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Czym jest współczesna Rosja? Naro-
dem, państwem, imperium?

Rosja nie jest narodem, bowiem zawsze
gromadziła w sobie wiele narodów i nigdy
nie posiadała ściśle określonych granic.
Sama bez wątpienia uważa się za impe-
rium, ale tak naprawdę jest jednak ko-
ściołem. Rosja to Kościół, który się stale
poszerza i domaga się od innych narodów
nawrócenia. Rosjanie uważają, że mają
misję, chcą innego końca historii niż ten,
który proponuje Zachód. Tego w Berlinie
czy Paryżu nie rozumieją.

Weźmy jako przykład Polskę. To kla-
syczne państwo narodowe z określonymi
granicami. W przeszłości, w XVI w., Polska
stanowiła przez jakiś czas imperium, ale
nigdy nie uważała się za kościół. Było tak
z bardzo prostego powodu. Polska już
należała do międzynarodowego kościoła,
którym jest Kościół katolicki. Rosja na-
tomiast uważa tylko siebie samą za jedyny,

prawdziwy chrześcijański Kościół. Pra-
wosławny. Tak było już na początku XVI
w. Wielkim wrogiem był wtedy katolicyzm.
Protestantyzm zaś był wprawdzie jeszcze
niżej w hierarchii, lecz jednocześnie był
lepszy, bo niszczył katolicyzm.

W każdym razie „święta Ruś” uważała
się za jedyny kraj chrześcijański i to się
do dziś nie zmieniło. Dlatego gdy katolik
chce przejść na prawosławie, musi po-
nownie przyjąć chrzest. Pokazuje to, że
w oczach prawosławia katolik czy pro-
testant nie są chrześcijanami, i to pomimo
że sami katolicy i protestanci jak najbar-
dziej uznają prawosławnych za pełno-
prawnych chrześcijan. 

Ten kościół nie poszerza się jednak
przy pomocy klasycznego prozelityz-
mu. Tylko przy pomocy geopolityki
i siły. Główny ideolog Władimira Putina
Aleksander Dugin nazywa to „geografią
sakralną”…

AlAin BesAnçon

Historyk, politolog i sowietolog francuski

Rosja to kościół, który się stale poszerza i domaga się od innych narodów
nawrócenia. Rosjanie uważają, że mają misję, chcą innego końca historii
niż ten, który proponuje Zachód. 

Cyryl, Putin i ich metody

Z Alainem Besançonem 
rozmawia Aleksandra Rybińska 



Rosja poszerza się według tej samej zasady
co wspólnota islamska, tzw. oumma, nie-
siona przez ideę cywilizacji panislamskiej.
W centrum jest twarde jądro, strefa święta,
wokół niej znajduje się strefa graniczna,
a dalej na zewnątrz są tereny do podbicia.
Nie ma więc granic ekspansji. Absolutnie
żadnych. Bo nie ma granic ekspansji ko-
ścioła. Rzymskokatolicki kościół podbił
np. Europę, Amerykę, a następnie Azję.
Tyle że Rosja jako kościół łączy w sobie
element eklezjastyczny, patriarchat oraz
element siły. Państwo. To państwo jest
państwem prawosławia, czyli kościół jest
całkowicie z nim zintegrowany.

Patriarcha Cyryl był w przeszłości
agentem KGB i choć nas to oburza, nie
ma w tym nic dziwnego. Państwo rosyjskie
jest bowiem państwem sakralnym, a Ko-
ściół prawosławny jest mu całkowicie
podporządkowany. Uczestniczy w świę-
tości rosyjskiego państwa. W Rosji nie
ma indywidualności. Jednostka rozpływa
się w kolektywie. W ten sposób Rosjanin
pracuje dla zbawienia.

Teraz to państwo sakralne usiłuje się
poszerzyć na Ukrainę. Tam jednak już
panuje prawosławie. Więc na co mu
Donieck, Ługańsk i Kijów?

Każdy kraj, który kiedykolwiek należał
do rosyjskiej strefy wpływów, został przez
nią podbity lub wchłonięty, należy do niej
z racji prawa. Tak uważa Kreml. Dlatego
na miejscu Ukraińców byłbym poważnie
zaniepokojony. Kreml nie zaprzestanie
swych działań, zanim nie odzyska Ukrainy.
Całej.

Okres komunizmu, w szczególności
stalinizmu, w Rosji był jednak okresem
ostrego zwalczania Kościoła prawo-
sławnego. Cerkwie zamieniano m.in.

w składy amunicji, w sklepy. Jak to
możliwe, że mimo to przetrwał?

Komunizm chciał zastąpić Kościół pra-
wosławny, ale tak naprawdę wiele rzeczy
od niego przejął. Przede wszystkim sa-
kralność. Ideę, że wszystko, co nie służy
komunizmowi, jest godne potępienia,
zniszczenia. Doszło do transpozycji pra-
wosławia. Całą część teoretyczną, filozo-
ficzną komunizmu da się bez problemu
zaadaptować do idei świętej Rusi, nosi-
cielki czystej doktryny, podczas gdy wszę-
dzie indziej panuje chaos, wszystko się
rozmywa.

Putin włożył duży wysiłek o ożywienie
prawosławia i połączył je z nacjona-
lizmem. Mimo to czuć fałsz. Putin, były
agent KGB, i całe rzesze rosyjskich
politruków nagle stali się wierzący? 

Oczywiście to wszystko całkowicie sztucz-
ne, ale to działa. Putin doszedł do wniosku,
że państwo musi posiadać jakiś element
transcendencji. Komunizm był transcen-
dentny w stosunku do Rosji. Także pra-
wosławie jest transcendentne, bo to sam
Bóg przez nie przemawia. W sumie to
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nawet gorzej niż w przypadku komunizmu,
który jednak miał tę zaletę, że był atei-
styczny. Jego sakralność objawiała się
w wersji najbardziej świętokradzkiej. 

Dzisiejsza Rosja odrzuca zarówno za-
chodni liberalizm, jak i katolicyzm. Du-
gin twierdzi, że katolicyzm to religia,
a prawosławie to tradycja. Co ma na
myśli?

Katolicyzm nie miał trudności z akceptacją
tego, co nazywa się potocznie gospodarką
rynkową. Papież Jan Paweł II zaakcepto-
wał ideę gospodarki rynkowej i kapitaliz-
mu. Oczywiście w połączeniu z moralno-
ścią chrześcijańską. Kościół katolicki nigdy
nie odrzucił w pełni świadomie tej idei.
Kapitalizm został wymyślony we Włoszech
w XIII w., a w każdym razie jego najważ-
niejsze elementy, choćby rachunkowość.
Czyli na Zachodzie, w Europie.

Z Kościołem prawosławnym jest ina-
czej. On tak naprawdę nigdy nie przyswoił
idei kapitalizmu. Kiedy Dugin mówi więc
o tradycji, chodzi mu o „czystą” tradycję
Wschodu, podczas gdy na Zachodzie chrze-
ścijaństwo zostało zdeformowane przez
prawo, przez racjonalizm. W konsekwencji
więc prawdziwe jest tylko chrześcijaństwo
w wersji prawosławnej, we wschodnim
obrządku. Religijny fundament Rosji został
zbudowany przez Bizancjum. Okoliczności
historyczne go zmodyfikowały, ale nie
wykorzeniły. To więc nic nowego, to stary
kotlet odgrzewany na potrzeby reżimu
Putina.

Jest jednak jeden kraj na Zachodzie,
z którym Rosja ma bardzo dobre sto-
sunki, Niemcy. Kraj na wpół protes-
tancki, na wpół katolicki. Kolebka ra-
cjonalizmu. Co łączy Berlin i Moskwę?

