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Młoda prawica ma kłopot z tożsamością.
Zdaje sobie sprawę z jałowości progra-
mowej PiS, z nieznośnej przewidywalności
prawicowej publicystyki, ale zarazem nie
potrafi przeciwstawić im własnej wizji.
Szczęśliwie potrafi – inaczej niż starsze
pokolenia – reagować na poważne wy-
zwania intelektualne pochodzące z drugiej
strony. Odpowiedź „Nowej Konfederacji”
na książkę Andrzeja Ledera jest jednym
z przykładów takiej reakcji: nie jest cze-
pliwą recenzją, potępiającą intencje i wy-
kpiwającą warsztat autora. „NK” podjęła
próbę polemiki z głównymi tezami „Prze-
śnionej rewolucji”.

Prześniona rewolucja, 
pominięte miasta

To książka, która stawia tezę, że istotna
rewolucja społeczna, tworząca „warunki
do dzisiejszej ekspansji klasy średniej,
czyli po prostu mieszczaństwa”, dokonała
się w latach 1939–1956. Była to rewolucja
narzucona z zewnątrz, ale zarazem „je-
dyna”. Leder powołuje się tu na słowa

Martina Malii, iż „Dramat wielkiej rewo-
lucji rozgrywa się tylko raz w historii da-
nego państwa”, tylko raz burzony jest
„stary” porządek, który w Polsce oznaczał
dominację ziemiaństwa/szlachty oraz Ży-
dów. Zburzenie tego porządku nie doko-
nało się w formie oddolnej rewolucji, ale
miało podobne co inne rewolucje skutki
społeczne. Dzisiejszy układ jest zatem
w znaczącej mierze konsekwencją tamtej
rewolucji. 

Spierając się z Lederem o ocenę wsi
i modernizacji, kultury i peryferyjności,
redakcja „Nowej Konfederacji” nie podjęła
jednak kwestii, która dodawałaby licznych
argumentów politycznych i historycznych.
To, co w tej polemice uderzyło mnie naj-
bardziej, to zupełne pominięcie argumen-
tów związanych z miastami. I nie stało
się tak przez przeoczenie czy pomyłkę.
W wyobraźni polskiej prawicy miasto w
pozytywnym kontekście pojawia się tylko
raz, przy okazji powstania warszawskiego.
Poza tym nie istnieje.

„Problematyka miejska” starszym po-
koleniom prawicy kojarzy się jedynie ze

Rafał Matyja

Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Przyszłość miast nie znajduje się – wbrew pozorom – w rękach samorządu
terytorialnego, ale w głowach tych, którzy są w stanie na nowo opisać
przestrzeń polityki

Młoda prawica musi zadbać o miasta

http://www.nowakonfederacja.pl/internetowy-tygodnik-idei-nr-25-372014-19-25-czerwca-cena-0-zl/
http://www.nowakonfederacja.pl/internetowy-tygodnik-idei-nr-25-372014-19-25-czerwca-cena-0-zl/


sferą samorządu terytorialnego. Dlatego
mówią o niej z ledwo tylko skrywanym
znudzeniem. W tej sferze ciekawe są dla
nich chyba tylko personalia, zjawiska ko-
rupcyjne. Młodszych ciekawi może trochę
modnego „gadżeciarstwa” sprzedawanego
jako SmartCity. Nic więcej. Szkoda, bo to
oznacza, że kolejne pokolenia prawicy są
nieświadome całego zestawu atutów i ar-
gumentów, którymi mogłyby dysponować,
gdyby nie uprzedzenia ich wpływowych
poprzedników.

Pierwsza „Solidarność” 
jako rewolucja miejska

Polemika z główną tezą Ledera dotyczącą
rewolucji społecznej, jaka dokonała się w
latach 1939–1956, może wyjść od argu-
mentu, że rewolucja ta znalazła swój sym-
boliczny i polityczny finał w roku 1980.
I to nie za sprawą „mieszczaństwa”, ale
robotników i inteligentów – skądinąd
rzeczywistych nowych mieszkańców pol-
skich miast. Podobnie jak opisywana przez
Tocqueville’a rewolucja francuska, która
w wymiarze społecznym była raczej sym-
bolicznym „dopełnieniem dzieła” rozpo-
czętego wcześniej, zmiana 1980 r. była
określeniem ram porządku rzeczywiście
chcianego. I nie myślę tu o idealizujących
cele „Solidarności” utopiach budowanych
przez jej ekspertów, lecz o próbie przejęcia
państwa, które powstało na gruzach daw-
nego porządku.

W tym sensie treścią społeczną 1980 r.
nie było powstanie „nowego mieszczań-
stwa”, bo ten historyczny kostium pasuje
jedynie tym, którzy potrzebują pewnej
maskarady dla dokonania innowacji w
języku współczesnej lewicy. Nie było nią
powstanie „samorządnej Rzeczypospolitej”
ani nawet „społeczeństwa obywatelskiego”,
ale właśnie zamiar „rewindykacji państwa”

w taki sposób, który byłby możliwy
w ówczesnych realiach międzynarodo-
wych. Ta rewindykacja obejmowała przy
tym państwo takie, jakie było. Zajmujące
się organizacją produkcji i zaopatrzeniem
ludności, organizujące letnie wakacje
i dzielące talony na samochód. I nieprzy-
padkowo była to rewindykacja odwołująca
się do wielkich „buntów miejskich” z Poz-
nania 1956, Wybrzeża 1970, Radomia
i Ursusa 1976, a także studenckich pro-
testów 1968 r., nawiązująca do AK i po-
wstania warszawskiego, a nie do PSL i Mi-
kołajczyka. 

Po 13 grudnia 1981 r. – w latach
stanu wojennego – to duże miasta stano-
wiły bastion opozycji demokratycznej.
Było to związane zarówno z istnieniem
dużych zakładów produkcyjnych, uczelni
czy urzędów, ale to wyjaśnienie nie zmienia
istoty rzeczy – miejskiego charakteru opo-
zycji. Potraktujmy zatem ten fakt nie jako
wyrzut wobec bierności wsi, lecz stwier-
dzenie, które ma zasadnicze znaczenie
dla zrozumienia tej polityczno-symbo-
licznej puenty rewolucji społecznej. Choć
– nawiązując do słów Łuczewskiego chcą-
cego dowartościowania chłopskiego nurtu
„Solidarności” – bardzo jestem ciekaw,
jak wyglądałby koniec lat 80. w Polsce,
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w której główną siłą opozycyjną byłaby
„S” Rolników Indywidualnych lub „wila-
nowski” PSL. Jak wyglądałby kompromis
uzgodniony przy okrągłym stole między
Czesławem Kiszczakiem a Gabrielem Ja-
nowskim czy Romanem Bartoszcze i ich
inteligenckimi doradcami.

Praca Ledera kontynuuje tradycję
pisania historii jako swego rodzaju oska-
rżenia. Polemizując z poczuciem niewin-
ności ukształtowanym przez przekonanie,
że wydarzenia lat 1939–1956 zachodziły
bez woli i zgody Polaków, przesuwa ciężar
zarzutu na sferę „półświadomości” i „pół-
chcenia”. Dlatego nie ma miejsca na akty
bardziej świadome, w rodzaju Armii Kra-
jowej i „Solidarności”, na zagadkę „poz-
nańskiego Czerwca”, choćby na odpowiedź
na pytanie, dlaczego do zamieszek doszło
właśnie w tym mieście. Ale brak też analizy
ważnego procesu „przejmowania” czy
„oswajania” miast, jaki stawiał pod zna-
kiem zapytania czysto „chłopską” wersję
historii najnowszej.

To dopiero początek

Historii, której nowoczesny odcinek nie
zaczyna się w 1939 r. Wejście do miast
następowało w kilku fazach. Pierwsza
z nich dokonała się w okresie zaborów,
kiedy miasta „przybrały na wadze” i stały
się realnymi centrami życia gospodarczego,
a potem także politycznego. Wbrew złu-
dzeniu, jakiemu może ulec nieuważny
czytelnik Ledera, w miastach tych spora
część ludności uważała się za Polaków
nie tylko w sensie biernym – językowym
– lecz także politycznym. Oddawała głosy
na polskie listy w wyborach, zarówno
przed 1918 r., jak i w wolnej Rzeczypo-
spolitej. Tworzyła polskie instytucje i sto-
warzyszenia, zwłaszcza tam, gdzie była
w mniejszości. To ciekawe, że do tej tra-

dycji – inaczej niż do ruchu ludowego –
nikt dziś nie nawiązuje. 

Druga faza wejścia do miast nastąpiła
w latach powojennych. Częściowo wiązała
się z przejęciem miast od ich poprzednich
mieszkańców (Ziemie Zachodnie), czę-
ściowo z zajęciem miejsca wymordowanej
ludności żydowskiej, a w części wreszcie
z tworzeniem nowych miast przemysło-
wych, budowanych jako zaplecze miesz-
kaniowe dla zakładów produkcyjnych.
W wielu miastach tworzyło to rzeczywiście
sytuację, w której wszyscy byli obcy.
W tych jednak, w których tak nie było,
dochodziło do odwrócenia przedwojen-
nych stosunków społecznych. 

Trzecia fala obejmuje lata nam niemal
współczesne i wiąże się z gierkowską re-
formą administracji, która dała impuls
do tworzenia nowych ośrodków woje-
wódzkich, oraz z inwestycjami tamtego
okresu. Ta trzecia fala spowodowała, że
wielu z nas pamięta jeszcze konflikt kul-
turowy między zachowaniami „starych”
i „nowych” mieszkańców tych miast. Kon-
flikt między tymi, którzy napłynęli do
miasta „przed wojną” lub „zaraz po woj-
nie”, a tymi, którzy pojawili się w nim
w latach 70. 

