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Nadchodzą wielkie geopolityczne zmiany.
Wzrost potęgi chińskiej osiągnął tak wiel-
kie rozmiary, że rozsadza obecny porządek
świata. Zmuszając Amerykę do przeciw-
działania próbie wypchnięcia jej z klu-
czowego dla planetarnej hegemonii Za-
chodniego Pacyfiku. Temu służą trans-
oceaniczne strefy wolnego handlu. Temu
służy przerzucenie imperialnego potencjału
na morze śródziemne XXI w. kosztem
Europy. Tego skutkiem jest destabilizacja
Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej,
wreszcie Ukrainy. To najpewniej zaledwie
przedsmak bezmiaru chaosu, który czeka
świat w drodze od obecnego ładu mię-
dzynarodowego do przyszłego.

Wariant najspokojniejszy to duża ko-
rekta dzisiejszego porządku. Wariant naj-
gwałtowniejszy to jego wywrócenie do
góry nogami. Zatem w najbliższych latach
nic nie jest pewne i wszystko jest możliwe.
Łącznie z III wojną światową, wieloma
konfliktami regionalnymi, odwróceniem
wielu sojuszy, gwałtownym awansem jed-
nych i rozpaczliwą degradacją drugich.

Przekleństwo i błogosławieństwo

Polska powinna się, wzorem poważnych
graczy, przygotować na nadchodzące prze-
wartościowania. Należy w tym celu wy-
korzystać dotychczasową słabość naszego
kraju, którą można przekuć w siłę. Naszym
przekleństwem – i zarazem błogosławień-
stwem – jest położenie pomiędzy (mówiąc
językiem klasycznej geopolityki) zamknię-
tym kontynentalnie Heartlandem, czyli
lądowym sercem Euroazji, a otwartym
na szerokie wody i żywszym gospodarczo
Rimlandem, czyli morskimi obrzeżami
europejskiej części Eurazji. To czyniło
przez ostatnie 300 lat z Polski byt o cha-
rakterze buforowym, upchnięty w uskoku
geopolitycznym, niejako w korytarzu po-
między potężnymi siłami, przedmiot gry
silniejszych. 

Jednak to samo czyniło z niej wcześ-
niej jedno z największych i najpotężniej-
szych państw Europy. I była to, w kon-
traście do obecnej, sytuacja naturalna.
Przeznaczeniem Polski jest przewodzić

Jacek Bartosiak

Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Przeznaczeniem Polski jest przewodzić Europie Środkowo-Wschodniej.
Być zwornikiem wymiany gospodarczej północ–południe i wschód–
zachód. Bo Polska to największy kraj regionu i przez jej terytorium wiodą
najkrótsze szlaki handlowe.
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Europie Środkowo-Wschodniej i być zwor-
nikiem wymiany gospodarczej północ–
południe i wschód–zachód, ponieważ jest
największym krajem regionu i przez jej
terytorium wiodą najkrótsze szlaki hand-
lowe łączące Wschód z Zachodem oraz
Bałtyk z Morzem Czarnym, Adriatykiem
i Morzem Śródziemnym. Takie terytorium
to bezcenny skarb. Właśnie dlatego jest
ono od setek lat obiektem nieustannej
agresji z różnych stron, która doprowadziła
z czasem do – nienaturalnego, podkreślmy
– stanu dominacji zewnętrznych hege-
monów.

Radykalne przewartościowania geo-
polityczne oznaczają – pośród mgławicy
możliwych scenariuszy rozwoju wypadków
– szansę na zmianę tej sytuacji. Tak jak
inni poważni gracze Polska powinna skal-
kulować swój narodowy interes i dążyć
za wszelką cenę do znalezienia się w gronie
tych, którzy w najbliższych latach gwał-
townie awansują.

Międzymorze – po amerykańsku 
i po polsku

Dlatego powinna pomyśleć o projekcie
Międzymorza po polsku. Dlaczego „po
polsku”? Dla odróżnienia od formuły in-
termarium suflowanej nam przez Wa-
szyngton. To głęboko niepokojące, jak
polscy komentatorzy bezwiednie biorą za
dobra monetę amerykańskie pochlebstwa
o naturalności polskiego przywództwa
w regionie i wezwania do budowy środ-
kowoeuropejskich sojuszy. Imperium nie
mówi takich rzeczy w interesie peryferyj-
nego kraju buforowego. Mówi to w inte-
resie własnym. Polega on dziś na po-
wstrzymaniu rewizjonizmu rosyjskiego
i zmuszeniu Kremla do akceptacji statusu
juniorpartnera Ameryki bez doprowadze-
nia do istotnego wzmocnienia Polski. Sa-

modzielna strategicznie Rzeczpospolita
przewodząca Międzymorzu byłaby bowiem
niekontrolowanym graczem, zdolnym do
zbyt dalekiego odepchnięcia  i destabilizacji
Rosji, na czym Stanom nigdy nie zależało
i nie zależy. Przeciwnie, potrzebowały
i potrzebują Kremla jako stabilizatora
Heartlandu, a w najbliższym czasie – jako
sojusznika przeciw Chinom.

Ponieważ jednak Kreml ani myśli
być juniorpartnerem, sprawia kłopoty na
Ukrainie, podbijając stawkę. Musi być
zatem powstrzymany. Amerykanie, cier-
piący na nadmiar imperialnych zobowią-
zań, chcieliby rozwiązać ten problem „jed-
ną ręką”, bez zmiany własnych strategii,
przede wszystkim bez odwołania reorien-
tacji na Pacyfik. Nie pozostaje im nic in-
nego, jak posłużyć się sojusznikami w re-
gionie, którzy powstrzymają Rosję i usta-
bilizują system międzynarodowy w sposób
zabezpieczający interesy USA. Sami się
specjalnie nie angażując, będą wówczas
Amerykanie prowadzili wojnę o swoje in-
teresy w Europie Wschodniej per procura,
pozostawiając sobie zarazem pole ma-
newru do ewentualnych ustępstw wobec
Rosji. Do tego właśnie służyć ma projekt
Międzymorza w wydaniu amerykańskim.

Tymczasem Intermarium po polsku
oznaczałoby samodzielną strategicznie
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koalicję państw Europy Środkowo-
Wschodniej. Wynika ona z obiektywnych
geopolitycznych uwarunkowań. A te pod-
powiadają, jak prowadzić politykę, aby
przynosiła korzyści państwu polskiemu
i jego obywatelom. I nie chodzi o chciej-
stwo teoretyczne, lecz jedynie o wpływanie
na wydarzenia, tak jak się wpływa na bieg
wody, która i tak płynie zgodnie z natu-
ralnym ukształtowaniem terenu. Poma-
gając jedynie tu i tam w jej biegu i od
czasu do czasu dbając w stosownym mo-
mencie o pokonanie przeszkody, która
tamuje bieg rzeki. Kluczowe jest, by do-
konywać tego w odpowiednim czasie i przy
pomocy odpowiednich środków politycz-
no-finansowych. Z czasem rzeka staje się
potężniejsza i można myśleć o modelo-
waniu jej biegu na nowych odcinkach
i dopływach.

Po pierwsze, Ukraina

Kluczem do realizacji projektu Między-
morza nie są kraje wyszehradzkie czy bał-
tyckie. Są one z tego punktu widzenia
ważne, ale drugorzędne. Kluczem jest
Ukraina. Uważny ogląd mapy Europy  po-
kazuje to niezbicie.

Ukraina jest potrzebna do tego, aby
regionalne szlaki handlowo-transportowe
mogły ominąć ciągnące się wężowato
przez środkową Europę Karpaty, których
pokonywanie znacznie zwiększa koszty.
Dziś brak infrastruktury oraz różnice gos-
podarcze i polityczne blokują rozwój na-
turalnej, najefektywniejszej ekonomicznie
osi transportowej północ–południe, z kra-
jów skandynawskich – i szerzej: Europy
Północnej – przez Polskę i Ukrainę, a dalej
przez Morze Czarne i cieśniny tureckie
dalej w świat.

Ominięcie Karpat i wykorzystanie
wielokrotnie tańszych niż szlaki lądowe

bałtyckich i czarnomorskich dróg morskich
przyniosłoby ogromne korzyści Warszawie
i Kijowowi. Dotyczy to zresztą także trans-
portu energii. Dodatkowo wzmocniłoby
równie naturalną oś transportowo-hand-
lową wschód–zachód poprzez sam wolu-
men obrotu kumulującego się na naszym
terytorium na obu osiach kierunkowych.
Wreszcie zamiast narzekać na przekleń-
stwo położenia między Niemcami a Rosją,
korzystalibyśmy na wielką skalę z naszej
lokalizacji.

Geografia, drzemiący potencjał na-
szego ukraińskiego sąsiada, oraz sytuacja,
w której się on obecnie znajduje, dyktują,
aby zacząć poprzez roztropnie zaprojek-
towaną i prowadzoną współpracę z Ukrai-
ną. Mającą na celu nie uczestniczenie
w wojnie, lecz uzyskanie profitów prze-
mysłowych, surowcowych i finansowych
na Ukrainie w zamian za udzielane Kijo-
wowi wsparcie i koncesje. Takie wsparcie
przynosi duży zwrot kapitału przy małym
wkładzie własnym. A za tym, jeśli zaistnieje
polski ośrodek decyzyjny umiejący tym
procesem zarządzać,  przyjdą zasadnicze
korzyści strategiczne.

Sam początek będzie zdecydowanie
najtrudniejszy, gdyż interesy na Ukrainie
już teraz mają państwa potężniejsze od
nas. A zatem nasza podmiotowa polityka
zwłaszcza na początku będzie kontesto-
wana i należy się spodziewać przeciw-
działania nawet naszych najbliższych so-
juszników.

Nie miejsce tu na rozważanie reform
wewnętrznych, które musiałyby się do-
konać, aby projekt Międzymorza mógł
zacząć być realizowany. Nie miejsce tu
również na projektowanie krótkofalowej
polityki zagranicznej Polski. Chodzi mi
o pokazanie punktu docelowego, długo-
falowej wizji, której należy podporząd-
kować nasze wysiłki.
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Przywrócić stan naturalny

Zakładając pokonanie początkowych prze-
szkód, można oczekiwać, że rosnąca za-
leżność polsko-ukraińska może z czasem
doprowadzić elity znad Dniepru do prze-
konania o nieodzowności pogłębionej
współpracy, a nawet unii gospodarczej
z Polską. Zwłaszcza przy braku wyciąg-
niętej ręki z UE, dalszego słabnięcia pro-
jektu europejskiego i ewentualnej siły
polskiego kapitału współfinansującego
ukraińskie reformy i kluczowe inwestycje.

W wymiarze gospodarczym powyższe
uwagi dotyczą ułatwionej wymiany hand-
lowej, współpracy energetycznej, surow-
cowej i transportowej. A także współdzia-
łania z ukraińskim przemysłem zbroje-
niowym, który w niektórych segmentach
jest bardziej zaawansowany niż Polski
oraz ma poważne zaplecze badawcze.
Warto też pamiętać, że Ukraina wydaje
się mieć potencjał do rozwijania techno-
logii nuklearnej (dysponuje elektrowniami
atomowymi), w tym wojskowej, co ma
niebagatelne znaczenie.

Po ukonstytuowaniu się ścisłego
związku polsko-ukraińskiego stałby się
on z czasem nieodzownym elementem
sieci transportowej z północnej Europy
w kierunku południowym (i odwrotnie).
Geografia nam tu sprzyja, bowiem w spo-

sób naturalny powoduje, że łącząc Bałtyk
z Morzem Czarnym i omijając przy tym
łańcuchy Karpat, to Polska i Ukraina –
a nie Niemcy, jak dziś – stają się hubem
transportowym Europy. Zachodziłyby tu
procesy samoczynne, bo przy odpowied-
nich regulacjach i osłonie politycznej (za-
pewniającej zwłaszcza w stosunku do Nie-
miec biznesowe „równe boisko”) inwes-
towany w Polsce kapitał osiągałby naj-
lepsze zwroty z inwestycji.

Geografia naszego zachodniego są-
siada jest pod tym względem zdecydo-
wanie mniej korzystna niż nasza. Ale
wciąż umożliwia istnienie huba – przy
wzmożonym wsparciu politycznym. Przy-
wrócenie Europie Środkowo-Wschodniej
jej naturalnej roli wymaga więc skutecznej
rywalizacji z Republiką Federalną.

Implozja Rosji?

Nie sposób pominąć przy tym również
pytania o naturę Rosji i o jej najbliższą
przyszłość. To kraj nieustannie podlegający
wewnętrznemu napięciu w zaklętym trój-
kącie: fatalna geografia ograniczająca roz-
wój gospodarczy i kumulację kapitału,
kosztowna konieczność administrowania
ogromnym obszarem oraz imperatyw po-
wstrzymywania nieuchronnych tendencji
secesjonistycznych obrzeży imperium. Te
ostatnie grawitują bowiem naturalnie
w kierunku atrakcyjniejszych centrów cy-
wilizacyjnych. 

W związku z tym państwo rosyjskie
cyklicznie, po okresie reform i ekspansji,
popada w kryzys zazwyczaj kończący się
upadkiem władzy centralnej i implozją.
Obecna próba reform i ekspansji dokonuje
się w okresie wielkiej słabości wewnętrznej.
Oprócz słabości gospodarczej i zapóźnienia
technologicznego, granice państwa są
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przesunięte najdalej na wschód od śred-
niowiecza. A populacja, tak kiedyś liczna
w porównaniu do rywali, już nikogo nie
rzuca na kolana swym ogromem. Zachodzą
także niesprzyjające zjawiska długofalowe:
negatywny trend demograficzny, relatywna
utrata znaczenia zasobów surowcowych
oraz dynamiczny wzrost Chin będących
naturalnym konkurentem Rosji na Dale-
kim Wschodzie i w Azji Centralnej.

Wewnętrzna implozja Rosji jest realna
za naszego życia. I – powiedzmy to otwar-
cie – jest scenariuszem bardzo korzystnym
dla Polski. Ten sam obszar, rynek we-
wnętrzny, surowce naturalne, ale bez
twardej kontroli politycznej ze strony
Kremla stwarzałyby bajeczne możliwości
pomnażania polskiego kapitału na bez-
kresnym Wschodzie. 

Pomost bałtycko-czarnomorski

Wróćmy jednak do scenariusza ścisłego
związku polsko-ukraińskiego. Przecho-
dząca przez nasze kraje oś północ–połu-
dnie  otworzyłaby  kierunki kaukaski i tu-
recki, a co za tym idzie nasze oddziaływanie
geopolityczne na tych kierunkach, w tym
w zakresie surowcowym i energetycznym.
Z czasem w pewnym stopniu dałoby to
także otwarcie kierunku chińskiego. Pań-
stwo Środka ma swoje interesy biznesowe
i (w mniejszym stopniu) strategiczne na
Ukrainie. Przede wszystkim zaś Chiny
przygotowują podłoże polityczne i inwes-
tują ogromne kwoty w nowy „szlak jed-
wabny” prowadzący znad Żółtej Rzeki
przez Azję Centralną i Turcję do Europy.
Z pominięciem szlaków morskich w Rim-
landzie azjatyckim kontrolowanych na
razie przez flotę amerykańską. W ostatnich
miesiącach 2014 r. prezydent Chin Xi
bezustannie odnosił się do powstania lą-

dowego „szlaku jedwabnego” wraz z nie-
zbędnymi do tego inwestycjami w infra-
strukturę oraz porozumieniami między-
narodowymi. 

Polska, sama mając duży rynek we-
wnętrzny i spinając europejski ruch hand-
lowy ze wschodu na zachód i z północy
na południe w kierunku Morza Czarnego
i dalej: Kaukazu, Azji, Afryki, Kanału Su-
eskiego oraz nowego „szlaku jedwabnego”,
zaczęłaby mieć ogromne oddziaływanie
na cały tzw. pomost bałtycko-czarnomor-
ski. Czyli na pas państw we wspomnianym
powyżej uskoku geopolitycznym pomiędzy
heartlandem a rimlandem, co stwarzałoby
realne szanse na realizację koncepcji Mię-
dzymorza po polsku. 

