciem winy,
że jest nas za dużo, że nie wystarczy dla
nas miejsca w szkołach, na studiach,

w pracy… Że jesteśmy zbędni. […] Nau-
czeni na własnej skórze, że rzeczywistość
jest totalnie niestabilna […] Od dziecka
wiemy, że chcą tylko nas wykorzystać,
ewentualnie oszukać”.

Czy to rzeczywiście tylko plemię –
wspólnota na gruncie ledwie estetycznym
– które, jak pisał kilka lat temu Bartłomiej
Radziejewski, nie zbuduje nowoczesnego
państwa? Wszak wartości ważne dla tego
pokolenia to wolność: „słowa, dostępu
do informacji, kultury. […] dzięki tej wol-
ności sieć jest tym, czym jest – i obrona
jej wolnościowego kształtu jest naszym
obowiązkiem wobec kolejnych pokoleń.
Czy jest tylko tak, że w kadrze neople-
mienności dostrzec można wyraźne piętno
postkomunistycznego konsumpcjoniz-
mu?”. Fakt: z badań socjologów, na któ-
rych opierał swój tekst Radziejewski, wy-
nikało, że młodzi zorientowani są na „bo-
gactwo i związany z nim wysoki status
społeczny oraz wygodne, pełne wrażeń
i »na poziomie« życie”. A może w bada-
niach nie zadano jakiegoś ważnego pytania
i przez to umknął istotny rys młodej grupy?

Myślę, że kiedy minister stanie z mniej
czy bardziej metaforyczną pałą nad mniej
czy bardziej wirtualną przestrzenią sieci
– wszystko może się zdarzyć. I na tym
wyobrażeniu zawiesza się z ufnością moja
przetrącona po Smoleńsku nadzieja. Bo
wiem, że nie odzyskają polityki dla Oby-
wateli tylko ci z lewa ani tylko ci z prawa.
Takie coś może przynieść tylko działanie
wspólne. Nie żeby zaraz okrągły stół,
o którym mówił ostatnio premier Tusk,
ale jednak…
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Ostatnia projekcja prognoz gospodarczych
przedstawiona przez Komisję Europejską
jesienią 2013 r. rozczarowała większość
analityków. Okazało się, że strefa euro
wychodzi z recesji znacznie wolniej, niż
się spodziewano, a kryzys może potrwać
dłużej, niż wcześniej zakładano. Tempo
wzrostu w eurolandzie jest nadal ujemne
(zakłada się, że w 2013 r. wyniesie 0,4 proc.
PKB). Rośnie bezrobocie (przewyższa już
12 proc. w strefie euro), a inflacja spada,
grożąc wejściem w tzw. spiralę deflacyjną.
Oznaczałoby to pułapkę dla Europy, która
w dłuższym okresie miałaby trudności
poprawy tempa rozwoju.

Przypadek Włoch

Ciekawą ilustracją omawianych zjawisk
jest włoska gospodarka. Boryka się ona
od kilku kwartałów z recesją. Ostatnie
prognozy Komisji Europejskiej są znacznie
gorsze od wcześniejszych: obniżka tempa
wzrostu w 2013 r. wyniesie – 1,8, a nie
jak przewidywano – 1,3 proc. PKB. Bez-
robocie dawno przekroczyło poziomy alar-

mistyczne, zwłaszcza wśród młodych ludzi.
Pogłębiają się bieda i społeczne niezado-
wolenie. W takich warunkach podatny
grunt znajdują argumenty populistyczne.
Trudniej natomiast wprowadzać reformy
strukturalne. Właśnie dlatego rząd pre-
miera Enrico Letty ma kłopoty z prze-
prowadzaniem trzech zapowiadanych
zmian: sądownictwa, prawa pracy i prawa
wyborczego.

Tymczasem Bruksela naciska na bar-
dziej radykalne oszczędności budżetowe.
W połowie listopada zażądała od Rzymu
gruntownej rewizji budżetu na 2014 r.
Kolejny rok oszczędności budżetowych
we Włoszech nie przynosi bowiem spo-
dziewanej redukcji deficytu budżetowego
i astronomicznego długu publicznego (naj-
większego w Europie i trzeciego najwięk-
szego na świecie). Trudno się dziwić.
Oszczędności fiskalne w czasie recesji nie
są skuteczne dla zbicia zadłużenia. Przy-
czyniają się natomiast do trudności realnej
gospodarki.