Po czterdziestu latach od ostatnich
wielkich miejskich migracji w większości
ośrodków mamy do czynienia z dominacją
ludności, która mieszka w nich od lat.
Jednocześnie jednak fakt ten nie doczekał
się konkluzji – ani intelektualnych, ani
politycznych, ani symbolicznych. Stan
obecny to stan, w którym miasta są „miejs-
cami zamieszkania i pracy”. Symbolicznie
ważna jest ojczyzna, rodzina, w kilku
przypadkach wąsko rozumiany region.
Proces intelektualnego, symbolicznego
i politycznego oswajania miast dopiero
się zaczyna. I zaczyna się od próby na-
zwania rzeczy elementarnych.
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Czyje jest miasto? 

Młodsze pokolenie prawicy, które bardziej
niż poprzednicy interesuje się miastem,
definiuje je najczęściej jako wspólnotę.
Jest to zgodne z republikańskim usposo-
bieniem tych środowisk, które w „party-
cypacji” upatrują szansy bycia branym
pod uwagę, a zarazem poszukują tożsa-
mości pogodzonej z tradycyjnymi sym-
bolami patriotycznie nastawionej prawicy. 

Tymczasem owa wspólnotowość wy-
daje się nie tylko problematyczna, ale
wręcz mocno naciągana. Po pierwsze dla-
tego, że w ostatnich latach mieliśmy do
czynienia raczej z próbami jej komercja-
lizowania (Karta Warszawiaka i jej mu-
tacje) lub używania jako dyskryminującej
dystynkcji (spór o status „słoików”). W obu
przypadkach wykluczano poza wspólnotę
ważnych użytkowników miasta, ludzi ge-
nerujących jego rozwój. Postrzeganie
mieszkańców sąsiednich gmin, którzy
przyjeżdżają do Warszawy czy Krakowa
do szkoły i pracy, na zakupy i po rozrywkę,
jako „pasożytów”, którzy używają miejskich
urządzeń, nie płacąc podatków, było skut-
kiem głębokiego niezrozumienia natury
współczesnego miasta. Podobnie zresztą
w przypadku „nowych”, „przyjezdnych”,
którzy i tak mają mniejsze szanse na
rynku pracy, nie mają „kontaktów” i „doj-
ść” ułatwiających dostęp do usług pub-
licznych itp., dodawano kolejną, tym
razem kulturową barierę. 

Nie mniej istotny jest trzeci wymiar
dyskusji na temat „praw własności” w mie-
ście, dotyczący prawa do kształtowania
przestrzeni publicznej w mieście. Przyjęty
model relacji między samorządem, szeroko
rozumianymi „prywatnymi inwestorami”
a opinią publiczną skutkuje dziś niekon-
trolowanym przez nikogo kształtowaniem
przestrzeni. Widać to zresztą nie tylko

w miastach. To, co dzieje się z przestrzenią
publiczną, pokazuje dobitnie naszą zdol-
ność do bycia wspólnotą koncentrującą
się w aktach symbolicznego sprzeciwu
lub wykluczenia i zupełnie bezradną, gdy
chodzi o nacisk na jednostkę korzystającą
z anarchicznie rozumianych praw indy-
widualnych. 

Po pierwsze, anarchia

Model rozwoju, jaki realizują dziś polskie
miasta, dobrze odzwierciedla ten specy-
ficzny wspólnotowo-anarchiczny „kon-
sensus”. Stwarza on ogromne możliwości
dla inwestorów, chcących zbudować ko-
lejną galerię czy osiedle mieszkaniowe.
Nie ogranicza ich gospodarczej ekspresji
względami społecznymi. Nie określa wa-
runków poszanowania miejskiego kraj-
obrazu. Nowy hotel czy biurowiec to w tej
logice zawsze „atut” miasta, a to, jak ma
się do jego dotychczasowej tkanki, to pro-
blem niespełnionych artystów lub dziwa-
ków-pięknoduchów, którym zapewne po
latach „przejdzie”. 

Z tych samych względów władze nie
reagują na proces, który sprawia, że coraz
więcej śródmiejskich ulic – zwłaszcza
poza wielkimi metropoliami – mogłoby
przyjąć nazwę „ulicy Bankowej”. Wspól-
nota wspólnotą, a rynek ma swoje prawa
– mówi niejeden prawicowo nastawiony
komentator. Wszak dominującą nad Wisłą
formą wspólnotowości są wspólnoty sym-
boliczne, których nie trzeba potwierdzać
na ulicach. 

Tymczasem śródmieścia są tymi prze-
strzeniami, w których dziś decyduje się
typ życia po miejsku, jaki przyjmą na-
stępne pokolenia. Jeżeli odziedziczą za-
miłowanie do ogródkowego lub balkono-
wego grillowania zamiast spędzania czasu
w kawiarni, pubie czy parku, to bardzo
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trudno będzie ten trend odwrócić. Jeżeli
uznają, że zakupy robi się tylko w położonej
na przedmieściu galerii, to za kilka lat
nie będzie sklepów w centrum miasta,
które mogliby odwiedzić. Jeżeli wreszcie
pójdą w ślady rodziców i zainwestują
przeznaczone na mieszkanie pieniądze
w domek na przedmieściu, to centra miast
staną się dzielnicami pustostanów szybciej,
niż się tego spodziewamy. 

Ten sam sposób myślenia sprawia,
że dominujący dziś model rozwoju ignoruje
też zagadnienie transportu publicznego.
Sprawia, że traktuje się go jako – jak mi
powiedział doświadczony samorządowiec
–„sferę usług dla dzieciaków i staruszków”,
czyli raczej element opieki społecznej niż
miejskiej inżynierii na wielką skalę. Teza
kanadyjskiego urbanisty Brenta Toderiana,
iż rozwinięte miasto to nie takie, w którym
biedni używają samochodów, lecz takie,
w którym bogaci używają transportu pub-
licznego – spotkałaby się zapewne ze
wzruszeniem ramion. 

Ale nie jest to tylko kwestia postawy
władz samorządowych. Ich polityczny
oportunizm każe wszak być wrażliwym
na naciski. Problem polega na tym, że ta-
kich nacisków, które służyłyby realnym
i życiowym interesom „wspólnoty” użyt-

kowników miasta, nikt nie wywiera. Prasa
lokalna jest dziś bardzo słaba gospodarczo
i ignorowana przez opiniotwórcze elity.
Układ sił społecznych w mieście daje wy-
raźną przewagę ratuszowi i wpływowym
deweloperom. Jeżeli gdzieś pojawia się
krytyka tego stanu, łatwiej ją znaleźć
w prasie młodej lewicy niż w kręgach
wspólnotowo nastawionej prawicy. 

Dominacja władz i deweloperów

Kłopot polega jednak na tym, że prawica
żyje w kręgu wyobrażeń, które stępiają
jej wrażliwość na pewne aspekty rzeczy-
wistości. Uważając, że miasta to wspólnoty,
lekceważy zupełnie ten aspekt miasta,
jaki stanowią mury. Pomija fakt, że bu-
dynki, ulice, place stanowią ważną tkankę
miasta, że forma, którą nadają życiu spo-
łecznemu, jest bardzo istotna. Ba – lek-
ceważy także z rozpędu miejskie instytucje
i toczące się w mieście gry gospodarcze.
Nie pracuje nad językiem, który pozwoliłby
jej rozumieć procesy społeczne zachodzące
w miastach w ciągu ostatniego stulecia.
Potrafi w wysublimowany sposób zajmo-
wać się narodowymi tragediami, rozróżnia
wszystkie odmiany zdrady i tchórzostwa,
orientuje się w intencjach i planach polityki
Waszyngtonu i Moskwy (przynajmniej
tak o sobie myśli), a nie potrafi dostrzec
kapitału kulturowego i politycznego tkwią-
cego w miastach. 

Siły społeczne tymczasem nie są kwes-
tią martwych statystyk, ale zdolności do
grupowej mobilizacji. Władze miasta po-
trafią mobilizować swoich rzeczników
i wygrywać wybory. Deweloperzy potrafią
doprowadzać do skutku swoje inwestycje,
osłabiając sprzeciwy i budując sprzyjające
sobie „koalicje”. Reszta jest bierna lub
partykularna. Dochodzi do doraźnych
mobilizacji rowerzystów, mieszkańców
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osiedla, ale to nie przekłada się na po-
wstawanie silnych, liczących się elit, z ja-
kimi mieliśmy do czynienia w pierwszej
fazie nowoczesności. Nie ma nawet tej
presji, na jaką można było mieć nadzieję,
obserwując początki samorządu teryto-
rialnego, kiedy Komitety Obywatelskie
nie były „maszynkami wyborczymi” partii
ogólnopolskich lub lokalnych, ale ostatnim
pospolitym ruszeniem inteligencji.

Dziś możemy mówić raczej o spad-
kobiercach tej klasy – ludziach, których
definiuje to, że mając istotny kapitał kul-
turowy, nie mogą korzystać z przywilejów,
jakie ich rówieśnikom daje nagromadzony
przez rodziców lub zdobyty samodzielnie
kapitał gospodarczy lub społeczny. Prościej
rzecz ujmując, o ludziach wykształconych,
dla których nie ma miejsca w aparacie wła-
dzy, a którzy nie zdążyli założyć własnych
firm wtedy, kiedy to było jeszcze łatwe.

Nie mówimy zatem o żadnym „no-
wym mieszczaństwie”, bo to jeżeli istnieje
– żyje na suburbiach, spotyka się na grillu
w swojej „rezydencji”, dojeżdża SUV-em
do pracy, kupuje w podmiejskich galeriach
i nie przejmuje się tymi, którzy zostali
w śródmieściu. Równowagą dla dominu-
jącego instynktu biurokratycznego i de-
weloperskiego mogliby być tylko ludzie
dysponujący nadwyżkowym kapitałem
kulturowym, zdolni do formułowania opi-
nii, z którymi liczyliby się urzędnicy ra-
tusza, specjaliści od zagospodarowania
przestrzennego, architekci i inni specjaliści,
którzy dziś, w warunkach „społecznej pró-
żni”, ulegają logice doraźnego przystoso-
wania się. 