Jeśliby Turcja i Chiny odczuły at-
rakcyjność i znaczenie Polski, to weszli-
byśmy do geopolitycznej gry o przyszłość
Europy Środkowo-Wschodniej na prawach
podmiotu, a nie narzędzia USA. W przy-
padku nowej smuty w Rosji dodatkowo
stawiałoby to Polskę w roli pierwszego
kandydata do prymatu w Europie Wschod-
niej i stwarzałoby niewyobrażalne szanse
rozwoju. Pojawiłoby się naturalnie przy-
ciąganie wszystkich państw położonych
pomiędzy Niemcami a Rosją w polską
orbitę wpływów. W dalszej fazie ten proces
mógłby uruchomić stopniowe przyciąganie
do Polski państw skandynawskich zachę-
conych rolą gospodarczą Polski jako zwor-
nika osi północ–południe i wschód–za-
chód. Całość pasa bałtycko-czarnomor-
skiego znalazłaby się w okowach polskich
interesów i kotwiczyłaby europejski koniec
szlaku jedwabnego przyciągającego handel
z dynamicznej Azji. Zdolność Sił Zbrojnych
RP do projekcji siły w całym regionie
wzmacniałaby dodatkowo nasze interesy.
A państwa regionu kojarzące dotychcza-
sowe wpływy rosyjskie z nieprzezwycię-
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żalną słabością gospodarczą orientowałyby
się na Polskę, tak jak my orientowaliśmy
się na przełomie XX i XXI w. na prosperity
kojarzone z Unią Europejską.

Nierealne? Na dziś z pewnością. Po-
wtórzmy jednak, że przy obecnej dynamice
sytuacji międzynarodowej wszystko jest
w najbliższych latach możliwe. Fortes for-
tuna iuvat.

8

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 3(54)/2014, 3 grudnia–6 stycznia 2015 www.nowakonfederacja.pl



9

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 3(54)/2014, 3 grudnia–6 stycznia 2015 www.nowakonfederacja.pl

W obliczu gwałtownych przewartościowań
geopolitycznych musimy wymyślić polską
politykę zagraniczną na nowo. Konflikt
ukraińsko-rosyjski, jak również rosnąca
pozycja Niemiec w ramach Unii Euro-
pejskiej sprawiają, że realizowana w latach
2008–2012 przez Radosława Sikorskiego
polityka „neopiastowska” jest bankrutem.
Zachowanie Berlina zarówno w ramach
UE (polityka energetyczna, nowa per-
spektywa finansowa na lata 2014–2020),
jak i wobec Kremla podczas konfliktu
ukraińskiego pozostaje w zupełnej kontrze
do polskiego interesu narodowego, co
zresztą dla wnikliwych obserwatorów sce-
ny geopolitycznej nie jest zaskoczeniem.
W rezultacie nie ma dziś innego, realnego
wyjścia, jak powrót do tzw. idei neoja-
giellońskiej.

Cztery twarze neojagiellonizmu

W historii idea ta występowała w dwóch
głównych postaciach. Kojarzonej z Pił-
sudskim i Giedroyciem koncepcji ULB
(Ukraina, Litwa, Białoruś) oraz związanej

m.in. z Sikorskim i emigracją londyńską
koncepcji ABC (Adriatyk–Bałtyk–Morze
Czarne, „Międzymorze”). W praktyce jed-
nak tych modeli polityki jagiellońskiej
były cztery, bowiem zarówno ULB, jak
i ABC dysponowały dwiema odmianami:
negatywną i pozytywną. Negatywne wersje
zakładały po prostu współpracę pomiędzy
niepodległymi państwami, natomiast po-
zytywne – próbę tworzenia mniej lub bar-
dziej ścisłej federacji, nawet w ramach
innych struktur integracyjnych (np. Unii
Europejskiej). Szczegółową analizę roz-
winięcia idei neojagiellońskiej w konkretne
strategie polskiej polityki zagranicznej w
XX w., opracowywane zwłaszcza na emi-
gracji po 1945 r., można znaleźć w tekście
Pawła Rojka z XXXI teki kwartalnika
„Pressje”.

Kiedy zadaję sobie pytanie, który
z modeli idei neojagiellońskiej, zwłaszcza
w świetle wydarzeń na Wschodzie, jest
dziś najbardziej adekwatny, odpowiedzią
jest koncepcja ABC polegająca na ścisłej
współpracy pomiędzy państwami bałtyc-
kimi, Grupą Wyszehradzką, Rumunią

Marcin kędzierski

Prezes Klubu Jagiellońskiego,
redaktor naczelny portalu Visegrad Plus 

Jeśli nie chcemy się poddać na starcie i przyjąć pozycji petenta, musimy
uwierzyć, że wizja Unii Środkowoeuropejskiej jest osiągalna. Bo nie ma
dla niej dobrej alternatywy.

czas na Międzymorze
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i w mniejszym stopniu Bułgarią, a także
krajami Bałkanów Zachodnich (Chorwacja,
Serbia, Słowenia). W krótkim okresie po-
winna być ona negatywna (współpraca),
a w dalszej perspektywie pozytywna (qua-
si-federacyjna).

Ucieczka do przodu

Oczywiście istnieje milion powodów, które
sprawiają, że współpraca regionalna przez
wiele lat się nie układała, i nadal się nie
układa, czego dowodem są rozbieżności
w polityce względem konfliktu na Ukrainie,
choć nie tylko. We wzajemnych relacjach
musimy się borykać z uprzedzeniami his-
torycznymi, brakiem strategicznej wizji
polityki zagranicznej we wszystkich pań-
stwach, które weszły do UE w 2004
i 2007 r., oraz brakiem zarówno woli po-
litycznej, jak i instytucji, które mogłyby
umacniać współpracę, nawet jeśli nie bę-
dzie zainteresowania obecnych decyden-
tów. Szczególnie istotnym problemem
jest brak kontaktów pomiędzy elitami po-
litycznymi i społecznymi państw regionu,
co przekłada się wprost na brak świado-
mości znaczenia współpracy dla ich wspól-
nego dobra. Dziś przywódcy Polski, Czech,
Węgier czy Rumunii nie znają się i nie
mówią wspólnym językiem, a świadomość
wspólnoty losu jest znacznie mniejsza niż
przed 1989 r.

Nie można ukrywać też, że odpowie-
dzialności za ten stan rzeczy nie ponosimy
tylko my. W interesie mocarstw regio-
nalnych, Niemiec i Rosji, nie leży integracja
naszego regionu, gdyż historycznie Europa
Środkowa i Wschodnia jest obszarem ich
ekspansji, czy to militarnej, czy gospo-
darczej. Nie bez znaczenia jest też ich od-
działywanie cywilizacyjne czy kulturowe
– ani Berlin, ani Moskwa nie ukrywają
swoich aspiracji w tym zakresie, czego

najlepszym dowodem jest działalność nie-
mieckich fundacji politycznych w Europie
Środkowej w latach 90. XX w., jak również
obecna tzw. doktryna Putina.

Czy zatem zbudowanie silnego bloku
politycznego w Europie Środkowo-
Wschodniej to dziś jedynie utopia? Nie.
Co więcej, dla Polski w zmieniającym się
ładzie geopolitycznym to nawet nie kwestia
woli czy możliwości, ale historycznej ko-
nieczności. Trzeba oczywiście uczciwie
przyznać, że szanse powodzenia są bardzo
małe, lecz jednak istnieją. Nie mam złu-
dzeń, że uda się w krótkim okresie zlik-
widować przyczyny rozbieżności pomiędzy
poszczególnymi państwami regionu – to
zadanie na lata. Dlatego jedynym realnym
pomysłem na prawdziwą integrację jest
ucieczka do przodu, która już wielokrotnie
sprawdziła się w UE. Dziś nie potrzebu-
jemy seminariów o wspólnej tożsamości.
Dziś potrzebujemy działań instytucjonal-
nych. 

Dziesięć działań neojagiellońskich

Na czym zatem konkretnie ta ucieczka
do przodu miałaby polegać? Wydaje się,
że jej treścią powinna być koncentracja
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na celach, które są istotne, a jednocześnie
możliwe do osiągnięcia. Dlatego w per-
spektywie krótkookresowej należy podjąć
program składający się z dziesięciu dzia-
łań.

Po pierwsze, należy stworzyć w mi-
nisterstwach spraw zagranicznych państw
regionu oddzielne departamenty odpo-
wiedzialne za współpracę regionalną. Co
de facto będzie instytucjonalnie wymuszało
współpracę nawet przy braku zaintereso-
wania ze strony polityków i dyplomatów.

Po drugie, w ramach przewodnictwa
Polski w Grupie Wyszehradzkiej (2016)
trzeba rozszerzyć formułę działania tej
organizacji o Rumunię. Jednocześnie
niezbędne będzie zwiększenie instytu-
cjonalizacji Grupy, która zapewni trwałą
współpracę nawet mimo zawirowań po-
litycznych.

Po trzecie, w ramach przewodnictwa
Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego
(2015), we współpracy z Litwą, Łotwą
i Estonią, jak również w porozumieniu
z partnerami środkowoeuropejskimi (Wy-
szehrad, Rumunia) należy wykreować
nową politykę bezpieczeństwa regional-
nego. Powinna ona zakładać włączenie
Niemiec, które dziś przeżywają chwilową
traumę w relacjach z Rosją, i choć wciąż
deklarują, że nie będzie trwałego systemu
bezpieczeństwa w Europie bez Rosji, to
jednak po raz pierwszy od wielu lat prze-
żywają zawieszenie w swojej polityce
wschodniej, czego jako region nie możemy
zmarnować. Trzeba to robić szybko, gdyż
ta niedyspozycja prawdopodobnie nie po-
trwa długo. Realnie mamy kilkanaście
miesięcy, bo w 2015 r. Niemcy planują
opublikowanie nowej białej księgi doty-
czącej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Po czwarte, powinniśmy przeprowa-
dzić instytucjonalizację formatu spotkań
regionalnych poświęconych zagadnieniom

bezpieczeństwa, które systematycznie są
organizowane przez przywódców państw
regionu.

Po piąte, niezbędne wydaje się uru-
chomienie wspólnej, regularnej dyplomacji
gospodarczej na wzór istniejących jedynie
czasowo tzw. Visegrad House. W praktyce
oznacza to konieczność stworzenia wspól-
nych tzw. RepOffice na całym świecie.

Po szóste, musimy zbudować w moż-
liwie najszybszym czasie infrastrukturę
drogową i kolejową łączącą kraje regionu,
Dziś to jedna z głównych barier rozwoju
(niektóre kraje są w praktyce odcięte od
siebie). W tym celu niezbędna jest bliska
współpraca na poziomie europejskim
w ramach programu „Trans-European
Transport Network” (TEN-T). Należy wy-
korzystać fakt, że unijnym komisarzem
jest Słowenka Violeta Bulc, która powinna
priorytetowo potraktować połączenia
transportowe w układzie ABC.

Po siódme, musimy także możliwie
szybko zbudować infrastrukturę energe-
tyczną, w tym interkonektorów gazowych
czy tzw. mostów energetycznych, m.in.
w ramach „Trans-European Energy Ne-
twork”. Należy wykorzystać to, że wice-
przewodniczącym Komisji Europejskiej
ds. Unii Energetycznej jest Słowak Maroš
Šefčovič (warto pamiętać, że bezpieczeń-
stwo energetyczne jest dziś dla Słowacji
kluczowym warunkiem rozwoju gospo-
darczego).

Po ósme, powinniśmy powołać Środ-
kowoeuropejski Instytut Technologiczny,
którego zadaniem byłoby animowanie,
integrowanie i finansowanie działań in-
stytucji badawczych ze wszystkich krajów
regionu zajmujących się przede wszystkim
badaniami w zakresie energetyki. W wersji
minimalistycznej priorytetem powinny
być dla nas inwestycje w technologie wy-
dobywania gazu z łupków lub czyste spa-

11

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 3(54)/2014, 3 grudnia–6 stycznia 2015 www.nowakonfederacja.pl



lanie węgla, natomiast prawdziwie opty-
malne byłoby uruchomienie środkowo-
europejskiego programu badawczego po-
święconego pozyskiwaniu energii z kon-
trolowanej syntezy termojądrowej. Kto
pierwszy opracuje taką technologię, za-
pewni sobie pełne bezpieczeństwo ener-
getyczne oraz globalną przewagę konku-
rencyjną.

Po dziewiąte, warto się zastanowić
nad powołaniem nowego Uniwersytetu
Środkowoeuropejskiego (w kontrze do
stworzonego w Budapeszcie przez Georga
Sorosa Central European University), któ-
ry kształciłby elity polityczne Europy Środ-
kowej i Wschodniej w duchu idei ABC.
W tym celu należy ukierunkować działania
Międzynarodowego Funduszu Wyszeh-
radzkiego, który już dziś może finansować
podobne przedsięwzięcia, choć na mniejszą
skalę.

I wreszcie, last but not least, powin-
niśmy wprowadzić do programów nau-
czania we wszystkich krajach regionu
kursy poświęcone historii, kulturze i toż-
samości Europy Środkowej. Bez działań

u podstaw nie będzie możliwe stworzenie
bazy społecznej, z której wyłonią się praw-
dziwe środkowoeuropejskie elity. Postulat
ten, podobnie jak poprzedni, odwołuje
się do europejskich doświadczeń z pro-
gramem Erasmus, który umożliwił wy-
kreowanie w Europie nowej elity, która
nie wyobraża sobie nawet życia poza UE.

Zaskoczyć Europę

W perspektywie długookresowej warto
się zastanowić także nad działaniami,
które z dzisiejszego punktu widzenia za-
krawają na political fiction. Przede wszyst-
kim powinniśmy poważnie rozważyć moż-
liwość utworzenia w ramach Unii Euro-
pejskiej nowego tworu instytucjonalnego,
czegoś na kształt „Unii Środkowoeuro-
pejskiej”, która mogłaby być jednym
z kreatorów polityki wspólnotowej, niemal
na równi z najważniejszymi graczami ta-
kimi jak Niemcy czy Francja (potencjał
gospodarczy i ludnościowy takiego nowego
tworu byłby porównywalny).

Ponadto musimy wziąć również pod
uwagę stworzenie przy pomocy rządów
państw środkowoeuropejskich globalnej
marki ponadnarodowej, która decydowa-
łaby o sile regionu. W dobie geoekonomii
realna podmiotowość geopolityczna jest
ściśle uzależniona od posiadania global-
nego lidera w wybranej branży. Nokia,
Samsung i wiele innych globalnych lide-
rów, którzy dziś decydują o pozycji kon-
kurencyjnej, choćby Finlandii czy Korei
Południowej, powstały tylko dzięki silnemu
wsparciu państw narodowych. Polska sa-
modzielnie nie ma zasobów, aby dziś ta-
kiego gracza wykreować, dlatego konieczna
będzie współpraca z pozostałymi pań-
stwami naszego regionu. Mając na uwadze
postulowanie badań nad pozyskiwaniem
energii z kontrolowanej syntezy termo-
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jądrowej, logiczne wydaje się stworzenie
globalnego lidera nowych technologii
energetycznych.

Podsumowując, postulowana ucieczka
do przodu musi wykorzystać element za-
skoczenia. Nikt w Europie nie spodziewa
się, że kraje naszego regionu, ciągnące
się w ogonie rankingów innowacyjności
i mające problem z pakietem energetycz-
no-klimatycznym, będą w stanie wspólnie
zapoczątkować rewolucję technologiczną
i zbudować wokół niej swoją podmioto-
wość.

