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Po zestrzeleniu malezyjskiego samolotu
pasażerskiego z wieloma zachodnimi oby-
watelami na pokładzie zapanowało po-
wszechne przekonanie, że miarka się prze-
brała. Po ponad czterech miesiącach nie-
mrawych reakcji Zachodu na rosyjską
agresję na Ukrainę Putin miałby zostać
wreszcie dotkliwie ukarany.

Czy rzeczywiście tak się stanie? Nie
sądzę. Jeśli bowiem chcemy rozumieć
politykę, musimy patrzeć w pierwszym
rzędzie na układy sił między państwami,
a nie – nastroje obywateli i postulaty
publicystów. Z tej perspektywy stosunki
między Rosją a Zachodem nawet po upad-
ku malezyjskiego boeinga nie zmieniły
się istotnie.

Interesy jak zwykle

Współodpowiedzialność Moskwy za tę
tragedię jest oczywista. Spowodowali ją
„separatyści”, a nazywając rzecz po imie-
niu, inspirowani i zbrojeni przez Kreml
terroryści. Ukraina nie była w stanie jej
zapobiec, ponieważ w efekcie rosyjskiej

agresji nie kontroluje tej części swojego
terytorium. 

Tymczasem gdy piszę te słowa, od
zestrzelenia samolotu mija już 5 dni,
a reakcja Zachodu jest nader wstrzemięź-
liwa. Żaden ważny przywódca, łącznie
z prezydentem USA, nie obarczył Putina
wspomnianą, ewidentną współodpowie-
dzialnością za to zdarzenie. Równolegle
do oburzenia mediów i opinii publicznych
mogliśmy obserwować zadziwiające ba-
gatelizowanie sprawy przez premiera naj-
bardziej poszkodowanej Holandii. 

Niemiecki minister spraw zagranicz-
nych łaskawie zrezygnował z wcześniej-
szego żądania wobec rządu w Kijowie,
aby ten negocjował z „separatystami”
i uznał Rosję za stronę konfliktu. W kon-
tekście wcześniejszego stanowiska Berlina
można to uznać za postęp, niemniej to
reakcja radykalnie spóźniona i niewspół-
mierna.

Najostrzejszy w wypowiedziach był
prezydent Obama, mówiąc o odpowie-
dzialności Kremla za to, co od tej pory
będą robić „separatyści”. To jednak także

Krzysztof raK
Publicysta, ekspert ds. stosunków międzynarodowych

Pomimo terrorystycznego ataku na Boeinga 777 część przywódców
zachodnich nadal prowadzi politykę ratowania wizerunku Putina i mini-
malizacji strat, jakie przynosi mu agresywna polityka.
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deklaracja bardzo daleka od stwierdzenia
współodpowiedzialności Moskwy za za-
bicie 298 ludzi.

O czym ta zachodnia niemrawość
świadczy? Po pierwsze, o niechęci państw
zachodnich do zaprzestania robienia in-
teresów z Kremlem. Niemcy i Francuzi
nie mają ochoty rezygnować z intratnej
współpracy wojskowej czy energetycznej.
Holandia nadal ceni sobie swoje 9 proc.
udziałów w Gazociągu Północnym. Nic
nowego pod słońcem.

Po drugie jednak – i tu dotykamy
głębokiego zagadnienia istoty rosyjskiego
systemu władzy – Zachód, łącznie ze Sta-
nami Zjednoczonymi, nie chce upadku
Rosji. 

Po skutecznej kontrofensywie sił
ukraińskich „separatyści” znaleźli się
w bardzo trudnym położeniu, na granicy
klęski. Ostateczne ich pokonanie ozna-
czałoby zaś wielką porażkę Putina. Uwa-
żam, że doprowadził on do wojny z Kijo-
wem przede wszystkim po to, aby uciec
do przodu przed nadchodzącym ciężkim
kryzysem wewnętrznym. 

Rosyjska gospodarka wyraźnie od lat
hamuje, a coraz więcej analiz wskazuje
na to, że prognoza zerowego przyrostu
PKB w tym roku ze strony tamtejszego
banku centralnego jest zbyt optymistyczna.
Zadłużenie rządów regionalnych wzrosło
w ostatnich czterech latach dwukrotnie,
niektóre z nich znalazły się na krawędzi
bankructwa.

Zakryć kryzys

W Rosji od kilku lat panuje przekonanie,
że zbliża się nieuchronny, głęboki kryzys.
Tak uważa wielu ekspertów i intelektua-
listów. I to zarówno tych związanych
z władzą, jak i opozycyjnych. Kryzys spo-
woduje perturbacje międzynarodowe.

Jego źródłem jest nieefektywny system
sprawowania władzy w Rosji.

Rzecz w tym, że przywódcy tacy jak
Putin nie mają wyraźnej legitymacji. Ani
wyborczej, ani tradycyjnej, ani charyz-
matycznej. W tej sytuacji ich podstawo-
wym tytułem do rządzenia jest skutecz-
ność. Na co dzień chodzi o utrzymanie
porządku i zapewnienie wzrostu gospo-
darczego. Jednak po rozpętaniu wojny
przeciwko Ukrainie Putin przekierował
uwagę na rzucenie zachodniego sąsiada
na kolana.

W tej sytuacji upadek „separatystów”
byłby zarazem wielką klęską rosyjskiego
prezydenta. W zestawieniu z coraz bardziej
prawdopodobną recesją mógłby wręcz
oznaczać jego upadek. Zdają się to po-
twierdzać niespodziewane wezwania bar-
dzo wpływowego ekonomisty, wielolet-
niego wicepremiera, ministra finansów
Aleksieja Kudrina, do demokratyzacji
Rosji czy wieści o wycieku mejli obecnego
wiceministra finansów, zawierających ja-
koby „prawdę o sytuacji budżetowej”.

Z kolei upadek Putina może oznaczać
gwałtowną destabilizację całego kraju,
w tym scenariusz jego rozpadu, lub dojście
do władzy kogoś jeszcze mniej przewidy-
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walnego. Tego Zachód zawsze się bał i na-
dal się boi. Mówimy wszak o gigantycznym
obszarze, z którego w przeszłości wyłaniały
się nieprzebrane hordy Hunów czy Mon-
gołów, a na którym dziś znajdują się
ogromne arsenały broni atomowej.