W młodej prawicy nadzieja

Sytuacja, w jakiej znalazła się dzisiejsza
młoda prawica, daje jej szansę odegrania
takiej roli. Ale ceną, jaką musiałaby za-

płacić, jest daleko idąca rewizja ram, w ja-
kich formułuje swe obecne intelektualne
sądy i propozycje. Jeżeli młody prawico-
wiec jest skłonny zmierzyć się z tezą, że
Polacy zostali do pewnego stopnia wepch-
nięci w nowoczesność, i to – bez względu
na okoliczności – zdefiniowało ich dzi-
siejszą sytuację, to uzyskuje szansę, jakiej
nie mieli jego poprzednicy. Owo wepch-
nięcie w nowoczesność było raczej udzia-
łem ciała niż umysłu. Umysł zaś – według
Ledera – do dziś nie przyjmuje pewnych
faktów. „Prześniona rewolucja” wskazuje
zatem młodej prawicy pewną okazję, by
wymyślić politykę, która toczy się w innych
niż dotychczasowe dekoracjach historycz-
nych, operuje innym pojęciem ojczyzny,
społeczeństwa, tradycji. Inaczej definiuje
podejmowany przez publicystów „Nowej
Konfederacji” problem neokolonializmu
i peryferyjności, wychodząc poza metaforę
„klątwy” ciążącej nad historią i poszukując
inteligentnych sposobów na podmioto-
wość.

Inteligentnych to znaczy przede
wszystkim zdolnych do mobilizowania
wszelkich zasobów, które tej podmioto-
wości mogą sprzyjać. Także politycznego
i społecznego zasobu, jakim są pomijane
przez wszystkie „rodziny polityczno-ideo-
we” miasta. I nie chodzi tu o sukces w wy-
borach municypalnych, bo przyszłość
miast nie znajduje się – wbrew pozorom
– w rękach samorządu terytorialnego, ale
w głowach tych, którzy są w stanie na
nowo opisać przestrzeń polityki. I użyć
tego potencjału nie w wyborczej retoryce,
lecz jako narzędzia sprawiania trwałych
pozytywnych zmian. 

Nie uczynią tego ani główna formacja
polityczna prawicy Prawo i Sprawiedli-
wość, ani najważniejsze ośrodki prawi-
cowej publicystyki. Ryzyko redefinicji
głównego konfliktu polityczno-ideowego
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jest dla nich zbyt duże. Przywiązanie do
własnych wyborów sprzed lat – zbyt silne.
Tych ograniczeń nie mają środowiska
młodej prawicy, poszukujące – podobnie
jak ich lewicowi rówieśnicy – całkiem
nowej tożsamości. Dziś odnajdują ją zbyt
często w sarmackich kostiumach i mes-

janistycznych ucieczkach od polityki.
W nadziejach na wspólnotowe przeżycia
symboliczne i pragmatyczne dostosowanie
się do reguł gry ekonomicznej i społecznej.
Tymczasem ich rzeczywista pokoleniowa
szansa – jaką dawałoby „odkrycie miast”
– pozostaje niewykorzystana.
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Ta nowa, obywatelska siła ma szansę
przebić się ze swoją ofertą do naszych
mieszczan, odbierając elektorat lokalnym
koteriom od lat uważającym się za hege-
monów na (wielko)miejskich podwórkach.
Klientelizm i apatia społeczna, na których
nierzadko żerują sitwy III RP (podpo-
rządkowujące interesy miast wielkiemu
biznesowi) coraz częściej postrzegane
są jako choroba, na którą lekarstwem są
właśnie ruchy miejskie. 

Nie tylko lewacy

Kto je tworzy? Lewacy, anarchiści? Nie-
koniecznie, a przynajmniej nie przede
wszystkim. Raczej ludzie, którzy serio
traktują obywatelskie „prawo do miasta”,
prawo do przestrzeni, prywatnej i pub-
licznej, w której żyją miliony z nas. Konflikt
między nowymi mieszczanami a starymi
politykami jest jeszcze słabo rozpoznany
przez większość mediów, ale już budzi
emocje i pytania o nowe rozdania poli-
tyczne w miejskiej przestrzeni. 

Ruchy miejskie, choć w rodzimej
przestrzeni publicznej istnieją przynaj-

mniej od końca pierwszej dekady XXI w.,
dopiero teraz z większą mocą przenikają
do opinii publicznej. I stają się coraz bar-
dziej polityczne i nastawione na ogólno-
polskie działania, nie tracąc swojego lo-
kalnego charakteru. Zaczynają przy tym
stanowić wyzwanie dla starych elit poli-
tycznych i partyjnych, samorządowych
i centralnych, które muszą zmierzyć się
z tym fenomenem, choć nie mają po temu
instrumentarium i języka. Tymczasem tej
zmiennej społecznej, jaką są ruchy miej-
skie, nie da się już przeoczyć.

Ich powstanie wiąże się w szerszym
planie transformacyjnym z powolnym od-
rodzeniem oddolnych inicjatyw społecz-
nych, odbudową społeczności lokalnych
i podmiotowości obywatelskiej jako źródła
współuczestnictwa w polityce i szerzej:
polityczności. I odkryciem miasta jako
„przestrzeni ludzi żywych”, których inte-
resy, potrzeby, ambicje czy sposoby spę-
dzania wolnego czasu wymagają więcej
niż rozwoju sieci sklepów wielkopo-
wierzchniowych albo bezustannej inwazji
deweloperów w przestrzeni miejskiej. To
decyduje także o napięciu między różno-

KRzysztof WołodźKo

Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Ruchy miejskie zaczynają wyrastać na zagrożenie dla politycznego, samo-
rządowego status quo w Polsce. 

Nowi mieszczanie kontra starzy politycy



rodnością a wspólnotowością ruchów
miejskich: zarówno w kwestii środowisk
lokalnych, rozpoznających różne problemy
miasta i działających na rzecz zmian, jak
i w skali ogólnopolskiej.

Warto również zwrócić uwagę na his-
toryczne źródła pogłębionej, wspólnej toż-
samości ruchów miejskich. Tym bardziej
że kolidują one nieco ze zwyczajowym
wyobrażeniem o ich „lewackich” korze-
niach. Otóż pierwszy Kongres Ruchów
Miejskich odbył się w czerwcu 2011 r.
w Poznaniu, m.in. z inicjatywy Lecha
Merglera, jednego z liderów stowarzy-
szenia My-Poznaniacy, istniejącego od
2008 r. To w znacznej mierze ruch miesz-
czański wywodzący się z klasy średniej
(czy też jej polskiego odpowiednika),
a jego współuczestników wyróżnia także
wyższy kapitał kulturowy przekładający
się na chęć i umiejętność działania w prze-
strzeni publicznej. W tym zdolność me-
rytorycznej i bardzo krytycznej oceny
działań włodarzy Poznania. 

Trudni do rozegrania

Gdy w lipcu 2011 r. przeprowadzałem
wywiad z Merglerem dla portalu inter-
netowego „Nowego Obywatela”, wskazywał
on na przyczyny rosnącej popularności
ruchów miejskich: „To przede wszystkim
narastający chaos przestrzenny w mias-
tach, związany z nim kryzys transportowy,
wynikający z boomu motoryzacyjnego
i słabości systemów komunikacji publicz-
nej. Do tego dopisać należy […] problemy
ekologiczne i suburbanizację prowadzącą
do upadku obszarów śródmiejskich. Rów-
nież bardziej zróżnicowana jest sytuacja,
jeśli chodzi o natężenie problemów spo-
łecznych w miastach wynikających ze spo-
łecznej, niesprawiedliwej stratyfikacji:
wykluczenia z powodu bezdomności, bez-

robocia, ubóstwa. Nadciągający kryzys fi-
nansów miejskich, który sam w sobie jest
problemem, odbije się w pierwszej kolej-
ności właśnie na społecznie i ekonomicznie
najsłabszych grupach mieszkańców, ude-
rzy w edukację, pomoc społeczną, komu-
nikację zbiorową, ochronę zdrowia. Od-
rębną, acz nie do końca, grupę problemów
w miastach stanowią kwestie ograniczonej
podmiotowości społecznej, znikomy po-
ziom partycypacji, pozorowane konsul-
tacje, przyjmowanie przez demokrację
miejską form »demokracji paternalistycz-
nej«, w ramach której władze zawsze wie-
dzą lepiej. Określenie na Kongresie lo-
kalnych stosunków miejskich neologiz-
mem »kacykoza« wydaje się znamienne”.
Następne lata pokazały, że ta diagnoza
problemów (wielko)miejskich okazała się
trafna. I stała się motorem napędowym
rozwoju ruchów miejskich.

Problem dla „starej polityki” ze strony
nowego fenomenu na scenie publicznej
wynika także stąd, że mamy tu do czy-
nienia z oddolnymi, bardzo różnymi ini-
cjatywami. Zarówno w Warszawie, Kra-
kowie, Łodzi, jak i we Wrocławiu odnaj-
dziemy wśród ruchów miejskich zarówno
grupy działające na rzecz lokalnej edukacji,
jak i ekologii, zarówno komunikacji zbio-
rowej czy kondycji drobnych przedsię-
biorców, jak i rewitalizacji przestrzeni czy
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praw lokatorów. Od działań przeciw lik-
widacji obszarów zielonych po protesty
wobec wielkich projektów sportowych
(Kraków Przeciw Igrzyskom), przez akcje
rowerzystów na rzecz rozbudowy ścieżek
rowerowych. Taka różnorodność inicjatyw,
związana z faktem, że miasto stanowi na-
prawdę skomplikowaną strukturę relacji
i aktywności ludzkich, powoduje, iż w ru-
chy miejskie zaangażowani są ludzie z róż-
nych grup społecznych i o różnych świa-
topoglądach. Trudniej ich zatem rozgrywać
w kluczu klasycznych podziałów: PO-PiS,
„za czy przeciw” PRL, „za czy przeciw”
tej czy innej opcji obyczajowo-ideologicz-
nej. One przestają mieć znaczenie tam,
gdzie „wielka polityka” i ogólne narracje,
które świetnie odpowiadają politykom
i wielkim mediom, muszą ustąpić wobec
bardzo realnych zagadnień dotyczących
tkanki miejskiej. Polityczność obywatelska
wdziera się w rzeczywistość „Polski par-
tyjnej” od flanki kompletnie niezabezpie-
czonej przez „partyjne monokultury”. 

