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Z roku na rok konsulat RP w Tel Awiwie
wydaje coraz więcej polskich paszportów,
a liczba naszych obywateli w Izraelu sys-
tematycznie rośnie. Nie jest to jednak
spowodowane migracją Polaków do Iz-
raela, ale uzyskiwaniem obywatelstwa
przez potomków Żydów pochodzących
znad Wisły.

Lawina paszportów 

Aby ocenić skalę zjawiska, przyjrzyjmy
się liczbom. Jak poinformowało w styczniu
2014 r. nasze MSZ, w kolejnych latach
wydaliśmy w Tel Awiwie następującą
liczbę paszportów: 2002 – 448, 2003 –
144, 2004 – 428, 2005 – 476, 2006 –
714, 2007 – 829, 2008 – 835, 2009 –
2 397, 2010 – 2 508, 2011 – 1 822, 2012
– 2 045, 2013 – 2 727. W latach 2004–
2013 nasz konsul nie odrzucił ani jednego
wniosku o wydanie paszportu obywatelowi
polskiemu z Izraela.

Od 1 maja 2004 do końca stycznia
2014 r. wydaliśmy Żydom 12 670 polskich
paszportów. Nie wszystkie osoby go otrzy-

mujące uzyskują obywatelstwo – część
po prostu wymienia dokument na nowy,
po upływie dziesięcioletniego terminu
ważności. Jednak jednocześnie część
z tych, którzy otrzymują obywatelstwo,
nie ubiega się od razu o wydanie paszportu.
Jak podała w kwietniu 2011 r. Polska
Agencja Prasowa, w roku 2009 Polsce
przybyło w Izraelu ponad 1000 obywateli,
podczas gdy w tym samym czasie wydano
2 397 paszportów. W 2010 r. zaś w Izraelu
miało przybyć Polsce już ponad 2,5 tys.
obywateli, spośród których prawie wszyscy
otrzymali paszporty. Zatem z roku na rok
coraz więcej osób nie tylko wymienia
paszporty, ale otrzymuje je po raz pierwszy. 

W samym tylko roku 2010 Polska
wydała Żydom więcej paszportów niż
w każdym innym roku po 1989. Od wejścia
naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004
do 2013 r. liczba Izraelczyków, którzy
uzyskali polskie paszporty, wzrosła zaś
ponadsześciokrotnie z 428 w 2004 do
2 727 w 2013 r. W samym styczniu roku
2014 Ambasada RP w Tel Awiwie wydała
ich do rąk obywateli 286, czyli więcej niż

GAbriel KAyzer

Politolog, prawnik, 
dziennikarz „Gazety Polskiej Codziennie” w dziale Świat, 
bloger

Rozdajemy izraelskim Żydom swoje obywatelstwa jak ulotki. Problem
w tym, że miażdżąca większość nowych Polaków nie ma o naszym kraju
bladego pojęcia.

Paszport znaleziony w Tel Awiwie



w całym 2000 r. Gwałtowny wzrost wy-
dawanych dokumentów nastąpił za rządów
Platformy Obywatelskiej. W porównaniu
z 2008 w 2009 r. ich liczba wzrosła prawie
trzykrotnie.

Ponieważ do poświadczenia posia-
dania obywatelstwa polskiego Żydzi nie
muszą nawet znać języka polskiego, do-
chodzi do głębokich patologii. Już w 2012 r.
w artykule „Israelis line up for Polish ci-
tizenship” [Izraelczycy ustawiają się w ko-
lejkach po polskie obywatelstwo], na stro-
nie Ynetnews.com, Itamar Eichner infor-
mował, że w kolejkach do polskiego kon-
sulatu w Tel Awiwie zaledwie jedna na
20 osób mówi w języku polskim. Dochodzi
nawet do tego, że niektóre z nich nie wie-
dzą nawet… gdzie Polska leży.

Niezależnie od artykułu Eichnera,
o powszechności braku znajomości języka
polskiego wśród osób ubiegających się
o polskie obywatelstwo mogę zaświadczyć
sam, gdyż miałem okazję przyjrzeć się
z bliska temu procederowi, przebywając
w Tel Awiwie.

Kierunek: strefa Schengen

Skąd tak raptowny wzrost skali zjawiska
w ostatnich latach? Po przystąpieniu
Polski do UE możliwość uzyskania pol-
skiego obywatelstwa jest szczególnie at-
rakcyjna. Bogacące się na tym procederze
izraelskie kancelarie prawne piszą wprost:
„Polskie obywatelstwo jest teraz dla Iz-
raelczyków o polskich korzeniach biletem
do Unii”. Osoby posiadające polski pasz-
port mogą bowiem zamieszkać w każdym
z państw UE i mieć wszystkie prawa przy-
należne obywatelom państw członkow-
skich.

Nowym polskim obywatelom wolno
np. podejmować na obszarze Unii pracę
i studia oraz inwestować i prowadzić

biznes bez żadnych ograniczeń. Dlatego
też zainteresowanie polskim paszportem
w Izraelu z roku na rok rośnie. Jak podaje
Eichner, większość wnioskodawców nie
ukrywa, że nie chce nawet jechać do
Polski, ale ma nadzieję swobodnie po-
dróżować, pracować i studiować w innych
krajach UE.

Wokół procederu wydawania pasz-
portów rozwinął się nawet spory biznes.
W Polsce jak i w Izraelu istnieją kancelarie
prawne specjalizujące się w załatwianiu
niezbędnych formalności. Należą do nich
CK LAW OFFICE Kancelaria Adwokacka
Piotr Cybula, Yoav Levi – Attorneys at
Law czy Hawel Tocker & Co Law Office
itp. Nawet jeśli wnioskodawca nie posiada
wszystkich wymaganych dokumentów czy
nie zna języka, to pomogą mu one wypełnić
po polsku formularze i oświadczenia,
a także wniosek o poświadczenie posia-
dania obywatelstwa. Poprzez współpracę
z prawnikami w Polsce kancelarie izrael-
skie pomagają także swoim klientom skła-
dać i otrzymywać niezbędne dokumenty
nie poprzez wydział konsularny w Am-
basadzie RP w Tel Awiwie, ale poprzez
odpowiednie urzędy w Polsce.

Na stronach kancelarii prawnych
można znaleźć informacje mówiące, że
aby uzyskać polskie obywatelstwo, nie
trzeba zrzekać się obywatelstwa Izraela
czy któregoś z krajów zachodnich. Służba
w izraelskim wojsku po 1951 r. także nie
jest tu przeszkodą. Wielodzietnym rodzi-
nom żydowskim proponowane są nawet
specjalne rabaty. Na stronie jednej ze
wspomnianych kancelarii prawnych moż-
na przeczytać:

„Okoliczności historyczne, w tym za-
angażowanie Polski w II wojnę światową,
sprawiły, że gotowość pomocy Polski
w sprawie uzyskania polskiego obywa-
telstwa dla obywateli izraelskich, którzy
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są bezpośrednimi potomkami polskich
obywateli, jest najwyższa w całej Unii Eu-
ropejskiej”.

Większość osób wnioskujących o po-
twierdzenie polskiego obywatelstwa to
trzecie pokolenie osób, które przybyło do
Izraela z Polski. Eichner podaje, że według
polskiej ambasady aż 55 proc. wniosko-
dawców to trzecie pokolenie, a 25 proc.
to drugie pokolenie polskich obywateli.
Osoby te więc, jeśli w ogóle były kiedyś w
Polsce, to nie w celu poznania polskiej
kultury, historii, języka i obyczajów, ale
najczęściej w celu zapoznania się jedynie
z pozostałościami historii i kultury ży-
dowskiej oraz zwiedzenia obozów śmierci,
przez co mogą mieć wypaczony obraz na-
szego kraju.