Jeśli więc podtrzymanie konfliktu na
Ukrainie to być albo nie być Putina,
a utrzymanie się tego wodza jako gwaranta
elementarnej stabilności Rosji jest stra-
tegicznym celem Zachodu, to lekceważenie

przez ten ostatni kolejnych bandyckich
zachowań włodarza Kremla staje się zro-
zumiałe.

Dlatego część przywódców zachod-
nich prowadzi w ostatnim czasie politykę
ratowania wizerunku rosyjskiego prezy-
denta i minimalizacji strat, jakie przynosi
mu jego agresywna polityka. Robiąc to,
liderzy „wolnego świata” stają się współ-
odpowiedzialni za skutki tej polityki.
Także za katastrofę Boeinga 777.
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Dostarczone przez Rosję rakiety strącają
samolot. Na pokładzie ginie co najmniej
jeden Amerykanin (19-letni Quinn Schan-
sman). Rakiety odpalają separatyści wal-
czący o Noworosję, czyli organizacja wspie-
rana przez Kreml, o czym otwarcie mówi
prezydent Obama. Krótko potem dochodzi
do samobójczego zamachu z inspiracji
tych samych ludzi. Wojska ukraińskie od-
najdują zaś na odbitych terenach ciała
zamordowanych przez separatystów za-
kładników oraz oswobadzają tych, którzy
przeżyli.

Zmiana perspektywy

W oczach Ameryki analogie są dość oczy-
wiste. Władimir Putin nagle dołączył do
tej samej kategorii „przywódców”, co Sad-
dam Husajn i Muammar Kadafi. Oczy-
wiście dzierży stery władzy potężnego
kraju, a amerykańska opinia publiczna
jest nastawiona wciąż raczej izolacjonis-
tycznie. A więc trudno powiedzieć, że ze
stwierdzenia, iż oto Putin dołącza do
grona sponsorów międzynarodowego ter-

roryzmu, miałyby zostać natychmiast wy-
ciągnięte twarde, polityczne wnioski. Nie
ma też na razie mowy o tym, by wesprzeć
militarnie Ukrainę. Nowe sankcje wiszą
jednak w powietrzu, w tym również te
najbardziej dotkliwe. 

W wypowiedziach polityków i anali-
tyków amerykańskich wyczuwa się też
teraz autentyczną niechęć, oskarżenia
i frustrację wobec polityki Kremla. I choć
za oceanem nadal rozumie się znaczenie,
a nawet użyteczność Rosji, to sam Putin
jest już wyraźnie przywódcą, do którego
USA tracą cierpliwość.

Ambasador Stanów Zjednoczonych
przy ONZ Samantha Power wypowiedziała
się na ten temat dość ostro. „Rosja nie
opanowała tego, co sama rozpętała” –
grzmiała na forum ONZ. Nie uspokoiło
jej nawet poparcie Kremla dla rezolucji
wzywającej do przeprowadzenia nieza-
leżnego, międzynarodowego śledztwa.
„Żadna rezolucja nie byłaby potrzebna,
gdyby Rosja użyła swoich wpływów, zmu-
szając separatystów do udostępnienia
miejsca katastrofy” – powiedziała. Wcześ-

MiCHał Kuź
Redaktor „Nowej Konfederacji”

Można zaryzykować stwierdzenie, że jeśli Putin się zachwieje, to nikt go
nie będzie w Waszyngtonie specjalnie podtrzymywał. USA tracą cierpli-
wość i boją się destabilizacji Rosji mniej niż Europa.
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niej zaś oznajmiła, że to Rosja „musi
skończyć tę wojnę”.

Jej szef prezydent Obama jest tra-
dycyjnie politykiem unikającym ostrych
sformułowań. I u niego widać jednak wy-
raźne zaostrzenie retoryki. Zwłaszcza jeśli
porówna się jego poniedziałkowe prze-
mówienie poświęcone Ukrainie z wypo-
wiedziami z marca. Ba takie porównanie
pokazuje jego ostatnią wypowiedź jako
niezwykle ostrą, bo niewykluczającą już
wyraźnie rozwiązań innych niż dyploma-
tyczne.

W marcu bowiem prezydent USA
bardzo dobitnie podkreślał, że to nie jest
„kolejna zimna wojna”. W czerwcu w War-
szawie mówił tylko o przeciwstawianiu
się „rosyjskim prowokacjom”. Jakby mi-
mochodem zaznaczał jednak, że zjedno-
czona Ukraina potrzebuje silnych więzi
zarówno z Europą, jak i z Rosją.

Dopiero po strąceniu malezyjskiego
samolotu pojawiły się ostrzejsze tony. Po
raz pierwszy zaczął otwarcie powtarzać
określenie „wspierani przez Rosję sepa-
ratyści” [russian-backed separatista]. Co
jednak najważniejsze, zamiast wciąż pod-
kreślać, że nawołuje obie strony do pokoju,
stwierdził sucho, iż rozwiązania dyplo-
matyczne „są wciąż możliwe” i on je „pre-
feruje”. Zaraz potem padło zaś zawieszone
w powietrzu „ale”, a następnie już nieco
mniej ostre zdanie o „rosnących kosztach
wspierania separatystów” i dalszej izolacji. 

Kto się boi destabilizacji?

Co do sankcji, to zdaniem ekspertów na
horyzoncie pojawia się możliwość wpro-
wadzenia przez USA zakazu handlu ropą
i bronią w stylu sankcji irańskich. To zaś
mogłoby Putina zaboleć szczególnie, zwa-
żywszy na to, że również sytuacja gospo-
darcza Rosji powoli się pogarsza. Bank

centralny przewiduje w tym roku zerowy
wzrost, w przyszłym grozi recesja. Nawet
jeśli dziś Putin jest zakładnikiem własnej
propagandy przerzucającej winę na Kijów,
to wydaje się, że jeszcze trudniej będzie
propagandowo upudrować realny spadek
poziomu życia. W efekcie i bez specjalnych
działań ze strony Zachodu dojść może
w Rosji do politycznego przesilenia. Na-
turalnie mowa tu o perspektywie raczej
kilku lat niż kilku miesięcy, tak jak
w 1983 r., po zestrzeleniu innego pasa-
żerskiego samolotu, prawdopodobieństwo
przemian jednak rośnie.