Ruchy miejskie są niebezpieczne dla
lokalnych elit politycznych, ale pośrednio
również dla władz centralnych zaintere-
sowanych szczególnie tym, co dzieje się
w największych polskich miastach. Ta
groźba dla starych elit wynika i stąd, że
miejscy aktywiści naruszają zwyczajowe
status quo i rzadko opisywalne sieci inte-
resów nieformalnych, funkcjonujących
często także na przecięciu władza–opozycja.
Mówiąc w skrócie: ugrupowania polityczne
i lokalny establishment poszczególnych
miast są jak stare, dobre małżeństwo.
Kłócą się, ale koegzystują od wielu lat,
znają swoje nawyki i mają wypracowane
strategie współistnienia: ze sobą nawzajem
i ze światem (choćby światem biznesu,
w tym deweloperów i sieci sklepów wiel-
kopowierzchniowych). Sądzą też, że wiele

spraw można skanalizować społecznie za
pomocą zwyczajowych utarczek.

Upolitycznienie lokalności

Prawdopodobnie wielu radnych miejskich
wie, jak sobie radzić z „grami dworskimi”,
ale mają niewielkie kompetencje w spra-
wach, które na co dzień zajmują działaczy
ruchów miejskich. Ale tu istnieje pewien
szkopuł: inicjatywy miejskie, nawet jeśli
cieszą się popularnością poszczególnych
grup mieszczan, niekoniecznie muszą
jawić się elektoratom poszczególnych
miast jako siła polityczna warta powie-
rzenia głosu w wyborach samorządowych.
Istotne znaczenie mogą mieć medialne
sposoby opisu. A choć spór „starzy poli-
tycy” kontra „nowi mieszczanie” nie zaj-
muje jeszcze zbyt wiele miejsca w środkach
masowego przekazu, to przykład Krakowa
wskazuje, że w tym względzie zmianę wy-
muszają nadchodzące wybory samorzą-
dowe. 

Bo to właśnie w stolicy Małopolski
spektakularny sukces inicjatywy Kraków
Przeciw Igrzyskom, która doprowadziła
do fiaska idei zimowych igrzysk olimpij-
skich w tym mieście w 2022 r., spowodo-
wał, że media musiały znacznie uważniej
przyjrzeć się nowemu aktorowi na miej-
skiej scenie. Wcześniej miejscy aktywiści
stanowili ciekawostkę, temat na lżejszy
materiał medialny. A tu okazało się, że są
pewnymi siebie i swoich racji graczami,
którzy z całą determinacją upolitycznili
swój przekaz i chcą dla siebie i swoich
postulatów miejsca w przestrzeni dotąd
zarezerwowanej dla władzy samorządowej.
Poza tym w rosnącej liczbie sympatyków
ruchów miejskich nie tylko lokalne czy ni-
szowe media dostrzegają już swojego od-
biorcę, któremu trzeba poświęcić miejsce.
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Ugrupowania parlamentarne, zarów-
no „stara” prawica, jak i „stara” lewica,
wciąż mogą oficjalnie uważać, że ruchy
miejskie, także ze względu na swoją lo-
kalność, nie stanowią dla nich ani kon-
kurencji, ani partnera do rozmowy. Ale
ogólnokrajowa strategia Kongresu Ruchów
Miejskich, która z roku na rok prowadziła
do opracowania integralnego programu
rozwoju miast, wskazuje, że będzie to
coraz trudniejsze. I będzie się to wiązało
z coraz silniejszym wejściem w przestrzeń
polityczną przez „miejskich partyzantów”,
nie tylko dlatego że w ramach KRM trwają
prace nad dostosowaniem ogólnokrajo-
wego prawa i przepisów do miejskich wy-
zwań i bolączek.

Również powstałe niedawno Poro-
zumienie Ruchów Miejskich unaocznia,
że mamy do czynienia ze świadomym
upolitycznieniem kwestii, lecz nie na za-
sadzie wpisywania się w stare, typowe
spory i narracje polityczne, ale poprzez
narzucenie własnych reguł gry. Jasne, nie
dla wszystkich okażą się one interesujące,
także dlatego, że wybory samorządowe
w ogóle mają niską frekwencję. Jednak
część mieszczan wie już dobrze, że odpo-
wiedzią na iluzoryczność wielkiej polityki
w kwestiach lokalnych nie jest zamknięcie
się w domu, lecz upolitycznienie lokalności
czy ściśle: swoich lokalnych potrzeb, bo-
lączek i wizji miejsca, w którym się żyje,

płacąc przecież za to własne, ciężko zaro-
bione pieniądze.

Od zakładników 
do współgospodarzy

W Polsce wiele z tego, co nie pasuje do
sztampy narzuconej przez ponad dwie
dekady publicznych dyskusji, określa się
mianem „lewackiego”. I tak całkiem nie-
dawno Janina Paradowska, wykazując
swoją całkowitą ignorancję, nazwała ruch
My-Poznaniacy „koalicją środowisk anar-
chistycznych”. A to dla wielu z tych po-
rządnych mieszczan, nierzadko o solidnych
zawodach i dochodach, musiało brzmieć
przynajmniej dziwacznie. To zresztą spra-
wia, że polityczna prawica, lecz także ma-
instreamowe media nierzadko wyobrażają
sobie, iż o przedszkola, spokojny zakątek
zieleni w swojej okolicy, lepszą komuni-
kację publiczną czy bardziej transparentny
styl rządzenia miastami walczą „najarani
ziołem squotersi”. A nie ludzie, którzy
codziennie mijają się w komunikacyjnych
korkach, windach blokowisk, na placach
zabaw, parkingach, zablokowanych przez
samochody chodnikach, czyli w przestrze-
ni, której są często zakładnikami, a chcą
być współgospodarzami. Bo banalna praw-
da jest taka, że starania o lepszą jakość
(miejskiego) życia nie są ani prawicowe,
ani lewicowe. Są po prostu ludzkie.
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W ciągu ostatnich kilku lat jasne staje się
to, iż urbanistyczne (i architektoniczne)
przekształcenia miast, jakie obserwujemy
w naszym kraju, nie są powodem do
dumy. Szczegółowe analizy polskiego sys-
temu planowania przestrzennego (na tle
systemu niemieckiego i brytyjskiego) za-
interesowany czytelnik odnajdzie w pa-
miętnym raporcie prof. Izdebskiego
z 2007 r. czy ostatnio (2013) w obszernym
„Raporcie o ekonomicznych stratach i spo-
łecznych kosztach niekontrolowanej urba-
nizacji w Polsce”. Także w wielu lamentach
branżowych nad marną jakością współ-
czesnej polskiej przestrzeni publicznej
i przypadkowością (a nierzadko teatralną
kuriozalnością) umieszczanej w niej ar-
chitektury skutecznie niweczącą pracę
pokoleń nad dobrą przestrzenią. Pewnym
symbolicznym podsumowaniem planis-
tycznej degrengolady stał się zresztą pa-
miętny artykuł prof. Rybińskiego, o wiele
mówiącym o polskiej gospodarności tytule:
„Polska ma plany zabudowy na cztery ty-
siące lat do przodu”.

Wiemy już, że miasto nie może efek-
tywnie rozwijać się na zasadach tylko
i wyłącznie „liberalnych” i wolnorynko-
wych. A obecny system prawny nie stanowi
w żadnym wypadku skutecznej ramy gwa-
rantującej utrzymanie owego rozwoju
(ekonomicznego, ale i społecznego). 

Równaj do lepszych

Z punktu widzenia coraz bardziej modnego
(i słusznie) postrzegania miasta poprzez
jakość jego przestrzeni publicznych dobre
miasto (dobra przestrzeń) przyciąga swo-
ich użytkowników. Definicja miasta za-
proponowana przez Dawida Suchera brzmi
trochę niczym slogan reklamowy linii lot-
niczch: „Rolą miasta jest umożliwić lu-
dziom bycie razem” („The city’s job is to
bring people together”). Jednak uderza
w sedno sprawy. W praktyce wielkie sku-
piska ludzkie nie zawsze same z siebie
wykształcają przestrzeń, o której można
by z czystym sumieniem powiedzieć: miej-
ska. Z czysto ilościowego, urbanistycznego

Bogusz ModRzeWsKI

Urbanista, grafik, wykładowca UAM w Poznaniu

Miasto nie może efektywnie rozwijać się na zasadach tylko i wyłącznie
„liberalnych” i wolnorynkowych. A obecny system prawny nie stanowi
w żadnym wypadku skutecznej ramy gwarantującej utrzymanie owego
rozwoju.

Przestrzeń wkracza w świadomość



punktu widzenia, o „miejskości” prze-
strzeni decyduje współczynnik intensyw-
ności zabudowy (stosunek powierzchni
wszystkich kondygnacji do powierzchni
zabudowy danego terenu). W centrach
normalnych miast jest on rzecz jasna sto-
sunkowo wysoki. Określa jakość i gęstość
urbanistycznego tworzywa, w którym z ko-
lei (jak w pierwotnej zupie) powstać mogą
wielowarstwowe relacje społeczne lub in-
nymi słowy: przypadkowe, lecz pożądane
spotkania. 

Jednak sam wysoki wskaźnik inten-
sywności zabudowy nie jest oczywiście
wystarczający, kapitalne znaczenie ma
przede wszystkim jakość kształtowanej
przestrzeni, a bardziej precyzyjnie: liczba
dostępnych połączeń w sieci wzajemnych
relacji przestrzennych, bezpieczeństwo
otoczenia, jego dostępność i atrakcyjność
poznawcza i wizualna, skojarzenia, jakie
budzi, i przede wszystkim – jakie aspiracje,
społeczne, ekonomiczne i kulturowe re-
prezentuje.