Trzeba raczej zadać pytanie, co ciągnie
Niemców do Rosji. Bo to, że w Berlinie
istnieje pewien tropizm w kierunku Mosk-
wy, jest bezsprzeczne. Francuzi też czują
pociąg do Rosji. Ale innego rodzaju. Nie-
miecka fascynacja Rosją sięga daleko
w przeszłość. Niemcy byli w końcu w pew-
nym sensie wychowawcą Rosji. Jest to
bardzo skomplikowane, złożone uczucie.
Niepozbawione pewnej dawki mistycyzmu.
Niemców fascynuje rosyjska literatura
i duch ewangelizacyjny, którym rosyjski
naród wydawał się spenetrowany. A także
olbrzymie przestrzenie połączone z bru-
talną siłą. Jednak nie ograniczajmy się
do Niemiec, tropizm w kierunku Rosji
istnieje także w Stanach Zjednoczonych
czy w środowisku żydowskim. Czy istnieje
również w Polsce? Moim zdaniem nie,
chociaż jest ten jeden prorosyjski element.
Endecja. Roman Dmowski i przekonanie,
że prawdziwym wrogiem Polski są Niemcy,
a nie Rosja.

Obecnie Rosja wywołuje strach, szcze-
gólnie w Europie Środkowo-Wschod-
niej. Czy istnieją jakieś granice jej eks-
pansji?

W zasadzie nie. Hitlerowskie Niemcy, na-
wet jeśli trudno w to uwierzyć, stawiały
sobie granice. Podbijały inne kraje, ale
nie miały aspiracji, by rządzić całym świa-
tem. Komunizm niegdyś, a teraz nowe
prawosławie w wersji putinowskiej chcą
pójść dalej, ogarnąć cały świat. Czy można
Rosję zatrzymać? Cóż, zatrzymaliśmy ko-
munizm. Nie było to łatwe i trochę trwało,
ale go zatrzymaliśmy. Biorąc pod uwagę,
że Rosja jest w dużej mierze papierowym
tygrysem, powinno to być także i teraz
możliwe. Jest przecież tylko ok. 100 mln
Rosjan, to niewiele, reszta to muzułmanie,
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tatarzy, arabowie. Rosja jest też krajem
nędznym pod względem gospodarczym.
Nie produkuje prawie nic poza surowcami
i uzbrojeniem i ma słabą infrastrukturę.
Patrząc na Rosję trzeźwo, można powie-
dzieć, że komunizm i neoprawosławie
niewiele wytworzyły. Rosja to wręcz kraj
na skraju załamania.

Mówiono tak o Rosji wielokrotnie. Za
czasów carskich także. Że jest nędzna,
że się rozpadnie. A jednak wciąż trwa.
To nowe prawosławie putinowskie ja-
koś ją scala…

Tak było także w przypadku hitlerowskich
Niemiec. Ta egzaltacja nazistowską ideo-
logią scalała to wszystko. Tyle że Niemcy
nie były papierowym tygrysem. Były gos-
podarczo silne, z rozwiniętą nauką i tech-
nologią. Rosja tego nie ma, ani nauki,
ani technologii, ani innowacji. Nie ma

nic. Kreml korzysta po prostu ze słabości
Zachodu. Podczas gdy Zachód, czując się
bezpiecznie, przestał inwestować w wojsko,
Rosja wybrała drogę wprost odwrotną
i uruchomiła przemysł zbrojeniowy.

Zresztą od 1917 r. rosyjska gospodarka
głównie opierała się na produkcji mili-
tarnych arsenałów. To nie oznacza jednak,
że jest potęgą militarną. Jej arsenał jest
znacznie słabszy od amerykańskiego
i prawdopodobnie również od chińskiego.
Rosja nie jest silna, ale posiada tą jedność
w dążeniu do celu, swoisty fanatyzm. Po-
trafi dzielić Europę, osłabiając ją. Divide
et impera. Tej jedności, którą wykazują
Rosjanie, nie ma na poziomie europejskim.
I na to moim zdaniem nic nie da się po-
radzić. A Rosja nie zatrzyma się na Ukrai-
nie. Następne na jej liście będą kraje bał-
tyckie, z Łotwą na czele. Tego wymaga
ekspansyjna logika neoprawosławia.
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„Rosja to zagadka owiana tajemnicą, ukry-
ta we wnętrzu enigmy” – powiedział Wins-
ton Churchill. Te słowa zapewne przypo-
mniały się wielu zachodnim wschodo-
znawcom, zwłaszcza teraz, kiedy to dzia-
łania świętującego kolejną rocznicę wy-
brania na prezydenta Władimira Putina
tak bardzo ich zaskoczyły. Nawet wpły-
wowy „Foreign Policy” sugerował nie-
dawno, że Putin musiał oszaleć. Besançon,
który swoją nową książkę o Rosji, „Świętą
Ruś”, wydał w 2012 r., zdaje się znacznie
mniej zaskoczony. Poświęcił bowiem tę
pracę właśnie próbie dotarcia do źródeł
rosyjskiej tajemnicy, połączenia przeszłości
z przyszłością i wyjaśnienia, dlaczego
Kremlowi tak często udaje się Zachód
oszukać.

Czytelnika nie powinna przy tym
zwieść mała objętość „Świętej Rosji”. To
bowiem dzieło wybitne intelektualnie
i jego pełne zrozumienie wymaga niemałej
erudycji. Besançon jest niestety oszczędny,
jeśli chodzi o przypisy. Wyraźnie nie chce,
aby przytłoczyły one swym ciężarem jego
żywą myśl. 

Trzeba też pamiętać, że mówimy
o wielokrotnie nagradzanym nestorze za-
chodniej sowietologii, a przy tym o ostrym
krytyku postkomunistycznej polityki wszel-
kiej maści. Jeszcze w latach 90. Besançon
ostro starł się np. z Adamem Michnikiem
i jego ideą dziejowego kompromisu.

Podwójne kłamstwo

Również w swej nowej publikacji Besançon
idzie w pewnym sensie tropem „Postko-
munizmu” Jadwigi Staniszkis. Opisuje
bowiem specyficzną zarówno dla Rosji,
jak i krajów postkomunistycznych kate-
gorię (heglowskiego) pozoru, czyli two-
rzenia fałszywych struktur mających w za-
chodnich obserwatorach wywołać poczucie
złudnej normalności.

Jak pisze: „Podwojenie odniesień
(jedno do rzeczywistości ogólnej, drugie
do pseudorzeczywistości ideologicznej)
jest najskuteczniejszą metodą wprowa-
dzenia obcokrajowca w błąd. Przedstawia
mu się mera, dziennikarza lub historyka
i obcokrajowiec myśli, że faktycznie ma

MiChAł Kuź

Redaktor „Nowej Konfederacji”

Nowa książka Alaina Besançona jest jak powiew świeżego intelektualnego
powietrza. Rozwiewa narosłe wokół Rosji mity stworzone przez nią samą
i podtrzymywane przez zachodnich intelektualistów.

o państwosławiu na Rusi

http://www.nowakonfederacja.pl/rosja-kolporter-klamstwa/
http://www.nowakonfederacja.pl/rosja-kolporter-klamstwa/
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/04/21/putin_s_empire_of_the_mind_russia_geopolitics


do czynienia z merem, dziennikarzem lub
historykiem. Jeśli jest wystarczająco in-
teligentny, nie uwierzy w kłamstwa wy-
powiadane przez tych osobników, jednak
nie poda w wątpliwość ich funkcjonalnej
równorzędności”.

Innymi słowy, człowiek Zachodu bę-
dzie zakładał, że nawet jeśli konkretny
dziennikarz kłamie, to nadal jest dzienni-
karzem, kimś, kto ma informować, a jedynie
w tym konkretnym przypadku sprzenie-
wierza się swoim powinnościom. Podobnie
skorumpowany mer nadal jest merem,
a niekompetentny minister finansów nadal,
co do zasady, wciąż dąży do „zwiększenia
efektywności zarządzania gospodarką”.