Zdaniem autorów znanej monografii
o krajach autorytarnych, Stevena Levit-
sky’ego i Lucana A. Waya, w okresach ta-
kiego przesilenia kluczowe jest to, czy dla
przemiany istnieje korzystny klimat mię-
dzynarodowy. To, czy świat jest skłonny
nową ekipę poprzeć. W przypadku Rosji
czynnikiem hamującym pozostaje per-
spektywa destabilizacji całej Federacji
Rosyjskiej, czego Zachód z pewnością by
nie chciał. Jednak wizja odbudowy agre-
sywnego imperium lub utrzymania się
przy władzy nieprzewidywalnego przy-
wódcy, który stał się uzależniony od włas-
nej agresywnej retoryki, również nie jest
nęcąca. 
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Próby kopania dołków pod Putinem
to naturalnie zachowanie zdecydowanie
odległe od stylu politycznego Baracka
Obamy. Można jednak zaryzykować
stwierdzenie, że jeśli pewnego dnia Putin
się zachwieje, to nikt go nie będzie w Wa-
szyngtonie specjalnie podtrzymywał. Są
ku temu co najmniej trzy przesłanki geo-
polityczne. Po pierwsze, Stany są od Rosji
wystarczająco oddalone, by w mniejszym
stopniu niż Europa Zachodnia odczuwać
zagrożenie destabilizacją Federacji Ro-
syjskiej. Po drugie, już teraz Waszyngto-
nowi przeszkadza wyraźne zbliżenie Krem-
la oraz Pekinu i może woleć pewną nie-
stabilność w Azji Środkowej niż wzrost
potęgi Chin. Po trzecie, USA inaczej niż
Europa Zachodnia nie importują rosyj-
skiego gazu, tylko eksportują własny,
a wiec na zamieszaniu w Rosji mogą wręcz
do pewnego stopnia skorzystać.

Rosja to wróg!

Względne poczucie bezpieczeństwa spra-
wia, że amerykańskie media nie oszczę-
dzają Władimira Władimirowicza. Nawet
dotychczas raczej łagodny wobec Rosji
„New York Times” obarcza Rosję winą za
zestrzelenie malezyjskiego samolotu. Edy-
torial „Washington Post” pisze wprost
o Federacji Rosyjskiej jako o „rogue state”
[kraju zbójeckim], co przedtem zarezer-
wowane było tylko dla państw takich jak
Korea Północna. Publicysta „Wall Street
Journal” stwierdza też, że Rosja znowu
staje się „wrogiem USA”. „Foreign Policy”
porównuje zaś sytuację po zestrzeleniu
malezyjskiego samolotu do kryzysu ku-
bańskiego i zestrzelenia w 1983 r. przez
ZSRR samolotu koreańskich linii lotni-
czych. Jak wiadomo, w obu poprzednich
przypadkach napięcia na linii Zachód–
Kreml doprowadziły do eskalacji na gra-

nicy wojny nuklearnej. „Wtedy nie doszło
do katastrofy, za trzecim razem świat
może mieć mniej szczęścia?” – spekuluje
analityk. Swoje obawy uzasadnia zaś tym,
że Putin jest niewolnikiem własnej pro-
pagandy w nawet większym stopniu niż
Malenkow, który zamiast uparcie fabry-
kować alternatywne historie, po pewnym
czasie przyznał, iż to rosyjskie siły lotnicze
omyłkowo zestrzeliły liniowiec. 

Jednocześnie jednak wpływowy
„Foreign Policy” roztacza przed czytelni-
kami wizję nowej pierestrojki, która może
pogrzebać władzę Putina. To samo czyni
George Friedman, wraz z ośrodkiem Strat-
for, który bywa określany jako „cywilne
CIA”, i pyta, „czy Putin może przetrwać?”.
Friedman stwierdza bowiem, że Władimir
Putin nie wycofa się z Ukrainy, bo straci
twarz. A równocześnie nie może również
dalej wspierać separatystów bez rozpo-
częcia prawdziwej wojny, której skutki
społeczeństwo rosyjskie boleśnie odczuje.
Bez względu na to, jak się sprawy potoczą,
jego pozycja w polityce wewnętrznej uleg-
nie więc osłabieniu. 

Friedman nie przeczy przy tym, że
Putin skupił całą władzę w rękach swoich
i swego zaufanego grona, swoistego, no-
wego „politbiura”. Dlatego najbardziej
prawdopodobny scenariusz jego zdaniem
jest taki, że prezydentowi Rosji cios w plecy
w pewnym momencie zada mu właśnie
człowiek mu już bliski. Stratfor mówi np.
wprost o merze Moskwy Siergieju Sobia-
ninie i ministrze obrony Siergieju Sojgu
lub wicepremierze Siergieju Iwanowie
jako o popularnych politykach, którzy
mogą się stać rosyjskimi Brutusami.

Warto dodać, że już od jakiegoś czasu
analizy amerykańskie mówią o tym, iż za
barbaryzację rosyjskiej polityki jest oso-
biście odpowiedzialny Putin i jego naj-
bliższe otoczenie towarzysko-biznesowe.
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Dlatego też pierwsze sankcje były wymie-
rzone personalnie w tych właśnie ludzi.
Dalsze mogą być odczuwalne również
przez zwykłych Rosjan, którzy mogą wtedy
zapragnąć zmian.

Taki scenariusz wydaje się oczywiście
nadal kategorią „political fiction”, ale nie
zapominajmy, że jeszcze w tym ćwierć-

wieczu widzieliśmy na ulicach Moskwy
czołgi, było to podczas puczu Janajewa.
Wówczas świat naturalnie kibicował mło-
demu postępowemu przywódcy – Borysowi
Jelcynowi. Dziś przynajmniej USA byłyby
chyba gotowe poprzeć nawet twardogło-
wego generała, byleby nie oglądać już ob-
licza Władimira Władimirowicza Putina.