Niezwykle ostatnio interesujący jest
także aspekt biofiliczny urbanistyki, a więc
podkreślający silne naturalne dążenie
człowieka do pozostawania w bliskim
kontakcie z przyrodą, nawet (a może
zwłaszcza) w uciążliwym środowisku miej-
skim, a przy okazji oznaczające wymierne
ekonomiczne korzyści (tak – korzyści,
nie koszty) z tym związane. Ponadto za-
łożenia urbanistyczne coraz częściej roz-

patruje się nie tylko w aspekcie architek-
tonicznym (statycznym), ale przede
wszystkim w aspekcie kosztów material-
nych, środowiskowych i społecznych (uję-
ciu dynamicznym), jakie plan i jego rea-
lizacja nieuchronnie wywołują w perspek-
tywie wielu lat po realizacji. W związku
z tym powyższe zasady coraz częściej
(w krajach już cywilizowanych) kodyfi-
kowane są w postaci kompleksowych cer-
tyfikacji urbanistycznych. Należy zakładać,
iż stopniowo staną się one nie tyle chlub-
nym wyjątkiem dbałości o jakość prze-
strzeni, ile powszechnym zawodowym
standardem w odpowiedzialnym środo-
wiskowo projektowaniu urbanistycznym. 

Złe drzewo

Nie zawsze jednak planowanie jest rów-
noznaczne z „porządkowaniem” przestrze-
ni. Wbrew pozorom mityczny ład prze-
strzenny jest śmiertelnym wrogiem życia,
czego symbolicznie dowiodły realizacje
miast idealnych. Idealnie rozplanowane
i raz uporządkowane miasto jest martwe.
Uporządkowaną i skończoną (a dziś po-
wiedzielibyśmy także: korporacyjną) or-
ganizację przestrzeni Christopher Ale-
xander określił wiele lat temu jako „mias-
to-drzewo” (city as a tree): hierarchiczna,
rozgałęziająca się niczym urbanistyczna
ameba struktura, która stopniowo pożera
dostępne tereny otwarte, nie tworząc przy
tym żadnej wartości dodanej poza rosną-
cymi środowiskowymi kosztami własnego
utrzymania. Poznajemy ją powoli również
na terenie naszego kraju, określając jako
słynne rozlewanie się zabudowy (urban
sprawl). Jest ona lokalnym spełnieniem
polskich marzeń o żółtym domku z czer-
wonym dachem i zielonym trawnikiem
(choć coraz częściej także – w piaszczystym
wietrznym polu) i zarazem wygodnym
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Polska jest pięknym krajem.

Wszędzie tam, gdzie nie

dotarła jeszcze współczesna

architektura…



bytowym wentylem bezpieczeństwa dla
fatalnej polityki mieszkaniowej i urba-
nistycznej w samych miastach. Dla pod-
miejskich samorządów z kolei jest szansą
na „złapanie” podatnika. Rozwój taki częs-
tokroć opisywany jest w świecie naukowym
jako „naturalny”. Pytanie tylko: czy po-
żądany?

Leon Krier, znany luksemburski urba-
nista, zauważa, iż do toksycznych urba-
nistycznych drzew w postaci odcinających
się od otoczenia tworów architektoniczych
zwanych wprost nie tyle architekturą, ile
właśnie „inwestycjami”, zaliczyć można
także supernowoczesne, odcięte od oto-
czenia, klimatyzowane wieżowce. Uza-
sadniony jedynie ambicjonalnie pęd do
stawiania coraz wyższych (bardziej wi-
docznych) budynków skutecznie blokuje
na wiele lat poziomy, kompleksowy sposób
zagospodarowania większych obszarów
miast, które z marketingowych przyczyn
postanowiły dać przyzwolenie na przaśną
wersję looku amerykańskiego śródmieścia.
Jeśli dodamy do tego punkt widzenia „in-
westora” w większej (niż domek jedno-
rodzinny) skali, dla którego istotna jest
potrzeba zysku krótkotrwałego, a więc
najczęściej te realizacje, które za urzęd-
niczym przyzwoleniem pochłaniają eks-
tensywne podmiejskie dziewicze tereny
lub nie wnosząc nic istotnego do lokalnej
gospodarki, korzystają (bez wzajemności)
z wypracowanych przez lata miejskich
wartości i zasobów, zrozumiemy, iż mamy
problem daleko przekraczający kwestie
czysto estetyczne. Ponurą puentą może
być tu wypowiedź prezesa Banku Gospo-
darstwa Krajowego, chcącego „cywilizo-
wać” miasta za pomocą blaszanych cen-
trów handlowych: „Otóż w projekcie bu-
dowy centrum handlowego powstanie
wiele nowych dróg, wykorzystany zostanie
teren, który stał pusty w centrum miasta.

To otwiera możliwości budowy nowych
mieszkań, ponieważ teren przestaje być
terenem dzikim, a zaczyna być cywilizo-
wanym”.

Czynnik ludzki

W mniej lub bardziej swobodnych lub
formalnych dyskusjach o mieście, urba-
nistyce czy przestrzeni miejskiej niemal
stałą konkluzją jest podsumowanie, iż
w ostateczności „miasto to przecież ludzie”,
nie mury. Z czysto emocjonalnego, spo-
łecznego czy politycznego punktu widzenia
decydują oni o jakości codziennego miej-
skiego życia. Przy okazji jednak, mając
na uwadze, że wszystko, co widzimy za
oknem, ma swojego projektanta, istotne
staje się pytanie, jak (na ile efektywnie)
koncentracja i krystalizacja miejskiej ener-
gii zostanie ostatecznie wykorzystana
przez aktorów gry o miasto w dalszym
tworzeniu jego kształtu. Materialna osno-
wa, jaką tworzą i w jakiej potem funkcjo-
nują owi aktorzy, produkuje nie tylko
pewne oczywiste wizualne symbole miej-
skości (znane z pocztówek), lecz zdradza
także jakość gospodarności i zarządzania
na poziomie zwykłego chodnika – po-
nadczasowej miary jakości miasta. Poka-
zuje, w najbardziej oczywisty sposób, jaki
jest poziom kultury materialnej lokalnej
społeczności. Jak wiemy, Polska jest pięk-
nym krajem. Wszędzie tam, gdzie nie do-
tarła jeszcze współczesna architektura…

Jednym z objawów tego kryzysu jest
bowiem stopniowy zanik zaufania pub-
licznego i znaczenia zawodu architekta
i urbanisty. Urbanista i architekt występują
obecnie w roli przede wszystkim obrońców
inwestora, podobnie zresztą jak i sam sa-
morząd. W obliczu braku zainteresowania
jakością społeczną miast to ruchy miejskie
przejmują stopniowo niszę zawodowych

16

„Nowa Konfederacja” nr 43, 31 lipca–6 sierpnia 2014 www.nowakonfederacja.pl



speców i ekspertów od kształtowania prze-
strzeni – rolę publicznego obrońcy war-
tości społecznych. Zmobilizowany oddolnie
aktywista miejski, działacz i partyzant
(a zatem każdy, kto dostrzeże taką po-
trzebę) wstępuje do ochotnicznej straży
przestrzennej. Miejskie grupy szybkiego
reagowania ostrzegają samorządy przed
nimi samymi, ich niedorzecznymi i nie-
kompetentnymi decyzjami urbanistycz-
nymi i zawiązują się tam, gdzie samorządy
skutecznie wycofały się ze swoich (wyda-
wałoby się założycielskich) zadań kształ-
towania infrastruktury społecznej lub
podjęły niefortunną rolę wannabe dewe-
loperów. Ruchy miejskie są rozwiązaniem
potrzebnym, lecz (na razie) o niewielkim
znaczeniu politycznym. Pytanie, czy takie
rozwiązanie w zupełności wystarczy na
dłuższą metę i zastąpi potrzebę kształcenia
kompetentnych merytorycznie i etycznie
zawodowców.

Zgodnie z duchem miejsca

W dyskursie, który w bardzo dużym
uproszczeniu nazwać można by urbanis-
tycznym, „modernistyczna” strona suge-
ruje, iż miasto w sensie tradycyjnym (eu-
ropejskim), jako twór zdefiniowany praw-
nie, politycznie i przestrzennie oraz czy-
telnie wydzielony z otaczającej go prze-
strzeni – już nie istnieje. Widzi miasto
jako swoisty materialny cmentarz – skład-
nicę po licznych w historii akumulacjach
skrystalizowanego kapitału, do którego
prawo, zgodnie ze sprawiedliwością dzie-
jową, należy „odzyskać” na drodze swoistej
rewolucji i dostosować do nowych wyzwań
i potrzeb ducha czasu. To rewolucja, choć
bez sprecyzowanych odgórnie celów, choć
z pewnością negująca przyjęte przez ar-
chitektów podziały na przestrzenie pry-
watne, sąsiedzkie, publiczne. Te już, w do-

bie zaniku sztywnego podziału na miejsca
życia rodzinnego i miejsca pracy, po-
wszechnej inwigilacji i elektronicznych
„wspólnot łowieckich” niezwiązanych bez-
pośrednio z żadnym otoczeniem, tracą
sens bytu. 