Bez dobrej alternatywy

Mam świadomość, że powyższe postulaty
mogą wydawać się utopijne, zwłaszcza

mając na uwadze dzisiejsze spory co do
zakresu sankcji, które UE powinna nałożyć
na Rosję. Ale budowanie pozycji Polski
na Trójkącie Weimarskim czy wyłącznym
aliansie z USA to dopiero utopia. Olbrzy-
mia asymetria potencjałów sprawia bo-
wiem, że Polska może być w tych układach
sojuszniczych tylko wasalem.

Jeśli nie chcemy się poddać na starcie
i nie chcemy przyjąć pozycji petenta, mu-
simy uwierzyć, że wizja Unii Środkowo-
europejskiej jest osiągalna. Bo nie ma dla
niej realnej, dobrej alternatywy. Z jednym
niezwykle ważnym zastrzeżeniem. Nie
możemy się pokazywać w roli regionalnego
hegemona, ale partnera, primus inter pa-
res. Inaczej stracimy naszych regionalnych
przyjaciół już na samym starcie.

13

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 3(54)/2014, 3 grudnia–6 stycznia 2015 www.nowakonfederacja.pl



14

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 3(54)/2014, 3 grudnia–6 stycznia 2015 www.nowakonfederacja.pl

Wzrost agresywności Rosji wzbudza
coraz większy niepokój w Polsce i w in-
nych krajach regionu. Czy polityka
piastowska zbankrutowała? Powinniś-
my wrócić do jagiellońskiej?

Polityka neopiastowska celująca w oparcie
się na Niemczech i odwrócenie od krajów
Europy Środkowo-Wschodniej od począt-
ku była wątpliwym pomysłem i raczej
formą promocji karier personalnych niż
rezultatem przemyślanych koncepcji. Bo
Polska od zawsze leży w tym regionie
i w nim ma najżywotniejsze interesy i naj-
większą rolę do odegrania. Niezależnie
od tego, z którym z mocarstw w danym
momencie ściślej współpracuje.

Natomiast po rosyjskiej napaści na
Ukrainę ta neopiastowska polityka straciła
już ostatnie resztki racji bytu. To kwestie
wzrostu zagrożenia ze strony Kremla, ale
też niemrawej reakcji Zachodu, która jest
dużo poniżej naszych oczekiwań. W tej

sytuacji tym bardziej musimy stawiać na
współpracę z krajami regionu podobnie
oceniającymi ostatnie wydarzenia.

Problem w tym, że większość krajów
regionu wcale do takiej współpracy się
nie pali. Ich elity polityczne są na ogół
przekonane, że samodzielnie łatwiej wy-
grają swoje interesy – kosztem pozosta-
łych państw regionu – w kontaktach
z Zachodem i Rosją. I to mimo że przecież
niemało jest w przeszłości dowodów na
to, że takie myślenie jest fałszywe i nie-
bezpieczne.

Czy jednak neojagiellonizm nie jest
mrzonką? Państwo Jagiellonów było
mocarstwem, dziś jesteśmy politycznie
słabi i niezbyt bogaci.

Nie chodzi oczywiście o prosty powrót
do tego, co było w przeszłości. Chodzi
o podobny mechanizm budowania siły
Polski poprzez regionalne sojusze. I to

radosłaW zenderoWski

Profesor politologii, wykładowca UKSW

Potęga Polski powinna być celem długofalowym, obliczonym na dziesiątki
lat do przodu. Dziś jest czas na uruchomienie w naszym regionie proce-
sów, które za jakiś czas mają szanse przełożyć się na duży efekt polityczny.

kropla drąży skałę

z prof. radosławem zenderowskim
rozmawia Bartłomiej radziejewski



nie jest mrzonka. Przeciwnie, w obecnej
sytuacji to wręcz konieczność.

Mrzonką nazywają to niedorosłe do
tej idei politycznej elity. To w nich leży
główny problem, a nie w rzekomej uto-
pijności przedsięwzięcia. Inna rzecz, że
po drugiej stronie widzimy nierzadko my-
lenie polityki neojagiellońskiej z trakto-
waniem mniejszych narodów Europy
Środkowo-Wschodniej z wyższością, z po-
zycji neokolonialnej.

Oskarża pan nasze elity o infantylizm.
Mocne słowa.

Te elity nie są w stanie przyswoić sobie
trzech prostych przesłanek. Po pierwsze,
Polska ma długą tradycję mocarstwowości
regionalnej, jednak nie budowanej na
podboju i eskterminacji, ale na sile nor-
matywnej i wspólnocie wartości.

To jednak czasy dawno minione. Polska
przedrozbiorowa ma się do dzisiejszej
niemal jak starożytna Grecja do tej
współczesnej. Ciągłość została zerwa-
na, zwłaszcza po tym, co nad Wisłą
zrobili naziści i sowieci.

Ciągłość została zerwana przede wszystkim
na poziomie elit wytępionych lub podpo-
rządkowanych przez zewnętrznych hege-
monów. Natomiast nasze wyzwania geo-
polityczne się zasadniczo nie zmieniły.
Nadal jesteśmy między Wschodem a Za-
chodem, między Rosją a Niemcami. I żeby
nie zostać zgnieceni, musimy zbudować
silny ośrodek środkowoeuropejski. Sami
jesteśmy na to za słabi, potrzebujemy do
tego innych krajów regionu. Również le-
żących między Niemcami a Rosją i też
mających z tego powodu wiele problemów.
Powinniśmy wyciągnąć lekcje z zatargów
z Czechosłowacją z okresu międzywojen-

nego, w których efekcie nie potrafiliśmy
zbudować pragmatycznego bloku poli-
tycznego, który pozwoliłby zahamować
imperialne roszczenia Niemiec. W rezul-
tacie Rzesza najpierw wchłonęła Czechy
i Morawy, a następnie Polskę. Polskie
i czeskie elity zrozumiały swój błąd i pró-
bowały go naprawić, inicjując w czasie
wojny zawiązanie konfederacji polsko-
czechosłowackiej, ale wówczas Stalin wy-
raźnie i skutecznie się temu przeciwstawił. 

Natomiast nasza tradycja mocar-
stwowa jest czymś, z czego można selek-
tywnie czerpać w polityce historycznej
i w kształtowaniu świadomości narodowej.
Tak „używają” historii wszystkie szanujące
się państwa; Amerykanie, Niemcy, Fran-
cuzi.

A pozostałe dwie przesłanki budowania
polskiej siły, których – jak pan mówi –
nasze elity nie są w stanie sobie przy-
swoić?

To nasze terytorium i demografia. W skali
świata jesteśmy średniakami, ale w skali
regionu – obok Ukrainy – wyraźnie naj-
większym krajem. Wszyscy pozostali są
po prostu za mali, żeby być liderem Europy
Środkowo-Wschodniej. Polska to natu-
ralny przywódca.
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Naturalny, ale niespełniony. Dziś w na-
szym regionie znacznie więcej ma do
powiedzenia Berlin niż Warszawa.

To prawda. Niemcy podbiły po ’89 r. nasz
region gospodarczo, a w ślad za tym także
politycznie. Trudno mieć do nich o to pre-
tensje. Dbają po prostu o swoje interesy.

I tu wracamy do problemu naszych
elit politycznych, które biernie się temu
podbojowi przyglądały. Godząc się na sta-
tus peryferyjnych podwykonawców. Oczy-
wiście sprzyjała im w tym i sprzyja kolo-
nialna mentalność wielu Polaków. Zbyt
dużą wagę przywiązujemy do aprobaty
ze strony elit krajów zachodnich, nie ba-
cząc na to, że komplementy płyną wtedy,
gdy działamy zgodnie z interesem kom-
plementujących. Niekoniecznie z włas-
nym.

Jednak w polityce nic nie jest nie-
zmienne. Powinniśmy walczyć o podmio-
towość Polski i Europy Środkowo-Wschod-
niej i ją stopniowo budować, unikając
czegoś, co w polityce zagranicznej jest
największym błędem – ostentacji i awan-
turnictwa.

To jednak i tak oznacza uderzenie w po-
tężne interesy, zwłaszcza niemieckie.

Tak, ale taka jest polityka międzynaro-
dowa. Za dużo jest w Polsce romantyzmu
politycznego, myślenia w takich katego-
riach, że skoro my komuś pomogliśmy,
to on też nam powinien pomóc. To taki
pseudoidealizm, który nie ma nic wspól-
nego z rozsądną i realistyczną polityką
zagraniczną.

Koncertowym przykładem takiego
myślenia było ostatnie polskie zaangażo-
wanie na Ukrainie. Obserwując wielu na-
szych polityków i publicystów, miałem
wrażenie, że są większymi patriotami

ukraińskimi niż sami Ukraińcy. Efekt?
Zostaliśmy odsunięci od rozmów o sytuacji
nad Dnieprem, oberwaliśmy rosyjskim
embargiem i dodatkowo zyskaliśmy wi-
zerunek wichrzycieli, który przeszkadza
w negocjacjach pokojowych. A Ukraińcy
ani myślą się nam odwdzięczać za nasze
bezwarunkowe poparcie dla nich. Bo niby
dlaczego mieliby to robić?

Tak więc bilans tego zaangażowania
jest jednoznacznie negatywny. Poważne
państwa tak nie postępują.

Idealiści też wysuwają niekiedy prag-
matyczne argumenty. Wspieranie Ukrai-
ny jest samo w sobie naszym żywot-
nym interesem – mówią. Jak padnie
Kijów, Warszawa najpewniej będzie
następna na celowniku.

Nie wiadomo. Zresztą nic dziś nie wskazuje
na to, żeby Rosja miała podbić całą Ukrai-
nę. Z perspektywy czasu ta agresja wygląda
coraz bardziej na próbę ratowania przez
Kreml resztek wpływów nad Dnieprem
po tym, jak ten strategicznie kluczowy
dla niej kraj zaczął jej się wymykać z rąk
po Majdanie.

Dziś toczy się tam skomplikowana
gra o nowe status quo, w której już nie
uczestniczymy. Wiele może się jeszcze
zdarzyć, ale podbój całej Ukrainy przez
Rosję wydaje się bardzo mało prawdopo-
dobny.

Wszyscy: Rosjanie, Amerykanie, Nie-
mcy – grają tam o swoje interesy. A myśmy
bezwarunkowo poparli Ukraińców, notując
w konsekwencji same straty. Takie są
skutki romantycznej polityki. Czego wie-
lokrotnie już w historii doświadczaliśmy,
nieraz w tragicznej skali. I, jak widać, ni-
czego nas to nie nauczyło.

Najwyższa pora zdobyć się na realizm,
bo stosunki międzynarodowe to nie wy-
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miana braterskich przysług, tylko brutalna
rywalizacja interesów.

W ramach której – by wrócić do głów-
nego wątku – nasz region zdominowały
Niemcy. Co konkretnie możemy z tym
zrobić?

Stawiać im opór. Budować prawdziwie
polską gospodarkę, przejmować gdzie się
da banki i gazety z rąk obcokrajowców,
wzmacniać przemysł i sprzyjać rodzimemu
handlowi. Viktor Orbán pokazał na Węg-
rzech, że można to robić nawet z pozycji
niewielkiego kraju. Choć po drodze po-
pełnia on wiele błędów. Swoją drogą jego
przykład pokazuje też, jak zaciekły opór
taka polityka wywołuje.

W naszym przypadku ten opór byłby
wielokrotnie większy. Nie tylko dlatego,
że jesteśmy ponad trzy i pół razy wię-
ksi. Węgry można odpuścić, zmiany
w Polsce mogłyby pociągnąć całą resz-
tę regionu.

Nie twierdzę, że to łatwe. To wielkie przed-
sięwzięcie, którego, jak już mówiłem, sami
nie udźwigniemy. Dlatego właśnie po-
winniśmy prowadzić aktywną politykę
w regionie. 

Próba prowadzenia takiej polityki,
którą w latach 2005–2007 podjęli bracia
Kaczyńscy, była na pewno wadliwa. Ale
też pouczająca. Mocna retorycznie, słaba
realnie, pokazała, że jest tu pewne pole
do popisu, lecz również – że każda ini-
cjatywa napotyka silny opór takich graczy
jak Niemcy i Rosja, niewykluczone, iż
także… innych państw regionu.

Jaki z tego wniosek? Powinniśmy
mniej mówić, a więcej robić. Mniej pro-
wokować, więcej tworzyć, chociażby przyj-
mując w końcu rozwiązania legislacyjne

regulujące wydobywanie gazu łupkowego.
Dzisiejsze pole manewru nie jest tu ogrom-
ne, ale jakieś jednak jest. Możemy zbu-
dować dobre relacje z 20-milionową, bar-
dzo nam przychylną oraz mającą podobne
spojrzenie na Rosję i sojusz z USA – Ru-
munią. Z krajami bałtyckimi, z Węgrami.

Szukać tam partnerów biznesowych i po-
litycznych. Dla wszystkich z nas ważna
jest promocja nowych połączeń infras-
trukturalnych zarówno komunikacyjnych,
jak i energetycznych. Wspólnym interesem
jest dobre wykorzystanie budżetu spój-
ności, próba nadrabiania zaległości in-
nowacyjnych; to tylko kilka tematów, wo-
kół możemy budować szersze koalicje.

Tylko że Węgry wpadają ostatnio w ra-
miona Władimira Putina. Poza tym są
skonfliktowane z Rumunią i Słowacją.

Do romansowania z Kremlem pchnęła
Orbána Unia Europejska, poddając go
bezprzykładnej nagonce. Ale nie przece-
niałbym tego. Być może to zresztą tylko
taktyczna zagrywka, mająca pokazać Za-
chodowi: skoro mnie nie chcecie, to mam
też inne opcje. Choć to niebezpieczna gra,
gdyż Rosja potrafi kusić i uzależniać.

Ale nawet jeśli tak nie jest, to nie
musi być przeszkoda. Dobra relacja z Wę-
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grami mającymi z kolei dobrą relację
z Rosją może poszerzyć nasze pole dy-
plomatycznego manewru.

Swary Węgrów z Rumunami to rze-
czywiście pewien kłopot. Ale nie jest on
nie do rozwiązania. Orbán musiałby prze-
stać rozgrywać „zagranicznych” Węgrów
w swojej polityce wewnętrznej i w relacjach
z sąsiadami. Polska mogłaby być tu me-
diatorem tak jak w okresie międzywo-
jennym. Natomiast do Słowacji nie przy-
wiązywałbym większej wagi. To mały kraj
bez szerszego oddziaływania, który bardzo
mocno postawił ostatnio na Berlin i Bru-
kselę. Jest naiwnie prorosyjski i „odwiecz-
nie” pansłowiański. Być może z czasem
zmieni orientację, jeśli ukonstytuuje się
silny blok środkowoeuropejski.

Ale na czym go budować? Kraje re-
gionu są kapitałowo zdominowane
przez Zachód, zwłaszcza Niemcy. Mają
słabe państwa, marne elity, nieliczne
armie.

Wszystko to jest do stopniowego zbudo-
wania. Tylko trzeba myśleć długofalowo,
a nie w perspektywie kadencji wyborczej.
Powinniśmy się tu uczyć od Chińczyków,
którzy planują swoją politykę na dziesiątki,
a nawet setki lat do przodu.

Europa Środkowo-Wschodnia jest bar-
dzo skomplikowana. Mieszka tu wiele
niedużych narodów o często sprzecz-
nych interesach i nastawieniach. Czy
gdyby jakiś polski premier wraz szefem
MSZ zechcieli prowadzić aktywną po-
litykę w regionie, to znaleźliby eks-
pertów, aby dostarczyli im na biurko
kompetentne analizy sytuacji w po-
szczególnych krajach, stosunków mię-
dzy nimi, wariantów działania? Nie
mamy przecież nawet żadnego think

tanku wyspecjalizowanego w sprawach
regionu.