Problemem Włoch są zmniejszające
się inwestycje (o blisko 5 proc. w skali

tOmaSZ GrZEGOrZ GrOSSE

Profesor UW,
redaktor niedawno opublikowanej książki „Między polityką
a rynkiem. Kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów
i politologów”

Kryzys w strefie euro trwa już przynajmniej czwarty rok i nic nie wskazuje
na to, aby miał się zakończyć prędko. Trudno nie uznać, że winę za taki
stan rzeczy ponoszą europejskie elity polityczne.

Europa wciąż bez pomysłu na kryzys



2013 r.). Jak więc pobudzić gospodarkę,
kiedy inwestycji nie zwiększają ani firmy,
ani władze publiczne? Jedyną pozytywną
wiadomością płynącą z danych statystycz-
nych Komisji Europejskiej jest poprawa
bilansu handlowego za bieżący rok. To
dowód, że niezbędne dostosowania gos-
podarcze następują, choć dzieje się to po-
woli i nie ma pewności czy w sposób
trwały. Niemniej ekonomiści podkreślają,
że nie są to dostosowania wewnętrzne
(tj. w obrębie strefy euro). Koszty pracy
we Włoszech utrzymują się na względnie
wysokim poziomie, a więc nie zachodzi
tutaj zjawisko tzw. wewnętrznej dewa-
luacji. Nie ma więc poprawy konkuren-
cyjności gospodarki włoskiej w stosunku
np. do niemieckiej. Dlatego dostosowania
wynikają bardziej z poprawy bilansu hand-
lowego Włoch z państwami spoza Europy.
Odbywało się to do niedawna przede
wszystkim za sprawą relatywnie słabszego
kursu euro w stosunku do dolara i jena.
Tymczasem od kilku miesięcy kurs euro-
pejskiej waluty znowu się umacnia, co
generalnie źle wróży wymianie handlowej
z krajami spoza strefy euro.

Błędna strategia

Kryzys w strefie euro trwa już przynajmniej
czwarty rok i nic nie wskazuje na to, aby
miał się zakończyć prędko. Trudno nie
uznać, że winę za taki stan rzeczy ponoszą
europejskie elity polityczne. Obrały one
niezbyt trafną strategię antykryzysową
i trzymają się jej kurczowo. Wielu eko-
nomistów krytykowało to podejście. Nawet
ogólnie przychylny Europie Międzynaro-
dowy Fundusz Walutowy coraz częściej
rozważa, czy nie zaprzestać udzielania
pomocy państwom strefy euro, póki nie
zostanie zmieniona strategia antykryzy-
sowa. Działania europejskie nie prowadzą

bowiem do spodziewanej redukcji deficytu,
a wielkość długu publicznego w niektórych
państwach stale się powiększa. Nie widać
spektakularnego ożywienia gospodarczego.
Dostosowania nierównowag ekonomicz-
nych wewnątrz strefy euro są niemal nie-
widoczne. Pojawiają się kolejne ryzyka,
np. trudności sektora bankowego oraz
wspomniana wcześniej groźba spirali de-
flacyjnej.

Fundamentalne pytanie o strategię
europejską postawili ostatnio słynni har-
vardzcy ekonomiści Carmen Reinhart
i Kenneth Rogoff (CEPR, November 2013).
Zadają oni rozsądne pytanie: czy wyjście
z obecnego kryzysu państw wysoko roz-
winiętych może odbywać się według nie-
znanej wcześniej receptury? Czy raczej
powinno dokonać się według metod prak-
tykowanych we wcześniejszych historycz-
nych kryzysach? Otóż wcześniej wyjście
z kryzysów zadłużenia odbywało się przez
kombinację lub wybór którejś z następu-
jących ścieżek działania: redukcję długu,
poprzez gwałtowną inflację, w wyniku
kontroli przepływów kapitału lub tzw. re-
presję finansową (czyli wymuszanie sku-
powania długów państwa po preferen-
cyjnie niskich cenach przez krajowy sektor
finansowy bądź społeczeństwo). 