Problem masowego przyznawania
obywatelstwa jest znany od wielu lat ko-
lejnym szefom polskiego MSZ. Brakuje
im jednak odwagi, aby odpowiednio tę
kwestię uregulować. Także pracownicy
konsulatu w Tel Awiwie doskonale zdają
sobie sprawę, że przyzwolenie na roz-
dawnictwo obywatelstwa godzi w interesy
Polski. Nie protestują jednak, prawdo-
podobnie bojąc się stygmatyzacji związanej
z oskarżeniami o antysemityzm. Są ster-
roryzowani poprawnością polityczną, która
w tym przypadku przybrała karykaturalny
obraz.

Tymczasem jeżeli nic się nie zmieni,
to na podstawie obowiązujących przepisów
polskie obywatelstwo może teoretycznie
uzyskać co najmniej kilkaset tysięcy Żydów
z Izraela, ale także – z całego świata, któ-
rych potomkowie pochodzą znad Wisły.
Problem ten, traktowany jest jednak ni-
czym gorący kartofel, przez co już dziś
dochowaliśmy się tysięcy obywateli, którzy
nie tylko nie czują się Polakami, ale trak-
tują nasz kraj instrumentalnie. Oczywiście
również przed II wojną światową część

mieszkających u nas Żydów nie utożsa-
miała się lub nie integrowała z Polakami.
Jednak oni tu żyli. Tymczasem miażdżąca
większość Żydów z Izraela dostających
dziś polskie obywatelstwo nie tylko nie
mówi po polsku, lecz także nie zamierza
tu mieszkać czy pracować.

Trudno oczywiście powiedzieć, ilu
Żydów z Izraela może ubiegać się o przy-
wrócenie bądź potwierdzenie posiadania
polskiego obywatelstwa w przeciągu kilku
najbliższych lat. Patrząc jednak na obecną
tendencję, można śmiało założyć, że do
2020 r. będziemy mieli w Izraelu dodat-
kowe 10 tys. obywateli, których nic nie
łączy z polskim państwem.

We wszystkich szanujących się pań-
stwach aby otrzymać obywatelstwo, trzeba
spełnić podstawowe warunki, takie jak
wieloletnie zamieszkiwanie na jego tery-
torium, płacenie podatków, znajomość
języka, historii itp. Ale nie w Polsce, gdzie
w przypadku osób, których przodkowie
wyjechali z kraju i chcą obecnie potwier-
dzić posiadanie polskiego obywatelstwa,
nie trzeba spełniać podobnych wymagań. 

Osoby pochodzenia polskiego mogą
wnioskować o potwierdzenie posiadania
obywatelstwa polskiego w trybie Ustawy
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W kolejkach do polskiego

konsulatu w Tel Awiwie

zaledwie jedna na 20 osób

mówi w języku polskim.

Dochodzi nawet do tego, że

niektóre z nich nie wiedzą

nawet… gdzie Polska leży 



z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie
polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161). Jeżeli
jedno z rodziców ma polskie obywatelstwo,
to dziecko niezależnie od tego, gdzie sie
urodziło, nawet nie wiedząc o Polsce nic,
posiada automatycznie polskie obywatel-
stwo i prawo do polskiego paszportu.

Podobna sytuacja ma miejsce, gdy
dziadek wnioskodawcy z własnej woli wy-
jechał znad Wisły do Palestyny w latach
20 XX w. Jego wnukowie oraz prawnuki
także będą posiadać nasze obywatelstwo
i paszporty. Nawet gdy w przeszłości wy-
rzekł się on polskiego obywatelstwa przed
władzami Izraela, nie oznacza to wcale,
że on oraz jego dzieci i wnuki tracą do
niego prawo.

Mossad a sprawa polska 

Nie od dziś wiadomo też, że paszporty
innych państw wykorzystywane są do
działań wywiadowczych i akcji służb spe-
cjalnych. Nigdy jednak uzyskanie przez
obcy wywiad prawdziwego paszportu dla
swojego agenta, aby mógł działać pod
obcą flagą, nie było tak łatwe jak dziś.
Oprócz żydowskich agentów od lat pro-
wadzących swoją działalność wywiadowczą
nad Wisłą także Żydzi z Izraela, którzy
otrzymali polski paszport, są doskonałym
narybkiem dla izraelskiego wywiadu woj-
skowego Aman, służb kontrwywiadow-
czych Szin Bet czy Instytutu Wywiadu
i Zadań Specjalnych – Mossadu.

Zwerbowanie tych ludzi jest tym ła-
twiejsze, iż nie wymaga się od nich lojal-
ności względem Polski. Dzięki polskim
paszportom mogą zaś podróżować do kra-
jów muzułmańskich, gdzie z paszportami
izraelskimi nie zostaliby w ogóle wpusz-
czeni. Należy pamiętać, że działając w in-
teresie Izraela, takie osoby występują
także w imieniu Polski. Przez to również

my będziemy ponosić ewentualne kon-
sekwencje ich działań.

Sprawa więźnia X – Bena Zygiera,
występującego także pod nazwiskami Ben
Alon, Ben Allen czy Benjamin Burrows,
który zmarł w tajemniczych okoliczno-
ściach w izraelskim więzieniu, wyraźnie
pokazała światu, jak Mossad wykorzystuje
podwójne obywatelstwo Żydów do reali-
zowania swoich interesów i przeprowa-
dzania akcji specjalnych. Zygier będący
obywatelem Izraela korzystał ze swojego
australijskiego paszportu w trakcie kon-
taktów handlowych z Iranem i Syrią. Miał
być również zamieszany w zabójstwo jed-
nego z najwyższych rangą przywódców
Hamasu Mahmouda ab-Mabhouha w 2010 r.
w hotelu Al Bustan Rotana w Dubaju.

W akcji dubajskiej wzięło udział 27 iz-
raelskich agentów, którzy legitymowali
się paszportami m.in. Australii, Wielkiej
Brytanii, Irlandii, Francji, Niemiec i Au-
stralii. Paszporty te były sfałszowanymi
paszportami realnie istniejących ludzi. W
przypadku Polski izraelskie służby wy-
wiadowcze nie muszą fałszować, kopiować
czy klonować paszportów, gdyż bardzo
łatwo można zdobyć oryginały. Wystarczy,
że izraelski agent znajdzie w swojej ro-
dzinie polskiego przodka, o co nie trudno. 

Warto dodać, że według niektórych
źródeł Mossad (nie mówiąc już o innych
izraelskich służbach) może mieć rozsia-
nych we wszystkich państwach świata na-
wet 30 tys. współpracowników.

Równe szanse dla Polonii

Aby uzyskać potwierdzenie polskiego oby-
watelstwa, Żydzi z Izraela, których przod-
kowie pochodzą z Polski, powinni spełniać
takie same warunki jak Polacy mieszkający
na Wschodzie, którzy chcąc chociażby
otrzymać Kartę Polaka, muszą wykazać
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swój związek z polskością przez przynaj-
mniej podstawową znajomość języka pol-
skiego uważanego przez nich za język oj-
czysty oraz muszą znać i kultywować pol-
skie tradycje i zwyczaje. Chodzi o równe
szanse dla wszystkich, bez wyjątku.

Dziś Polacy na Wschodzie, gdy ubie-
gają się o polskie obywatelstwo, często są
odprawiani z kwitkiem pomimo spełniania
wszystkich warunków. Rozdając jedno-
cześnie Żydom paszporty jak ulotki, nasze
państwo dzieli w ten sposób ludzi pocho-
dzących znad Wisły na lepszych i gorszych,
co nigdy nie powinno mieć miejsca.

Dla Polonii i Polaków rozsianych po
całym świecie zawsze powinno czekać
polskie obywatelstwo i miejsce w kraju.