A jak jest w rzeczywistości? W przy-
padku krajów postkomunistycznych rządzi
sieć neokolonialnych interesów niemają-
cych zbyt wiele wspólnego z interesami
samej populacji. Zaś co do Rosji, to ogólna
teza Besançona daje się streścić w sposób
następujący: Rosja to specyficzny rodzaj
teokracji, który można by nazwać „pań-
stwosławiem” [określenie moje – M.K.].
Specyfika tego modelu polega zaś na tym,
że inaczej niż w np. w teokratycznym Ira-
nie, gdzie rząd jest sterowany przez kler
(ajatollahów), w Rosji to Kościół lub też
wybitnie rozwinięta pseudoreligia jest na-
rzędziem władzy politycznej.

Od Zachodu, który także zawsze miał
swoje ideologie, Rosję różni zaś to, że jej
państwowy mesjanizm już od setek lat
przesyca całą strukturę państwową, kulturę
i duchowość. Z wierzchu cała ta instalacja
przykryta jest zaś pozornymi nazwami,
które mają zwodzić postronnych obser-
watorów.

Tak więc profesor nie jest profesorem,
urzędnik nie jest urzędnikiem, a dzienni-
karz nie jest dziennikarzem. W Rosji
wszyscy oni są przede wszystkim wiernymi,
wiernymi tytułowej „świętej Rusi”.

Ponieważ zaś całością steruje zawsze
imperialny aparat władzy, Rosja jak rę-
kawiczki może zmieniać ideologiczne slo-
gany, za których pomocą uzasadnia swoją
ekspansję. Taka elastyczność nie byłaby
możliwa w przypadku społeczeństw, w któ-
rych zaszły już oddolne rewolucje, zmiany
napędzane wolą samego ludu. „Rosja po-
wróciła do swojego godła i flagi, podczas
gdy Francja zbuntowałaby się, gdyby po
dwóch stuleciach chciano jej przywrócić
kwiat lilii” – zaznacza Besançon.

Przy kolejnych zmianach ideologii
coś jednak zawsze pozostaje. Trzeci Rzym,
Kraj Rad – Ojczyzna Socjalizmu, euraz-
jatyckie imperium wyśnione przez Ale-
ksandra Dugina (doradcę Putina), wszyst-
kie one zawsze są krajami wybranymi
i na swój sposób świętymi. Nie mają na-
turalnych granic, mają tylko ideę i misję.

Na początku prawosławie

Szukając źródeł owej specyficznej rosyjskiej
ideologii władzy, Besançon cofa się aż do
prawosławia, które uformowało pierwszą
rosyjską ideologię państwową. Pozostawiło
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Tak jak mistyczne

przebóstwienie zmazuje

winy każdego grzesznika,

tak też idea Chrystusa

(socjalizmu, panslawizmu,

eurazjatyzmu –

niepotrzebne skreślić)

zmazuje wszelkie grzechy

państwa



więc stosunkowo najwięcej intelektualnego
osadu. Skracając tu dłuższy wywód: pra-
wosławie dowartościowuje zaś mistyczny
kontakt ze Wszechmogącym (przebóstwie-
nie), a deprecjonuje coś, co samo nazywa
łacińskim jurydyzmem, czyli unormowaną
drogą do pobożności, utorowaną czytel-
nymi znakami zakazu i nakazu.

Oba te szlaki duchowe, czyli przebó-
stwienie i jurydyczna pobożność, natu-
ralnie istnieją w jakiejś formie, zarówno
w prawosławiu, jak i w zachodnim chrze-
ścijaństwie. Do dziś jednak w obu nurtach
religijnych inaczej rozkłada się akcenty.
Obie duchowości mają również swoje for-
my skrajne i wynaturzone. Zachodnią
chorobą byłoby tu spowiadanie się i przy-
stępowanie do innych sakramentów bez
głębokiej wiary albo też protestancki ka-
botynizm zamożnego mieszczucha, który
po weberowsku poczytuje sobie swój do-
brostan za oznakę zbawienia.

Wschodnim wynaturzeniem jest zaś
postać opętanego „świętego grzesznika”,
który uważa, że jeden strzelisty akt emo-
cjonalnej wiary pozwala mu grzeszyć do
woli. Lub stwierdzenie, że skoro wszys-
cyśmy winni w sensie metafizycznym, to
nie ma sensu buchalteryjnie dzielić win
na większe i mniejsze. Kara nie powinna
się zaś wiązać z konkretnym czynem,
tylko być potraktowana jako przynoszące
łaskę oczyszczenie. To właśnie dlatego
u Dostojewskiego Dymitr Karamazow tak
spokojnie przyjmuje wyrok za zbrodnię,
której nie był winien. Rogożyn natomiast
pogrąża się z księciem Myszkinem w re-
ligijnej ekstazie tuż po popełnieniu mor-
derstwa.

Wszystkie te rozważania wydają się
naturalnie czysto akademickie, dopóki za
Besançonem nie przyjmiemy założenia,
iż to, jak dana kultura rozumiała w swej
młodości religię, rzutuje bezpośrednio na

to, jak w swym wieku dojrzałym pojmuje
filozofię, prawo i politykę. Sołżenicyn
w duchu czystej dostojewszyzny pisał
wszak o wartości wypływającej z cierpienia
gułagu, które Rosjan uszlachetniło i uod-
porniło na zachodni materializm. Stali-
nowscy prokuratorzy z kolei zupełnie tak
jak Dymitr wychodzili z założenia, że nie
ma znaczenia, kto jakie przewiny popełnił;
wystarczy, aby liczba skazanych zgadzała
się z liczbą prowadzonych spraw.

Umiłowanie mistycznego przebó-
stwienia uodparnia też Rosję na paradoksy
jej własnej polityki zagranicznej. Gwałt
nie wyklucza w tym przypadku głębokiej
„miłości” do obiektu przemocy. Tu znowu
Besançon sięga po Dostojewskiego, praw-
dziwego geniusza, który wyśnił i odgadł
nowoczesną duszę rosyjską jak nikt inny.
W „Dzienniku pisarza” Rosja Dostojew-
skiego staje się bowiem kościołem, który
tylko dzięki „miłości” ma całemu światu
zanieść nową jutrzenkę, a jednocześnie
jest „Dziennik” przepełniony militaryz-
mem, antysemityzmem i nienawiścią.

„Co zatem należy myśleć o rosyjskim
reżimie, jago armii, policji i niewolnikach?”
– pyta Besançon. I odpowiada za Dosto-
jewskiego: „Trzeba przejść ponad tym,
trzeba przestać to dostrzegać; można to
nawet zaaprobować, gdyż ponad tym jest
rosyjski Chrystus oraz miłość, z których
połączenia powstaje wolność”. Tak więc,
tak jak mistyczne przebóstwienie zmazuje
winy każdego grzesznika, tak idea Chrys-
tusa (socjalizmu, panslawizmu, eurazja-
tyzmu – niepotrzebne skreślić) zmazuje
wszelkie grzechy państwa.

Uwiedziony Zachód

Skoro zaś o Dostojewskim już mowa, to
nie sposób nie wspomnieć o nim jako
o przykładzie duszy rosyjskiej, uwodzącej
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zarówno zachodnią lewicę, jak i prawicę.
O nowoczesnym lewicowym rusofilizmie
pisał niedawno Sławomir Sierakowski.
Ja sam zostałem zaś w mniej więcej tym
samym czasie poproszony o zrecenzowanie
zbioru esejów z zakresu filozofii polityki
pt. „Dostoevsky’s Political Thought” [„Po-
lityczna myśl Dostojewskiego”]. Złożyły
się zaś na ten tom prace znanych autorów
związanych ze środowiskiem amerykań-
skich i kanadyjskich konserwatystów.