Ekspertów nie brakuje, choćby w znako-
mitym Ośrodku Studiów Wschodnich za-
łożonym przez śp. Marka Karpa, świetnego
historyka i sowietologa. Problem leży
gdzie indziej. Otóż MSZ nieraz zamawiało
analizy u znanych mi znawców regionu.
Tyle że one lądowały następnie w koszu.
Wieloletni szef dyplomacji Radosław Si-
korski niejednokrotnie dawał do zrozu-
mienia, że opinie ekspertów go specjalnie
nie interesują, bo on sam wie lepiej. Przy
takim podejściu trudno o synergię między
światem akademicko-eksperckim a poli-
tycznym.

Zatem marnie to wszystko wygląda.
Jesteśmy biedni i niezorganizowani.
Jak z połączenia z podobnie słabymi,
tyle że znacznie mniejszymi Węgrami,
Rumunami czy Bałtami, miałaby się
zrodzić regionalna potęga?

Nie jesteśmy biedni – na świecie jest 200
państw, my jesteśmy w grupie 30 najbo-
gatszych, a myślimy o sobie jak o Somalii.
Potencjał wojskowy Polski i Rumunii też
jest całkiem duży. Trzeba w końcu wyzbyć
się myślenia, że jesteśmy biedni i do ni-
czego! Po prostu musimy popracować
nad naszymi elitami.

Konieczna jest współpraca, która
stworzy w Europie Środkowo-Wschodniej
(ale nie w opozycji do starej UE) realny,
spójny system komunikacyjny, którego
teraz brakuje, oraz infrastrukturę bez-
pieczeństwa energetycznego (mosty ener-
getyczne, interkonektory). Można też po-
myśleć nad wspólnymi, o ile nie będzie
to możliwe na poziomie całej Unii, zaku-
pami gazu przez kilka państw regionu.
Należy również pomyśleć nad komple-
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mentarnymi względem NATO mechaniz-
mami regionalnej współpracy wojskowej
i przemysłów zbrojeniowych. Myśliwca
byśmy wspólnie nie zbudowali, ale np.
kołowy transporter opancerzony tak, za-
miast kupować go w Finlandii (biorąc
pod uwagę potencjał choćby Bumaru,
Škody i Tatry, Romarmu). Ale przede
wszystkim konieczne jest działanie dy-
plomacji publicznej, która uświadomi nie
tylko przywódcom, lecz i społeczeństwom,

że mamy realną wspólnotę interesów
i jeśli nie będziemy współpracować, to
nas po kolei zjedzą.

Ta potęga powinna być celem dłu-
gofalowym, obliczonym na dziesiątki lat.
Dziś jest czas na uruchomienie procesów,
które za jakiś czas mają szanse przełożyć
się na duży efekt polityczny. Mówię o kon-
taktach dyplomatycznych, regionalnych
projektach gospodarczych, wymianie my-
śli, analizach. Kropla drąży skałę.
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Rozważania o „koncepcji jagiellońskiej”
przywodzą na myśl bardzo popularny
wiersz Słowackiego: „Szli krzycząc: Polska!
Polska!”. Jak wiadomo z poezji, „Bóg
z Mojżeszowego pokazał się krzaka/Spoj-
rzał na te krzyczące i zapytał: »Jaka?«”.
Dokładnie tak samo jak z Polską u Sło-
wackiego jest też z ideą neojagiellońską.
Jej zwolennicy nie potrafią bowiem od
lat skonstruować pragmatycznej i realis-
tycznej strategii dla Polski w regionie.

Sama idea, owszem, brzmi pięknie.
Tyle że nie żyjemy już jednak w XIV w.
i nie mamy andegaweńskich księżniczek
na wydaniu. Mało tego, nasze plany bu-
dowania regionalnego bloku na razie speł-
zają na niczym i pomija się nas w kluczo-
wych negocjacjach, jak choćby tych doty-
czących konfliktu ukraińskiego. Bardzo
wątpliwe jest też to, że ma tu szczególnie
duże znaczenie, czy politykę zagraniczną
uprawia akurat PO, czy PiS. Problem tkwi
bowiem nie w założeniach, ale raczej
w tym, że gospodarczo nie dorastamy do
naszych geopolitycznych ambicji.

Partnerów brak

Polska w regionie właściwie nie ma już
dziś dobrych partnerów. Czesi np. z ame-
rykańskiego kluczenia w sprawie tarczy
wyciągnęli jeszcze dalej idące wnioski niż
my i są obecnie jednym z najbardziej
amerykano- i natofobicznych państw w re-
gionie. Czeski premier Bohuslav Sobotka
nie pozostawia żadnych wątpliwości, że
jego kraj dziś już nie chce dodatkowych
wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego
w Europie i jest, co najmniej, nieprzy-
chylny sankcjom wobec Rosji. Natomiast
zdaniem gen. Petro Pavla – pochodzącego
z Czech szefa Komitetu Wojskowego
NATO – Państwo Islamskie jest obecnie
większym zagrożeniem dla sojuszu niż
działania Rosji. Taka wypowiedź to zaś
już demonstracyjne wręcz odwracanie się
plecami do Polski.

Dokładnie w tym samym kierunku
poszły również Węgry i Słowacja. I dopiero
twarda postawa Niemiec zmusiła je ostat-
nio do poparcia sankcji i zdystansowania

Michał kUź

Redaktor „Nowej Konfederacji”

Podczas gdy my wciąż mówimy o projekcie neojagiellońskim, którego nie
ma, Berlin twardo milczy o niemieckiej Europie, która na naszych oczach
powstaje.

zamilknąć nie znaczy zapomnieć



się do polityki Putina. Trudno jednak
ocenić już, na ile to zmiana trwała i szczera.
3 listopada parlament Węgier przyjął
wszak ustawę umożliwiającą budowę wę-
gierskiego odcinka rosyjskiego gazociągu
South Stream. Rosja nadal ma także bu-
dować nowe bloki elektrowni atomowej
Paks. W tej sytuacji podpisana z premie-
rem Azerbejdżanu umowa o partnerstwie
strategicznym (umożliwia dywersyfikację
dostaw gazu w niesprecyzowanej przy-
szłości) oraz nieco ostrzejsza retoryka
wobec Kremla wydają się tylko pustymi
gestami wykonanymi w stronę węgierskich
rusosceptyków.

Berlin ze swej strony, kiedy chce, to
potrafi oczywiście wymóc na naszych po-
łudniowych sąsiadach poparcie dla swojej
polityki. Dopiero w listopadzie po po-
twierdzeniu dość ostrej wobec Kremla
postawy Angeli Merkel i niemieckiej de-
cyzji o podtrzymaniu sankcji Czechy i Węg-
ry też odeszły od deklarowanej wcześniej
raczej prorosyjskiej postawy.

Na polską retorykę pozostawali oni
jednak z reguły głusi. Odpowiedzi na py-
tanie o przyczynę tego stanu rzeczy udzielił
zresztą sam Orbán. Przyznając swego cza-
su, że współpraca regionalna kuleje, bo
z Polską i Czechami Węgrów nie łączą

żadne silne więzi gospodarcze, z Niemcami
zaś –jak najbardziej.

Nieco inaczej ma się sprawa z Litwą.
Ta wraz z innymi Bałtami czuje się dziś
przez Kreml bezpośrednio zagrożona
i chętnie wtóruje naszym obawom. Na
tym się jednak współpraca zaczyna i koń-
czy zarazem. Jak podkreślała swego czasu
na łamach „NK” Maja Narbutt, stosunki
na linii Warszawa–Wilno pozostają fa-
talne. Litewscy politycy w Warszawie i na
forum UE mówią o współpracy, a tym-
czasem wewnętrzną litewską politykę bez
skrupułów budują na czarnym antypolo-
nizmie. Ani myślą przestrzegać podpisa-
nych z naszym krajem traktatów doty-
czących pisowni polskich nazwisk. Ostat-
nio parlament litewski wzmocnił wręcz
status języka litewskiego, nadając jego
prymatowi charakter zapisu konstytucyj-
nego. Litwini bezlitośnie zdusili też próbę
wejścia Orlenu na ich rynek poprzez zakup
rafinerii w Możejkach. W tym sabotażu
zresztą dzielnie sekundowali im Rosjanie.
Państwowe Koleje Litewskie podniosły
bowiem opłaty za dostawy surowca w tym
samym czasie, kiedy Moskwa zamknęła
prowadzący do rafinerii rurociąg. Potem
na jaw wyszło zaś przeszacowanie przez
stronę litewską ceny całego zakładu, który
z kolei zaczęły trapić dziwne pożary i awa-
rie.

Natomiast co do świadomości histo-
rycznej Litwinów, to jako oprawców przed-
stawia ona Piłsudskiego i Żeligowskiego
na równi ze Stalinem i Berią. Do Jagiel-
lonów litewska historiografia ma zaś sto-
sunek z naszego punktu widzenia co naj-
mniej sceptyczny. Należy więc założyć,
że samo mówienie o polityce zagranicznej
przy użyciu tej właśnie symboliki jest dla
naszych północnych sąsiadów dość draż-
niące.
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Nowe wektory

Listę neojagiellońskich planów zamyka
natomiast kwestia naszych stosunków
z Szwecją i Białorusią. Co do Sztokholmu,
to nasze z nim partnerstwo jest wielce
perspektywiczne, jak słusznie podkreśla
Tomasz Szatkowski. Szwecja dysponuje
bowiem bardzo nowoczesną armią i choć
w swoich deklaracjach jest zwykle mniej
od Polski buńczuczna, to jednak z głębo-
kimi obawami patrzy na kremlowskie am-
bicje w regionie. „Finladyzacja” państw
bałtyckich i wschodniej części Skandynawii
byłaby bowiem dla Sztokholmu oczywistą
klęską. Dlatego też pokazał już, że potrafi
na prowokacje Kremla ostro odpowiadać.
Ostatnio działania rosyjskich okrętów na
Bałtyku sprawiły, że rząd szwedzki na-
tychmiast podjął decyzję o poderwaniu
okrętów służących do tropienia i niszczenia
łodzi podwodnych. Polacy swoich pode-
rwać by nie mogli – bo ich nie mają.

Pomimo entuzjazmu wielu anality-
ków, w tym amerykańskiego Stratforu,
Partnerstwo Wschodnie (zapoczątkowane
przez dyplomację polską i szwedzką) na
razie nie rozwija się jednak specjalnie dy-
namicznie.

Są jednak też pewne optymistyczne
sygnały. Do współpracy z Partnerstwem
przymierza się bowiem Białoruś. Czyni
to Mińsk kolejnym ważnym, a dotąd nie-
eksplorowanym wektorem w naszej poli-
tyce zagranicznej. Współpraca z Białorusią
może być dla nas kluczowa, tym bardziej
że obecnie tamtejsze elity, z Łukaszenką
na czele, obawiają się rosyjskiej ekspansji
co najmniej w równym stopniu co Bałtowie
(i to pomimo, a być może właśnie z po-
wodu, wcześniejszego z Rosją zbliżenia).
Co do kwestii „miękkich”, warto pamiętać,
że spośród wszystkich naszych sąsiadów
do kulturowej tradycji jagiellońskiej po-

zytywnie odnosi się tylko Białoruś, o czym
szerzej pisał na łamach „NK” Adam Ka-
łążny.

Cóż z tego, skoro my uważamy, że
z Białorusią nie ma sensu rozmawiać, do-
póki nie spełni ona naszych arbitralnych
i zupełnie nierealnych oczekiwań co do
wewnętrznej demokratyzacji. Zresztą choć
współpraca zarówno ze Szwecją jak i z Bia-
łorusią jest niewątpliwie dla Polski ko-
rzystna, to bez wciągnięcia na neojagiel-
loński pokład Węgrów, Czechów i Litwi-
nów niewiele będzie znaczyć.

Lunatycy i spryciarze

Tak więc stan ogólny naszej polityki środ-
kowoeuropejskiej jest bez mała opłakany.
Co gorsza, w gruncie rzeczy opłakany jest
już od dość dawna. Mitem jest bowiem
przeciwstawianie rzekomo genialnej po-
lityki wschodniej braci Kaczyńskich zu-
pełnej indolencji Platformy.

Po pierwsze, koniunktura między-
narodowa wyraźnie sprzyjała PiS. Nie
mieliśmy wtedy kryzysu gospodarczego,
który poważnie osłabił spójność Zachodu,
doprowadzając wręcz do erupcji narodo-
wych egoizmów. Nie było wówczas tak
wyraźnie zarysowanego zwrotu USA ku
Azji i zarazem wycofania się ze spraw eu-
ropejskich. Nie było też tak agresywnej
Rosji – jej agresja na Gruzję z 2008 r.,
która nie doczekała się należytej odpo-
wiedzi ze strony Zachodu, jest tu ważną
cezurą. Po drugie, nawet w okresie tej
stosunkowo dobrej koniunktury wyniki
naszej polityki neojagiellońskiej i tak były
raczej mizerne, a nasi sojusznicy – mocno
sceptyczni.

Václav Klaus pozostawał przecież
równie prorosyjski co Milos Zeman i pre-
mier Sobotka, politycy litewscy zaś po-
zostawali równie antypolscy w 2005, co
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i w 2014 r. Uwaga polskiej opinii publicznej
wtedy nie skupiała się jednak na tych
kwestiach. Dzięki widowiskowej PiS-
owskiej retoryce żyliśmy pięknym snem
o silnej Polsce, która samodzielnie prze-
wodzi Europie Środkowo-Wschodniej.

Teraz z kolei z geopolitycznej drzemki
brutalnie obudziła nas Rosja. Myliłby się
jednak ten, kto sądziłby, iż oznacza to, że
na jawie powinniśmy prowadzić politykę
w stylu kremlowskim czy też Orbánow-
skim. Budząca nas Rosja sama bowiem
lunatykuje, choć może nas naturalnie
przy tym boleśnie nadepnąć. Zwracam
tutaj uwagę szczególnie na analizy wybitnej
politolog Lilii Shevtsowej, która ma po-
ważne i dość uzasadnione obawy, czy jej
kraj stać na niezwykle kosztowną impe-
rialną politykę w starym (klasyczne kolo-
nialnym – chciałoby się powiedzieć) stylu.
Takiej polityki unikają przecież nawet
o wiele bogatsze Chiny i USA.

W nowoczesnej globalnej gospodarce
zyski czerpie się bowiem głównie z drenażu
kapitału i surowców, koszty generuje zaś
głównie konieczność zapewnienia bez-
pieczeństwa i świadczeń socjalnych lud-
ności zamieszkującej bezpośrednio pod-
ległe terytoria. W przeszłości natomiast
znacznie więcej zysków czerpano z opo-
datkowywania ludności i wymagającej
dużych nakładów pracy rąk ludzkich pro-
dukcji rolnej. Do mniej więcej wieku XIX
opłacało się więc zupełnie oficjalnie zaj-
mować całe połacie pobitych na wojnie
krajów i choćby siłą przymuszać ich miesz-
kańców do uznania nowego politycznego
zwierzchnictwa.

Obecnie natomiast większość świa-
towych potęg jest skłonna bezpośrednio
kontrolować politycznie tylko te obszary,
które są albo absolutnie kluczowe dla ich
przetrwania, albo też są bardzo silnie
związane kulturowo z imperialnym cen-

trum. Wszystkie pozostałe tereny światowe
centra wolą zaś uzależniać od siebie tylko
nieformalnie, bez ponoszenia za ich losy
jakiejkolwiek politycznej odpowiedzial-
ności.

Ameryka ma np. bardzo wiele stra-
tegicznie umiejscowionych baz wojsko-
wych i bardzo liczne interesy gospodarcze.
Nadal jednak nie kwapi się specjalnie, by
pełnoprawnym stanem uczynić Portoryko,
zająć Kostarykę czy też podbijać Kubę.
Anglojęzyczna część Kanady również jest
niemal nierozerwalnie związana z USA
kulturowo, militarnie i gospodarczo. Ni-
komu jednak nie śni się, by odgrzewać
XIX-wieczne plany amerykańskiej eks-
pansji terytorialnej na północ.