9

„Nowa Konfederacja” nr 42, 24–30 lipca 2014 www.nowakonfederacja.pl



10

„Nowa Konfederacja” nr 42, 24–30 lipca 2014 www.nowakonfederacja.pl

Podczas zestrzelenia malezyjskiego
samolotu nad Ukrainą zginęło czterech
obywateli RFN. Dlaczego niemiecki
rząd tak słabo reaguje na tę sytuację?

Trzeba odróżnić opinię publiczną od po-
lityków i innych aktorów, którzy mają
wpływ na politykę wschodnią. Krytyczna
postawa mediów i opinii publicznej wobec
Putina jest coraz bardziej widoczna, jednak
za tym nie muszą iść implikacje polityczne.
Z drugiej strony mamy do czynienia z oraz
większą niechęcią do Stanów Zjednoczo-
nych, zwłaszcza po aferze Snowdena.

To nie może specjalnie dziwić – także
jeśli chodzi o wykrycie dwóch amery-
kańskich szpiegów w niemieckim wy-
wiadzie i ministerstwie obrony.

Te przypadki nie są do końca jasne –
w jednym z nich nie wiadomo np., czy
pracownik BND nie padł ofiarą rosyjskiej
prowokacji wywiadowczej. Mało mówi

się o stopniu inwigilacji Niemiec przez
służby rosyjskie, która z roku na rok la-
winowo rośnie. Wygląda na to, że teraz
rząd niemiecki chce wykorzystać całą sy-
tuację, by uniezależnić się od USA, także
wywiadowczo. Problem w tym, że nie bar-
dzo wiadomo, od czego właściwie Berlin
chce się uniezależniać. Choć istnieje ten-
dencja do kreowania Niemiec na trzecie
mocarstwo balansujące między Ameryką
a Rosją, to nie są one w stanie prowadzić
samodzielnej polityki w dużej skali. Ich
faktyczne bezpieczeństwo jest nadal uza-
leżnione od Stanów. 

Skąd bierze się ta słabość Niemiec?

Stały się państwem kupieckim, które umie
robić ekonomiczne interesy i prowadzić
politykę handlową, ale przestały być pań-
stwem, które potrafi prowadzić politykę
zagraniczną czy bezpieczeństwa. Ze wzglę-
du na historię dla nas to nie musi być złe.
Ale na przyszłość warunkuje sytuację bez-

MarEK CiCHoCKi
Publicysta, filozof i germanista, 
redaktor naczelny „Teologii Politycznej”

Nasi zachodni sąsiedzi stali się państwem kupieckim, które umie robić
ekonomiczne interesy, ale przestali być państwem, które potrafi prowadzić
politykę zagraniczną czy bezpieczeństwa.

Niemcy to „straszni mieszczanie” Europy

z dr. Markiem Cichockim 
rozmawia stefan sękowski



pieczeństwa Europy, przede wszystkim
w naszym regionie. Niemcy w coraz więk-
szym stopniu uzależniają się też od rynków
zbytu, często w państwach rozwijających
się, takich jak Chiny.

Także w Rosji.

Sektor przemysłowy odgrywa dużą rolę
w niemieckiej polityce wschodniej. Kiedy
rządził Helmut Kohl, nie istniał tak wy-
raźny konflikt między interesami poli-
tycznymi a gospodarczymi. Rosja po roz-
padzie ZSRR była państwem słabym po-
litycznie, jednocześnie rynkiem, w który
warto było inwestować. Ale od tamtego
czasu sytuacja tego państwa się zmieniła.
Trzeba jednak powiedzieć, że Angela Mer-
kel i tak jak na standardy niemieckie
poszła daleko, jeśli chodzi o postawienie
interesu politycznego na pierwszym miej-
scu.

Jedyne, co mi się z takim podejściem
kojarzy, to ograniczanie wydawania li-
cencji na eksport do Rosji towarów
mogących posłużyć do produkcji bro-
ni.

To istotny element. Zaangażowanie nie-
mieckich firm w sektor wojskowy Rosji
jest znaczące. To właśnie dzięki temu sy-
tuacja rosyjskich wojsk jest nieporówny-
walnie lepsza niż w 2008 r., kiedy miał
miejsce konflikt w Gruzji. Trzeba powie-
dzieć jasno: niemieckie firmy inwestują
przeciwko naszemu bezpieczeństwu. Dla-
tego warto docenić próby ograniczania
licencji przez niemiecki rząd. Z drugiej
strony trzeba pamiętać, że takie wielkie
firmy jak np. Rheinmetall bardzo na tym
tracą i silnie naciskają na rząd, by nie
ograniczał możliwości handlu z Rosją.
Rząd Angeli Merkel potrafił się im w pew-

nym stopniu oprzeć – w przeciwieństwie
np. do Francuzów, którzy od czerwca
szkolą 400 rosyjskich marynarzy w tym,
jak pracować na mistralach, które Rosjanie
kupili.

W Niemczech istnieją grupy, które
optują za większym oporem wobec
Rosji?

Występuje tam oczywiście także tradycja
podejścia proatlantyckiego, która jest kon-
tynuacją strategii RFN przed zjednocze-
niem – np. prasa należąca do koncernu
Springera. Jednak tego typu myślenie
słabnie, a szczególnie zaszkodziła mu
afera Snowdena. Jeśli była ona reżysero-
wana przez Rosjan, to udało im się bardzo
boleśnie ugodzić we współpracę transat-
lantycką. Politycznie nurt ten obecny jest
nadal w chadecji, zwłaszcza bawarskiej
Unii Chrześcijańsko-Społecznej. Jedno-
cześnie obóz prorosyjski rośnie w siłę.
To już nie tylko skrajna lewica, tradycyjnie
antyamerykańska, lecz także konserwa-
tywna Alternatywa dla Niemiec, która
jest mocno prorosyjska. Argumentację
antyamerykańską przejmują nawet cha-
decy – niektórzy ich politycy bardzo kry-
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tykują chęć zawarcia Transatlantyckiego
Porozumienia na rzecz Handlu i Inwestycji
między USA a UE. Naciska na to również
przemysł, który obawia się konkurencji
i do tej pory nie był zbytnio zainteresowany
otwartym handlem ze Stanami.