Państwo polskie jest bowiem moralnie
zobowiązane zapewnić wszystkim potom-
kom swoich obywateli możliwość uzys-
kania polskiego obywatelstwa.

Z otwartymi rękami powinniśmy wi-
tać także Żydów, którzy stęsknieni za
swoją polską ojczyzną chcieliby do niej
powrócić, aby budować jej wielkość. Muszą
oni jednak najpierw czuć się Polakami
i identyfikować się z Polską. Nie można
bowiem tolerować wykorzystywania pań-
stwa polskiego i traktowania go jako na-
rzędzia do partykularnych celów. Polski
interes powinien być tu najważniejszy
i wszystkie osoby przebywające na ob-
czyźnie mieniące się Polakami powinni
spełniać takie same kryteria.

7

„Nowa Konfederacja” nr 24, 20–26 marca 2014 www.nowakonfederacja.pl



8

„Nowa Konfederacja” nr 24, 20–26 marca 2014 www.nowakonfederacja.pl

Jaki jest stan polskiej polityki wobec
Polonii i Polaków w byłych krajach
ZSRR?

Sytuacja jest tragiczna. Kresowianami nie
zajmuje się żadna opcja polityczna, a pań-
stwo polskie nie pomaga repatriantom
niemal w niczym, wręcz przeszkadza.
Karta Polaka daje tylko darmową wizę
i prawo do studiowania, ale bez stypen-
dium. Nie jest podstawą do repatriacji
ani do osiedlenia się w Polsce.

Państwo polskie rocznie sprowadza
z Kazachstanu zaledwie kilka rodzin z dłu-
giej, wielotysięcznej kolejki w ramach
tzw. Bazy Rodak, inni wracają na własny
koszt. Gmina użycza mieszkania komu-
nalnego jedynie na dwa lata, a potem
z reguły ten okres przedłuża. Sam znam
natomiast dwie rodziny, które otrzymały
na własność mieszkania w Warszawie
w darze od dewelopera. Repatriantów
nikt nie zwolnił jednak od podatku od
darowizny, zalegają oni więc obecnie fis-
kusowi na 180 tys. zł. Przecież to absurd.

Nie bierzemy też przykładu z naszych
sąsiadów, którzy robią wszystko, aby za-
chęcić swoich krajan do powrotów. Niemcy
sprowadzali z terenów byłego ZSRR na
przełomie lat 80. i 90. 225 tys. osób rocz-
nie, potem zeszli do rocznego kontyngentu
ok. 100 tys., aż do „wyczerpania zasobów”
etnicznych Niemców.

W obecnej chwili z republik azjatyc-
kich sprowadza „ludność słowiańską” wy-
mierająca Federacja Rosyjska – około
kilkudziesięciu tysięcy osób rocznie,
a w tym i tysiące Polaków przesiedlonych
przez Stalina do Kazachstanu. Polska nie
prowadzi natomiast żadnej przemyślanej
polityki wobec 20-milionowej diaspory
rozsianej po całym świecie. Nie ma też
polskiego instytutu, który by koordynował
działania organizacji polonijnych. Nie ma
programów stypendialnych dla młodych
ludzi. Na terenie byłego ZSRR wciąż żyje
nawet do 2,5 mln Polaków, bycie Polakiem
na Białorusi czy Ukrainie do niczego jed-
nak nie prowadzi.

roberT WyszyńsKi

Doktor socjologii na Uniwersytecie Warszawskim,
specjalista ds. repatriacji

Nie prowadzimy żadnej polityki wobec 20-milionowej diaspory rozsianej
po całym świecie. Najgorzej jest na Wschodzie. Bycie Polakiem na Biało-
rusi czy Ukrainie nic nie daje i do niczego nie prowadzi.

Państwo polskie wyrzekło się Polonii

z dr. robertem Wyszyńskim 
rozmawia Michał Kuź



Narodowość to jednak chyba nie tylko
kwestia interesów. Do czego mogłoby
i powinno bycie Polakiem prowadzić?

No cóż, mamy doskonale rozbudo-
wany system stypendiów dla Białorusinów
i Ukraińców w Polsce, a dla Polaków
z Białorusi i Ukrainy już nie. Skończenie
polskiej szkoły to droga donikąd. Naj-
smutniej było chyba w 2004 r., kiedy
nasz rząd odmówił stypendiów pierwsze-
mu rocznikowi absolwentów Polskiej Szko-
ły w Grodnie. To znaczy, że trzeba być
skończonym frajerem, by na łukaszen-
kowskiej Białorusi posłać dziecko do takiej
polskiej szkoły.

Dla porównania dzieciom posiada-
jącym Kartę Węgra automatycznie przy-
znawana jest coroczna wyprawka szkolna,
mają również zapewnioną szansę na studia
i stypendium. A u nas? My wprowadzamy
obostrzenia przy wydawaniu Karty Polaka,
m.in. egzamin ze współczesnego polskiego
na poziomie A1, egzamin ze znajomości
polskiej historii i literatury, a nie dajemy
starającym się o kartę prawie nic w zamian. 

Zachodnia emigracja zaś wcale nie
jest w lepszej sytuacji. W 2012 r. podczas
Trzeciego Zjazdu Polonii polskie nauczy-
cielki mieszkające na Wyspach Brytyjskich
zapytały np., co MEN robi w sprawie kur-
sów z języka polskiego dla polskich dzieci.
Strona brytyjska sama okazała bowiem
zainteresowanie takimi rozwiązaniami,

chcąc zachować szansę na pozbycie się
rodzin imigrantów w obliczu pogłębiają-
cego się kryzysu. Okazało się, że MEN
w ogóle nie podejmuje w tym kierunku
żadnych działań. Obecny podczas zjazdu
Mirosław Sielatycki, wiceminister edukacji,
dosłownie uciekał przed pytaniami.

Czy naprawdę nikt tego nie próbuje
zmienić? Poza tym nawet przy obost-
rzeniach dotyczących Karty Polaka
nie można chyba powiedzieć, że pol-
skie obywatelstwo jest przesadnie trud-
no dostać. Niektórzy, tak jak piszący
o przyznawaniu polskich paszportów
młodym Izraelczykom Gabriel Kayzer,
twierdzą wręcz, że obywatelstwo do-
staje się dziś zbyt łatwo.

Tak, paradoksalnie łatwiej jest dziś dostać
obywatelstwo RP, będąc osobą polskiego
pochodzenia niż etnicznym Polakiem.
I w tym właśnie kierunku mają iść dalsze
zmiany prawne. Obrady podkomisji ds.
Ustawy o Repatriacji zostały kilka miesięcy
temu przerwane. Rząd reprezentowany
głównie przez urzędników MSW jedno-
znacznie dał bowiem do zrozumienia, że
żadnej repatriacji „etnicznych Polaków”
nie chce. Odrzucono obywatelski projekt
ustawy repatriacyjnej, który miał zaradzić
kuriozalnej sytuacji, w której np. więcej
Polaków wyjeżdża z Kazachstanu do Nie-
miec i Rosji w ramach ich akcji repatria-
cyjnych, niż wraca do Polski.

Strona rządowa chce natomiast wpro-
wadzenia nowej ustawy o stwierdzaniu
polskiego pochodzenia. Chodzi o to, aby
osoby, które w przeszłości posiadały choć-
by jednego pradziadka z polskim obywa-
telstwem, a następnie wyemigrowały lub
wyjechały w ramach repatriacji do, w ich
odczuciu, kraju macierzystego, miały pra-
wo uzyskać obywatelstwo polskie.
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W myśl ustawy, nad którą prace trwa-
ją już od 2011 r., takie osoby, niekoniecznie
będące przecież polskiej narodowości,
będą miały większe prawo do obywatelstwa
niż repatriant ze wschodu czy posiadacz
Karty Polaka. Zresztą w przypadku naszych
rodaków na Wschodzie nie można mówić
o prawdziwej repatriacji. Repatriant to
uchodźca, który został siłą przesiedlony
i powraca w rodzinne strony. Natomiast
Polacy na Litwie, Ukrainie i Białorusi
nigdzie nie wyjeżdżali, zostali tam, gdzie
kiedyś była Polska. Ci z kolei, których
siłą przesiedlono z Kresów do Kazach-
stanu, nie wracają już przecież do swoich
dawnych domów.