Tymczasem Europa nie wykorzystuje
znanego z historii instrumentarium an-
tykryzysowego. Być może z wyjątkiem
jednego z ww. elementów, a mianowicie
nieformalnej represji finansowej. Mam
na myśli to, że krajowe banki zostały skło-
nione do masowego nabywania obligacji
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państwowych, a jednocześnie Europejski
Bank Centralny (EBC) dba o relatywnie
niskie oprocentowanie tych papierów.
Poza tym wyjątkiem podejście europejskie
do kryzysu jest – można by rzec – nowa-
torskie. To kombinacja luźnej polityki
monetarnej EBC z restrykcyjną polityką
fiskalną (czyli oszczędnościami budżeto-
wymi). Zdaniem amerykańskich uczonych
taka kombinacja nie może być skuteczna
i lepiej sięgnąć po narzędzia sprawdzone
w historii. 

Czas na zmiany!

Dotychczasowa strategia antykryzysowa
przynosi bardzo powolne efekty, generując
przy tym nowe ryzyka. Spośród nich bodaj
największe dotyczy tego, jak długo społe-
czeństwa niektórych państw strefy euro
mogą wytrzymać przedłużające się trud-

ności? Podsumowując wypowiedzi wielu
ekonomistów, można uznać, że Europa
potrzebuje odmiennej niż obecna strategii
antykryzysowej. Konieczne są działania
fiskalne stymulujące wzrost gospodarczy
i restrukturyzację gospodarek na południu
Europy. Zapewne trzeba też sięgnąć po
instrument znaczącej redukcji długu
w państwach najsilniej zadłużonych przy
jednoczesnej pomocy dla sektora banko-
wego w tych krajach. Wymagałoby to
(czasowego) wprowadzenia kontroli prze-
pływów kapitałowych. Niezbędna byłaby
więc większa skala redystrybucji środków
finansowych z bogatych państw eurolandu
do tych najsłabszych i większe dostoso-
wania ekonomiczne wewnątrz strefy euro.
Tylko czy Europa jest gotowa do podjęcia
tego typu strategii? Czy zgodzą się na nią
najbogatsze państwa, które musiałyby
pokryć większość kosztów jej realizacji?
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Na początku grudnia ukazał się głośno
komentowany, przygotowany na zlecenie
Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju raport PISA dotyczący poziomu
światowego szkolnictwa. W tym roku Pol-
ska ma powód do dumy: nasi piętnasto-
latkowie znaleźli się na szóstym miejscu
w Europie, po swoich równolatkach z Lich-
tensteinu, Szwajcarii, Holandii, Estonii i
Finlandii. Jest dobrze, choć miarodajność
raportów PISA bywa – i to ostro – kwes-
tionowana. 

Kombinat edukacyjny

Rzadziej natomiast mówi się o drugiej
stronie medalu, czyli rosnącym w Polsce
„edukacyjnym rozwarstwieniu”. Mamy
bardzo dobrą, elitarną edukację, a rów-
nocześnie prawdziwą bolączką naszego
życia społecznego staje się gettoizacja
wielu polskich szkół. „Polska szkoła po-
trzebuje więcej pieniędzy” – mówił Donald
Tusk, komentując raport PISA. Jednak,
podobnie jak w przypadku innych aspek-
tów peryferyjnej modernizacji, warto za-

pytać, w jaki sposób te środki byłyby wy-
datkowane…

System edukacji publicznej jest pro-
gramowo niedofinansowany, strukturalnie
sprowadzony do roli „kombinatu eduka-
cyjnego”, w którym parametryzacja i walka
o wyniki jest szansą dla dzieci z dużym
kapitałem kulturowym i finansowym, wy-
niesionym z domu, ale spycha niżej po-
zostałe. Dodatkowym problemem jest to,
że placówki oświatowe znikają z ojczystej
mapy społeczno-edukacyjnej. W zamian
z reguły nie powstaje żadna kulturotwórcza
alternatywa, co wpływa także na rozpad
więzi społecznych, bo wzrost kapitału kul-
turowego zwykle szedł na polskiej pro-
wincji w parze z pracą edukacyjno-spo-
łecznikowską, wykonywaną zresztą przez
słabo opłacanych nauczycieli.