Czy możemy liczyć na to, że podejście
Niemiec, a wraz z nimi całej Unii Euro-
pejskiej, się zmieni?

Jestem sceptyczny – gdyby Unia chciała
zmienić swój stosunek do Rosji, zawiesi-
łaby personalne gierki i wysokim przed-
stawicielem ds. zagranicznych i bezpie-
czeństwa zostałby Szwed Carl Bildt, który
obrałby twardy kurs. Także jeśli chodzi

o sam Berlin, to nie liczyłbym tu na zmia-
nę. Niemcy, ze względu na to, że bardziej
patrzą na interes ekonomiczny, są zawsze
o krok do tyłu za faktycznymi wymogami
bezpieczeństwa w Europie, zwłaszcza jeśli
w grę wchodzi podejście do Rosji. Zmiana
wymagałaby przekonania Niemiec do
tego, by miały większy udział w zapew-
nianiu bezpieczeństwa zarówno swoim
sąsiadom (w tym nam), jak i państwom
bałtyckim. Przecież Niemcy są bezpieczne
dzięki temu, że graniczą z Polską. Mamy
dzisiaj ogromny wkład w ich bezpieczeń-
stwo. Tymczasem oni chcieliby balansować
między Wschodem a Zachodem, robiąc
z Rosją Putina interesy, również dozbra-
jając ją – a tego nie da się dłużej robić.
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Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”,
dziennikarz „Gościa Niedzielnego”
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Ostatnio uwagę opinii publicznej skupia
tragedia lotu MH17, która wydarzyła się
na wschodnich terenach Ukrainy kontro-
lowanych przez prorosyjskich separatys-
tów. W istocie nie chodzi tu jednak tylko
o wypadek lotniczy. Wydarzenie to prze-
kreśla rosyjski zwrot ku Zachodowi, jaki
następował od 2009 r. (w Polsce najważ-
niejszą odsłoną tego procesu było spot-
kanie na Westerplatte). Zestrzelenie ma-
lezyjskiego samolotu utrudnia też, a może
nawet uniemożliwia, podobny rosyjski
zwrot na Zachód w przyszłości. A to spra-
wia, że Rosja wyraźnie skłania się ku Chi-
nom, by nie powiedzieć, iż wpada wprost
w ramiona Pekinu.

Bliżej Państwa Środka

Nie dzieje się tak tylko i wyłącznie z po-
wodu feralnego zestrzelenia MH17. O prze-
sunięciu Moskwy w stronę Pekinu decy-
dują jeszcze dwa inne wydarzenia z ostat-
nich tygodni: podpisanie kontraktu na
dostawy gazu do Chin pod koniec maja

i niedawny lipcowy szczyt krajów BRICS
(Brazylia, Rosja, Indie, Chiny).

Podpisanie kontraktu gazowego po-
między Rosją a Państwem Środka usuwa
przeszkodę, jaką we wzajemnych relacjach
była ta niezałatwiona od dekady sprawa.
Warunki umowy nie zostały ujawnione,
a oba kraje ogłosiły je jako swój sukces.
Możemy jednak domniemywać, dla kogo
cena była atrakcyjniejsza. Osobiście uwa-
żam, że dobry interes na pewno ubiły
Chiny, które skorzystały z napięć na linii
Rosja–Zachód, ale i Moskwa musiała
uznać, że warto zapłacić tę cenę.

Z kolei BRICS na szczycie, na którym
bardzo aktywny był Władimir Putin, stwo-
rzyło własny bank i fundusz walutowy.
A to oznacza, że nieformalne spotkania
przywódców i klub dyskusyjny kwestio-
nujący globalny ład światowy zamieniły
się w formalną spółkę państw niezado-
wolonych z zachodniej hegemonii. Wspól-
na działalność na tym polu również zbliża
Rosję i Chiny.

radosław PyffEl
Prezes Centrum Studiów Polska–Azja

Rosja na własne życzenie na jakiś czas pozbawiła się opcji europejskiej
czy też zachodniej. Chiny mogą na tym dużo zyskać.

Pekińskie panaceum



Dwa scenariusze

Tragedia MH17 – choć najbardziej głośna
– jest dopiero trzecim elementem tej
układającej się w logiczną całość sekwencji.
Zestrzelenie (prawdopodobnie omyłkowe)
malezyjskiego samolotu, który leciał z Am-
sterdamu i na pokładzie którego znajdo-
wało się wielu Europejczyków, zburzył
budowany przez lata zwrotu ku Europie
wizerunek Rosji jako państwa cywilizo-
wanego, „z którym da się rozmawiać”.

Tym samym Rosja na własne życzenie
na jakiś czas pozbawiła się opcji europej-
skiej czy też zachodniej. Być może ze
względu na chwiejne przywództwo Zachód
nie będzie w stanie wymierzyć skutecznych
sankcji, ale tak czy inaczej Rosja przez
jakiś czas nie będzie mile widzianym part-
nerem.

Niewykluczone jednak, że zestrzelenie
samolotu (celowe lub omyłkowe) niczego
nie zmienia, bo świadoma decyzja Moskwy
o rezygnacji z opcji zachodniej zapadła
już wcześniej.

Kontrakt gazowy, szczyt BRICS
i MH17 oznaczają, że pozbawiona opcji
zachodniej Rosja zmierza (raczej świa-
domie) w kierunku Chin, a ponieważ jest
jasne, iż nie może być jednocześnie Wiel-
kiej Rosji i Wielkich Chin, oznacza to, że
w XXI w. najbardziej prawdopodobne są
dwa scenariusze:

Pierwszy to taki, w którym Rosja sta-
nie się dla Chin tym, czym Kanada dla
USA czy Białoruś dla Rosji. Bliskim part-
nerem politycznym i gospodarczym, ale
bez żadnych szans na osiągnięcie statusu
równoprawności. Już dziś potencjały obu
krajów są nierówne, a przy założeniu, że
Chiny będą się dalej rozwijać, różnice te
będą się coraz bardziej zwiększać. W istocie
oznaczać to będzie powrót do 1689 r.
i traktatu z Nerczyńska, kiedy to Piotr

Wielki uznał się za wasala chińskiego ce-
sarza.