Zaciekawiło mnie przy tym to, że
o ile zachodnia lewica widzi w idei rosyj-
skiej siłę dająca odpór faszyzującemu na-
cjonalizmowi, o tyle prawica zostaje uwie-
dziona wizją Rosji jako konserwatywnego
imperium, które z Chrystusem na sztan-
darach daje odpór zachodniemu ateiz-
mowi, konsumpcjonizmowi i multikul-
turalizmowi. Rosja ma więc być dla obu
skrajności owym taranem burzącym Krysz-
tałowy Pałac (kolejna metafora Dosto-
jewskiego), o którym pisał Peter Sloter-
dijk.

To bardzo stare złudzenie, podobnie
o Rosji pisał już niejaki de Maistre, reak-
cjonista tworzący w dobie rewolucji fran-
cuskiej, i Sartre, komunista tworzący
w wieku XX. Istotnie jest coś uwodzącego
w rosyjskiej mistycznej woli, gdy ją po-
równać z euroamerykańskim jurydyzmem,
który tak bardzo krępuje zapędy zarówno
rewolucjonistów, jak i kontrrewolucjo-
nistów. Z punktu widzenia teoretyka po-
lityki w Rosji wszystko wydaje się możliwe,
tylko tam można mieć wolną rękę, być
prawdziwym inżynierem ludzkich dusz.
Myśl polityczna staje się w Rosji ciałem,
ot tak, bez tej całej papierkowej roboty
i bez nieprzyjemnych moralnych konsek-
wencji.

Starą kalką jest również oskarżanie
ofiar Rosji o ksenofobię i złą wolę. Be-
sançon cytuje np. Jacques’a Maritaina,

który tłumaczył Józefowi Czapskiemu
(autorowi „Na nieludzkiej ziemi”), dlaczego
nie mógł wstawić się za Polakami zesła-
nymi do łagrów. „Musiałem być surowy
dla Polski […] nie potrafiłem wybaczyć
jej antysemityzmu i postawy względem
Rosji. Uważacie, że macie misję na Wscho-
dzie, sądzicie, że jesteście przedmurzem
chrześcijaństwa, uważacie jednocześnie
Rosjan za podludzi, gardzicie nimi głę-
boko” – wyznał Maritain.

To, że dziś Putin także podobno wal-
czy z ukraińskim nacjonalizmem, nie prze-
szkadza zaś Marine Le Pain z francuskiego
Frontu Narodowego jak papuga powtarzać
sloganów Dugina o wielkiej eurazjatyckiej
federacji, która zrównoważy wreszcie
Amerykę. Z kolei amerykańscy filozofowie,
którzy swe eseje opublikowali w „Dosto-
evsky’s Political Thought”, jak jeden mąż
chwalą rosyjskiego pisarza i jego apolo-
getów za „politykę aktywnej miłości”,
sprzeciw wobec mieszania się kultur i głę-
bokie chrześcijaństwo. Nie dostrzegają
przy tym w „Dzienniku pisarza” nic pro-
blematycznego i nie boją się niezamie-
rzonych rezultatów swojej fascynacji. Są
jak miłośnicy dawnego Południa (Ameryki
Płn.), którzy ani słowem nie chcą się za-
jąknąć o niewolnictwie.

I nie chodzi mi tu bynajmniej o to,
by bodajże największego pisarza wieku
XIX demonizować. Wręcz przeciwnie: pi-
sarstwo Dostojewskiego w pewnym sensie
przerasta jego samego. Jego poglądy po-
lityczne pokrywają się wszak z myślą Sza-
towa z „Biesów”. Jak więc pisze Miłosz:
w Dostojewskim jest „coś na siłę”. On
sam przeczuwa, że nie znalazł satysfak-
cjonującego rozwiązania problemów
współczesnego Zachodu i Rosji. W pew-
nym sensie Dostojewski przedstawia siebie
samego jako jednego z biesów opętanych
przez Rosję.
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Zarówno Dostojewskiego, jak i innych
wielkich Rosjan choćby: Karamzina (his-
toryk), Puszkina, Tołstoja, Sołżenicyna,
a współcześnie i Aleksandra Dugina, należy
więc czytać krytycznie. Rosja kusi szeroką
duszą i swobodą, jaką daje ideologom
w kreowaniu rzeczywistości politycznej.
Nie wolno jednak tej pokusie bezwiednie

ulegać i dawać się Rosji opętać. Do tego
właśnie nawołuje konsekwentnie w swej
książce Alain Besançon.

Alain Besançon,
„Święta Ruś”,

Teologia Polityczna,
Warszawa 2012
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Aneksja Krymu i wsparcie dla separatys-
tów ukraińskich przez Rosję za jednym
zamachem ośmieszyła tezy o końcu historii
i dogmat o niezmienności granic w Euro-
pie. Zarówno europejscy politycy, jak
i publicyści skupiają się w swoich analizach
na działaniach podejmowanych przez
Moskwę, gdy tymczasem zrozumienie na-
strojów panujących w społeczeństwie ro-
syjskim stanowi prawdziwy klucz do wy-
jaśnienia przyczyn konfliktu oraz możli-
wości jego dalszego przebiegu. Reakcja
Rosjan na anektowanie przez ich państwo
części sąsiedniego kraju powinna również
sprowokować nas do spojrzenia w głąb
polskiej duszy i zastanowienia, czy sami
jesteśmy zaszczepieni na mocarstwową
retorykę stosowaną przez władzę.

Rosja imperialna

Pisanie o Rosjanach w tonie pobłażliwo-
pogardliwym ma w Polsce ugruntowaną
tradycję. Nie inaczej polskie media in-
formują o tym, jak obywatele Federacji
Rosyjskiej przyjęli jej powiększenie o dwie

nowe części składowe. Dominujący jest
obraz masy bezwolnych poddanych, ślepo
akceptujących z gromkim „Ura!” na ustach
najdziksze wyczyny władcy, niepytających
ani o przyczyny, ani o skutki jego coraz
bardziej awanturniczych działań.

Czytając tego typu analizy (dla po-
rządku dodajmy – głęboko niesłuszne),
nie sposób nie zadać sobie pytania, jak to
możliwe, że miliony ludzi poddają się za-
chciankom wąskiej grupy trzymającej wła-
dzę, nawet jeśli jej członkowie skończyli
z wyróżnieniem kursy KGB i GRU. Za-
gadkę tę rozwikłał szczęśliwie już za nas
Lew Tołstoj, który półtora wieku temu
trafnie zauważył, że do historii z mianem
genialnych przechodzą ci władcy, którzy
potrafią wsłuchać się w pragnienia spo-
łeczeństwa, a następnie wcielać je w życie
jako własne. Ci zaś, którzy zamiast podążać
z nurtem, próbują narzucać swoją wolę,
kończą w sposób, jakiego na pewno nie
przewidział dla siebie Władimir Putin.

Podstawową zatem rzeczą, jaką Eu-
ropa musi sobie uświadomić, jest fakt, iż
anektując Krym, rosyjscy rządzący po-

AdAM KAłążny

Prawnik specjalizujący się w prawie podatkowym

Reakcja rosyjskiego społeczeństwa na wydarzenia na Ukrainie jest ważną
lekcją do odrobienia również dla Polski.

Czy nadal nie rozumiecie Rosjan?



stąpili zgodnie z wolą większości własnego
społeczeństwa, wykazali się nie siłą w na-
rzucaniu mu swojej woli, lecz nieumie-
jętnością odrzucenia szkodliwej dla pań-
stwa rosyjskiego imperialnej polityki, na
którą zapotrzebowanie zgłaszają Rosjanie.
Według wiarygodnych sondaży przepro-
wadzonych przez Centrum Lewady przy-
łączenie Krymu w wyniku referendum
popiera 79 proc. obywateli Rosji, czyli
więcej nawet niż popiera Putina (72 proc.),
nie mówiąc o rządzie Miedwiediewa
(59 proc.).