Rosnące rozwarstwienie

Polska szkoła bardzo mocno się rozwarst-
wia: dla dzieci z bogatych domów (z reguły
także o wyższym kapitale kulturowym)
są lepsze szkoły. Dla dzieci z domów bied-

krZySZtOf wOłOdźkO

Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”,
publicysta „Nowego Obywatela”

Polska szkoła bardzo mocno się rozwarstwia: dla dzieci z bogatych
domów (z reguły także o wyższym kapitale kulturowym) są lepsze szkoły.
Dla dzieci z domów biedniejszych – szkoły gorsze.

Biedni płacą za kształcenie bogatych



niejszych – szkoły gorsze. Ba, nie chodzi
już tylko o szkoły, lecz także o przedszkola,
gdzie płatne zajęcia baletu, judo itp. bardzo
szybko determinują nie tylko edukacyjny
status najmłodszych… Ten proces sprzyja
petryfikacji stosunków społecznych i zde-
cydowanie ogranicza „powszechną rów-
ność możliwości”, która stanowi jeden
z istotnych czynników budowania bardziej
zamożnych społeczeństw (a nie jedynie
jeszcze bogatszych warstw wyższych). 

Wedle badań dr. hab. Romana Dolady
z Instytutu Badań Edukacyjnych w skali
kraju zaznacza się w tej materii nowy
trend. Jeszcze w latach 80. XX w. można
było na ogół dzielić szkoły pod kątem ja-
kości edukacji wedle linii demarkacyjnej
miasto–wieś. Dziś poziom szkół wiej-
skich/prowincjonalnych się podniósł, za
to dramatycznie obniżyła się jakość kształ-
cenia w szkołach wielkomiejskich. Prof.
Tomasz Szkudlarek, pedagog z Uniwer-
sytetu Gdańskiego, wyjaśniał to następu-
jąco w wywiadzie na łamach „Nowego
Obywatela”: mechanizm „działa na zasa-
dzie gettoizacji – lepiej wykształcone
grupy społeczne wyprowadzają się z dziel-
nic wymieszanych kulturowo i zabierają
swoje dzieci ze szkół, które uważają za
niedostatecznie dobre, przenosząc je do
bardziej elitarnych. I jest to proces gwał-
towny”. Przypomnijmy również, że wedle
policyjnych statystyk w szkołach-kombi-
natach, które zastępują małe, lokalne pla-
cówki oświatowe, wzrasta przestępczość.
To także jedno z obliczy edukacyjnego
rozwarstwienia.

Logika bezmyślności elit

Obecny model szkolnictwa cywilizacyjnie
uwstecznia nasze społeczeństwo. Owszem,
gwarantuje powstanie i reprodukcję uprzy-
wilejowanej i doskonale wykształconej
wąskiej elity. Ale stwarza przy okazji sys-
tem ciągłego odtwarzania ubóstwa mate-
rialnego i kulturowego dla sporej części
Polaków, spychając ich ku nizinom spo-
łecznym. Nic nie wskazuje na to, by szy-
kowała się przemyślana strategia zmian
w edukacji publicznej. Logika bezmyśl-
ności elit politycznych jest nieubłagana:
finansową odpowiedzialność zrzucić na
gminę i na rodziny, skomercjalizować co
się da, nie rezygnując przy tym z biuro-
kratycznej czapy nad oświatą. I kropka. 

Dodam do tego jeszcze jedną kwestię.
Czasem z pozoru odległe od siebie aspekty
społecznych realiów sprzęgają się w mie-
szankę wybuchową. W Polsce równocześ-
nie z likwidacją szkół idzie likwidacja ko-
munikacji publicznej. W 2012 r. powstała
analiza Federacji Inicjatyw Oświatowych,
z której wynika, że szczególnie na polskiej
prowincji wciąż wydłuża się czas podróży
dzieci do szkoły i ze szkoły. Z jednej strony
dotyczy to autobusowej komunikacji szkol-
nej. Z drugiej sporej części młodzieży,
która musi dojeżdżać ze wsi i miasteczek
do coraz dalej położonych szkół średnich.
Bo choć może to kogoś zdziwić, młodzi
Polacy z reguły nie podróżują luksusowymi
samochodami. Są skazani na zamierającą
komunikację lokalną, która w ogóle nie
budzi zainteresowania decydentów wcie-
lających w życie peryferyjne modele mo-
dernizacji.