No tak, ale czy kresowiaków także nie
objęłyby zmiany prawne, na którymi
obecnie pracują komisje?

Projekt ustawy jasno stwierdza, że abso-
lutnie nie dotyczy ona obywateli, którzy
znaleźli się poza krajem na mocy umów
pomiędzy Polską a ZSRR.

Projekt obejmie za to osoby, które
dobrowolnie z Polski emigrowały po
1945 r., np. na zachód lub południe, lub
wyemigrowały w okresie międzywojen-
nym. Osoby, o których mówi ustawa, po
przyznaniu przez konsula „polskiego po-
chodzenia” mogą osiedlić się w Polsce
w dowolnym momencie i będzie im przy-
sługiwał cały pakiet praw socjalnych,
o których nawet nie może marzyć posia-
dacz Karty Polaka (chodzi np. o zasiłki,
dostęp do służby zdrowia, zapomogi, sty-
pendia naukowe). Natomiast jeśli zostaną
w swoim macierzystym kraju, do którego
wyjechały, to państwo polskie będzie nadal
im pomagać i przyznawać im i ich dzieciom
np. stypendia edukacyjne.

Musimy też pamiętać, że przewidziany
w projekcie ustawy powrót osób polskiego

pochodzenia związany jest z otrzymaniem
w dwa lata obywatelstwa, co daje natych-
miast prawo do ubiegania się o zwrot
utraconego mienia. A przecież obywatele
niemieccy, którzy wyjechali po wojnie,
także przez pewien okres posiadali oby-
watelstwo polskie. Warto może tu nad-
mienić, że okres oczekiwania na repatriację
etnicznych Polaków z Kazachstanu to
9–10 lat.

Jest pan autorem wielu publikacji na
temat przemian społecznych i demo-
graficznych. Jakie widzi pan rozwią-
zania polskiego kryzysu demograficz-
nego? Czy przyjmowanie repatriantów
może pomóc?

Cóż, w stworzonych obecnie w Polsce
realiach ekonomicznych nie ma cudow-
nych leków na starzenie się naszego spo-
łeczeństwa. Coraz więcej młodych ludzi
z Polski wyjeżdża, szukając lepszych za-
robków, szansy na założenie rodziny, lep-
szych warunków socjalnych i większego
poszanowania dla swojej pracy. Wielu
nigdy nie wróci. Te dziury demograficzne
można zaś wypełniać repatriantami lub
imigrantami. Ja osobiście uważam to
pierwsze rozwiązanie za znacznie lepsze.

Dlaczego repatriacje są lepszym roz-
wiązaniem niż przyjmowanie imigran-
tów?

Bo tania imigracja to często po jednym
pokoleniu płonące przedmieścia. Ludzie
zadowoleni ze swojego życia dość rzadko
wyjeżdżają. Dziś imigranci przyjeżdżają
do Europy raczej z krajów, które są biedne
i wyniszczone. Następuje więc eksport
„anomii”, czyli postawy negującej wartości
danego społeczeństwa. Proszę pamiętać,
że imigranci często pochodzą ze społe-
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czeństw, gdzie grabież jest permanentną
cechą władzy. W sprzyjających warunkach
owa anomia zaczyna się zaś rozprzest-
rzeniać. To ciekawe, że w Londynie do
zamieszek sprowokowanych przez imi-
grantów przyłączyli się w końcu również
przedstawiciele lokalnego marginesu. 

Czy z repatriantami jest inaczej?

Repatrianci mają szansę na znacznie ła-
twiejszą adaptację i jednopokoleniową
akulturację, czyli powrót do kultury ma-
cierzystej jej historii i wartości. Proszę
tylko spojrzeć na Niemcy. Próby budo-
wania społeczeństwa multikulturalnego
z Turkami spełzły na niczym. Tymczasem
programy repatriacyjne zakończyły się
sukcesem. Niemal każda kropla zagra-
nicznej niemieckości została zresztą już
skrupulatnie przez rząd federalny „wy-
ssana” i spożytkowana dla dobra kraju.
Po pierwszej fali repatriacji powojennej
– 12,5 mln osób – w latach 1950–1986
sprowadzono 1,35 mln etnicznych Nie-
mców głównie ze Śląska (2/3) i z Rumunii.
W tym ostatnim przypadku na łono oj-
czyzny przywracano zaś ludzi, którzy na
teren obecnej Rumunii przybyli jeszcze
w średniowieczu!

Tak czasowo odległy związek z nie-
mieckością nie przeszkodził jednak Hercie
Müller, pisarce urodzonej w Rumunii,
osiedlić się Niemczech i tworzyć niemiecką
literaturę na tak wysokim poziomie, że
zostało to wyróżnione Nagrodą Nobla.

Ostatnią dużą akcją rządu RFN było
zaś sprowadzenie po upadku ZSRS ponad
2 mln Niemców, głównie z terenów Syberii
i Kazachstanu.

Niemcy prowadzili więc niesłychanie
efektywną politykę repatriacyjną i koor-
dynowali ją na szczeblu centralnym.
W myśl ich prawa każdy land musiał do-

starczyć pewnej liczby mieszkań komu-
nalnych, zapewnić miejsca pracy, urzęd-
ników pomagających w osiedleniu. To
było ogromne i przemyślane przedsięw-
zięcie.

Kto jeszcze z naszych sąsiadów po-
dejmuje działania repatriacyjne na dużą
skalę?

Premier Węgier Viktor Orbán świętował
niedawno wydanie półmilionowego oby-
watelstwa dla rodziny węgierskiej w gra-
nicach tzw. Wielkich Węgier. Politykę re-
patriacyjną wobec własnej diaspory mają
nawet Mołdawia i Białoruś. Na naprawdę
dużą skalę działania repatriacyjne pro-
wadzą zaś Rosjanie. Jest to zresztą u nich
połączone z bardzo przemyślaną i sto-
sunkowo „tanią” polityką wobec rosyjskiej
diaspory.

Na terenach szczególnie „muzułmań-
skich republik” byłego ZSRS, w niemal
każdym ośrodku ze znaczniejszą liczbą
Rosjan działa punkt repatriacyjny np.
przy klubie słowiańskim czy szkole ro-
syjskojęzycznej. Rosjanie nie mogą wpraw-
dzie być tak hojni jak Niemcy i dawać re-
patriantom pełnej ochrony socjalnej. Mogą
natomiast opłacić transport mienia w spe-
cjalnych kontenerach i wyznaczyć miejsce
osiedlenia na terenach, gdzie potrzeba
rąk do pracy. Osiedlający otrzymuje oby-
watelstwo w kilka miesięcy, dzieci mają
prawo do bezpłatnej nauki i, co szczególnie
ważne, osoby starsze pomimo braku okre-
su składkowego otrzymują najniższe eme-
rytury. Rosjanie nie rozbiją w ten sposób
wielopokoleniowych rodzin, tak jak ma
to często miejsce w przypadku Polski.