Armaty zamiast masła!

Oczywiście w Rosji znaleźli się sprawied-
liwi, którzy zamiast świętować powięk-
szenie imperium, publicznie wyrazili sprze-
ciw wobec aneksji, przy czym warto pod-
kreślić, że jest ich niemało – na ulice
Moskwy wyszło 50 tys. obywateli na tyle
zdeterminowanych w oporze wobec poli-
tyki Putina, by zaryzykować mandat lub
areszt. Można nawet uznać, że liczba ta
symbolicznie dowodzi skali zmian, jakie
zaszły w Rosji w ciągu ostatniego półwie-
cza, jeśli weźmie się pod uwagę, że
w 1968 r. w proteście przeciwko inwazji
na Czechosłowację na pl. Czerwony wyszło
siedmiu dysydentów.

Jednak trzeba wiedzieć, że dziś Ros-
janie protestują w większości przeciwko
metodom stosowanym przez Putina, jed-
nocześnie sam fakt powrotu Krymu do
macierzy oceniając pozytywnie. Również
kiedy słuchamy krytycznych wobec Putina
wypowiedzi autorytetów dzisiejszej ro-
syjskiej opozycji takich jak Andriej Ma-
karewicz (lider kultowego zespołu roc-
kowego Maszyna Wremieni) czy Ilja Po-
nomariow (jedyny deputowany w rosyj-
skiej Dumie, który zagłosował przeciwko
przyłączeniu Krymu i Sewastopola), zwraca

uwagę to, że sam fakt rosyjskości Krymu
pozostaje dla nich poza dyskusją.

Bazując na tym ugruntowanym prze-
konaniu, propaganda putinowska z ła-
twością potrafiła podgrzać emocje Rosjan
do takiego poziomu, by masowo poparli
aneksję i zapomnieli o kosztach, jakie im
przyjdzie za to ponieść, w pierwszej ko-
lejności ekonomicznych. Według wstęp-
nych wyliczeń, jakie przeprowadziła prof.
Natalia Zubarewicz, ekonomista z Uni-
wersytetu Moskiewskiego i ekspert ONZ,
koszt utrzymania Krymu wyniesie w prze-
liczeniu nie mniej niż 5 mld euro rocznie,
nie wliczając w to niezbędnych inwestycji
infrastrukturalnych.

Policzono już, że same emerytury dla
świeżo wydartych Ukrainie emerytów to
koszt rzędu 2 mld euro. Dla trzeszczącego
w szwach rosyjskiego budżetu zwycięski
Anschluss to zatem gwarancja deficytu,
co dla milionów obywateli będzie ozna-
czało cięcia w świadczeniach socjalnych.
Osobną kwestią są skutki ekonomiczne
ewentualnych reperkusji ze strony Za-
chodu, w tym w szczególności zmiany
podejścia USA do eksportu kopalin łup-
kowych. Trudno dziś wyliczyć, jak wpłyną
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Czy wizja Wielkich niemiec,

Wielkiej Francji, ale

i Wielkiej Polski nie drzemie

w nas głęboko, gotowa

w sprzyjających

okolicznościach się obudzić

i pociągnąć cały kontynent

w piekło wojny? 



one na życie Rosjan, ale pewne jest, że
jeśli zadziałają, to ostatecznie pogrzebią
putinowskie państwo dobrobytu.

Pozostając w bardzo modnej obecnie
konwencji porównywania dzisiejszej Rosji
do III Rzeszy, na myśl przychodzi tłum
zahipnotyzowanych Niemców, którzy
w berlińskim Pałacu Sportu na pytanie
Goebbelsa: „Chcecie masła czy armat?”,
odpowiadali rykiem: „Armat! Armat! Ar-
mat!”. Nawet jeśli uznać, że rosyjskie spo-
łeczeństwo osiągnęło ten diabelski punkt
wrzenia, należy pamiętać, co jest tu skut-
kiem, a co przyczyną.

Wracają stare demony

U podstaw problemu leży nie, jak to się
najczęściej w Europie przedstawia, nie-
wolnicza postsowiecka mentalność, lecz
tradycje patriotyczne, przywiązanie do
idei wielkiej carskiej Rosji. Dzisiejszym
Rosjanom, którzy wychodzą oglądać po-
kazy fajerwerków z okazji przyłączenia
Krymu, zdecydowanie bliżej do tłumów,
które latem 1914 r. wychwalały cara Mi-
kołaja i żegnały wojska mające utorować
Rosji drogę do upragnionego Konstanty-
nopola, niż radzieckich obywateli wierzą-
cych w słuszność walki klasowej i idei
międzynarodowej rewolucji.

Wiemy już, że historia się nie skoń-
czyła, i coraz wyraźniej widać też, iż wciąż
żywe są demony nacjonalizmu. Na przy-
kładzie społeczeństwa rosyjskiego, a być
może i samego Putina, widać, że auten-
tyczny patriotyzm i miłość do ojczyzny
mogą być dla tej ojczyzny zgubne. Pyta-
niem, które powinny sobie zadać wszystkie
europejskie narody, jest to, czy aby na
pewno nie jesteśmy do Rosjan bardzo
podobni, czy wizja Wielkich Niemiec,
Wielkiej Francji, ale i Wielkiej Polski nie
drzemie w nas głęboko, gotowa w sprzy-

jających okolicznościach się obudzić i po-
ciągnąć cały kontynent w piekło wojny?

Zamiast odpowiedzi proponuję krótką
zabawę. Wyobraźmy sobie, że polskie me-
dia zaczynają od rana do wieczora infor-
mować o Polakach ze Lwowa i okolic,
którzy masowo występują o polskie pasz-
porty i są z tego powodu prześladowani
przez banderowców. W głównym wydaniu
„Wiadomości” widzimy staruszków i matki
z dziećmi, którzy ze łzami w oczach proszą,
by Polska i Polacy o nich nie zapominali
i przyszli im z pomocą. Pojawiają się do-
niesienia o przygotowaniach ukraińskich
nacjonalistów do rozprawy z Polakami,
polscy politycy mówią, że nie dopuszczą
do powtórki z rzezi wołyńskiej.

Władze ukraińskie odpowiadają, że
nic nie wiedzą o żadnych nacjonalistach
i przygotowaniach do rzezi, w odpowiedzi
na co premier Polski wystosowuje ulti-
matum: jeśli Ukraina nie jest w stanie
zapewnić bezpieczeństwa Polakom tam
mieszkającym, to będziemy musieli wziąć
ten obowiązek na siebie. Wobec braku
odpowiedzi po kilku dniach pierwsze od-
działy polskiego wojska przekraczają gra-
nicę. Opór praktycznie nie występuje, wo-
bec konfliktu z Rosją na wschodzie, na
zachodniej Ukrainie nie pozostały prawie
żadne formacje ukraińskie, zresztą pań-
stwo targane wewnętrznymi i zewnętrz-
nymi problemami jest w stanie rozkładu.
Lwów wraca do ojczyzny, historyczna
sprawiedliwość – nagłówki gazet wszelkich
opcji politycznych nie dają miejsca na
wątpliwości.