Na marginesie zainteresowania

Jak na to reaguje bardziej świadoma część
społeczeństwa, rekrutująca się właśnie
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z warstw o wyższym kapitale kulturowym
i gospodarczym? O lepszych szkołach już
mówiłem. Ale jest jeszcze jeden sposób:
ucieczka w home-schooling, co społecznie
jest jeszcze jedną wariacją na temat in-
dywidualistycznych strategii przetrwania.
Bo myślenie wspólnotowe wciąż nie jest
mocną stroną polskich elit. Niezależnie
od tego, jak się określają na mapie świa-
topoglądowej. Konserwatyści, libertyni
i liberałowie, lewica, prawica – indywi-
dualistyczna ucieczka przed dysfunkcjo-
nalną sferą publiczną przybiera różne
uzasadnienia, rzadko jednak wiąże się
z refleksją, że potrzebna jest systemowa
sanacja. Chyba bardziej wierzymy w tajne
nauczanie i komplety niż w instytucje,
które powinny nam służyć. Spójrzmy na
dyskusję o szkolnictwie: nie ma tu niemal
nic poza emocjonalną bitwą o sześciolatki
w szkołach albo histerycznymi przepy-
chankami obyczajowymi. Nic, co by świad-
czyło, że Polacy rozumieją, co się dzieje
ze współczesną szkołą i jakie to będzie
miało konsekwencje już za kilkanaście
lat. Nic, co by świadczyło, że ludzie dorośli
rozumieją coraz powszechniejsze problemy
psychiczne dzieci w szkołach.

Nie ma kraju bez kultury, nie ma
państwa bez silnych struktur kulturo-
twórczych i odpowiedzialnej, bezpiecznej
i przyjaznej dzieciom szkoły. A my to
wszystko demontujemy, a części z nas
imponują politycy, którzy autodestrukcji
państwa sprzyjają. Wojny ideologiczne
prowadzi się o wiele łatwiej niż spory
merytoryczne…

I jeszcze jeden, dłuższy cytat, bardzo
wymowny i bolesny. Dr Wojciech Woźniak,
socjolog z Uniwersytetu Łódzkiego: „Ko-
rzystając wyłącznie z zaplecza, które daje
szkoła publiczna, prawie niemożliwe jest
dostanie się na studia postrzegane jako
przynoszące w dłuższym terminie naj-

większe profity, jak medycyna, prawo,
niektóre kierunki inżynierskie czy arty-
styczne. Same uczelnie organizują płatne
kursy przygotowujące do egzaminów
wstępnych albo do osiągnięcia na maturze
wyniku gwarantującego zdobycie indeksu.
Kilka lat temu na spotkanie z pracowni-
kami naszego wydziału przyjechał ówczes-
ny premier, a wcześniej jego wykładowca,
czyli prof. Marek Belka. Jedna z socjologów
zwróciła uwagę, że dzieci bogatszych i le-
piej wykształconych rodziców trafiają do
nas na bezpłatne studia, podczas gdy te
o niższym statusie muszą korzystać z trybu
zaocznego lub szkół prywatnych. Na jej
pytanie, dlaczego partia z lewicą w nazwie
nie podejmuje prób rozwiązania tego pro-
blemu, pan premier powiedział szczerze
(cytuję z pamięci): »Ja, rzecz jasna, mogę
go poddać pod debatę, ale żadne zmiany
nie przejdą, bo to nasze – klasy politycznej
– dzieci są uprzywilejowane w dostępie
na prawo czy medycynę«” („Nowy Oby-
watel”, jesień 2013).

Młodzież na eksport

Dla rządzących Polską raport PISA to po-
wód do chluby i podkreślania własnych
osiągnięć. Dla nas wszystkich – dowód, że
nasza młodzież ma ogromny potencjał in-
telektualny. Ale pomijając wcześniej poru-
szone wątki, smutne jest to, że przy tak ni-
skim poziomie innowacyjności polskiej gos-
podarki już teraz można zaryzykować tezę,
że kształcimy kadry, które później będą
budowały dobrobyt innych społeczeństw. 

Warto sobie przy okazji postawić py-
tanie, czy ogół polskiej młodzieży musi
płacić za sukces tej nielicznej, młodej
elity. Bo niestety tak to obecnie wygląda
w świetle wyżej przedstawionych faktów.
Mamy świetny „towar eksportowy”. Ale
co dla ogółu społeczeństwa?
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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!
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