„Tradycjonalistyczna” strona dyskur-
su jest stosunkowo trudna do zdefinio-
wania, gdyż wymyka się prostej logice
parcia za wszelką cenę do „cywilizowania”
pustej przestrzeni. Pozostaje przede
wszystkim przy definicji tradycyjnego
miasta europejskiego, jego roli i kształtu.
Pojęcie miasta ma i powinno akcentować
lokalność, zwartość, ekonomikę niewiel-
kiej, lecz błyskotliwie i pieczołowicie za-
gospodarowywanej przestrzeni, kształto-
wanej addytywnie przez kolejne pokolenia.
Neotradycjonalistyczny nurt urbanistyki
ma proste założenia: o jakości miasta de-
cyduje nie duch czasu, ale duch miejsca.
Miast nie można wymyślić na nowo,
a przynajmniej dużo wskazuje na to, że
nie za pomocą samych ultranowoczesnych
technologii, zamieniających powoli ludzkie
otoczenie w techniczną rupieciarnię. To
sama (dobrze zaprojektowana) przestrzeń,
a nie efektowne zabawki w niej umiesz-
czane, generuje pożądany efekt zwartości,
estetycznej przyjemności, humanistycz-
nego poczucia bezpieczeństwa i uczest-
nictwa w cywilizacji na zasadach pod-
miotowych, a nie przedmiotowych. Jeśli
jednak przestrzeń ta staje się zbyt rozległa,
pusta i anonimowa, stanowi trudną barierę
fizyczną i psychiczną. Z czasem traci na
wartości.

Fenomenologia miejsc zakłada zatem
równoważność pojęć „być” i „mieszkać”.
Miejsce (miasto) to nic innego jak kon-
sekwentna i przemyślana kontynuacja
tego, co już udało się osiągnąć, często
w czasie dłuższym niż jedno pokolenie,
a więc wykluczającym postawę stricte

17

„Nowa Konfederacja” nr 43, 31 lipca–6 sierpnia 2014 www.nowakonfederacja.pl



konsumencką „tu i teraz płacę i wyma-
gam”. To właśnie miejsce określa świa-
domość. Także polityczną (polis). 

Kierunki zmian

Obecny kształt systemu prawnego (prawo
planowania przestrzennego) nie stanowi
w żadnym wypadku podstawy do kształ-
towania nowego paradygmatu zwartych
miast, które potrafiłyby podjąć urbanis-
tyczną konkurencję ze swoimi europej-
skimi odpowiednikami w zakresie jakości
przestrzeni, życia, zarządzania i kompozycji
urbanistycznej. Oczywiście powstaje py-
tanie o kierunki zmian, które powinny
zostać uwzględnione w szerokiej dyskusji
nad kształtowaniem miast. Chciałbym
zwrócić uwagę na dwa jej aspekty.

Po pierwsze, fundamentalną podsta-
wą rozwoju urbanistycznego nie jest prawo
do dysponowania nieruchomością, ale
przede wszystkim obowiązki z niego wy-
nikające. Interes prywatny nie może na-
ruszać interesu publicznego, jednak reguły
te muszą być sformułowane jasno i jed-
noznacznie. Ochronie prawnej podlega
zatem nie prawo do zabudowy, lecz jedynie
istniejący (skrystalizowany) stan zagos-
podarowania. 

Po drugie, znamy wiele dobrych ma-
nifestów i zbiorów zasad kształtowania
przestrzeni. Nie stosujemy się (legisla-
cyjnie) do żadnego. Obok takich mani-
festów jak lakoniczna, prosta i zrozumiała
dla każdego i na całym świecie Karta
Nowej Urbanistyki (o lata wyprzedzająca
europejską Kartę Lipską i pozostałe gęsto
cytowane unijne opracowania) istnieją
także doskonałe wzory już skodyfikowa-
nych wytycznych ogólnokrajowych. Za
przykład mogą posłużyć brytyjskie Krajowe
Ramy Polityki Planistycznej (National
Planning Policy Framework).

Po trzecie, jakkolwiek dobry byłby
plan miejscowy, musi mieć umocowanie
w nadrzędnej polityce i planowaniu re-
gionalnym i stanowić generyczny instru-
ment jego realizacji. Logika planu regio-
nalnego (planu skutecznie chroniącego
tereny szczególnie wrażliwe ekologicznie,
także poprzez ustalaną demograficznie
granicę urbanistyczną) w sposób najbar-
dziej kompleksowy, a zarazem przystępny
i elastyczny sformułowana została w ramach
tzw. Inteligentnego Kodu (SmartCode)
przez projektantów pracowni Duany Pla-
ter-Zyberc & Company. Obecnie jest on
dostępny nieodpłatnie w sieci. Nic nie stoi
na przeszkodzie, by z niego korzystać.
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Wyrok Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka skazujący Polskę za pozwolenie
CIA na torturowanie na jej terytorium
terrorystów doczekał się już wielu ko-
mentarzy. Szeroko rozumiana prawica
bagatelizuje problem, lekceważąc fakt ła-
mania prawa w imię wyższych wartości:
bezpieczeństwa narodowego i sojuszu
z USA. Lewica z kolei basuje ETPCz, wzy-
wając do rozliczenia winnych. 

Jednak w całej tej dyskusji najmniej
miejsca zajmuje rzecz najistotniejsza: po-
twierdzenie polskiej peryferyjności. I –
otwarte w tej sprawie, warte ciągłego po-
wtarzania przy każdej okazji – pytanie:
jaką peryferią jesteśmy? Dążącą do po-
prawy swojej sytuacji czy bezwiednie pod-
trzymującą swoją trzeciorzędność?

Najpierw zadajmy sobie jednak inne,
podstawowe w sprawie tych więzień, py-
tanie: dlaczego Amerykanie nie torturują
swoich wrogów u siebie, tylko na Kubie
(Guantánamo), w Polsce czy Rumunii?
Bo chcą zjeść ciastko i mieć ciastko: nie
rezygnując z wizerunku szermierza wol-
ności (i innych praw człowieka), móc

sprawnie przyciskać terrorystów i wyciskać
z nich to, co trzeba. Lubią też – jeszcze
bardziej niż ongiś Brytyjczycy – załatwiać
swoje sprawy cudzymi rękami. Przenie-
sienie tortur na zewnętrzne terytoria ozna-
cza przecież przerzucenie na ich właścicieli
znacznej części odpowiedzialności za ła-
manie międzynarodowych konwencji.
Vide wyrok ETPCz właśnie.

Jednak imperium zza Atlantyku nie
prowadzi tego rodzaju działalności u rze-
czywiście ważnych sojuszników, takich
jak Japonia, Korea Południowa czy Wielka
Brytania. Nie – to zadania dla członków
globalnego interioru: Polski, Kambodży,
Tajlandii (to z nimi mieliśmy rywalizować
o lokalizację więzień). Tak jak nie zdarzają
się katastrofy takie jak smoleńska z czo-
łowymi przywódcami niemieckimi czy
choćby hiszpańskimi na pokładzie, ale
z rwandyjskimi, panamskimi, bośniackimi
czy polskimi – już tak, tak samo w po-
ważnych krajach sojuszniczych nie tor-
turuje się wrogów imperium. Co innego
na głębokich peryferiach.

BaRtłoMIej RadzIejeWsKI

Redaktor naczelny „Nowej Konfederacji”

W całej tej dyskusji najmniej miejsca zajmuje rzecz najistotniejsza:
potwierdzenie polskiej peryferyjności. I pytanie: jaką peryferią jesteśmy?
Dążącą do poprawy swojej sytuacji czy bezwiednie podtrzymującą swoją
trzeciorzędność?

Więzienia CIa, 
czyli witajcie w republice buraczanej



Tam handlowanie suwerennością –
bo tym przecież jest oddawanie części te-
rytorium w swobodne gospodarowanie
zewnętrznym instytucjom (w tym przy-
padku CIA) – nie jest niczym niezwykłym.
Jako że na peryferiach takie „abstrakcyjne”
wartości nie są uważane za bezcenne,
kluczowe jest tam pytanie: co w zamian?
Czy użyczaliśmy swojego terytorium tylko
za dobre słowo przedstawicieli imperium,
czy za jakieś wymierne i adekwatne korzy-
ści? Czy sprzedaliśmy się tanio, czy drogo?

Dobrze by było odpowiedzieć sobie
na te pytania. Rzuciłoby to nieco więcej
światła na to, jaką peryferią byliśmy dzie-
sięć lat temu.

Słuchając przed laty lamentów SLD-
owskich elit na zwodzenie przez Amery-
kanów po tym, jak nic nie dostaliśmy
z irackiego tortu po wsparciu inwazji na
ten egzotyczny kraj, czy jak teraz niedawni
mocarze polskiej polityki Miller i Kwaś-
niewski w sprawie owych więzień CIA
plączą się w zeznaniach i wzajemnie oska-
rżają, trudno oprzeć się wrażeniu poli-
tycznej amatorszczyzny. A dokładniej:
tego jej rodzaju, który objawia się, gdy
świetnie radzący sobie na lokalnej scenie
kacyk staje oko w oko z przedstawicielami

mocarstw. I nagle zaczyna wyglądać jak
wzbudzający strach na własnym osiedlu
dresiarz przy prawdziwym mafiosie.

Ten typ niekompetencji zwykle pro-
wadzi na peryferiach do oddawania wszyst-
kiego za nic. Jeśli potwierdziłyby się do-
niesienia „Washington Post” o przywie-
zionych w kartonach 15 mln dol. jako je-
dynym rachunku za tę (znaczącą przecież)
polską przysługę dla supermocarstwa,
świadczyłoby to o tym gorszym rodzaju
peryferyjności. 

Niemniej sprawę należy dopiero do-
kładnie wyjaśnić. I wtedy ponownie, ogól-
nonarodowo przedyskutować. Bo między
bajki można włożyć pojawiające się wciąż
zaklęcia o tajności, w sytuacji gdy sprawa
jest już od dawna publiczna.
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A jednak. Unia Europejska wreszcie zdjęła
aksamitne rękawiczki i nałożyła gospo-
darcze sankcje na Rosję. Utrudniony ma
zostać m.in. dostęp państwa Putina do
unijnych rynków finansowych, wprowa-
dzone ma być embargo na broń oraz ogra-
niczony eksport do Rosji zaawansowanych
technologii i sprzętu do eksploatacji złóż
ropy naftowej. Jednocześnie UE zamierza
stworzyć „niepewność rynkową”, która
ma się przyczynić do ucieczki kapitału
znad Uralu.