Podobnie Chiny dbają o to, aby utrzy-
mać we względnej stabilności reżim pół-
nocnokoreański. Wizja aneksji tego gos-
podarczo wyniszczonego kraiku byłaby
jednak dla Pekinu czymś absurdalnym.

Niemcy wreszcie starannie odrobiły
lekcję z historii i ani myślą wysuwać
wobec swoich sąsiadów roszczeń teryto-
rialnych. Co z tego, że Alzatczycy np.
nadal muszą ćwiczyć się na mowie Vol-
taire’a? Berlinowi wystarczy, że jest od
Paryża silniejszy, a niemieckie przywódz-
two w UE pozostaje bezalternatywne.
Jeśli zabraknie rąk do pracy, zawsze
można z Hiszpanii, Polski czy Portugalii
wydusić potrzebną akurat liczbę nowych
obywateli. Ludzie ci do Rzeszy przeniosą
się przecież sami i do tego jeszcze bardzo
posłusznie i szybko się zgermanizują.
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Potęga milczenia

Tak więc Berlin, który jeszcze niedawno
tak bardzo zazdrościł imperium Londy-
nowi i nerwowo parł do nowych, histo-
rycznych rozstrzygnięć, dziś jest znacznie
spokojniejszy. Podbił Europę Środkową
i Południową bez jednego wystrzału. Wy-
starczyło opleść ją gęstą siecią niemal
niedostrzegalnych, lecz na każdym kroku
krępujących ruchy zależności gospodar-
czych i instytucjonalnych. Duża część za-
chodniej Europy (wyjąwszy Wielką Bry-
tanię) została zaś przez Niemcy częściowo
przynajmniej uzależniona od ich decyzji
politycznych.

Niemieckie elity nigdy przy tym jed-
nak nie wypadają z roli i nie chcą wcale
otwarcie nazywać zaistniałego stanu rzeczy
czy też nadawać mu jakąś polityczną osob-
ność. To wciąż jest „pogłębianie integracji
europejskiej”, a nie budowa nowego Świę-
tego Cesarstwa Narodu Niemieckiego.
Bezmyślne naklejanie etykietek Niemcy
zostawiają Polakom. To swoisty paradoks,
że podczas gdy my wciąż mówimy o pro-
jekcie neojagiellońskim, którego nie ma,
Berlin twardo milczy o niemieckiej Eu-
ropie, która przecież na naszych oczach
powstaje.

Kolejnym paradoksem jest zaś to, że
Rosja najwyraźniej decyduje się na agre-
sywną ekspansję nie tyle z poczucia siły,
ile bezsilności. Nie mogąc dotrzymać
kroku nowym, sprytnym potęgom, stawia
teraz wszystko na jedną kartę, ostatnią,
która jej została. Zaraz po przemyśle wy-
dobywczym najbardziej rozbudowanym
sektorem państwa i gospodarki rosyjskiej
jest bowiem armia.

Oczywiście nie powinno to nas, Po-
laków, zbytnio uspokajać. Rosja odgrywa
właśnie ostatni akt swojej historii jako

wielkiej potęgi i nim zapadnie ostatecznie
kurtyna, na scenie może jeszcze paść wiele
trupów. Spektakl skończy się jednak nie-
uchronnie, nie wiadomo jeszcze tylko czy
w ostatniej scenie rolę Fortynbrasa po-
chylającego się nad martwym Hamletem-
Rosją odegrają Chiny, czy USA? Jeśli jed-
nak tylko przeżyjemy do końca dramatu
rosyjskiego, powinniśmy wyciągnąć z niego
naukę, że potęgę buduje się zwykle w ciszy
i ukryciu, a tylko traci nader widowiskowo. 

Nowa jagiellońska?

Może zatem możliwa jest inna, nowa pol-
ska polityka wschodnia wzorowana na
nowej wschodniej polityce niemieckiej?
Polityka, która nie trąci ani romantycznym
naiwniactwem, ani rosyjskim brutaliz-
mem. Polityka bezwzględna i subtelna
zarazem.

By prowadzić taką politykę, nie ma
jednak sensu snuć publicznie wielkich
projektów dotyczących polityki zagranicz-
nej – przynajmniej dopóki nie ma się
środków, by je zrealizować. Środki daje
zaś silny przemysł, własny, narodowy sek-
tor bakowy, sprawny system edukacji,
rozwinięta infrastruktura i silna, nowo-
czesna armia. Dopiero kiedy mamy te za-
soby w stopniu znacząco większym niż
państwa, na które chcemy oddziaływać,
możemy je zacząć do siebie przyciągać. 

Polska natomiast jest obecnie w sy-
tuacji, która budowania strefy wpływów
nie ułatwia. Nasze banki w blisko 60 proc.
należą do kapitału zagranicznego,
a w pierwszej setce największych polskich
przedsiębiorstw tylko 17 należy do rodzi-
mego kapitału (dane z 2011). W kwestii
rozbudowy infrastruktury od sprawnej
realizacji sensownych projektów ważniej-
sze jest zaś przecinanie kolejnych wstęg.
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Koronnym przykładem jest tutaj historia
superszybkiego Pendolino, które po na-
szych steranych torach może jeździć tylko
z prędkością nieodbiegającą od innych
składów.

Na tym tle nieco lepiej jest chyba
tylko z armią i przemysłem zbrojeniowym.
Mogłoby zaś być jeszcze lepiej, gdyby na
większą skalę następował transfer mili-
tarnych rozwiązań z krajów zachodnich
do Polski. Można sobie wręcz wyobrazić
Polskę jako regionalnego „eksportera”
bezpieczeństwa, który może dać sąsiadom
wiarygodne gwarancje, na wypadek gdyby
pojawiły się u nich „zielone ludziki”. 

Budując instytucje „współpracy”, należy
jednak unikać nazw i symboli, które przed-
wcześnie zdradzałyby nasze długofalowe
ambicje. Najlepiej wykorzystywać już ist-
niejące ciała międzynarodowe, powoli i nie-
postrzeżenie zmieniając zasady ich działania
na naszą korzyść. Za wszelką cenę należy
się starać uśpić czujność innych graczy.
Zwłaszcza tych, którzy nas już kiedyś ograli.
Natomiast w odniesieniu do partnerów

dobrze jest wręcz podsycać ich próżność,
równocześnie po cichu robić swoje.

Posłużę się tu przykładem. Litwini
jako społeczeństwo są Polakom niechętni
i do tego (co gorsza) boleśnie świadomi
własnej słabości. W efekcie są więc nie-
zwykle przeczuleni na wszelkie próby po-
lityczno-gospodarczego wpływania na ich
kraj przez Polskę. Francuzi tymczasem
w większości nadal myślą o sobie jako
o globalnej niemal-potędze i właśnie dla-
tego z taką łatwością akceptują ogromny
wzrost znaczenia Niemiec. Niemcy zaś ze
swej strony stronią, jak tylko mogą, od
mocarstwowej fanfaronady i dbają o to,
by uroczej „Marianny” nie denerwować.

Analogicznie do nowej polityki nie-
mieckiej jest też naturalnie możliwa nowa
polityka jagiellońska. Musimy jednak być
zdecydowani, sprytni i cierpliwi jedno-
cześnie. A co najważniejsze, tak jak Niemcy
przestały otwarcie wspominać o rozmai-
tych „Mitteleuropach”, tak i my musimy
przestać mówić o Jagiellonach. To niczemu
już w polityce nie służy.
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W XIX w. Józef Szujski pisał, że fałszywa
historia jest mistrzynią fałszywej polityki.
Parafrazując to stwierdzenie, można po-
wiedzieć, że głupie media są mistrzami
słabej demokracji. W ostatnich wyborach
samorządowych centralne media (dalej
CM) interesował tylko wynik rywalizacji
PO–PiS. I to głównie wtedy, gdy chodzi
o liczbę oddanych na każdą z partii głosów.
Tymczasem wynik ten nie przekłada się
na jakikolwiek efekt polityczny. W cieniu
tego, co interesowało CM, pozostały zatem
dwa najważniejsze fakty tych wyborów:
konsolidacja obozu władzy na poziomie
sejmików i początek wielkiej zmiany po-
koleniowej w wyborach prezydenckich.

Konsolidacja władzy
w województwach

Najpoważniejszym zaniedbaniem CM
w kampanii samorządowej jest niedo-
strzeżenie – niemal zupełne – rywalizacji
o władzę w sejmikach. To, że nie organi-
zowano debat kandydatów na marszałków,
można jeszcze zrozumieć, choć nikomu

nie zaszkodziłaby rozmowa o szansach
rozwojowych kilku największych woje-
wództw toczona przez reprezentantów
PO, PiS czy PSL. Znacznie gorsze jest to,
że za tym brakiem zainteresowania stoi
wieloletnia praktyka nieobecności mar-
szałków województw w CM. Praktyka zu-
pełnie niezrozumiała, gdy zważymy na
pozycję, jaką dały zarządom województw
ogromne środki europejskie pozostające
w dyspozycji samorządu regionalnego.

Zresztą dotyczy to nie tylko samo-
rządu regionalnego. Zamiast rozmowy
o polityce miejskiej i skutkach wyborów
prezydentów 70 (a nie 6 wybranych) miast
mieliśmy w TVN24 pogawędkę celebrytów
i artystów. Nie zaproszono byłych prezy-
dentów miast, byłych marszałków czy au-
torów reform samorządowych. Choćby
Jerzego Stępnia, którego niedawny wywiad
dla „Wyborczej” pozwalałby ułożyć ciekawą
dla wielu widzów strukturę takiej rozmo-
wy. Samorząd jest nudny – zdają się uwa-
żać CM, zwłaszcza jeżeli dotyczy miast
innych niż Warszawa. Można zaprosić do
studia Jacka Sasina czy Hannę Gronkie-

rafał MatyJa

Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

W cieniu tego, co interesowało centralne media, pozostały dwa najważ-
niejsze fakty samorządowych elekcji: konsolidacja obozu władzy na
poziomie sejmików i początek wielkiej zmiany pokoleniowej w wyborach
prezydenckich.

Wybory. Prawda ekranu, 
prawda życia

http://wyborcza.pl/politykaekstra/1,142106,16950708,Stepien__Samorzad_nam_sie_wykoslawil.html
http://wyborcza.pl/politykaekstra/1,142106,16950708,Stepien__Samorzad_nam_sie_wykoslawil.html


wicz-Waltz, bo oni mówią o sprawach,
które redaktorów CM dotyczą jeszcze
jakoś bezpośrednio. Reszta jest nudna.
Temat na trzy ziewnięcia.

W oczekiwaniu na liczbę głosów od-
danych na PO i PiS przegapiono to, co
najważniejsze. Kluczowym wynikiem po-
litycznym 16 listopada był rezultat wybo-
rów do sejmików województw. To na tym
poziomie dokona się w ciągu kadencji
2014–2018 podział znaczącej części eu-
ropejskich środków. To ten poziom odegra
istotną rolę w podtrzymaniu szans na
trzecią kadencję rządów koalicji PO-PSL.
Tymczasem omawiano głównie wynik gło-
sowania w skali ogólnopolskiej, który ma
znaczenie jedynie symboliczne. Jednym
pozwala powiedzieć, że PiS te wybory wy-
grało. Innym, że partię tę czekają najwyżej
takie zwycięstwa – pierwsze miejsce, które
nie przekłada się na realne rządzenie.
I nic więcej.

Wyniku tych wyborów nie da się wy-
razić ani w liczbie oddanych głosów, ani
nawet w liczbie zdobytych w skali kraju
mandatów. To była bitwa na 16 polach.
I gdyby Prawo i Sprawiedliwość zdobyło
o kilka procent głosów mniej, ale rządziło
nie w jednym, lecz w pięciu wojewódz-
twach, to wynik tej formacji byłby ko-
rzystniejszy niż obecnie. PiS zachowało
władzę w jednym województwie. Koalicja
PO-PSL w 15. Ważnym wynikiem jest też
to, że SLD będzie współrządził jedynie

w województwie śląskim. Po wyborach
2010 r. koalicje szersze niż PO-PSL ko-
nieczne były w czterech województwach.
I właśnie to, a nie 8,8 proc. w skali kraju,
jest wynikiem (a zarazem porażką) ugru-
powania Leszka Millera.

Protekcjonalna głupota 
głównego nurtu

To trochę trudniejsze niż jedna ogólno-
polska plansza z wynikami. Ale problem
w tym, że ta ogólnopolska plansza ogłupia,
wprowadza widzów w błąd. Zresztą klimat
ignorowania tego, co dzieje się za opłot-
kami stolicy, niesie z sobą znacznie po-
ważniejsze błędy niż niefrasobliwe fajer-
werki centralizmu medialnego. Tylko nie-
udolność PKW była w stanie „przykryć”
poważną wpadkę, do której doszło w wy-
borczy wieczór. Krytycy IPSOS i jego zle-
ceniodawców skupili się na trafności pro-
gnozy wyborczej. Jednak prawdziwym
skandalem było to, że wieczorem 16 lis-
topada nie doczekaliśmy się danych na
poziomie województw. Choć to one miały
polityczne skutki, a nie wynik na poziomie
kraju. To nie była awaria systemu, ale
bardzo poważny sygnał, mówiący, że or-
ganizujące wyborcze studia CM w zasadzie
nie wiedziały, co jest stawką tych wyborów. 

Tymczasem newsem tamtego wie-
czoru była informacja, iż „szafarze darów
europejskich” – jak precyzyjnie określił
nową rolę władz regionalnych prof. Paweł
Swianiewicz – utrzymali swą władzę
w stopniu znacznie większym niż politycy
jakiegokolwiek innego szczebla samorządu.
W chwili gdy oddaję ten tekst do publikacji,
nie znamy jeszcze decyzji personalnych
wszystkich nowych sejmików, ale domi-
nujący trend jest taki, że w nowych za-
rządach wprowadzane są jedynie korekty
personalne.
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Stabilność nie będzie zatem sprowa-
dzała się do utrzymania się rządzącej koa-
licji, lecz także reprodukcji układów per-
sonalnych i personalno-terytorialnych.
Dla mechanizmów władzy w Polsce lo-
kalnej ten fakt ma ogromne znaczenie.
Umyka ono naszej uwadze, przede wszyst-
kim dlatego, że ten poziom polityki jest
praktycznie nieobserwowany przez nikogo.
Media lokalne koncentrują się na detalach
polityki lokalnej, odnotowując jedynie
ważne dla danego miasta czy powiatu de-
cyzje władz wojewódzkich. Media cen-
tralne ignorują fakt istnienia samorządu
wojewódzkiego generalnie. Dziwiąc się
zresztą później, że znacząca część wybor-
ców nic o tym nie wie i oddaje głosy nie-
ważne.

Jeden z wziętych komentatorów CM
zastanawiał się nawet, czy wobec tak wy-
sokiego odsetka tych głosów warto nadal
utrzymywać samorząd regionalny. Bo
może lepiej przekazać zadania związane
z dzieleniem środków europejskich ja-
kiemuś sprawnemu urzędowi centralnemu
w Warszawie. Pomysł to jedno, każdy
może powiedzieć coś mało przemyślanego.
Ale atmosfera centralizmu, w której tak
łatwo znosi się samorząd wojewódzki,
rozważa likwidację powiatów, ignorując
zupełnie skutki takich decyzji dla miesz-
kańców miast i miasteczek, w których
mieszczą się te władze, jest czymś za-
trważającym.

Kryje się za nim lekceważenie spraw
dotyczących polskiej prowincji, nie tylko
tej małomiasteczkowej. Całej prowincji
– z wyjątkiem może Wrocławia, Krakowa
czy Gdańska. Lekceważenie połączone
z dziwacznym protekcjonalizmem. Szcze-
rze mówiąc, nie mogę już słuchać celeb-
rytów i komentatorów mieszkających
w Warszawie i z troską pochylających się
nad Polską B. Nie mogę słuchać wrażeń

z wakacyjnego pobytu za rogatkami War-
szawy i zdziwień, że Polska się zmienia,
że w innych miastach są chodniki i Inter-
net, kawiarnie i biblioteki.