Na ulice miast wylegają miliony Po-
laków, świętują historyczną chwilę. Garst-
ka intelektualistów co prawda wyraża za-
niepokojenie możliwymi konsekwencjami
międzynarodowymi, pojawiają się infor-
macje o olbrzymim koszcie doprowadzenia
infrastruktury i gospodarki województwa
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lwowskiego do poziomu Polski, ale w po-
wszechnej atmosferze święta głos ten jest
ledwie słyszalny. Prezydent i premier na
tonącym w biało-czerwonych flagach

Cmentarzu Łyczakowskim składają kwiaty
na grobach Orląt Lwowskich, gra Mazurek
Dąbrowskiego…

Czy nadal nie rozumiecie Rosjan?
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Polskie historyczne doświadczenia z Rosją
zostały solidnie przepracowane intelek-
tualnie. I bynajmniej nigdy nie skłaniały
do optymizmu. Jednak w ciągu dwóch
dekad III Rzeczypospolitej część elit za-
chowywała się tak, jakby zapomniała
o tym dziedzictwie rodzimej realistycznej
myśli badającej Rosję i Związek Radziecki.

Amnezja w III RP

W 2002 r. nakładem wydawnictwa Znak
ukazała się książka Józefa Smagi „Rosja
w XX stuleciu”: kompendium wiedzy o na-
szym wschodnim sąsiedzie. Pod względem
faktograficznym rzecz jest poprawna. Ale
nader znamienne i typowe dla naiwnego
myślenia o Rosji jest zakończenie, które
warto tutaj przytoczyć.

Autor stwierdza: „Władimir Putin
rozumie, iż nie ma alternatywy dla rozwoju
»cywilizowanego«, stąd i nieuchronność
integracji Rosji z Europą. […] Rosja w wy-
miarze systemu politycznego i gospodar-
czego powraca do świata zachodnich war-
tości, prezydent chce być w europejskim

salonie politycznym i presja tego salonu
będzie barierą ograniczającą ewentualne
pokusy powrotu do władzy absolutnej.
Nacisk na Rosję zachodnich norm nie
ustaje, w coraz większym stopniu musi
ona się też liczyć z procesami globalizacji
i konsekwencjami cywilizacji informa-
tycznej”.

Zdania powyższe zostały zapisane
nie tylko przed aneksją Krymu, która po-
kazała, co neoimperialna Rosja sądzi
o „europejskich wartościach”, a Putin
o „europejskich salonach”. Skreślono je
nieledwie parę lat przed aresztowaniem
Michała Chodorkowskiego, szefa Jukosu.
A obecność zachodnich mediów na sali
sądowej w czasie jego procesów nie prze-
szkadzała rosyjskim władzom w znisz-
czeniu imperium naftowego oligarchy,
który próbował zachować choćby częścio-
wą suwerenność wobec Kremla. Świetnie
pokazuje to zresztą film dokumentalny
Cyrila Tuschiego „Chodorkowski” (2011),
który jest także analizą powiązań Rosji
i Zachodu, jakie w żadnej mierze nie pro-
wadzą do „cywilizowania” byłego ZSRR.

KRZysZToF WołodźKo

Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Warto sięgać dziś do bogatej tradycji polskiej myśli rosjoznawczej. Łączy
ona bowiem „empatyczne zrozumienie kultury rosyjskiej” z piętnowaniem
wynaturzeń „rosyjskiej idei władzy i panowania”.

od białego caratu do czerwonego.
i z powrotem



Wskazują raczej na jej zdolności do ko-
rumpowania i kupowania zachodniej po-
lityki i polityków.

Trzeźwo o Rosji

Na szczęście polska myśl (geo)polityczna,
idee i analizy historyczne oferują znacznie
więcej niż książka Józefa Smagi. Wskażę
tutaj tylko cztery istotne prace, które
w znamienny sposób określają polskie
doświadczenia z Rosją w różnych mo-
mentach historycznych. Pierwsza to „Rosja
i Europa. Polska. Wstęp do badań nad
Rosją i Moskalami” Henryka Kamień-
skiego. To analiza rosyjskiego imperia-
lizmu, określanego mianem „barbarii”.
Została napisana na podstawie doświad-
czeń własnych jej autora, polskiego my-
śliciela bliskiego ruchowi insurekcyjnemu
i rewolucyjnemu czasów zaborów, zesłańca
na Syberię. Po raz pierwszy ukazała się
drukiem w 1857 r. w Paryżu, w Księgarni
Polskiej. W Polsce wydano ją dopiero
w 1999 r. ze wstępem Bronisława Łagow-
skiego.

Druga praca to „Fatalna sprawa.
Kwestia polska w rosyjskiej myśli poli-
tycznej (1856–1866)” Henryka Głęboc-
kiego (2000). Rzecz bardzo przydatna
i dziś, w kontekście rosyjskich uzasadnień
prowadzonych wojen i aneksji, bo poka-
zuje, jak kształtowały się imperialne i wiel-
koruskie uzasadnienia dla podboju ziem
Rzeczypospolitej oraz rusyfikacji Polaków.
Trzecia lektura to „Polska szkoła sowie-
tologiczna 1930–1939” Marka Kornata
(2003).

Ta ostatnia pozycja daje wybór teks-
tów polskich sowietologów czasów mię-
dzywojnia oraz studium monograficzne
poświęcone instytucjom i głównym po-
staciom polskiej myśli sowietologicznej.
Rzecz uświadamia dobitnie, że sowieto-

logia wcale nie narodziła się po 1945 r.
w Stanach Zjednoczonych. A źródłowo
współtworzył ją działający w latach 1930–
1939 Instytut Naukowo-Badawczy Europy
Wschodniej w Wilnie. Warto nadmienić,
że obie wyżej wymienione publikacje uka-
zały się nakładem krakowskiego wydaw-
nictwa Arcana.

Polskie doświadczenie Rosji 

Jest jeszcze jedna książka, do której wprost
nawiązuje tytuł tego felietonu: „Od białego
caratu do czerwonego” Jana Kucharzew-
skiego (1935). Lektura dość powszechnie
wymieniana w „głównym obiegu” jeszcze
pod koniec lat 90. XX w., dziś chyba rza-
dziej przywoływana w obserwowanych
przeze mnie rozmowach/tekstach doty-
czących Rosji: erudycyjna, choć kontro-
wersyjna, wielotomowa analiza wspólnych
wątków w historii dwóch rosyjskich im-
perializmów: carskiego i sowieckiego.

Na marginesie: jak zauważył Andrzej
Walicki we wstępie do „Zarysu myśli ro-
syjskiej”, polska recepcja Rosji nie opierała
się nigdy jedynie na poczuciu zagrożenia,
a nierzadko wynikała z odczucia, że „em-
patyczne zrozumienie kultury rosyjskiej
ma żywotne znaczenie dla Polaków”. Nie
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bez powodu Walicki wymienia jako zna-
komite przykłady nazwiska tak różnych
postaci jak Stanisław Brzozowski i Marian
Zdziechowski: pierwszy był autorem pierw-
szej powieści poświęconej Narodnej Woli,
czyli „Płomieni”. Drugi, dziś bardzo ste-
reotypowo traktowany jedynie jako an-
tysowiecki katastrofista, wiele miejsca
w swej twórczości poświęcił pasjonującej
go rosyjskiej filozofii religijnej, w tym
myśli Mikołaja Bierdiajewa.

Jaki obraz wyłania się z rodzimych
historycznych i intelektualnych doświad-
czeń z Rosją? Powrócę na moment do
Henryka Kamieńskiego. Na kartach
wspomnianej wyżej pracy stwierdzał on:
„Między Rosją a Europą istnieje przedział
stanowczy, przez tę ostatnią niepojęty,
który może się stać przepaścią”. Wynika
to z faktu, że rosyjska idea władzy i pa-
nowania opiera się na podporządkowaniu
społeczeństwa władzy w sposób niewy-
obrażalny dla ludzi wychowanych w cy-
wilizacji zachodniej.