Brukseli nie skłoniła do tego kroku
ani aneksja Krymu, ani jawna wojna na
wschodzie Ukrainy, z setkami zabitych.
Miarka się przebrała z chwilą zestrzelenia
przez wspieranych przez Kreml prorosyj-
skich terrorystów malezyjskiego samolotu
pasażerskiego z blisko 300 osobami na
pokładzie. Zestrzelenie zapewne omyłko-
we, ale dla Kremla brzemienne w skutki.
Po raz pierwszy od zakończenia zimnej
wojny ogłasza się sankcje gospodarcze
wobec tego kraju.

Relacje między Unią – i całym Za-
chodem – a Rosją znalazły się w punkcie

zwrotnym. Jak dotąd bowiem rosyjscy
politycy tylko szydzili z unijnych sankcji,
takich jak zablokowanie kont czy zakaz
wjazdu na teren UE dla pojedynczych
oficjeli. Miejsce tych półśrodków zajmą
teraz konkretne środki zapobiegawcze,
które dotkliwie odczuje rosyjska gospo-
darka. Fakt, że takie kraje jak Niemcy
czy Francja, które dotychczas trzymały
nogę na hamulcu w obawie, iż sankcje
odbiją się rykoszetem na ich gospodarkach,
zdecydowały się na ten krok, pokazuje,
że powoli tracą one cierpliwość do Putina.

Tym bardziej że Stany Zjednoczone
również zaostrzyły kurs wobec Kremla.
We wtorek ogłosiły nowe sankcje wymie-
rzone w sektory energii, obronności i fi-
nansów. Nagle „zauważyły” też, że Rosja
od lat łamie kończący zimną wojnę traktat
o likwidacji rakiet nuklearnych średniego
zasięgu. 

Czy to wystarczy jednak, by skłonić
Kreml do zmiany kursu wobec Ukrainy?
Zapewne nie. Rosyjski prezydent zagalo-
pował się tak daleko w swej imperialnej
grze, że nie może się teraz z niej wycofać

aleKsaNdRa RyBIńsKa

Redaktor „Nowej Konfederacji”,
publicystka wPolityce.pl

Rosyjski prezydent dał wyraźnie do zrozumienia, że jest gotów na długi
spór z Zachodem. Pytanie brzmi: czy Zachód jest gotów na długi spór
z Putinem? 

Putin oberwał, wielka gra trwa



bez utraty twarzy. Jak wynika z sondażu
opublikowanego 29 lipca przez niezależne
Centrum Lewady 64 proc. Rosjan za
kryzys na Ukrainie wini Zachód. Nakręceni
kremlowską maszyną propagandową ocze-
kują rychłego zwycięstwa i zajęcia Kijowa. 

Wygląda na to, że Putin spalił za
sobą wszystkie mosty i cofnąć już się nie
może. Chce za wszelką cenę utrzymać
swoje wpływy na Ukrainie. Nawet jeżeli
oznacza to izolację Rosji w świecie.

Na konfrontację z Zachodem Putin
szykował się zresztą długo przed aneksją
Krymu. Przez ostatnie dziesięć lat umac-
niał swoją władzę poprzez antagonizo-
wanie Rosji z Zachodem. Rosjanie po-
pierają Putina, bo jest silnym przywódcą,
ugięcie się pod sankcjami byłoby więc
dla niego równoznaczne z politycznym
samobójstwem. 

W nadchodzących dniach i tygodniach
Putin będzie więc usiłował robić dobrą
minę do złej gry. Duma zaproponowała
już stworzenie listy „krajów-agresorów”,
których firmom ma zostać utrudniona
działalność na rosyjskim rynku, a 29 lipca
Moskwa wycofała z rynku polskie owoce
i warzywa. Kreml podjął także wiele kro-
ków w przemyśle zbrojeniowym, usiłując
wyrównać spodziewane straty w imporcie
rodzimą produkcją.

Rosyjski prezydent dał wyraźnie do
zrozumienia, że jest gotów na długi spór
z Zachodem. Pytanie brzmi: czy Zachód
jest gotów na długi spór z Putinem?

Sankcje zostały obliczone na rok,
z możliwością przedłużenia. Jeśli straty
niemieckich i francuskich koncernów oka-
żą się zbyt bolesne, Berlin i Paryż mogą
nie zdecydować się na ich przedłużenie.
Na dodatek sankcje są obwarowane wie-
loma ograniczeniami. Wprowadza się em-
bargo na broń, ale – nie obowiązuje ono

wobec kontraktów zawartych wcześniej,
np. sprzedaży przez Francję okrętów Mist-
ral. Ogranicza się eksport zaawansowanych
technologii do eksploatacji ropy naftowej,
ale – już nie do gazu. To pokazuje niechęć
Zachodu do tego, by przycisnąć Putina
do muru.

Tymczasem rozgrywka na Ukrainie,
której pochodną jest narastający konflikt
z Zachodem, jest widziana przez mo-
skiewskie elity coraz bardziej jako konflikt
egzystencjalny. Nie jako bitwa o Ukrainę
lecz o Rosję. O jej pozycję na mapie –
i o przetrwanie obecnego reżimu. Czer-
piący dotychczas swoją popularność m.in.
z zapewniania wzrostu gospodarczego
Putin et consortes stają bowiem w obliczu
nadciągającej recesji. Wojna z Ukrainą
może być więc świetnym sposobem na
odwrócenie uwagi od narastających pro-
blemów wewnętrznych. 

Jednak ten kij ma dwa końce: porażka
w tej grze może gwałtownie załamać po-
parcie dla Putina. Sam konflikt zaczyna
zaś coraz bardziej odbijać się na rosyjskiej
gospodarce. Kremlowskie elity widzą więc
sankcje jako próbę odepchnięcia Moskwy.
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Jako swoisty powrót do zimnowojennej
doktryny powstrzymywania. 

Przypominają więc, że Zachód nie jest
jedyną opcją Kremla. Wskazują na Chiny
i możliwość stworzenia nowego sojuszu
Pekin-Moskwa. To „zwrot ku Azji”, o któ-
rym Putin mówi już od 2010 r., ale jak na
razie mu on nie wychodzi. Bo różnica
między dynamicznie rozwijającymi się
Chinami a słabnącą, prymitywną gospo-
darczo Rosją jest zbyt wielka. Pekin gra o

pozycję globalnego hegemona, a Moskwa
o utrzymanie pozycji mocarstwa.

W tym sojuszu Rosja byłaby więc ju-
niorpartnerem, jeśli nie wasalem. Wobec
zamykania się opcji zachodniej Putin
może nie mieć jednak innego wyjścia niż
„przytulenie się” do Państwa Środka. Po-
nieważ byłby to wariant niekorzystny za-
równo dla niego, jak i dla Zachodu, mo-
żemy oczekiwać jeszcze niejednego zwrotu
akcji. Żyjemy w ciekawych czasach…
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Tadeusz Korzeniewski to autor mało znany
i raczej mało płodny. Choć bowiem pisze
od wielu lat, do tej pory wydał tylko dwie
zwięzłe książki. Mimo to warto poświęcić
mu uwagę. Po jego najnowszą opowieść,
czyli „Do Wyoming” (wydana po polsku
w 2013, a po angielsku w 2014) można
sięgnąć z co najmniej dwóch powodów.
Po pierwsze, Korzeniewski to bezsprzeczny
literacki talent; włada doskonałą frazą,
której wielu luminarzy może mu tylko
pozazdrościć. Po drugie, na „Do Wyoming”
można spojrzeć jako na dogłębne i dra-
matyczne studium duszy Polaka na ob-
czyźnie. Takie studium staje się zaś ak-
tualne zwłaszcza teraz, podczas jednego
z największych w historii exodusów pol-
skiej młodzieży.

Skomplikowana dusza emigranta

Ostrzegam jednak: „Do Wyoming” nie
jest lekturą lekką i łatwą. To książka trud-
na, duszna i intensywna. Czuć w niej nie
do końca spełniony wielki talent i obsesje

na granicy obłędu. Do drugiej powieści
Korzeniewskiego mam jednak stosunek
osobisty. Przypomina mi ona, dlaczego
nie każdy może wyjechać na drugi koniec
świata i żyć w obcej kulturze. Przypomina
mi, że w oderwaniu od swojej ojczyzny
u niektórych z nas, tak jak u narratora
powieści, występują silne mechanizmy
obronne, dochodzi do swoistej duchowej
implozji, zgorzknienia, osamotnienia. Nie
śmiem sugerować, że roszczę sobie choć
krztynę pretensji do imponujących zdol-
ności pisarskich czy wrażliwości Korze-
niewskiego. Muszę jednak powiedzieć
wprost, że jego powieść w pewnym sensie
przypomina mi, dlaczego sam po prawie
czterech latach w USA wróciłem do Polski.
I to pomimo sugestii rodziny oraz znajo-
mych tłumaczących mi, że przecież „stąd
każdy ucieka”.

Korzeniewski jednak został za granicą.
Wyjechał zaś w 1981 r. jako trzydziestod-
wulatek. Jak czytamy na obwolucie książki,
wychował się w rodzinie „AK-owskiej
i niepartyjnej, czyli szlacheckiej”. Był dzia-

MIChał Kuź

Redaktor „Nowej Konfederacji”

Na „Do Wyoming” Tadeusza Korzeniewskiego można spojrzeć jako na
dogłębne i dramatyczne studium duszy Polaka na obczyźnie. Takie stu-
dium staje się zaś aktualne zwłaszcza teraz, podczas jednego z najwięk-
szych w historii exodusów polskiej młodzieży.

ucieczka na najdalszy zachód
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łaczem podziemia, pisarzem i drukarzem.
Jego zbiorek opowiadań „W Polsce”
w 1984 r. otrzymał Nagrodę Kościelskich.
Autor mieszka w Seattle, za prozę anglo-
języczną otrzymał nagrodę National En-
dowment for Arts. Zarówno w swojej bio-
grafii, jak i jako narrator książki „Do Wy-
oming” podkreśla z uporem, że „nigdy
nie wystąpił o obywatelstwo innego kraju”.
Pozostał Polakiem.