Tylko w takim centralistycznym odu-
rzeniu można zapomnieć, że w trzech na-
stępnych w rankingu wielkości miastach
– w Krakowie, Łodzi i we Wrocławiu
mieszka więcej osób niż w Warszawie. Że
następne cztery – Poznań, Gdańsk, Szcze-
cin i Bydgoszcz to kolejna, gdy chodzi
o liczbę mieszkańców, Warszawa. Tu
zresztą kolejna wpadka zamawiających
exit poll CM: w ósemce największych
miast, w których zamówiono sondaż ogła-
szany w noc wyborczą, zabrakło Szczecina
i Bydgoszczy, a w ich miejsca pojawiły
się Katowice i Lublin. Miało być osiem,
jest osiem – ale które i dlaczego, to chyba
już nieważne.

Duże zmiany w średnich miastach

Powiedzmy zatem, co się stało w miastach
– przynajmniej tych, którymi rządzą pre-
zydenci. Po pierwsze, tylko 62 proc. spoś-
ród wybranych prezydentów to osoby
sprawujące ten urząd przed wyborami,
a zatem znacznie mniej niż przed czterema
laty (kiedy było to aż 78 proc.). To ważne. 

Ale ważniejsze jest jeszcze coś innego.
Prawie połowa nowo wybranych prezy-
dentów to osoby przed 40-tką. Rewolucja
ta nie została dostrzeżona, bo ominęła
największe miasta. Tam młodzi i wy-
kształceni obywatele wybierali najczęściej
kontynuację. Kandydaci przed 40-tką zos-
tali wybrani tylko w dwóch miastach wo-
jewódzkich – Katowicach i Opolu. Więcej
jest ich w stolicach dawnych województw
– wygrali w Białej Podlaskiej, Ciechanowie,
Gorzowie, Lesznie, Łomży, Skierniewicach,
Słupsku i Zamościu. Co ciekawe, tylko
w kilku przypadkach ich zwycięstwo moż-
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na przypisać partyjnej afiliacji. Tu zresztą
we wskazywaniu młodych pretendentów
do fotela prezydenta śmielsze od PO oka-
zało się PiS. To z jego list fotel zdobyli
29-letni prezydent Stalowej Woli, 30-
letni prezydent Łomży, 32-letni prezydent
Zgierza i 33-letni prezydent Białej Podla-
skiej. 

Na czołówki CM trafił jednak inny
przedstawiciel tej grupy, 38-letni Robert
Biedroń. Jego zwycięstwo w „prowincjo-
nalnym” Słupsku musi dać do myślenia
tym, którzy z poziomu Warszawy lubią
się pochylać nad prymitywną mentalnością
gorzej wykształconych, mniej zamożnych
i starszych mieszkańców małych miast.
Jaki był warszawski wynik pani Joanny
Erbel? Ile głosów dostali kandydaci kra-
kowskich, wrocławskich i poznańskich
ruchów miejskich? Wspomagani przecież
przez życzliwe zainteresowanie części CM.
Kandydat ruchów miejskich wygrał tylko
w prowincjonalnym Gorzowie Wielko-
polskim. Dlaczego w dużych miastach za-
interesowanie tą wyborczą nowinką oka-
zało się tak małe?

Może w tle zainteresowania drugą
nitką warszawskiego metra dojrzewają
procesy ważniejsze i ciekawsze. Może
realne ruchy miejskie, zbudowane poza
światem ratuszowego establishmentu ist-
nieją także tam, gdzie tak się nie nazywają.
W Bielsku-Białej o krok od zwycięstwa
był Janusz Okrzesik. Kiedyś poseł i senator
UD/UW, dziś lider całkiem dobrze po-
myślanego komitetu Niezależni BB. Czy
to jest jeszcze ruch miejski, czy już nie?

Przewagi prowincji?

A może warto przyjąć nieco inne spojrzenie
na ostatnie wybory i posłużyć się pojęciem
„ruchów zmiany”, krytykujących biuro-

kratyczny styl niektórych prezydentów,
ich opieszałość i pyszałkowatość. Te złe
cechy sprawiały, że część z nich nie uczest-
niczyła w debatach ze „zwykłymi kandy-
datami”. Jeżeli mimo to wygrywali, to
warto może się zastanowić, co podtrzymuje
taką zwycięską „miejską partię stabilizacji”.
Zadowolenie mieszkańców czy może jakieś
inne mechanizmy.

Być może wówczas zrozumiemy, dla-
czego zmiana była możliwa raczej w ma-
łych ośrodkach. Dlaczego Biedroń mógł
wygrać w Słupsku, ale nie dałby rady wy-
grać w żadnej z wielkich otwartych i tole-
rancyjnych ponoć metropolii? To, że zmia-
na pokoleniowa jest możliwa przede
wszystkim poza „prężnymi centrami roz-
woju”, jest bardziej zastanawiające niż
fakt, iż prowincja nie żywi tak silnych
uprzedzeń, jak by to z codziennych dys-
tynkcji CM wynikało. Daje szansę na to,
że „młodzi zdolni” nie będą już tylko ulu-
bieńcami szefów partii jak Sławomir No-
wak czy Adam Hofman. Może zaczną swe
kariery w kilkudziesięciotysięcznych mias-
tach i żaden medialny taran nie zablokuje
ich epitetem „prowincjonalny prezydent”. 

Być może ten taran będzie słabszy
po tym, jak został użyty przez prawą
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stronę mówiącą o Ewie Kopacz jako
o „prowincjonalnej lekarce z Szydłowca”.
Być może centralistyczną mentalność da
się osłabić, otwarcie kwestionując jej
dystynkcje, polemizując z jej założenia-
mi.

Brak zainteresowania CM tym, co
się dzieje poza Warszawą, ma wyłącznie
złe skutki. Po pierwsze – osłabia kontrolę
nad działaniami władz regionalnych,
utrudnia publiczną debatę nad efektami
prowadzonej przez nie polityki. Po drugie
– utrwala schemat mówiący, że prawdziwy
rozwój – a często po prostu prawdziwe
życie – toczy się w metropoliach. W kon-
sekwencji redukuje liczbę „miast z praw-
dziwego zdarzenia” z kilkudziesięciu do
kilku. Widać to znakomicie w geografii
polskich mediów. Po trzecie wreszcie –
intelektualny centralizm prowadzi do
złego traktowania tej większości, która
żyje poza stolicą i może kilkoma dużymi
miastami połączonymi z nią linią szybkiej
kolei.

To, co naprawdę ważne

Z różnych rewolucji, o których ostatnio
się mówi w Polsce, interesuje mnie tylko
ta, która wyrówna prawa polskiej pro-
wincji, której życie polityczne jest dla CM
niewidoczne, chyba że burmistrz się upije,
a starosta zwymyśla dziennikarza wulgarną
wiązanką. Interesuje mnie jej skutek
w postaci świadomości, że życie polityczne
regionów i kilkudziesięciu miast ma bez-
pośredni i istotny wpływ na kształt kraju
za 20–30 lat.

Ta rewolucja musi się dokonać rów-
nocześnie w języku, w głowach, w budże-
tach, planach rozwoju. Inaczej będziemy
mieli kiepską demokrację relacjonowaną
przez głupie media. Niemające sensownej
strategii rozwoju miasta i regiony rządzone
przez politycznych no-name’ów oraz po-
wyborczy show z udziałem celebrytów,
w sytuacji gdy nikt nie wie, co powiedzieć,
bo wszyscy dawno zapomnieli, o co chodzi
w tym całym głosowaniu.
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Sytuacje kryzysowe są testami dla polity-
ków. To wtedy, gdy coś się nieoczekiwanie
wali, najlepiej widać różnicę między praw-
dziwymi mężami stanu a tymi, którzy
tylko nieudolnie ich udają.

Niedorzeczne narracje

Po pierwszej turze wyborów samorządo-
wych 29 proc. Polaków pozostało z prze-
konaniem, że były one nieuczciwe. Oznacza
to znaczną delegitymizację państwa, utratę
wiary dużej części obywateli w prawo-
mocność procedury wyłaniania władz.
Jako że w obiegu publicznym nie istnieje
obecnie poważna alternatywa dla ustroju
demokratycznego, może się to łatwo prze-
łożyć na gwałtowny wzrost nastrojów
anarchiczno-wywrotowych. Teoretycznie
mogłoby też skutkować wzmocnieniem
żywiołu reformatorskiego. Trudno jednak
na to liczyć w dzisiejszej sytuacji, gdy ten
żywioł nie ma już żadnych możnych ad-
wokatów. 

Eskalacja tego kryzysu jest zasługą
wszystkich sił politycznych. Pomimo oczy-

wistych licznych nieprawidłowości wy-
borczych PO i PSL poszły w absurdalną
narrację o braku podstaw do kwestiono-
wania uczciwości elekcji. Pomimo braku
dowodów na intencjonalne fałszerstwa
i braku wiedzy o przyczynach wzrostu
liczby głosów nieważnych PiS i SLD zde-
cydowały się na (niemożliwe do racjonalnej
obrony) natychmiastowe żądanie powtó-
rzenia elekcji. Kompromitację Państwowej
Komisji Wyborczej pozwalam sobie po-
minąć, bo została omówiona na wszelkie
sposoby.

Używam słowa „narracja” nieprzy-
padkowo. Współczesny marketing poli-
tyczny zakłada wciskanie demokratycznej
publiczności rozmaitych, upozorowanych
na prawdę fikcji, nazywanych ładnie, dla
niepoznaki – „narracjami” właśnie. Tym
właśnie były stanowiska wobec wyborczego
kryzysu wszystkich widocznych w tej spra-
wie sił politycznych.

Rzecz podlegała racjonalnemu wy-
jaśnianiu. A po ewentualnym wyjaśnieniu
– racjonalnej naprawie. Można było zajrzeć
do worków z głosami i sprawdzić, czy

BartłoMieJ radzieJeWski

Redaktor naczelny „Nowej Konfederacji”

Listopadowy kryzys polityczny pokazał, że wszystkie siły polityczne w Pol-
sce są pozbawione elementarnego instynktu państwowego. Większość
komentatorów basuje zaś jednej bądź drugiej antypaństwowej „narracji”.

dobijanie państwa



przyrost liczby głosów nieważnych to
kwestia głównie pustych kart, jak to było
wcześniej, czy też kart źle wypełnionych.
W pierwszym przypadku mielibyśmy jed-
noznaczny argument za tym, że coraz
więcej osób okazuje po prostu dezaprobatę
polskiej klasie politycznej, woląc świado-
mie oddać głos nieważny, niż zostać
w domu. W drugim wariancie otworzyłoby
się pole do dociekań, kto dodał nieregu-
laminowe krzyżyki: nieświadomy wyborca
czy fałszerz. 

Skopany fundament 

Jednak racjonalne wyjaśnienia i naprawa
nie interesowały żadnej partii. Wszystkie
wolały udawać, że wiedzą, co się dokładnie
stało, i zarządzać emocjami elektoratów
za pomocą spreparowanych na tę oko-
liczność, pozbawionych oparcia w faktach
i w regułach racjonalnego dociekania
prawdy, „narracjach”.

W każdym przypadku da się to za-
chowanie wytłumaczyć partyjnym inte-
resem danego gracza. Nie chcę jednak
w tym miejscu w to wnikać, bo ważne
jest co innego: że żadna z sił politycznych
nie okazała się zdolna do samoograni-
czenia partykularnego interesu dla dobra
wspólnego.

Powie ktoś, że oczekiwanie tego to
naiwność. Jestem innego zdania. W tym
przypadku interes publiczny dał się wy-
prowadzić nie tylko z teoretycznych roz-
ważań o dobrej polityce, lecz także ze
zwykłego zsumowania interesów indywi-
dualnych. Wszystkie główne partie do-
statnio żyją z obecnego systemu wybor-
czego. Wszystkim powinno więc zależeć
na podtrzymaniu jego elementarnej wia-
rygodności. I na przeciwdziałaniu wzros-
towi nastrojów anarchistyczno-wywroto-
wych, które mogą się przełożyć na desta-

bilizację systemu politycznego i zmiecenie,
a przynajmniej osłabienie, formacji dziś
dominujących.

W kategoriach bardziej teoretycznych
wiarygodność demokratycznych wyborów
jest – przy braku alternatywy – po prostu
wspólnym dobrem. Jednym z tych ele-
mentów, które ratują resztki powagi III RP,
i zarazem fundamentem, na którym można
by budować lepszą Polskę w przyszłości.
Ten fundament został wspólnie – choć
na różne sposoby i z różnych powodów –
przez PO, PiS, PSL i SLD skopany.

W chwili, gdy piszę ten tekst, obóz
panujący i główna partia opozycyjna za-
czynają nieco spuszczać z tonu, wycofywać
się z „pryncypializmu” w swoich „narra-
cjach”. Kto wie, może z czasem pojawi
u nich nawet wola naprawy sytuacji? Na-
wet jeśli, to pytanie, czy straty już ponie-
sione będą do odrobienia – pozostanie
otwarte.

Bez pilota

Listopadowy kryzys polityczny pokazał,
że wszystkie siły polityczne w Polsce są
pozbawione elementarnego instynktu pań-
stwowego. Większość komentatorów ba-

32

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 3(54)/2014, 3 grudnia–6 stycznia 2015 www.nowakonfederacja.pl

Wszystkie główne partie

dostatnio żyją z obecnego

systemu wyborczego.

Wszystkim powinno więc

zależeć na podtrzymaniu

jego elementarnej

wiarygodności



suje zaś jednej bądź drugiej antypaństwo-
wej „narracji”. Ujawniło się to (lub po-
twierdziło) w sytuacji względnie łatwej.
Co nas czeka, jeśli wybuchnie u nas wojna
hybrydowa albo staniemy się obiektem
szeroko zakrojonej destabilizacji ze strony
obcych służb specjalnych?

Ta mała (przynajmniej na razie) de-
stabilizacja rodem z republiki bananowej
przytrafia się nam w chwili, gdy coraz
więcej wydarzeń zapowiada wielkie prze-
silenie geopolityczne. Jego przedtakt sły-

chać za wschodnią granicą. Takie przesi-
lenia obfitują zwykle w niepokoje i kon-
flikty, których wcześniej mało kto się spo-
dziewał. W związku z tym szczególnie nie
sprzyjają krajom słabym i nieprzygoto-
wanym na zagrożenia.

III RP przypomina dziś więc samolot
wlatujący w rejon konfliktu bez pilota.
I bez poważnych kandydatów do objęcia
steru. Czy to nie najwyższa pora na próbę
wydelegowania na to miejsce kogoś z za-
łogi?
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Istnieje anegdota, według której pewien
słynny polski filozof w latach 80. XX w.
wysłał do Ayn Rand Institute list z prośbą
o podarowanie mu jakichś dzieł tej rosyj-
sko-amerykańskiej pisarki, by mógł się
z nimi zapoznać. W odpowiedzi nie dostał
jednak żadnych książek, ale… cennik wy-
dawnictwa. Nawet jeśli ta historyjka nie
jest prawdziwa, wiele mówi nie tylko
o „egoistycznej” ideologii Rand, lecz także
o głodzie wiedzy na temat zachodnich
nielewicowych prądów intelektualnych
w polskich środowiskach opozycyjnych.
Książki zagranicznych liberałów wycho-
dziły w Polsce w ograniczonym zakresie.
Cenzura pozwalała publikować np. dzieła
klasyków ekonomii, ale już ze współczes-
nymi twórcami było trudniej. Lukę za-
pełniał drugi obieg. W tej sytuacji odcięci
od głównego nurtu myśli wolnościowej
polscy liberałowie zaczęli tworzyć własne
wizje tego, jak powinno wyglądać nieso-
cjalistyczne wolne społeczeństwo.