Co prawda zdaniem Kamieńskiego
rosyjski/carski system prawno-instytu-
cjonalny stanowi mimikrę zachodnich
rozwiązań, ale tylko czysto powierzchow-
nie. Prawo stanowi przede wszystkim na-
rzędzie represji i kontroli, a także wzmac-
niania tendencji imperialnych, terytorial-
nych, gospodarczych i kulturowych.

Ustrój rosyjski jest wynikiem wielo-
wiekowej historii tego kraju i narodu.
Rosja jest barbarią, a to oznacza bezwol-
ność ludów i społeczności wchodzących
w jej skład. Bo ostatecznie zawsze są one
podporządkowane władzy, której naturą
jest rozszerzanie swych prerogatyw we-
wnątrz państwa i ekspansja na zewnątrz.
W tym logicznym porządku imperializmu
prawa osoby zawsze muszą w sposób naj-
bardziej nawet bezwzględny ustąpić ko-
niecznościom związanym z interesami

państwa. Jak zauważa Kamieński: Ros-
janie akceptują tę rzeczywistość, ponieważ
na ogół tylko w niej widzą szanse rosyj-
skiego narodu.

W tym kluczu polskie dążenia do od-
zyskania niepodległości były traktowane
w XIX w. przez znaczną część rosyjskich
„elit władzy i intelektu” jako zamach na
dobrostan państwa i narodu rosyjskiego.
Henryk Głębocki opisuje, jak powszechnie
podchodzono tam do sprawy polskiej:
otóż szukano sposobów na wyleczenie
lub likwidację „polskiego wrzodu”.

Problem z naszymi zrywami niepo-
dległościowymi był dla carskiej Rosji jed-
nym z istotniejszych w całej historii tam-
tejszego imperializmu. Był kluczowy
zwłaszcza „w procesie rozszerzania, utrwa-
lania i modernizacji międzykontynental-
nego imperium o globalnych ambicjach”.
Znamienna tutaj jest myśl Nikołaja Ka-
ramzina (1776–1826), autora dwunasto-
tomowej „Historii państwa rosyjskiego”,
który post factum tak uzasadniał rozbiory:
„[Katarzyna II] wzięła Polsce tylko dawne
swe posiadłości, i to dopiero, gdy już
słaby duch zgrzybiałej Rzeczypospolitej
nie mógł rządzić jej obszarami. Ten rozbiór
jest aktem potęgi Katarzyny i miłości jej
do Rosji”.

Koło rosyjskiej historii

Trzeba tu zwrócić uwagę na istotną kwes-
tię. Modernizacja, zabieganie o silniejsze
państwo w kilkuwiekowej historii Rosji
zawsze wiązały się z ekspansją terytorialną
i kultem mocarstwowości oraz zachowa-
niem wielkości bytu narodowego. Tak
było w czasach carskich, tak – pomimo
wielu głębokich przemian – pozostało
w epoce sowieckiej. Tak jest i dziś, o czym
przekonuje Rosja czasów Putina, wycho-
dząca z „pojelcynowskiej smuty”. Sądzę,
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że niejednokrotnie usłyszymy jeszcze sło-
wa, które będą brzmiały w duchu rozważań
Karamzina: Rosja bierze tylko swoje i tylko
z miłości i troski o swój lud/byt narodowy
i państwowy. Oto nieustanne, gargan-
tuiczne łakomstwo tłumaczone jako „świę-
ta konieczność”.

Jeden z pierwszych polskich sowie-
tologów Stanisław Swianiewicz (1899–
1997), postać niemal kompletnie zapo-
znana również w III Rzeczypospolitej,
tak pisał w międzywojniu o potrzebie ro-
dzimej sowietologii: „Wciśnięta pomiędzy
dwa przejawiające ogromną dynamikę

kolosy państwowe, Polska musi bacznie
śledzić wszystkie przejawy życia naszych
sąsiadów”.

Mimo zmienionych realiów histo-
rycznych powyższa myśl nie straciła na
aktualności. Tym bardziej że żyjemy w epo-
ce, w której historia zatoczyła nie tyle
koło, ile weszła w spiralę: od białego
caratu przez czerwony ku „caratowi post-
sowieckiemu”. I jako bliski sąsiad Rosji
będziemy mieli okazję przyglądać się no-
wym wariacjom na historycznie dobrze
znany temat: rosyjski imperializm a spra-
wa polska.
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Donald Tusk przyznał się, że inaczej niż
kiedyś myśli o podatkach – kiedyś chciał
je obniżać, dziś zmienił zdanie. Dotarło
bowiem do niego, że jeśli chce się spełnić
oczekiwania społeczeństwa w kwestii
sprawnie funkcjonujących usług publicz-
nych – choćby służby zdrowia czy edukacji
– państwo musi w nie zainwestować, a nie
da się tego zrobić bez pieniędzy w budżecie.
Ani obecny rząd, ani następny, bez rady-
kalnego ograniczenia wydatków, w szcze-
gólności na renty i emerytury, nie będzie
zaś w stanie obniżyć poziomu opodatko-
wania obywateli.

A obciążenia podatkowe w Polsce są
ogromne. Przyjrzyjmy się ludziom, którzy
zarabiają tzw. przeciętną pensję. Gdy do
podatków bezpośrednich doliczymy po-
średnie, choćby akcyzę, VAT, składki na
ZUS, okazuje się, że przeciętny Polak traci
ok. 65 proc. swoich dochodów, bo dwie
trzecie tego, co wypracuje, bierze państwo.
Donald Tusk, który w czasach, gdy był
w opozycji, obiecywał Polakom obniżenie
podatków, a wręcz podatek liniowy, wydaje
się dziś mówić, że tak być musi. Że te

65 proc., które się Polakom zabiera, wy-
starczy akurat, by utrzymać obecny poziom
usług publicznych.

To zupełnie niezrozumiałe. W sek-
torze prywatnym wyprodukowanie tele-
wizora kosztowało kiedyś 50 tys. zł, a dziś
kosztuje 500 zł. I tak jest we wszystkich
sektorach produkcji. Dokonał się postęp
technologiczny i ceny świadczenia usług
lub produkcji towarów gwałtownie spadły.
Z wyjątkiem administracji publicznej.
Tam koszt usług pozostaje nieproporcjo-
nalnie wysoki.

Ale nie o usługi publiczne tak na-
prawdę chodzi. Olbrzymią część wydatków
państwa stanowią bowiem renty i eme-
rytury. Dziura w ZUS, przed skokiem na
OFE, sięgała 70 mld zł, teraz jest odrobinę
mniejsza, ale niedługo i tak przekroczy
100 mld zł. Co to oznacza? Że mamy za
wysokie renty i emerytury w stosunku do
możliwości finansowych państwa. To one,
czyli składki na ZUS, powodują, że podatki
w Polsce są tak wysokie. I rząd ich nie
obniży, bo to doprowadziłoby do powięk-
szenia dziury w budżecie lub obniżenia

KRZysZToF RyBińsKi

Profesor ekonomii, publicysta,
rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Premier Donald Tusk, który w czasach, gdy był w opozycji, obiecywał
Polakom obniżenie podatków, a wręcz podatek liniowy, wydaje się dziś
mówić, że tak być musi.

Podatki zostają, jak śmierć i Zus



poziomu świadczeń. Mamy w Polsce niską
jakość usług publicznych, rozdęte wydatki
socjalne, w tym również wydatki związane
z grupami interesów, a żeby dziura bu-
dżetowa się nie powiększała, podatki mu-
szą być wysokie.