Drugi scenariusz, znacznie ciekawszy,
to taki, w którym Rosja za jakiś czas po-
nownie spróbuje pivotu na Zachód, nie
godząc się z rolą azjatyckiej Białorusi czy
też Kanady u boku chińskiego hegemona.
To byłaby również powtórka z historii,
bowiem podobnego zwrotu dokonały Chi-
ny w końcówce rządów Mao Zedonga,
kiedy zbliżyły się do USA, nie godząc się
na rolę młodszego brata Rosji. Teraz mo-
głoby dojść do podobnej sytuacji, tyle że
oba państwa zamieniłyby się miejscami.
W roli Chin wystąpiłaby Rosja. 

Rosja jako języczek u wagi

Warto przy tym wspomnieć, że współ-
czesna Rosja to zupełnie inny rodzaj mo-
carstwa niż XX-wieczny ZSRR. Pomimo
wielu podobieństw (zwłaszcza w odwoły-
waniu się do dziedzictwa sowieckiego lub
ciągłości elit politycznych) inna jest dziś
sytuacja geopolityczna i globalny układ sił.

Rosja jest przede wszystkim krajem
wciąż bardzo silnym, ale zdecydowanie
za słabym, by w pojedynkę rzucić wy-
zwanie USA lub tak jak ZSRR stanowić
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dla nich przeciwwagę. A zatem nie ma
sensu straszyć ludzi powrotem „zimnej
wojny” i ZSRR albo utrzymywać, że Rosja
się zmieni, zmodernizuje lub zwesterni-
zuje. Należałoby raczej przyjąć do wia-
domości, że współczesna Rosja to gracz
będący klasycznym tzw. swing state, czyli
krajem za słabym, by samemu sięgnąć
po hegemonię, ale wystarczająco silnym,
by o niej przesądzić, dołączając się w od-
powiednim momencie do jednej ze stron. 

Choć oczywiście należy przy tym pa-
miętać, że Kreml jest wciąż wystarczająco
silny, by zagrozić Gruzji, Ukrainie czy
Polsce. Nie należy się też łudzić, że Ame-
rykanie zamiast pilnować Chińczyków,
zaangażują się w konflikt z Rosją i powróci
wyczekiwana w Polsce „zimna wojna”,
w której tym razem będziemy po „słusznej
stronie”.

Zatem Rosja jeszcze nieraz będzie
wykonywała gesty przyjaźni zarówno
w stronę Azji (głównie Chin), jak i Za-
chodu. W XXI w. to ona może odegrać
rolę języczka u wagi. Nie można więc wy-

kluczyć, że w perspektywie kilku lat, także
ci, którzy dzisiaj ronią łzy nad ofiarami
MH17, staną się adwokatami sojuszu Za-
chodu z Rosją, który Polska będzie musiała
zaakceptować. W obliczu nasilającej się
rywalizacji amerykańsko-chińskiej Rosja
może stać się znowu pożądanym partne-
rem i wówczas znów usłyszymy, iż Wła-
dimir Putin (lub jego następca) to szczery
demokrata i „partner, z którym warto
rozmawiać”.

Jednak im bardziej brutalne będą
starcia i walki na Ukrainie, im więcej
zginie niewinnych ofiar, tym mniej realny
będzie ponowny zwrot Rosji ku Europie.
Tym samym bardziej prawdopodobny bę-
dzie się stawał scenariusz, w którym Rosja
przeistacza się w młodszego brata Chin,
bo przecież patrząc na potencjał obu kra-
jów, trudno uwierzyć, że będą to stosunki
równoprawne.

Nie ulega wątpliwości, że Władimir
Putin podjął ostrą grę. Albo utrzyma mo-
carstwowy status Rosji, albo doprowadzi
do jej wasalizacji przez Chiny.
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Zarówno w swojej pierwszej, jak i drugiej
fali korwinizm jest elementarną tęsknotą
za budową w Polsce normatywnego, ale
równocześnie dość dowolnie interpreto-
wanego przez wyznawców „prawdziwego
kapitalizmu”. Równocześnie jest teraz,
jak i niegdyś, na początku lat 90., wizją
odejścia od prymatu państwa na rzecz
prymatu gospodarki/rynku. 

W pewnym sensie jest również tęs-
knotą za alternatywną historią gospodar-
czą i społeczną Polski, w duchu „liberal-
nego despotyzmu”: gdyż tylko silny lider,
stosujący rząd mocnej ręki i kolejną terapię
szokową, może sprowadzić nas ku nowym
realiom, w których – jak wierzą wyznawcy
Janusza Korwin-Mikkego – możliwa by-
łaby budowa „kapitalizmu od podstaw”.

To wszystko ma swoją medialną opra-
wę, spektakl zapewniający odpowiednio
silne wrażenia: w kolejnych odcinkach
serialu „Mega-Korwin walczy z turboso-
cjalizmem”. „Masakrowanie lewaka” to
bardzo popularny sport, a „lewactwem”
i „socjalizmem” jest wszystko, co każdy
z poszczególnych sympatyków uznaje za

niezgodne z własną wizją liberalizmu/li-
bertarianizmu. Ten proteuszowy charakter
doktryny jest zresztą dość istotny: pozwala
na liczne i dość szerokie pole interpretacji
poszczególnych wypowiedzi Mega-Kor-
wina. 

Dzieje się tak nie tylko w sprawach
gospodarczych: wystarczy przejrzeć w In-
ternecie ilość motywów służących uspra-
wiedliwieniu spoliczkowania Boniego
przez JKM, by zrozumieć, że od samej
argumentacji społecznie i politycznie waż-
niejsza jest tu afirmacja i apologia tego
czynu. Także zdecydowanie niejedno-
znaczny stosunek JKM do luminarzy epoki
schyłkowego PRL znajduje zawsze tyle
odpowiedzi, ilu jest wyznawców „Krula”:
pragmatycy wolnego rynku, realpolitycy,
prawdziwi patrioci, narodowi liberałowie,
wszyscy mają swoje sposoby na wyjaś-
nienie tych kwestii. Nawet jeśli całościowo
są one logicznie niespójne: w tym także
nie ma problemu – niejednoznaczność
daje możliwość poszerzenia oddziaływania,
ponieważ wspólny konsensus zapewnia
ostatecznie osoba lidera.