25 lat po upadku komunizmu niewiele
śladów na to wskazuje. „Liberałowie gdań-
scy” zdezerterowali, prym wiodą dziś au-

torytarni libertarianie spod znaku JKM.
Realny „polonoliberalizm” (licentia poetica
Rafała Wosia) przejawiał się w praktyce
w wierze w nadludzkie zdolności mene-
dżerów i w oddanie za niemal bezcen
władzy nad polską gospodarką zagranicz-
nym korporacjom. W praktyce życiowej
zwycięstwo odniósł Randowski egoizm.

Nauczyciel młodych

Być może nie doszłoby do tego, gdyby
także 25 lat temu nie zmarł Mirosław
Dzielski – twórca krakowskiego środo-
wiska chrześcijańsko-liberalnego. A przy-
najmniej gdyby jego poglądy i działania
znalazły w III RP swoich naśladowców.
„Istnieje 100 powodów, dla których ró-
wieśnicy Dzielskiego i pokolenie, które
po nich nastąpiło, nie są w stanie nawiązać
twórczo do jego myśli, rozwijać propo-
nowanej przezeń metody w praktycznym
działaniu. Mówiąc delikatnie, »tak się już
sprawy potoczyły«, że intelektualne i po-
lityczne nurty popłynęły w całkiem prze-
ciwnym kierunku” – pisał w poświęconym

stefan sękoWski

Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”,
dziennikarz „Gościa Niedzielnego”

Pisma krakowskiego filozofa to nie ramota z XX w. O współczesności
mówią nam więcej niż dzisiejsi liderzy opinii.

dzielski. reaktywacja



mu artykule w „Plusie Minusie” Rafał
Matyja. By zaraz dodać: „Po wydany przez
Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe,
pokaźny, blisko 900-stronicowy tom pism
powinny natomiast sięgnąć dzisiejsze 20-
i 30-latki. Bo znajdą tam nieistniejący
w debacie publicznej język, ciekawe ujęcie
wyświechtanych pojęć wolności i przed-
siębiorczości, lepsze niż w propozycjach
partyjnych liberałów wszelkiej maści”.

Jako przedstawiciel pokolenia, do
którego zwraca się Matyja, potwierdzam
jego słowa. Twórczość krakowskiego fi-
lozofa to nie ramota, teksty źródłowe ze
szczęśliwie minionej już epoki, które mogą
interesować co najwyżej historyków idei.
Czując się ideowym dzieckiem Dzielskiego,
w jego pracach odnajduję wiele myśli
wciąż aktualnych, odpowiedzi na takie
pytania, jak etyka w życiu społecznym,
kryzys etosu przedsiębiorczości czy pato-
logie rynku pracy. Odpowiedzi, których
nie daje mi żaden współczesny lider opinii.

Pierwsze, co w myśli Dzielskiego
rzuca się w oczy, to powierzchownie eg-
zotyczna zbitka „chrześcijański liberalizm”.
„Kapitalizm to przecież coś znacznie więcej
niż wolny rynek, to system konstytuowany
również przez wartości chrześcijańskie”

– przekonywał Wiesława Walendziaka
w jednym z ostatnich udzielonych przez
siebie wywiadów, zatytułowanym znacząco
„Credo”. Czytając teksty Dzielskiego, moż-
na zauważyć, jak inne jest jego podejście
do wiary i Kościoła niż wielu propagatorów
tego, co i tak od 25 lat w Polsce zachodzi:
„chrzczenia” liberalizmu polegającego
głównie na wyszukiwaniu fragmentów
z Pisma Świętego podkreślających swo-
bodę zawierania umów, pozycję przed-
siębiorcy czy „świętość” własności pry-
watnej. Parafrazując Dmowskiego, dla
Dzielskiego chrześcijaństwo nie jest do-
datkiem do kapitalizmu, lecz tkwi w jego
istocie. Podkreśla, do jakich wynaturzeń
może prowadzić kapitalizm, z którego ru-
guje się pierwiastek etyczny. To pozwala
mu – jeszcze przed publikacją przełomowej
dla rozumienia ekonomii przedsiębior-
czości encykliki „Centesimus annus” –
rozumieć pisma społeczne Jana Pawła II
i bronić ich przed krytyką za rzekomą le-
woskrętność.

W obronie pracy

Szczególnie wyraźnie widoczne jest to
w przypadku podejścia Dzielskiego do
pracy. Warto zapoznać się z esejem, w któ-
rym dał pełen obraz swoich poglądów na
omawiane zagadnienie – „Kilka uwag
o obyczaju złej pracy w Polsce”. Czytam
ten tekst 25 lat po upadku komunizmu
i odnoszę wrażenie, że gdyby przedruko-
wać go dziś w całości – lub przynajmniej
obszerne jego fragmenty – odpowiadałby
na współczesne patologie stosunków pracy.
Zresztą sam Dzielski podkreśla, że opisy-
wane przez niego zjawiska spotyka się
też w społeczeństwach kapitalistycznych.
Autor wskazuje, że motywacja do dobrej
pracy opiera się w cywilizacji łacińskiej
na czterech filarach: religii, moralności,
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korzyści własnej i przyjemności. Dwie
ideologie: konsumpcjonizm i socjalizm
wywracają ten porządek do góry nogami.

Jako że okres realnego socjalizmu
mamy szczęśliwie za sobą, zobaczmy, co
Dzielski ma do powiedzenia o jego bracie
bliźniaku: „Konsumpcjonizm to postawa,
która nie może zrealizować się inaczej
jak przez zużywanie bogactwa. Ponieważ
u konsumpcjonistów motywy religijne
i moralne są na ogół w zaniku, konsum-
pcjonizm stanowi prostą drogę do socja-
lizmu. Gdy konsumpcjonista zużyje własne
zasoby, sięga chętnie po zasoby cudze.

Może robić to w różny sposób, np.
na drodze walki politycznej, uzyskując
środki od grup mających mniejsze prze-
bicie, ale także poprzez inne sposoby za-
właszczania owoców cudzej pracy”.

W przeciwieństwie do wielu liberałów
Dzielski nie traktuje pracy jako czystego
towaru, lecz odwołuje się także do idei
sprawiedliwej zapłaty, która nie zezwala
na dowolne określanie wartości pracy.
„Człowiek nie może być niczyim narzę-
dziem produkcji” – pisze. Do czego pro-
wadzi odejście od tej zasady (choć Dzielski
skupia się na opisie skutków konsum-
pcjonizmu w socjalizmie, z kontekstu wy-
nika, że uwagi te dotyczą także zwyrod-
niałego kapitalizmu), pokazuje przytoczony
przez niego przykład. „Jeśli np. ktoś po-
siadał rodzinę, którą pragnął utrzymywać
na przyzwoitym poziomie materialnym
– co nakazywał mu bodziec moralny –
nie mógł zużywać swoich sił w pracy, za
którą nie otrzymywał zgodnej z jego wy-
siłkiem zapłaty, ale musiał szukać innych
źródeł dochodu, niekoniecznie legalnych.
Często szukał też drugiego etatu. Pracując
na dwóch etatach, pracował niesolidnie
na obu” – pisze Dzielski o Polsce Jaru-
zelskiego, ale… jakby o III RP.

Praktyczny antykomunizm

Chrześcijaństwo Dzielskiego przejawiało
się także w głębokim humanizmie, który
kazał mu widzieć w ideowym przeciwniku
nie znienawidzonego wroga, ale drugiego
człowieka, który, choć błądzi, jest również
osobą. Niestety jego optymistyczne spoj-
rzenie na drugiego człowieka uczyniło go
mimowolnym patronem uwłaszczenia no-
menklatury. Nigdy nie dowiemy się, jak
dziś oceniałby praktyczną realizację włas-
nego postulatu wyposażenia komunistów
w „złote spadochrony”, niemniej to, co
dla nas dziś ważne, to fakt, iż Dzielski –
inaczej niż zdecydowana większość
ówczesnej opozycji – konsekwentnie po-
stulował nie walkę z komunistami, ale
z komunizmem. Ta zaś wiodła nie przez
walkę zbrojną, terroryzm czy strajk ge-
neralny. Dzielskiemu przede wszystkim
chodziło o skrupulatne wyrywanie z ko-
munizmu kolejnych sfer życia.

Niedługo po tym, jak stoczniowcy
wyrzucili Janusza Korwin-Mikkego ze
Stoczni Gdańskiej, robotnicy z Nowej
Huty pozwolili mu – człowiekowi, który
wówczas w poglądach różnił się od JKM
właściwie w detalach – napisać „Program
działania Komisji Robotniczej Hutników
w dziedzinie społeczno-ekonomicznej –
ruch spółdzielczy”. Zakładał on stworzenie
wokół zakładu wianuszka spółdzielni,
które miały zaopatrywać go w dobra i usłu-
gi. Dzielski w spółdzielczości widział
przede wszystkim samoorganizację i dba-
łość o wspólną własność – iluzoryczną
w przypadku własności państwowej.

Później w celu krzewienia wiedzy
o przedsiębiorczości filozof założył Kra-
kowskie Towarzystwo Przemysłowe: za-
legalizowane w 1987 r. swoją działalność
przejawiło, najpierw organizując wykład
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o zakładaniu własnej firmy. Mimo bojkotu
ze strony mediów na spotkanie przyszło
ok. 200 osób – tak wielki był głód wiedzy
na ten temat. Inne działania to np. forum
Kraków 88, podczas którego spotkali się
z sobą przedstawiciele KTP i reformis-
tycznego skrzydła PZPR. Efektem było
zniesienie obowiązku kwaterunkowego
w lokalach użytkowych w kamienicach.
Mało spektakularne? Jednak dla właścicieli
budynków – a także potencjalnych na-
jemców – zmiana była bardzo istotna.

Przedsiębiorczość ekstremalna

Jak mówił w jednym z wywiadów, ideałem
KTP była „walka o rynkową gospodarkę”,
którą Dzielski potrafił w skrajnie nieprzy-
jaznych realiach realizować poprzez po-
zytywistyczny program pracy organicznej.
Tego nam dziś brakuje. Zanurzeni w par-
tyjnej polityce nie jesteśmy w stanie do-
strzec, że wiele zmian może zajść oddolnie.
Niekoniecznie przez zapisywanie się do
którejś z drużyn.

Istotnym elementem jego działalności
była także praca u podstaw. Jako redaktor
„13 – pisma chrześcijańsko-liberalnego”
zrobił coś, co dla solidarnościowych in-
telektualistów było niewyobrażalne: za-
prosił na łamy podziemnego pisma ludzi,
którzy prowadzili własne, małe biznesy.
A to człowieka, który naprawiał magne-

towidy, a to kuśnierza, a to stolarza –
prowadził z nimi wywiady pod zbiorczym
tytułem „Jak dorobić się w PRL”. Są one
dowodem na to, że nawet w tak nieprzy-
jaznych dla przedsiębiorczości czasach
możliwe było prowadzenie własnej dzia-
łalności gospodarczej. 

Także dziś Polacy radzą sobie w różny
sposób z odgórnie narzuconymi utrud-
nieniami, jednak w porównaniu z licznymi
opisywanymi przez rozmówców Dziel-
skiego problemami III RP wydaje się
szczytem praworządności i krajem przy-
jaznym biznesowi. Czytam o nich i myślę
o tych moich rówieśnikach, którzy na-
rzekają na to, że w Polsce ciężko prowadzi
się własny biznes. To prawda – niemniej
odnoszę wrażenie, że często może to być
zwyczajna wymówka, poszukiwanie win-
nego własnej niezaradności. Bo skoro
można było to robić za czasów PRL, to
dlaczego nie można i dziś?

Etyczny maksymalizm

Oczywiście Dzielski zdawał sobie sprawę
z tego, że przedsiębiorcy nie działają
w próżni i że duży wpływ na to, jak funk-
cjonują, ma otoczenie prawno-urzędnicze.
Dlatego też – w wyżej cytowanym wy-
wiadzie – wskazywał na konieczność walki
„z przeszkodami, które krępują przedsię-
biorców”. W 1988 r., w przeddzień ustro-
jowych przemian, starał się odpowiedzieć
na pytanie „Jaka będzie polska przedsię-
biorczość”. Przed czytelnikami rysował
dwie postawy biznesmenów, obie ukształ-
towane przez działania urzędnicze. Pierw-
szy z nich – cwaniak, który musi się do-
gadać z administracją, i potrafi się doga-
dać. Drugi, który skorumpowanym biur-
wom się nie kłania, ale i kłaniać się nie
musi, ponieważ one (mniejsza o przyczyny)
nie rzucają mu kłód pod nogi. Co, jeśli
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w przyszłości przeważać będzie pierwszy
model? – Polski kapitalizm będzie się
rozwijał w kierunku bananowego kapita-
lizmu pewnych krajów Ameryki Łacińskiej.
Toczyć go będzie korupcja. Nie będzie
funkcjonować konkurencja, ponieważ sko-
rumpowane urzędy udzielać będą przy-
wilejów jednym, a odmawiać prawa do
danej działalności gospodarczej innym.
Podatki będą wysokie, ale niektórzy będą
zupełnie zwolnieni, a jeszcze inni będą
otrzymywać dotacje”. Być może zdają
sobie Państwo sprawę z tego, że także
kolejne zdania napisane przez Dzielskiego
opisują w jakiejś mierze współczesną
 rzeczywistość. Napisane, przypomnę,
w 1988 r.

Warto jednak zwrócić uwagę na to,
że Dzielski w swoim tekście skupia się
głównie nie na urzędnikach, ale… na biz-
nesie. To jemu przede wszystkim stawia
etyczne wymagania. To, czy polska gos-
podarka będzie patologiczna, zależeć bę-
dzie także od tego, czy biznesmeni wezmą
udział w brudnej grze i będą chcieli np.

korupcyjnie zdobywać dla siebie przywi-
leje. Chrześcijański liberał podkreśla po-
trzebę odbudowy etosu przedsiębiorcy
„jako człowieka uczciwie działającego na
rynku”: wbrew przeciwnościom i poku-
som.

Twardy mamy orzech do zgryzienia
z tym Dzielskim. Spolaryzowani nie tylko
wedle barw partyjnych, lecz także szufladek
ideologicznych, stosunku do biznesu
(dobrzy biedni przedsiębiorcy vs wredni
wyzyskiwacze) i roli państwa w gospodarce
(leseferyzm vs etatyzm), nie zauważamy,
że tak naprawdę walka rozgrywa się na
poziomie ducha.

Chrześcijański idealizm Dzielskiego
miał bardzo praktyczne implikacje: sam
zresztą nieraz podkreślał, że człowiek wie-
rzący to ten, którego wiarę widać w dzia-
łaniu. Autor „Odrodzenia ducha – budowy
wolności” uczy nas, jak ważny jest ma-
ksymalizm etyczny. To oczywiście utrudnia
znajdywanie łatwych odpowiedzi na trudne
pytania. Ale ułatwia znajdywanie odpo-
wiedzi prawidłowych.
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I mamy punkt wyjścia do kompromisów,
w których trudno już będzie posługiwać
się stereotypami. Zresztą zawsze służącymi
czemuś większemu, ba, większemu nawet
niż wielka polityka. Bo trudno nie uciec
od wrażenia, że dywagacje o polsko-ży-
dowskich stosunkach co najmniej z ostat-
niego dziesięciolecia przybrały już formę
samonapędzającej się histerii: otwarto
debatę, ale okazało się, że znaleźliśmy się
w grze, której wyznacza się coraz bardziej
absurdalne reguły. Pytania, kto te reguły
wyznaczał, dlaczego i po co, to inny temat.
Dość powiedzieć, że odmęty szaleństwa
z publicystyki Jana Tomasza Grossa stały
się tego symbolem. Co więcej, płaszczyzna
debaty pruła się również w kulturze. Hasło
„polski antysemityzm” otwierało niemal
każde drzwi tym, którym brakowało włas-
nych pomysłów. Jakaś poczekalnia, we-
ryfikacja wartości danych? Nic z tego.
Apostołów prawdy ogłaszano błyskawicz-
nie.