Powołano też do życia fundację Ruskij
Mir. Wspiera ona wszelkie działania na
rzecz Rosjan żyjących poza granicami.
Na prośbę diaspory Ruskij Mir może rów-
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nież do każdego niemal miejsca wysłać
nauczyciela języka rosyjskiego lub egza-
minatora. Zdanie matury rosyjskiej
z dobrymi wynikami uprawnia zaś do

darmowych studiów w Rosji na dającym
duże szanse zawodowe dobrym kierunku.
W tym momencie opłaca się dziecko
kształcić tak, aby było Rosjaninem.
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Wiele krajów w dobie kryzysu odkryło
intratne źródło dochodów i sposób na
przyciągnięcie zagranicznych inwestycji.
Oferują długoterminowe wizy i paszporty
w zamian za twardą walutę. W przypadku
krajów Unii Europejskiej oznacza to moż-
liwość wolnego poruszania się po strefie
Schengen. Klientów więc nie brakuje: za
drugimi paszportami oglądają się zamożni
Rosjanie, Chińczycy i Arabowie. Polska
paszportami nie handluje.

Przyciągnąć inwestorów

Dominujący w Europie model to model
inwestycyjny. W zamian za bezpośrednie
inwestycje czasami powiązane z wymo-
giem utworzenia określonej liczby miejsc
pracy można uzyskać długoterminową
wizę, a następnie – po średnio dwóch la-
tach do pięciu – obywatelstwo. W krajach
południowej Europy, pogrążonych w głę-
bokim kryzysie, wystarczy jednak często
zakup nieruchomości o wartości nieprze-
kraczającej 160 tys. euro.

W ostatnim czasie niektóre kraje za-
częły też bezpośrednio sprzedawać oby-
watelstwo za jednorazową zapłatą. W Wiel-
kiej Brytanii ten, kto ma chrapkę na tzw.
wizę inwestorską, musi ulokować co naj-
mniej milion funtów w brytyjskich obli-
gacjach państwowych lub firmie notowanej
na londyńskiej giełdzie. Po pięciu latach
właściciel takiej wizy otrzymuje nieogra-
niczone prawo pobytu, po sześciu latach
paszport Zjednoczonego Królestwa. Inny,
łatwiej dostępny rodzaj wiz, to te dla
przedsiębiorców. Otrzyma ją ten, kto za-
inwestuje 200 tys. funtów w firmę zare-
jestrowaną w Wielkiej Brytanii. Warun-
kiem jest jednak zatrudnianie w tej firmie
Brytyjczyków.

Francja natomiast przyznaje 10-letnie
prawo pobytu i wizę strefy Schengen każ-
demu, kto zainwestuje 10 mln euro w lo-
kalny przemysł. Potem zaś otwiera przed
inwestorem drogę do procedury natura-
lizacji i przyznania pełnego obywatelstwa.

Programy „obywatelstwo za inwe-
stycje” istnieją od początku lat 80. X w.

AleKsAnDrA rybińsKA

Redaktor „Nowej Konfederacji”
publicystka wPolityce.pl

Sprzedaż obywatelstwa to dobry sposób nie tylko na zwiększenie zagra-
nicznych inwestycji, lecz także wpływów do budżetu. Decyduje się na to
rozwiązanie coraz więcej państw na całym świecie.

Targowisko narodowości



Dopiero wraz z wybuchem kryzysu
w 2008 r. stały się jednak powszechnym
zjawiskiem. I znacznie staniały. Wiele
krajów UE obniżyło wymogi związane
z uzyskaniem długoterminowej wizy i oby-
watelstwa. Irlandia w lipcu 2013 r. obcięła
wymaganą wysokość inwestycji o połowę,
do 500 tys. euro. Portugalia rozdaje tzw.
złote pozwolenia na pobyt za milion euro
bezpośrednich inwestycji w ciągu pięciu
lat, zakup nieruchomości o wartości co
najmniej 500 tys. euro oraz utworzenie
10 miejsc pracy.

Na austriacki paszport trzeba wydać
2,5 mln euro (w 2013 r. 23 osoby sko-
rzystały z tej możliwości), a na cypryjski
3 mln euro (z powodu dramatycznej sy-
tuacji finansowej cena została obniżona
z 15 mln euro) – w postaci inwestycji
w podupadający sektor nieruchomości.
Oferta ta jest skierowana przede wszystkim
do Rosjan, którzy posiadają duże depozyty
w cypryjskich bankach. Otrzymają oni
cypryjski paszport, również jeśli skonfi-
skowano im co najmniej 3 mln euro w ra-
mach programu ratowania tamtejszego
sektora bankowego. Alternatywnie można
też zainwestować skromną sumę 500 tys.
euro w rządowe fundusze rozwoju tech-
nologii.

Na sprzedaż obywatelstwa zdecydo-
wały się ostatnio także mniej zamożne
kraje Europy. Traktują to jako sposób na
zatkanie rosnącej dziury w budżecie. Pasz-
port macedoński kosztuje więc 400 tys.
euro, a bułgarski „tylko” 250 tys. euro.
Władze w Sofii nie oczekują nawet, jak
większość innych krajów, by przyszły oby-
watel spędził w nim przynajmniej kilka
miesięcy. Dwa dni pobytu na załatwienie
formalności wystarczą. Na Węgrzech z ko-
lei zakup rządowych obligacji o wartości
250 tys. euro natychmiast otwiera drogę
do paszportu.

Władze Malty utorowały natomiast
w ubiegłym roku drogę do bardziej bez-
pośredniej sprzedaży paszportów. Koszt:
650 tys. euro. Premier Malty Joseph Mus-
cat liczy, że sprzeda 1 800 obywatelstw,
najchętniej rosyjskim oligarchom, co przy-
niesie budżetowi co najmniej 1 mld euro
zysku. Zamieszkanie na terytorium Malty
nie jest wymagane. Inwestycje także są
zbędne. „Potrzebujemy gotówki” – wyznał
premier.

Ukryta tożsamość

Jak informuje niemiecka rozgłośnia
„Deutsche Welle”, nawet kilkadziesiąt ty-
sięcy przedsiębiorców z Rosji, Indii i Chin
kupuje sobie co roku nowy paszport. Tym
samym rokrocznie do państw oferujących
sprzedaż obywatelstwa płyną dziesiątki
miliardów dolarów zagranicznych inwe-
stycji. Reszta ubiegających się o drugi
paszport to zamożni obywatele państw
regionu Zatoki Perskiej, Izraela, Pakistanu,
Korei Płd., Iranu, Syrii i Libanu. Ciągnie
ich przede wszystkim do Kanady i Stanów
Zjednoczonych oraz do Wielkiej Brytanii,
Bułgarii, na Cypr, do Grecji i na Węgry.

Unijny paszport to popularny towar,
szczególnie na Wschodzie. Otwiera bo-
wiem drzwi do strefy Schengen. „Tu nie

14

„Nowa Konfederacja” nr 24, 20–26 marca 2014 www.nowakonfederacja.pl

na austriacki paszport

trzeba wydać 2,5 mln euro,

a na cypryjski 3 mln –

w postaci inwestycji

w podupadający sektor

nieruchomości



chodzi jednak tylko o ułatwienia w inte-
resach i podróży. Dla wielu z tych ludzi
posiadanie drugiego paszportu umożliwia
ukrycie swego pochodzenia. Ukrywają się
za nową tożsamością” – podkreśla ho-
lenderski europoseł Europejskiej Partii
Ludowej (EPL) Wim van de Camp. Według
niego drugi paszport to także „tylne drzwi”,
które mogą się przydać w przypadku po-
litycznych zawirowań w ojczyźnie. „To
znacznie ułatwia ucieczkę” – dodaje eu-
roposeł.

Taki proceder niesie jednak ze sobą
pewne ryzyko. Czarnogóra zrezygnowała
ze sprzedaży paszportów (kosztowały 500
tys. euro) po tym, jak wyszło na jaw, że
obywatelstwo bałkańskiego państwa uzys-
kał oskarżony o korupcję zbiegły były pre-
mier Tajlandii Thaksin Shinawatra.