Oczywiście ludzie skarżą się, że świad-
czenia emerytalne, renty i zasiłki są zbyt
niskie. To nie jest jednak zgodne z prawdą.
Niskie są bowiem tylko wtedy, gdy się je
porówna z emeryturami Szwajcara czy
Niemca. Tymczasem wysokość świadczeń
społecznych, a w szczególności emerytur
i rent, powinna być odniesiona do możli-
wości finansowych państwa. Jeżeli do
ZUS w postaci składek spływa o 70 mld
zł mniej, niż wydajemy, to oznacza, że
mamy o jedną trzecią za wysokie emery-
tury. Przy czym oczywiście niektóre eme-
rytury są bardzo wysokie, choćby służb
mundurowych, które wynoszą czasami
nawet kilkanaście tysięcy złotych, a inne
bardzo niskie, wręcz głodowe, które wy-
noszą kilkaset złotych.

To jednak i tak bardzo dużo w po-
równaniu z poziomem emerytur, który
będziemy mieli za 10, 15 czy 20 lat. Wszys-
cy przecież bardzo dobrze wiemy, że tzw.
stopa zastąpienia, czyli relacja emerytury
do przeciętnego wynagrodzenia, znacząco
w Polsce spadnie. Z obecnie czterdziestu
paru procent do 30 proc. dla mężczyzn
i dwudziestu paru procent dla kobiet.
Skarżyć się na niskie emerytury będziemy
mogli więc tak naprawdę dopiero za 15,
20 lat. Ja, np., wiem, że moja będzie gło-
dowa i że za tę emeryturę w Warszawie
nie przeżyję. Będę musiał przeprowadzić
się na wieś albo będę musiał mieć duże
własne oszczędności, by sobie dokładać
do kosztów leczenia i do kosztów życia.
Takie są realia.

Dziś emerytury i renty w odniesieniu
do możliwości finansowych państwa są
bardzo wysokie, o czym świadczy potężna
dziura w ZUS. To główna przyczyna tego,
że mamy dziś tak wysokie podatki. Bo
gdybyśmy dostosowali renty i emerytury
do możliwości finansowych państwa, oka-

załoby się, że te podatki wcale tak wysokie
być nie muszą.

Ale tak się nie stanie, bo tzw. grupy
nacisku, w tym służby mundurowe oraz
rzesza emerytów i rencistów stanowią po-
tężną grupę wyborczą. Takie są reguły
demokracji. Wyjście z tego impasu mo-
głoby dać radykalne przyspieszenie wzros-
tu gospodarczego, ale to nam raczej nie
grozi.

Kiedy premier zaś mówi, że zamierza
wydać miliardy złotych na zwiększenie
innowacyjności w Polsce, mam ochotę
wołać: „O Jezus, Maria, niech on tylko
tego nie robi!”. Bo ostatnim razem, gdy
wydali miliardy na rozwój innowacyjności,
to ta innowacyjność w Polsce dramatycznie
spadła. Wydawanie pieniędzy unijnych
w Polsce, bo o to tutaj chodzi, szkodzi in-
nowacyjności. Bardzo się boję tej zbliża-
jącej się nowej fali środków unijnych, bo
może ona polskiej innowacyjności po-
ważnie zaszkodzić.

21

„Nowa Konfederacja” nr 31, 8–14 maja 2014 www.nowakonfederacja.pl

Kiedy premier zaś mówi, że

zamierza wydać miliardy

złotych na zwiększenie

innowacyjności w Polsce,

mam ochotę wołać:

„o Jezus, Maria, niech on

tylko tego nie robi!”



22

„Nowa Konfederacja” nr 31, 8–14 maja 2014 www.nowakonfederacja.pl

Nowelizacja rozporządzenia Komisji Eu-
ropejskiej spędza sen z powiek właścicie-
lom polskich wędzarni. Ogranicza bowiem
dopuszczalną ilość wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych w środkach
spożywczych. Może to sprawić, że wiele
tradycyjnych wędzonek zniknie ze sklepów.
O nowych regulacjach wiadomo jednak
od dawna. Zostały przyjęte już w sierpniu
2011 r. Prace nad nimi trwały zaś parę
lat. Mimo to sprawa stała się głośna do-
piero w roku 2014, kiedy wygasają już
okresy przejściowe dla wprowadzenia no-
wych, ostrzejszych norm.

Projekty takich aktów jak rozporzą-
dzenie o wędzonkach są przedmiotem
negocjacji w komitetach specjalistycznych.
Rozporządzenie jest przyjmowane w pro-
cedurze komitologii, która znacząco ogra-
nicza kontrolną rolę Rady i Parlamentu.
Są one tym samym pozbawione właściwej
kontroli demokratycznej. To problem nr 1.

Komitet Stały ds. Łańcucha Żywno-
ściowego i Zdrowia Zwierząt obradował
przy okazji przyjmowania rozporządzenia
wędzonkowego przy udziale przedstawi-

ciela Polski. Nasz kraj jednak nie wniósł
o zmianę reguł wędzenia, która uchroni-
łaby polskie zakłady produkcyjne. A prze-
cież mogliśmy pójść za przykładem Łoty-
szy, którzy uratowali swoje szprotki.

Jeśli nawet istniała instrukcja nego-
cjacyjna, była ona zapewne nieskonsul-
towana z branżą wędliniarską. Co ciekawe,
w tym samym rozporządzeniu normy dla
wędzonych małży są przewidziane na trzy-
krotnie wyższym poziomie niż dla inte-
resującego nas wędzonego mięsa. Prze-
gapienie okazji, by pomóc naszym pro-
ducentom, to efekt nierzetelności admi-
nistracji publicznej i braku koordynacji
prac między resortami (w tym wypadku
zdrowia i rolnictwa). Jest to problem nr 2.

W najlepszym wypadku instrukcja
negocjacyjna była pochodną stanowiska
dużych koncernów, które tradycyjnych
metod nie używają, wędząc przy pomocy
tzw. płynnego dymu. Selektywna i niesa-
modzielna ocena interesów gospodarczych
Polski to tym samym problem nr 3.

Całego zajścia można byłoby uniknąć,
gdyby branże w Polsce były lepiej zorga-

KonRAd sZyMAńsKi

Polityk i publicysta, żegnający się z ławami PE europoseł PiS

Problem nowych regulacji europejskich dotyczących tradycyjnego spo-
sobu wytwarzania wędlin pokazuje kilka spraw, które pozostają bolączką
polskiej i europejskiej polityki.

Polak mądry po wędzonce



nizowane, a ich działy i departamenty ds.
publicznych były bardziej aktywne. Jeśli
prawdą jest, że zaostrzone normy doty-
czące benzo(a)pirenu i innych wielopier-
ścieniowych węglowodorów aromatycz-
nych uderzą w rentowność 1 500 zakładów
w Polsce, oznacza to, że branża ta powinna
być bardziej czujna. To problem nr 4.

Spóźnione, czynione z obawy przed
złością wyborców, reakcje rządu nie przy-
niosą szybkiego efektu. Rozporządzenie
zbyt długo było przygotowywane i zbyt
długo czeka na wejście w życie, by było
wstrzymane. Pozostaje nam zabiegać o po-
wtórną nowelizację.

Jak widać na przykładzie kryzysu
wędliniarskiego, podstawowe problemy,
jakie ma Polska w interakcjach z Brukselą,
to: ograniczona zdolność administracji
do wytwarzania własnej wiedzy o gospo-
darce i skutkach europejskich regulacji,
nietransparentna aktywność prawodawcza

Brukseli, słaby kontakt biznesu i polityki
oraz zła organizacja wielu sektorów pol-
skiej gospodarki. To problemy uderzające
nie tylko w branżę mięsną. Dają one o so-
bie znać także w stu różnych dziedzinach
i sprawach, które toczą się i będą się
toczyć w Brukseli.

Wędzonki to dobry moment na od-
robienie tej lekcji.
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W najlepszym wypadku

instrukcja negocjacyjna była

pochodną stanowiska

dużych koncernów, które

tradycyjnych metod nie

używają, wędząc przy

pomocy tzw. płynnego dymu



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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