Krzysztof wołodźKo
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Popularność JKM napędza tęsknota za alternatywną historią w duchu
„liberalnego despotyzmu”: gdyż tylko silny lider, rząd mocnej ręki
i kolejna terapia szokowa mogą sprowadzić nas ku nowym realiom.

Mega-Korwin kontra turbosocjalizm



W przypadku pierwszej fali korwi-
nizmu fascynację nim stymulowało zde-
rzenie systemu centralnego planowania
i gospodarki nakazowo-rozdzielczej z rea-
liami gospodarek zachodnich. Korwinizm
przekonywał, opierając się na ideologii,
a nie na realnej znajomości historii gos-
podarczej państw zachodnich, że tylko
wolny rynek zapewnia dobrobyt. Ponieważ
większość ówczesnych wyznawców JKM
znała z autopsji tylko PRL – chętnie w to
wierzyła. Nie tylko młodzi lubią mani-
chejskie wzorce: absolutne zło socjalizmu
kontra absolutne dobro wolnego rynku.
Dziś rzadziej są fundamentalistami kor-
winizmu, częściej zwolennikami licznych
odmian liberalizmu, odżegnującymi się
od JKM i różnie definiującymi relacje ry-
nek–państwo–społeczeństwo.

A co z drugą falą? Dlaczego przyszła
właśnie teraz? Chętnie mówi się o wcho-
dzącej w życie publiczne generacji „dar-
winizmu społecznego”, urodzonej już w III
RP. Ale to nie wyjaśnia wszystkiego, choć-
by ze względu na fakt, że urodzeni po
1990 r. już od kilku dobrych lat mogą
brać udział w wyborach. Za istotniejszy
uważam konglomerat kilku czynników:
skutki kryzysu gospodarczego 2010 r.,
coraz boleśniejsza świadomość realnej
blokady awansu społecznego i ekono-
micznego w Polsce, zmęczenie sporem
PO-PiS, zniszczenie drobnej przedsiębior-
czości, szczególnie na naszej prowincji,
gdzie funkcjonowanie na rachitycznych
lokalnych rynkach nierzadko wiąże się
z daleko idącym klientelizmem. Dodajmy
do tego kłopoty prekariatu i samozatrud-
nionych.

Bo o ile korwinizm w swoich przeja-
wach społecznych i politycznych jest czymś
dość obrzydliwym, o tyle napędzające go

procesy są bardzo poważne, a równocześ-
nie bardzo rzadko obecne w rzetelnej de-
bacie publicznej. Można nazwać obecny
korwinizm głosem niezadowolenia, który
dociera z naprawdę różnych „społecznych
miejsc” w Polsce i na emigracji. Tyle że,
niestety, przez swoją świadomie błazeńską
oprawę ten głos pobrzmiewa farsą.

Każdy z zarysowanych wyżej moty-
wów wzrostu popularności JKM wyma-
gałby solidnego omówienia. Zwrócę uwagę
na jedną tylko rzecz: głęboka niewiara
w Polskę jako „zieloną wyspę” wiąże się
z tym, że współcześni Polacy mają coraz
bardziej rozbudzone ambicje konsum-
pcyjne, a równocześnie strukturalnie za-
blokowane możliwości ich spełniania. I tu
korwinizm jest znów baśniową opowieścią
o wyzwoleniu ludzi zaradnych (choćby i
gimnazjalistów żyjących z kieszonkowego)
spod dyktatury urzędników, roszczeniow-
ców i nierobów. Choćby z pomocą poli-
cyjnej pałki, bo tej potrzebuje jako na-
rzędzia „urynkowienia” liberalny despo-
tyzm korwinistów. Mega-Korwin długo
jeszcze będzie walczył z turbosocjaliz-
mem…
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Wyniki badania instytutu Ipsos opubli-
kowane w poniedziałek na łamach „Rzecz-
pospolitej” wskazują, że Polacy z nowej
emigracji po 2004 r. zadomowili się na
dobre na Wyspach Brytyjskich i w Nie-
mczech. Aż 72 proc. Polaków mieszkają-
cych w Wielkiej Brytanii nie chce wracać
do kraju, a 41 proc. z nich chce się tam
ubiegać o obywatelstwo. Dzisiejszych emi-
grantów wyróżnia przy tym podniesiona
głowa obywateli Europy i przedsiębior-
czość, czym wcześniejsze emigracje się
raczej nie wyróżniały. Dlaczego nie chcą
wracać? Wśród przyczyn większej atrak-
cyjności kraju emigracji dominują kwestie
różnicy wynagrodzeń, zabezpieczenia so-
cjalne oraz stosunki z państwem.

Zwłaszcza ten trzeci czynnik – sto-
sunki z państwem – jest zdecydowanie
niedoceniany przez polski rząd. O ile nie
jesteśmy w stanie nadgonić uciekającej
siły nabywczej portfela Brytyjczyka lub
Niemca, a także zasobności ich gospo-
darek, o tyle zgoła niewiele robimy, by
polepszyć stosunki obywatela z pań-
stwem. Temat ten jest wręcz zaniedbany,

i to od czasów upadku systemu komu-
nistycznego.

Prosty przykład – najważniejsze
osiągnięcie Służby Bezpieczeństwa PRL,
czyli osobisty nr PESEL, doczekał się
wielu klonów już w wolnej Polsce (NIP,
KRS, VAT itd.). Sprzyja to podobno lep-
szemu administrowaniu krajem. W rze-
czywistości te same dane są multipliko-
wane przez systemy informatyczne ad-
ministracji podatkowej, celnej, ewidencji
ludności, ewidencji odbioru odpadów,
ZUS, OFE, służb ścigania (CBA, CBŚ,
ABW i inne), operatorów telekomunikacji
itp. Wszystko to służy coraz lepszej inwi-
gilacji obywateli, podobno dla ich wspól-
nego dobra, za pełną zgodą posłów i mi-
nistrów. 