Nic też dziwnego, że Komisji Euro-
pejskiej sprzedaż paszportów w krajach
członkowskich wspólnoty jest nie w smak.
„To nie grubość portfela powinna decy-
dować o tym, czy ktoś może mieszkać na
terenie UE” – oświadczyła komisarz Unii
ds. sprawiedliwości Viviane Reding. Przy-
znawanie paszportów leży jednak – jak
na razie – w dyskrecji państw członkow-
skich. A większość tych krajów, które zre-
zygnowały z programów sprzedaży oby-
watelstw w związku z różnymi skandalami,
w międzyczasie do nich wróciła.

Prawda jest bowiem taka, że sprzedaż
obywatelstwa to dobry sposób nie tylko
na zwiększenia zagranicznych inwestycji,
lecz także wpływów do budżetu. Zamożni
posiadacze drugiego paszportu nierzadko
osiedlają się w nowej ojczyźnie, wydają
tam pieniądze, tworzą miejsca pracy i płacą
podatki.

A popyt stale rośnie. W USA liczba
podań o wizę inwestorską przekroczyła
10 tys. w 2013 r. Po raz pierwszy od chwili
utworzenia programu 23 lat temu chęt-
nych jest tak wiele. Polska jest jednak
jednym z nielicznych państw, które pasz-
portami nie handlują. Cudzoziemiec pro-
wadzący biznes w naszym kraju zawsze
pozostanie cudzoziemcem, chyba że spełni
wszelkie ustawowe warunki, które nie
mają nic wspólnego z inwestycją.

To błąd, bowiem pozytywne efekty
gospodarcze polityki paszportowej mogą
być znaczące. Na dodatek można przy-
puścić, że brak programu sprzedaży pasz-
portów w zamian za inwestycje w Polsce
nie wynika z pogardy dla tego procederu,
tylko czystej głupoty. Inaczej nie da się
wytłumaczyć, dlaczego takie kraje jak
Bułgaria domagają się setek tysięcy euro
za paszport otwierający drzwi do strefy
Schengen, a my rozdajemy je za darmo,
choćby w Izraelu, o czym w swoim artykule
pisze Gabriel Kayzer.
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Polskie Stronnictwo Ludowe jest jedyną
partią, która nie musi bać się porażki
w wyborach europejskich. Dla partii Go-
wina, Palikota i Ziobry nieprzejście 5-pro-
centowego progu może oznaczać początek
końca. Dla PSL co najwyżej okoliczność
sprzyjającą zmianie kierownictwa. Bo –
inaczej niż małe formacje bez struktur –
PSL odbije sobie europorażkę w wyborach
samorządowych. Wyborcy tego ugrupo-
wania nade wszystko cenią sobie bowiem
lokalny konkret – wybór radnego czy wój-
ta, kogoś, kto załatwi lokalne sprawy
w gminie, powiecie, zdobędzie europejskie
środki w sejmiku. No może w Sejmie.
Dlatego PSL przegrywa w wyborach pre-
zydenckich i europejskich, których zwy-
cięzcy i tak niczego w wymiarze lokalnym
nie załatwią.

Ta wyborcza specyfika ludowców
współbrzmi z ich „modus procedendi”,
który opisano już wielokrotnie, począwszy
od rządów Pawlaka poprzez rozmaite
układy koalicyjne z lewicą i prawicą.
Nawet – co opisał ciekawie prof. Antoni
Dudek – w momencie tworzenia IPN lu-

dowcy stawiali warunki „kadrowe”, zwią-
zane z obsadą stanowisk. Kadry tłumaczą
wszystko. Wewnątrz tej partii i w jej re-
lacjach z otoczeniem. To, co w przypadku
innych formacji jest jednym z aspektów
działania, w przypadku PSL jest niemal
wszystkim.

Jednak zasada, że nie ma ludzi nie-
kompetentnych, a są tylko pozbawieni
poparcia, od czasu do czasu prowadzi
Polskie Stronnictwo Ludowe do katastrofy.
Takiej, jaką była np. nieudolna reakcja
ministra Kalemby i administracji wete-
rynaryjnej na problemy, jakie pojawiły
się po doniesieniach o przypadkach za-
każenia dzików wirusem afrykańskiego
pomoru świń.

Powrót Sawickiego jest operacją,
która ma uratować wizerunek ugrupo-
wania na wsi. I to nie w perspektywie
dwóch miesięcy, jakie dzielą nas od wy-
borów do PE, ale z myślą o długofalowej
rywalizacji z Prawem i Sprawiedliwością.
Partia Jarosława Kaczyńskiego od dłuż-
szego czasu próbuje przejmować trady-
cyjny elektorat ludowców. W starciu z PiS

rAfAł MATyjA

Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Powrót Sawickiego ma przywrócić resortowi rolnictwa elementarną
sprawność. Po fachowca spoza PSL zaś sięgnąć nie podobna, póki Plat-
forma potrzebuje tej koalicji. 

skazani na Psl



PSL może jednak liczyć na pełne wsparcie
Tuska i na przejście do porządku dzien-
nego nad powodami, które doprowadziły
do dymisji Sawickiego latem 2012 r.

Sawicki okazał się politykiem, który
może szybko przywrócić resortowi rol-
nictwa elementarną sprawność. Polityczny
koszt protestów przeciwko nieudolności
rządu jest wyższy niż potencjalne straty
wizerunkowe związane z jego powrotem.
Po fachowca spoza PSL zaś w takiej sy-
tuacji sięgnąć nie podobna, póki Platforma
potrzebuje tej koalicji, a zatem co najmniej
przez najbliższe półtora roku.

Problem nie ma jedynie charakteru
taktycznego. Sojusz z PSL jest długofalowo
obciążeniem dla każdej ekipy. Zarówno
na poziomie ogólnokrajowym, jak i re-
gionalnym. Zwłaszcza w takich miejscach,
gdzie ludowcom oddano – jak na Ma-
zowszu czy Podkarpaciu – marszałka.
Rządy Mirosława Karapyty (były marszałek
woj. podkarpackiego) doprowadziły
w ubiegłym roku do przejęcia zarządu
województwa przez PiS. Na Mazowszu
pozycja Adama Struzika wydaje się znacz-
nie mocniejsza, wszak rządzi 13 lat i ma
za sobą koalicje z SLD, PiS, LPR i PO. Co
więcej – wszystko wskazuje na to, że rów-
nież po wyborach 2014 r. PSL będzie ję-

zyczkiem u wagi w koalicyjnych przetar-
gach w tym województwie. Koalicja PO-
SLD nie zdobędzie bowiem większości,
a jedyny skuteczny układ bez PSL mógłby
powstać dopiero wskutek porozumienia
PO z PiS.

Główne partie polityczne w Polsce,
formacje zdolne do brania na siebie od-
powiedzialności za rządzenie, od dwu-
dziestu kilku lat skazane są na zależność
od koalicjanta, którego polityczne ambicje
są znacznie skromniejsze – sprowadzają
się do selektywnej ochrony jednego sektora
gospodarki i rozdawania stanowisk par-
tyjnym kolegom i ich rodzinom. PSL nikt
dotąd nie zmusił do zmiany tych praktyk.
Jednak nawet jeżeli nie da się ich zmienić,
warto je od czasu do czasu przypomnieć.
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Dlaczego Putin anektował Krym? Oczy-
wiście taka decyzja ma wiele powodów.
I można by je bardzo długo wyliczać.
Moim zdaniem jednak najważniejsze źród-
ła tej decyzji kryją się w uwarunkowaniach
wewnętrznych. Chodzi o to, aby przywódca
Kremla mógł zachować jak najdłużej swoją
osobistą władzę.