Dlaczego jednak pozostał nim w Seat-
tle? Myśląc poetycko, można powiedzieć,
że właśnie w tym mieście świat tzw. Za-
chodu zatacza w sensie metaforycznym
i dosłownym koło. Można o nim myśleć
jako o „najdalszym zachodzie”. Metropolii
malowniczo położonej na wzgórzach scho-
dzących do oceanu, za którym zaczyna
się już przecież to, co Europejczycy i ich
potomkowie („eurowie”, jak mówi narrator
„Do Wyoming”) nazywają Dalekim Wscho-
dem. Dlaczego Korzeniewski nigdy nie
wrócił do swojego kraju, choć zachował
jego obywatelstwo? Dlaczego napisał tak
mało, mając jednak tak niezaprzeczalny
talent? Ile w powieści „Do Wyoming” jest
prawdziwego Korzeniewskiego, a ile to
tylko kreacja? Dlaczego, jak znowu in-
formuje obwoluta, „W XXI w. rozmawiał
po polsku tylko dwie godziny, z czego
90 proc. przez telefon”? 

Jak na literata przystało, Korzeniew-
ski nie odpowiada na podobne pytania
wprost, choć bardzo mocno sugeruje au-
tobiograficzność. Pozostają domysły. Pi-
sane wartko, w pierwszej osobie „Do Wy-
oming” można traktować jako intelek-
tualną autobiografię, a można jako powieść
o skomplikowanej duszy emigranta i po-
dróżnika, który nigdzie nie osiadł na stałe.
A przecież, jak przyznaje sam narrator
w ostatnich akapitach, kusiło go niemało
pięknych syren. 

Żadnych kompromisów

I tu chyba kryje się wielki paradoks i tra-
giczna oś, na której osadza się ta cała po-
wieść drogi, jaką jest „Do Wyoming”.
A przynajmniej ja tak „Do Wyoming” wi-
dzę. Narrator tak dobrze dostrzega bowiem
jałowość współczesnej, korporacyjno-urzę-
dowej ideologii globalnej tolerancji i mul-
tikulturowości, że nie chce iść ze współ-
czesnym życiem na żadne kompromisy.
A czując, jak sam powiada, głód „przyna-
leżności wspólnotowej”, musiałby na jakiś
kompromis pójść. Gdzieś tam pośród
owego „mułu wielokulturowego” uwić so-
bie gniazdko. I nawet gdyby go bronił,
gniazdko i tak byłoby przecież na mule
osadzone. 

Wrócić? Mówi przecież o swoim przy-
jacielu, że „zmogła go marchewkowymi
wyziewami III RP, czyli chłam, zdrajca
i piąta kolumna”. Słusznie czy nie? Przy-
jaciel stał się w końcu dla niego godnym
pogardy „żonatym kierowcą ciężarówki
w trasie”. Zostać? Powiada przecież, że
tuż przed możliwym przyjęciem obywa-
telstwa amerykańskiego poczuł, że „nie
może złożyć nowej przysięgi”. Mało tego,
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nawołuje, by Polska odmawiała „wiz mar-
ksizmowi amerykańskiemu”, odrzucając
„kult wielokulturowości, a w realnym na-
zewnictwie wieloetniczności”.

Czy to znaczy, że odrzuca całą wielo-
etniczną, choć jak wiadomo wcale nie
wielokulturową, amerykańskość? Bynaj-
mniej. Czuje jednak, że Ameryka coś bez-
powrotnie straciła. A może zresztą i on
coś w Ameryce utracił?

Uprzedzam przy tym: narratora „Do
Wyoming” tak jak Gide’a można nazwać
antysemitą (mowa np. o „agresywnym
niezasymilowanym żydzie”). Tak jak Do-
stojewskiemu i Sołżenicynowi można mu
też zarzucić rasizm i fetyszyzację wąsko
pojętej etniczności (powiada np.: „Polacy
są nienawidzeni jako organizujący się et-
niczni Polacy”). Tylko że to nie załatwia
sprawy. Nie można mu bowiem zarzucić
braku talentu i umiejętności obserwacji.
W tym również przypomina wielkich i nie-
poprawnych. Jest w tej literaturze poto-
czystość, która zdaje się sama formować
swoje koryto, tworzyć własne kolokwia-
lizmy, własną mowę i frazę. A w naprawdę
dobrej literaturze, niezależnie do tego,
jak bardzo może ona oburzać, zawsze jest
coś, obok czego nie można przejść obo-
jętnie. Stąd pewne wyrazy uznania dla
prozy Korzeniewskiego ze strony bardzo
różnych środowisk. 

W „Do Wyoming” pojawia się bowiem
autentyczny problem nędzy naszych cza-
sów, w których istotnie ludzie uciekają
już nie tyle „od wolności”, ile „od global-
ności”. Co więcej, ten sprzeciw będzie na-
rastał. Bo istotnie, jak sugeruje autor,
jego źródła zdają się tkwić w samej naszej
biologicznej naturze. Potrzebie posiadania
korzeni, a nie tylko anten. Do tej diagnozy
nawiązuje wszak nawet ów globalny kontr-
ruch, o którym pisze przecież również od
lat lewica.

Pijany etnicznością

Należy jednak uważać na powoływanie
się na biologię. Ludzie są może i „poli-
tycznymi zwierzętami”, ale to tylko zdol-
ność do budowania wspólnot, a nie sama
wspólnota. Wspólnoty formujące się spon-
taniczne, bez skomplikowanych ideologii,
są zresztą zwykle małe. Korzeniewski sam
powołuje się na „liczbę Dunbara” – cyfrę
mówiącą, że człowiek może utrzymywać
na raz tylko ok. 150 aktywnych znajomości.
Potem zaś pisze z rozbrajającą szczerością:
„Wszelka pozycja polityczna w grupach
większych niż określone wyżej [kilkaset]
grozi politycznym alkoholizmem… Za
dużo jest we władzy politycznej aewolu-
cyjnej heroiny. Nigdy, nigdy nie wolno
zarządzającym nami w wielomilionowych
molochach na 100 proc. ufać”.

Jednocześnie jednak sam narrator
jest pijany etnicznością i podobnie jak
w słowianofilstwie Dostojewskiego (ana-
lizowanym przez Miłosza) jest w tym za-
patrzeniu w prostą ideę „coś na siłę”.
Z dala od polskości staje się bohater po-
wieści polskością i jej „czystością” na-
miętnie opętany. Odrzuca nawet dawną
polską republikańską tradycję i zżyma
się na pomysły tworzenia „wielkich na-
rodów” kulturowych, jakie wysuwali nawet
niektórzy narodowcy (choćby Adam Do-
boszyński). Nie nawołuje do przemocy,
mówi o „cywilizowanym szacunku” do
obcego. Staje się jednak mimo to wyob-
cowanym szalonym etnocentrykiem, go-
towym odrzucić jako niepolskie wszystko,
co do tej wizji nie pasuje, i znowu zejść
do podziemia.

Czy istnieje inna droga? Czy można
w Polsce coś zmieniać od środka, nawet
w owej znienawidzonej przez narratora
III RP? Czy broniąc racji państwa naro-
dowego, nie warto porozumieć się z do-
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minującym obecnie filozoficzno-społecz-
nym głównym nurtem (jak czyni to np.
Pierre Manent)? Czy wreszcie można wi-
dzieć narody jako wspólnoty połączone
różnym spoiwem, nie zawsze przecież
i nie wszędzie tylko etnicznym? 

Ucieczka

Ktoś, kto stara się dziś budować jakąś
politykę i jakąś wspólnotowość narodową,
na te wszystkie pytania musi sobie dopo-
wiedzieć: „tak”. Ktoś, kto tak jak narrator
„Do Wyoming” odpowiada:, „nie”, musi

uciekać, choćby na najdalszy zachód. Du-
chowe i duchowo-fizyczne ucieczki to
zresztą w literaturze nic nowego. Pozostaje
przypomnieć sobie biblijny tytuł powieści
Faulknera, geniusza, którego prozę wciąż
nawiedzały kawalkady duchów i zjaw ze
starego Południa USA, krainy, po której
tak mocno przejechał się walec historii.
Pozostaje zawołać za uciekającym Korze-
niewskim: Absalomie, Absalomie…

Tadeusz Korzeniewski, 
„Do Wyoming”, 

wyd. Dwa Kolory, 2013
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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

Stali Darczyńcy:
Dwudziestu Pięciu Anonimowych Stałych Darczyńców, Andrzej Dobrowolski,
Paweł Gałus, Bartłomiej Kachniarz, Jerzy Martini, „mieszkaniec Bytomia”,
Marek Nowakowski, Krzysztof Poradzisz, Piotr Woźny, Zbigniew Zadora

Pozostali Darczyńcy:
Siedemdziesięciu Anonimowych Darczyńców, Jacek Bartosiak, Piotr  Remiszewski.
(Lista Darczyńców jest uaktualniana na początku każdego miesiąca)
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Michał Kuź, Bartłomiej Radziejewski (redaktor naczelny), Aleksandra Rybińska,
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Jacek Bartosiak, Michał Beim, Krzysztof Bosak, Tomasz Grzegorz Grosse,
Maciej Gurtowski, Bartłomiej Kachniarz, Krzysztof Koehler, Andrzej Maśnica,
Rafał Matyja, Anna Mieszczanek, Barbara Molska, Agnieszka Nogal, Tomasz
Pichór, Adam Radzimski, Stefan Sękowski, Zbigniew Stawrowski, Tomasz Szat-
kowski, Stanisław Tyszka, Krzysztof Wołodźko, Piotr Woyke
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Przemysław Skrzydelski
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Wydawca: Fundacja Nowa Rzeczpospolita
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Fundacja Nowa Rzeczpospolita
Al. Solidarności 115, lok. 2, 00-140 Warszawa
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