Nic dziwnego, że mamy najwyższy
w Europie wskaźnik inwigilowania za po-
mocą bilingów telefonicznych oraz jeden
z najwyższych na Starym Kontynencie
wskaźników kontroli obywateli i przed-
siębiorców przez co najmniej 17 instytucji
kontrolno-pościgowych. Sam tylko system
poboru podatków i składek ubezpiecze-

JaNusz KoBEszKo
Ekspert Instytutu Sobieskiego ds. rozwoju regionalnego

Z badań wynika, że większość polskich imigrantów chce za granicą zos-
tać. Nie doceniamy przy tym, jak ważny przy podjęciu tej decyzji jest zły
stosunek polskiego państwa do obywatela.

Nie wrócą, bo ich Polska wkurza



niowych pochłania u nas co roku co naj-
mniej 6 mld zł, i to pomimo postępującej
informatyzacji.

Oficjalny raport opracowany na zle-
cenie rządu Jej Królewskiej Mości (Home
Office, publikacja 22 lipca br.) wskazuje,
że brytyjski przedsiębiorca ma szansę być
skontrolowany przez służby podatkowe
i celne raz na 250 lat, podczas gdy w pol-
skich systemach wskazywania podatników
do kontroli przyjmuje się założenie po-
dejmowania kontroli nie rzadziej niż raz
na 5 lat w jednej firmie, czyli 50 razy czę-
ściej. Polski podsłuchiwany i nadzorowany
przedsiębiorca ma też znacznie większą
szansę trafienia do więzienia. Tylko poli-
tyków i ministrów wiążą inne pozaprawne
normy i włos im z głowy spaść nie może.
Zwłaszcza jeśli podsłuchiwał ich tylko
kelner, a więc osoba podobno niegodna
szacunku.

I to właśnie osoby, które nie odczuły
szacunku do własnej pracy ani wzrostu
siły nabywczej ich portfeli, wyjeżdżają.
Za granicą odczuwają natomiast wysoką
jakość usług w szpitalach, żłobkach i przed-
szkolach. Młode polskie rodziny nie bez
przyczyny odznaczają się na emigracji
większą dzietnością niż w swoim kraju
(a nawet wyższą statystycznie dzietnością
niż przeciętne młode rodziny w kraju po-
bytu).

Na brytyjskim rynku pracy tylko po-
łowa polskich emigrantów (dokładnie
327 tys. osób w 2013 r.) pracuje w pracach
nisko kwalifikowanych (opieka, proste
usługi, produkcja). Brytyjski rynek pracy
dla ludzi tego typu to aż 13,4 mln miejsc
pracy, z czego ok. 2 mln zajmują emigranci,
w tym Polacy. O wielkiej podaży tego ro-
dzaju miejsc pracy świadczą internetowe
portale dla Polaków, na których wymienia
się kilkadziesiąt tysięcy ofert miesięcznie.
Oferta taka zwykle wiąże się z wynagro-

dzeniem co najmniej 200 funtów na ty-
dzień, przy jednoczesnych ofertach czynszu
mieszkania za 100 funtów tygodniowo
na osobę. W Polsce ta relacja jest bardzo
niekorzystna – o ile osoba nisko kwalifi-
kowana jest w stanie zarobić 500zł–1000zł
netto miesięcznie, to musi tyle samo oddać
za czynsz mieszkania, pracując poza miejs-
cem pobytu w dużym mieście. A zatem
relacja dochód/czynsz jest co najmniej
dwukrotnie gorsza niż relacja brytyjska.

Przesądem jest to, że wyjeżdżają
z Polski tylko osoby o niskich kwalifika-
cjach. Połowa polskiej emigracji to ludzie
wysoko kwalifikowani, którzy do kraju
już nie powrócą. Osoby nisko kwalifiko-
wane często do ich statusu aspirują, dla-
tego tylko co druga z nich rozważa jeszcze
podróż powrotną. Normą jest np. w bry-
tyjskich szpitalach to, że Polacy aplikują
o posady nisko kwalifikowane, a mają
wyższe kwalifikacje nabyte w kraju. W ten
sposób odbywa się drenaż mózgów i zdol-
ności, które wpływają na wzrost brytyj-
skiego czy niemieckiego PKB kosztem
naszego PKB. Nic zatem dziwnego, iż oso-
by takie ubiegają się o obywatelstwo kraju
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pobytu, tym bardziej że rosną nastroje
antyemigracyjne i łatwiej wtopić się w tłum
jako legalny obywatel z pełnią praw pub-
licznych.

Ani rząd, ani opozycja nie zrobiły
wiele, aby po 2004 r. te trendy odwrócić.
Wszyscy skoncentrowali się na budowie

infrastruktury twardej, nie osiągając po
10 latach do dziś efektu sieciowego (drogi,
koleje). Natomiast niewielu zwróciło uwa-
gę, że emigracja jest najważniejszym mięk-
kim „efektem sieciowym”, kiedy to oby-
watele wypowiedzieli posłuszeństwo swo-
jemu krajowi i już do niego nie powrócą.
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Wesprzyj nas

„Nowa Konfederacja” znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej,
tracąc 60 proc. przychodów (8 tys. zł miesięcznie) po tym, jak nasz największy
Darczyńca stracił możliwość wspierania nas. Jeśli do sierpnia b.r. nie uda
nam się zbilansować budżetu – będziemy musieli ograniczyć lub zawiesić
działalność.

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

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

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

09 1560 0013 2376 9529 1000 0001 (Getin Bank)
W tytule przelewu prosimy wpisać: „darowizna na cele statutowe”.
Jeśli zamierzają Państwo wspierać nas stale, bardzo prosimy o tytuł przelewu:
„stała darowizna”!

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.

W czerwcu nasze stałe przychody wyniosły 6 800 zł (pozostałe przychody:
10 615 zł). Aby przetrwać, potrzebujemy 13 300 zł miesięcznie.

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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„Nową Konfederację” tworzą
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