System Putina, o czym bardzo często
zapominamy, to oligarchiczna kleptokra-
cja. To rządy nielicznych, którym celem
jest okradanie własnego państwa. Taki
system charakteryzuje się wyjątkowo ni-
skim stopniem społecznej legitymizacji.
Nie ma on żadnej sankcji religijnej, uza-
sadnienia ideologicznego czy zgody spo-
łecznej. Jest tylko naga propaganda, która
ma ukryć, że rządzący to, jak ich nazwał
rosyjski opozycyjny bloger Aleksiej Na-
walny, „żuliki i wory”.

Putin rządzi już ponad dekadę. Pod-
lega jak wszyscy mechanizmowi zużywania
się władzy. Przed aneksją Krymu jego po-
pularność, co pokazywały badania opinii
publicznej, spadała. W siłę rosła opozycja.
W mitingach przeciwników Putina brały

udział nie setki czy tysiące, ale dziesiątki
i setki tysięcy protestujących. Główną siłą
sprzeciwu była nowa klasa średnia, której
dalszy awans i bogacenie ograniczał system
kleptokratyczny.

Pojawiły się również symptomy kry-
zysu gospodarczego. W roku 2013 wzrost
PKB był w Rosji zdecydowanie mniejszy
od oczekiwanego i wyniósł 1,3 proc. (rok
wcześniej 3,4 proc.). W roku obecnym
coraz więcej analityków przewiduje recesję.
I to wszystko pomimo bardzo korzystnych
cen na surowce energetyczne.

Na to nakłada się katastrofalny dłu-
goterminowy trend. Wskutek rewolucji
łupkowej już w najbliższym czasie dojdzie
do spadku cen na gaz i ropę. Amerykańscy
eksperci w ostatnim numerze „Foreign
Affairs” przekonują, że wyniesie on mi-
nimum 20 proc. To oznacza nieodległą
katastrofę budżetu rosyjskiego państwa,
niepokoje społeczne i możliwą rewolucję.

Putin robi więc wszystko, aby do re-
wolucji nie dopuścić; aby zachować władzę.
Aneksja Krymu jest idealnym środkiem
do tego celu.

KrzyszTof rAK

Publicysta, ekspert ds. stosunków międzynarodowych

Przed zajęciem Krymu popularność Putina spadała. Teraz wreszcie zys-
kuje silną legitymizację. Staje on w szeregu wielkich władców Rosji, którzy
dokonali terytorialnej ekspansji.

Władimir i Wspaniały



Dzięki niej Putin wreszcie zyskuje
silną legitymizację. Staje w szeregu wiel-
kich władców Rosji, którzy dokonali te-
rytorialnej ekspansji. Rosja po raz pierwszy
od 1945 r. nabywa nowe terytorium. Putin
okazuje się wielkim następcą Stalina.
Przestaje być tylko i wyłącznie „worem
i żulikiem”, a staje się nowym imperato-
rem. Odbudowuje wielkie imperium. Cofa
bieg historii. Jest tytanem, który odwraca
skutki „największej katastrofy XX w.” –
upadku ZSRS.

Aneksja odświeża propagandę. Jej
skutkiem jest wojna. Wojna ze zdegene-
rowaną sodomą, czyli Zachodem. Kon-
trolowane przez Kreml media codziennie
wbijają do głów Rosjan: przez dwie dekady
byliśmy bez przyczyny atakowani przez
tych zgniłków i pedałów. Władimir Putin
to przywódca, który niczym święty Jerzy
włócznią przebił Bestię.

Rosjanie tę propagandę kupują. Od
kilku dni są na imperialnym rauszu. Zno-
wu są trybikiem w wielkiej machinie mo-
carstwa. Co tam kryzys, co tam bieda, co
tam brak wolności. Mogą znów na pl.
Czerwonym razem ryknąć „Uraaaaa!”. To
wspólne „Uraaaa!” jest najlepszym lekiem
na ich dziejowy kompleks niższości.

Wojna to stan wyjątkowy, w którym
przywódca może bez ograniczeń korzystać
z zasobów władzy. Wojna wynosi przy-
wódcę ponad społeczeństwo, prawo i pań-
stwo. To uzasadnienie jego samowoli i sa-
mowładzy (samodzierżawia). Nie ma już
opozycji. Jest za to „piąta kolumna”. Wła-
dza zrobi z nią wkrótce porządek. Nie ma
społeczeństwa i państwa, jest tylko przy-
wódca. Wojna to zatem uzasadnienie dyk-
tatury. Dożywotniej dyktatury Władimira
Władimirowicza.

I to jej właśnie służy aneksja Krymu.
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Wydarzenia na Ukrainie i Krymie poka-
zały, że gorszący dla wielu „atawizm his-
torii” oparty na groźbie użycia realnej
siły zbrojnej nie jest jedynie lekcją z pod-
ręcznika, którą nie trzeba się już kłopotać.
Rosyjskie działania na Krymie, czyli użycie
siły dla aneksji znacznego terytorium
i próba legitymizacji tego postępowania
za pomocą referendum, położyły kres
mrzonkom ludzi wierzących w demoli-
beralne mity pokojowego rozwoju i współ-
istnienia państw.

Pobudka z postmodernistycznej
drzemki

Z wielu przyczyn Rosja nie jest i nie chce
być jednym z wielu europejskich państw.
Ma własną tożsamość, w której sposobem
na uzyskanie korzyści definiowanych przez
siebie bez oglądania się na innych jest
także prowadzenie wojen. Ten niewyko-
rzeniony imperializm, od stuleci właściwy
dla tego kraju, stanowi swoiste memento
również dla zwolenników historiozoficz-
nego optymizmu. Rosja staje w poprzek

naiwnej wiary, że w naszych czasach na-
jistotniejsze konflikty dotyczą już jedynie
spraw kulturowych, obyczajowych, tema-
tyki wolnościowej/emancypacyjnej czy
redystrybucji dóbr i uczestnictwa poszcze-
gólnych klas w kapitalistycznej konsumpcji.

Rosyjskie wojska na Krymie to bo-
lesny przykład uzmysławiający, że groźba
konfliktu zbrojnego, militarna aneksja,
wreszcie perspektywa wojny to wciąż real-
ność, przed którą nie zabezpieczają dy-
plomacja, handel, międzynarodowe struk-
tury zachodnioeuropejskie ani wirtualny
świat nowej kultury masowej. Wraca py-
tanie o sens państwa narodowego, jego
tożsamość, funkcje, kwestie obronności
i metody reagowania na potencjalne za-
grożenia. Tym bardziej że także w Polsce
mamy sporą grupę obywateli, którzy sądzą,
że „wieczny pokój” czy może „święty spo-
kój” świata, w którym stoją multipleksy,
po ulicach jeżdżą zachodnie auta, a młodzi
używają iPhonów, żeby płacić rachunki
założone w międzynarodowych bankach,
jest nową stałą dziejową i geopolityczną,
a nie kruchym „tu i teraz”.

KrzyszTof WołoDźKo

Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Świecka wiara w pokojowy kres dziejów zderzyła się z realną historią.
Umiera złudna wizja polityki uprawianej w naszym regionie bez użycia siły
militarnej. 

Kac po Krymie



Dobre dwa lata temu Tomasz Mich-
niewicz, dziennikarz i fotograf, w rozmowie
z TOK FM wypowiedział słowa bardzo
znamienne dla piewców historiozofii opty-
mizmu: „Dla mojego pokolenia ojczyzna
to Facebook. To ludzie, których znamy
na całym świecie, z którymi podróżujemy,
pracujemy. Ojczyzna rozumiana jako kon-
glomerat pewnych narodowych funkcji
to czas zaprzeszły. Dla nas większym spoi-
wem jest Euro [2012 – przyp. red.], to,
że pokazaliśmy się nie jako zapijaczeni
złodzieje samochodów w Niemczech, ale
nowoczesne, otwarte społeczeństwo, które
wita Irlandczyków śpiewem w Poznaniu”. 

Powiedziano tu niemal wszystko, co
trzeba, by zrozumieć, na czym polega his-
toriozoficzny optymizm jako świecka wiara
w pokojowy kres dziejów. To miękkie toż-
samości, zanurzone w wirtualnej prze-
strzeni Internetu, sposób komunikacji
i współuczestnictwa w rzeczywistości opar-
ty na rozrywce, rozbudowanej sieci glo-
balnych kontaktów, dającej wrażenie bez-
konfliktowości świata. Wreszcie to od-
rzucenie „ojczyzny jako konglomeratu na-
rodowych funkcji”, jako kolejnego histo-
rycznego atawizmu, z którym uporała się
ponowoczesność, czego nie chcą zrozumieć
„zaściankowi” Polacy. Do tego dochodzi,
rzecz jasna, sympatyczna wizja polskości
na poły ludycznej, koniecznie „nowoczes-
nej”, dla której szczytem patriotyzmu jest
sportowy spektakl. Tu złośliwie można
zauważyć, że igrzyska i zbrojna przemoc
wcale się ze sobą nie kłócą…

Lekcja realnej polityki

A skoro pan Michniewicz tak bardzo cieszy
się wirtualnym światem portali społecz-
nościowych, to warto, by on i ludzie po-
dzielający jego opinie zrozumieli choćby
to, że nie tylko kapitał ma swoje ojczyzny.

Także serwery. Także źródła energii, które
nie tylko wirtualności dają możność funk-
cjonowania. Bo cały ten piękny, bezkon-
fliktowy z pozoru świat, który „za ojczyznę
ma Facebook”, zajmuje zwykle konkretne
miejsca dobrze osadzone w fizycznej prze-
strzeni, których strzegą granice. A tych
granic wciąż bronią systemy militarne.
Im kraj nowocześniejszy, tym efektyw-
niejsze.

Ponowoczesności kultury Zachodu,
choć wielu woli tego nie widzieć, wciąż
strzegą tak bardzo wyśmiewane w Polsce
przez co bardziej oświecone środowiska
„atawistyczne” systemy bezpieczeństwa
i siły zbrojne. A jeśli ten tekst czytają
także ludzie związani z lewicą, wyznający
przy tym kult historiozoficznego opty-
mizmu i kpiący z tak staroświeckich na-
rzędzi zabezpieczania własnej suweren-
ności jak sprawna armia, powinni zapytać
siebie, jak wyglądają kwestie zbrojeniowe
i militarne choćby w Szwecji czy Norwegii.

Ale w tej historiozoficznej nadziei na
świat bez staroświeckich konfliktów po-
brzmiewają również stare, znajome echa.
To paradoks, z którego chyba nie zdają
sobie sprawy miłośnicy „nowoczesności
bez patriotycznych zobowiązań”. Brzmi
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tu przecież także stary refren: „Niech na
całym świecie wojna, byle polska wieś
zaciszna, byle polska wieś spokojna”. To
dziwaczna nadzieja, w gruncie rzeczy też
dość staroświecka, na poły inteligencka,
na poły drobnomieszczańska, że ten nasz
skrawek świata, na mocy jakichś bliżej
nieokreślonych praw (czyli zwykłego
chciejstwa), miałby już na dobre cieszyć
się pokojem.

Konflikty rozstrzygane militarnie są
gdzie indziej, daleko i bez bezpośrednich
konsekwencji dla nas. A my tu już na za-
wsze będziemy się cieszyć nowym, może
nie tak wspaniałym, jak by się chciało,
światem, w którym najważniejsze walki
mogą się toczyć co najwyżej między „kos-
mopolitami” a „faszystami”, między libe-
rałami a socjalistami, między prawicą
a lewicą, między katolikami a zwolenni-
kami „świeckiego państwa”. A tu nagle:
Rosja anektuje Krym, co grozi eskalacją
staroświeckiego konfliktu właściwie już
u naszych rubieży.

Teoretycznie powinno to dać do my-
ślenia także ludziom, których „ojczyzną
jest Facebook”, ideowym i bezideowym
piewcom historiozofii optymizmu. Ale czy
potrafią wyciągnąć wnioski z tej lekcji?
Dopiero się przekonamy. Być może po-
czują się oszukani przez historię. A przecież
oszukiwali jedynie samych siebie i innych,
biorąc moment względnego spokoju w na-
szym regionie za nowy, dziejowy aksjomat. 

Tak przy okazji: być może to bolesne
rozstanie z iluzjami wyjaśnia również his-
terię wielu polityków rządzącej partii, na
czele z premierem Tuskiem, gdy rozpoczęły
się krymskie wydarzenia. W końcu latami
zajmowali się przekonywaniem Polaków,
że Rosja to kraj przewidywalny i daleki
od użycia siły w naszych okolicach, a tylko
z winy opozycji nie możemy osiągnąć
z nimi dobrosąsiedzkich stosunków. A tu

taki psikus. Chcieli końca historii, dostali
lekcję historii klasycznej, z tym, co stanowi
jej treść: bezkarność silnych wobec słabych,
poczucie zagrożenia tych, którzy muszą
wisieć u klamki silniejszych, by poczuć
się bezpieczniej.

Rusofilizm wiąż żywy

A do tego oglądamy dziś serwilizm wobec
Rosji w wykonaniu części naszych roda-
ków, tak uroczo nawiązujący do „najlep-
szych” tradycji rusofili, którzy pod płasz-
czykiem „realnej polityki” służyli po prostu
cudzym interesom: od prawa do lewa.
Z tym że „partia rosyjska”, by użyć okre-
ślenia jeszcze sprzed rozbiorów, nie należy
oczywiście do piewców „końca historii”.
O nie, w ich przypadku czuć zwykle nie-
skrywaną fascynację wielkoruskim szo-
winizmem i/lub rosyjskim (neo)imperia-
lizmem.

Mogą wyśmiewać się z „polskich
fobii” albo straszyć „ukraińskim nacjo-
nalizmem”, albo udawać, że na Krymie
nie stało się nic złego, ale zawsze znajdą
usprawiedliwienie dla przejawów rosyjskiej
siły i bezkarności. Byli esbecy, spędzający
czas na kortach tenisowych, lewicowcy
z pokolenia 30+, konserwatywni piewcy
katechona Putina, rusofile z niszowych,
heterogenicznych środowisk idei i polityki:
zawsze pochylą czoła przed rosyjską siłą,
choć inaczej będą ujmować jej przyczyny
i skutki.

A jaki z tego wniosek ogólny? Wciąż
potrzebujemy efektywnego państwa na-
rodowego i „ojczyzny jako konglomeratu
narodowych funkcji”. Państwa narodowe,
w tym nasze, wciąż są realnymi bytami
geopolitycznymi, wraz ze wszystkimi kon-
fliktami ideowymi, jakie generują, także
tymi, które niepokoją np. lewicę kulturową.
Ale to jednak stabilne, zabezpieczone we
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własnych granicach państwa narodowe
zapewniają konieczną ochronę swoim
obywatelom. Wspólnoty/państwa naro-
dowe potrzebują pewnej elementarnej
troski o własną tożsamość, zabezpieczanej
również militarnie, co zwykle irytuje „kos-

mopolitów”, tak czułych na punkcie moż-
liwych restrykcji wynikających z tego
faktu. Ale pod rosyjskim butem mogliby
szybko się przekonać, że nie mają prawa
nawet do tych swobód, które dziś uznają
za tak niewystarczające.
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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!

Darowizny na rzecz fundacji są w Polsce (art. 16 ustawy o fundacjach)
zwolnione z podatku. Co więcej, podlegają odliczeniu od podatku zarówno
przez osoby fizyczne, jak i prawne, zgodnie z przepisami ustaw o podatku do-
chodowym od osób fizycznych i prawnych.
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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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