Przyjemna trema

Trudno się dziwić, że atmosfera przed
otwarciem MHŻP zagęszczała się z mie-
siąca na miesiąc, choć przeważnie – z tego,
co wiem – w kuluarowych dyskusjach.
Na zewnątrz panował niepisany konsen-
sus, że warto oceniać po fakcie.

Jednak pamiętam np. postulaty Ja-
rosława Sellina sprzed paru miesięcy.
W wyraźnej obawie polityk pokusił się o
doradzenie, jak powinien wyglądać pro-
gram MHŻP, by spełniał polską rację sta-
nu. Pojawiło się kilka „podpowiedzi”, tro-
chę w przeświadczeniu, że zapewne MHŻP
nie zdoła albo nie będzie miało żadnego
interesu w tym, by z nich korzystać. Ale
w lęku Sellina było sporo racji: MHŻP
jest finansowane przez nasze Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nasz
stołeczny urząd miasta i nasz również
Żydowski Instytut Historyczny. Postulat
zgodności z polską racją stanu wygląda

PrzeMysłaW skrzydelski

Redaktor „Nowej Konfederacji”, 
publicysta tygodnika „wSieci”

Muzeum Historii Żydów Polskich otworzy nowy rozdział może nie tyle
w stosunkach polsko-żydowskich, ile w retoryce wokół nich. Mamy
w końcu obszar do wnikliwej debaty. Także tej dotyczącej paru wyraźnych
błędów w ekspozycji.

i ty zostaniesz filosemitą



na w pełni uzasadniony. Choć wśród kon-
serwatystów dało się tu wyczuć bojowy
nastrój oczekiwania – za chwilę nadarzy
się okazja, by uderzyć, bo MHŻP będzie
egzemplifikacją wpychania Polaków w role
oprawców. Znakomicie się stało, że były
to przeświadczenia podskórne, że nie do-
szło do potyczki przed właściwą porą,
także jeszcze rok, dwa lata temu, gdy
konflikt mógł wpłynąć na programowe
decyzje twórców MHŻP. Do tego stopnia,
że wewnętrzne prace pobiegłyby nurtem
przeświadczenia, iż trzeba działać na
kontrze. Skoro w takim momencie pojawia
się ideologia, odpowiedzmy dydaktyczną
naganą. Mogło to mieć też konsekwencje
poza naszym podwórkiem. Jeden – nie-
chciany wśród animatorów MHŻP – błąd
skończyłby się przegraną. Na szczęście
wszyscy mieli tego świadomość albo górę
wziął rozsądek.

W historii doczekiwania do MHŻP
zmieścił się jeszcze inny wymiar. Od wielu
lat nie może w Warszawie powstać no-
woczesna siedziba Muzeum Historii Polski,
powodów jest parę, choć wątek z niechęcią
PO do jej sfinalizowania –oczywisty. Pa-
rokrotne przesuwanie lokalizacji, w sy-
tuacji gdy jedna była już akceptowania
także przez PO, odwlekanie sprawy przez
urząd miasta i w końcu – najważniejsze
wizerunkowo – wyrugowanie MHP z listy
projektów priorytetowych, finansowanych
ze środków UE. Frustracja narosła do gi-

gantycznych rozmiarów. Ale utyskiwania
na to, że może powstać tak wielka insty-
tucja promująca Żydów, a równie silna
promująca Polaków nie, dało się słyszeć
tylko czasami i również – poza oficjalnymi
wypowiedziami. 

Wtajemniczenie

Dlatego po otwarciu głównej ekspozycji
MHŻP (przypomnijmy, że różne eventy
dzieją się tam od kwietnia 2013) kapitał
był już zebrany. Kredyt zaufania? Za dużo
powiedziane, ale jeśli go nie było, zrewi-
dujmy oczekiwania.

MHŻP nie okazało się miejscem roz-
drapywania ran, ale miejscem skupienia
i szukania – to najlepsze określenie, choć
na pewno nie oddaje skomplikowania
schematu, który zauważa się już na pierw-
szym etapie zwiedzania. Skądinąd wiem,
że schemat ten konsultowano dziesiątki
razy i że powstawał w temperaturze na-
gminnych sporów: co wyeksponować, jak
nazywać, jak pozostać w rozsądnych pro-
porcjach. „30 miesięcy pracy 15-osobo-
wego zespołu, co tydzień 5 nowych kon-
cepcji i scenariuszy multimedialnych apli-
kacji […]” – tak m.in. podsumowywał
prace Rafał Mikulski, który dowodził ze-
społem realizującym projekt. Opisuje mul-
timedia, więc jak musiało to wyglądać
w pracach nad merytoryką? Dodajmy, że
jeśli chodzi o multimedia, lwią część kon-
cepcji przygotowali specjaliści, którzy
sprawdzili się przy Muzeum Powstania
Warszawskiego (notabene ojciec chrzestny
MPW Lech Kaczyński był wielkim orę-
downikiem MHŻP i w kwietniu 2007
złożył kamień węgielny pod jego budowę).
A więc otwarcia na wszystkie pomysły
szukano i tutaj. To czegoś dowodzi, tego,
że MHŻP nie jest projektem zamkniętym
i zaprojektowanym na bazie nie wiadomo
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czyich koncepcji. Jest na odwrót, coś się
zmieniło. Signum temporis?

A zatem, po pierwsze: skupienie i szu-
kanie. Dorzuciłbym jeszcze jeden element
do tej roboczej definicji – intelektualny
ładunek, który powoduje, że i błaha in-
formacja weryfikuje się sama, konfron-
towana z innym opisem. Przykładów na
to wiele. Pierwsza sala ekspozycji poświę-
cona rzecz jasna początkom społeczności
żydowskiej na ziemiach polskich wywołuje
– i dobrze – wątek wątpliwości Kościoła
wobec niejasnego do końca statusu Żydów.
Jednak od razu pojawia się ukazanie pro-
blemu: Kościół mógł protestować, bo
Żydzi handlowali chrześcijańskimi nie-
wolnikami i sprzedawali ich muzułmanom,
rozmowa dotyczyła zagrożeń cywilizacyj-
nych. Tak wówczas je pojmowano, tak
chyba trzeba by odczytywać kontekst
obecności Żydów u nas za czasów św.
Wojciecha, który swoją drogą także pro-
testował przeciw niewolnictwu. Ale nie,
spokojnie, to nie jest początek pojęcia
„antysemityzm” (po raz pierwszy użytego
pod koniec wieku XIX). Podobnie poka-
zano przyczyny niechęci wobec Żydów
z powodu ich lichwiarskiej profesji, lecz
tu też pamiętajmy, że chrześcijaństwo
potępiało lichwę u wszystkich, także we
własnym gronie…

Zresztą w ogóle nie o to chodzi. Bo
MHŻP nie prowadzi nas od punktu do
punktu; niekoniecznie wydarzenie, nawet
o ogromnym znaczeniu, znajduje logiczne
konsekwencje, z kolei konsekwencja nie
staje się kuriozalnym wytłumaczeniem
przyczyny, na dodatek – jak często bywa
w myśleniu potocznym – podanym z pre-
zentystycznego punktu widzenia. MHŻP
niczego nie udowadnia, nie jest intelek-
tualnym warsztatem, w którym wyszukuje
się danych, by wytłumaczyć Szoah. To
dowód niezwykłej, nie tylko naukowej,

lecz także mentalnej uczciwości jego twór-
ców, którzy sami musieli zejść z utartych
ścieżek. Łatwo na nie wejść automatycznie,
gdy tylko Holokaust obierzemy za przykład
mistycyzmu dziejów. Wówczas skala prze-
rasta wszystkich i blokuje racjonalne ba-
danie. To częsty błąd, który w historiografii
popełniają nie tylko Żydzi. Nieuchronność
losu, wieczny exodus – to wszystko kate-
gorie uprawnione, rzecz w tym, że z innego
porządku rozważań. Na pewno nie z po-
rządku naukowego opisu. Twórcy wystawy
ten błąd wychwycili, i to ich kolosalny
sukces, co nie znaczy, że wypędzili z MHŻP
duchowość.

Na starcie skupiono się na statucie
Bolesława Pobożnego z roku 1264, który
stanowił pierwszy i zasadniczy akt tole-
rancji wobec Żydów u nas. Tkwi w tym
też ciekawa strategia: nieustanne przy-
pominanie o kolejnych decyzjach doty-
czących prawnej sytuacji starszych braci
w wierze wytwarza swoisty motyw – jak
refren, którzy nie daje o sobie zapomnieć.
Sam byłem zdziwiony, że to widoczne tak
bardzo, i to niezależnie od tego, czy mowa
o deklaracjach Kościoła, czy edyktach
królewskich. Paradisus Iudeorom czy pań-
stwo bez stosów to pojęcia, które stanowią
podstawę, do której w każdym fragmencie
opowiadanych dziejów wręcz nie wypada
się nie odnieść. Tolerancja, symbioza, na-
turalne przecinanie się odrębnych kultur,
ale i oczywiste zgrzyty; przychodzą na
myśl skojarzenia z klasycznym (choć dziś
już nieco postarzałym) esejem Aleksandra
Hertza „Żydzi w kulturze polskiej”, w któ-
rym autor podkreśla, jaką rolę pełni Jan-
kiel w „Panu Tadeuszu”: „jest tym, który
godzi zwaśnionych, który jest łącznikiem
między różnymi składnikami świata […].
A jednocześnie nie przestaje być Żydem.
[…] Ale będąc Żydem, ma »sławę dobrego
Polaka«, jest patriotą, gorąco i szczerze
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oddanym sprawie polskiej”. Chyba nie
muszę dodawać, że ten duch krąży po
MHŻP nieustannie. I wtedy, gdy przeno-
simy się do typowego żydowskiego mias-
teczka – przy tej okazji dowiadujemy się,
że polskie święta religijne wyznaczały np.
rytm semestralny żydowskich szkółek, je-
sziwów, co przyczyniło się do rozwoju
myśli talmudycznej; i wtedy, gdy ze wzru-
szeniem dowiadujemy się o polsko-ży-
dowskich, ręka w rękę, walkach podczas
insurekcji kościuszkowskiej (postać Berka
Joselewicza), w powstaniu krakowskim,
styczniowym, w końcu zaangażowaniu
w ruch niepodległościowy aż do Bitwy
Warszawskiej, i to mimo już pojawiających
się pogromów. Czy o tym nie za rzadko
się mówiło? Również o tym, że Rzeczpo-
spolita w XVII w. była już ojczyzną naj-
większej diaspory na świecie. Sam miałem
spore kłopoty z uwierzeniem w to, że
w czasie słynnego bombardowania Kra-
kowa przez Austriaków w 1848 r. Żydzi
i Polacy po śmierci swych współbraci zor-
ganizowali wielką manifestację patrio-
tyczną. Jak i z tym – przyznaję – że
Kościół np. w 1881 r. wyraźnie ostrzegał
przed wzrastającym antysemityzmem.

Zdarza się, że ten duch jankielowski
traktuje historię też trochę z przymruże-
niem oka: oto podobno mogło być tak, że
Kazimierz Wielki nie był wobec Żydów
obojętny, bo miał żydowską kochankę…
Ten ducha wzmaga się i przybiera radosne
oblicze, gdy natrafiamy na ekspozycję ży-
dowskiego oświecenia (haskala) czy poz-
najemy meandry historii jidysz i niebywały
potencjał kultury chasydzkiej.

Osamotnienie

Oczywiście są wątpliwości, część z nich
może wynikać z otwartego charakteru
stałej ekspozycji; potrzebuje ona jeszcze

regularnych uzupełnień. Ale na parę spraw
trzeba zwrócić uwagę od razu. 

Martwi potraktowanie Dmowskiego
rzucającym się w oczy skrótem, iż to właś-
nie w jego programie politycznym anty-
semityzm zapisano jako fakt oficjalny…
Jasne, przeskakiwanie trudnych tematów
może być skutecznym rozwiązaniem, lecz
tak ważnej postaci należałoby poświęcić
oddzielny fragment. Zwłaszcza że dużo
więcej informacji otrzymujemy o Piłsud-
skim, pewnie ze względu to, że w dość
powszechnej opinii środowisk żydowskich
tamtego czasu Marszałek był „odnowi-
cielem równości” i „myślał o pięknej Pol-
sce”, co więcej, Sławoj- Składkowski w la-
tach 30. przestrzegał: „Walka ekonomiczna
[z Żydami] owszem, ale krzywdy żadnej”.

Podobnie zapytajmy, dlaczego Rada
Pomocy Żydom „Żegota” doczekała się
jedynie schematu organizacyjnego w słabo
wyodrębnionym punkcie (dziwna oko-
liczność, bo np. nazwisko Władysława
Bartoszewskiego zdziałałoby tu wiele).
Pretensje w tej sprawie to trochę zabawa
w odmierzanie linijką, ale w kontekście
tego, że szczegółowo omówiono Jedwabne,
pogrom kielecki… Tym bardziej że Jed-
wabne pada ofiarą znów ostrego skrótu:
mamy właściwie cztery zdania o tym, że
zbrodni dokonali Polacy, być może z in-
spiracji Niemców, którzy jednak nie byli
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nadzorcami wydarzeń. Jak wiemy, dys-
kusja o tym jeszcze się nie skończyła, nie
należy też zapominać, pod czyją jurys-
dykcją znajdowało się Jedwabne, i za-
znaczyć wątpliwość, czy fakt ten mógł
mieć wpływ na bieg zdarzeń. Doprecyzo-
wania mają kolosalne znaczenie dla zwie-
dzających z zagranicy, których sprawa
Jedwabnego przyciąga niczym sprawdzone
hasło. Zgadzam się z uwagą Piotra Skwie-
cińskiego, który niedawno w tygodniku
„wSieci” w swojej bardzo pozytywnej oce-
nie MHŻP zauważył podobny problem,
dotyczący błędów w tłumaczeniach narracji
ekspozycji na język angielski. Nie sposób
przejść obok tych problemów obojętnie,
także dlatego, że przecież MHŻP dokładnie
opisuje różne scenariusze, jakie spotykały
Żydów ukrywających się u Polaków i np.
ich błagalne listy o pomoc pisane z war-
szawskiego getta. Choć znów oddajmy
sprawiedliwość: by zapoznać się z tymi
wszystkimi opowieściami, trzeba się nie
lada namęczyć, twórcy MHŻP zastosowali
tutaj niespodziewany fortel: historie dra-
styczne umieszczono w małych gablotkach
ulokowanych za szkłem w głębi ścian i na
niskiej wysokości. Tak że musimy się po-
chylić i poczuć jak ofiary przebywające
w ciasnej kryjówce. Czy z wydarzeniem
o skali Jedwabnego można było postąpić
podobnie? Odpowiedź brzmi: na pewno
nie, ale zabrakło innego fortelu: precyzji
w sprawie, na którą świat zwróci uwagę.
W tym miejscu przypomina mi się detal,
niemal niewyraźny rys: w średniowiecznej
części ekspozycji ktoś z opisujących dość
groźny incydent między Żydami a kra-
kowskimi studentami użył słowa „tumult”,
pewnie po to, by nie przywoływać skoja-
rzeń z pogromami takimi jak właśnie Jed-
wabne. A przecież w wielu sytuacjach już
z tamtej epoki można być użyć terminu
„pogrom”, gdyby tylko się uprzeć.

Big-beat

Dobrego wyważenia brak także w części
powojennej, ukazującej, jak Żydzi radzili
sobie w rzeczywistości po Zagładzie. Dla
twórców MHŻP to raczej czerwone sztan-
dary w służbie dla wspólnego dobra i wiel-
ka epoka Towarzystwa Społeczno-Kultu-
ralnego Żydów, a potem jeszcze czas ra-
dosnych dźwięków big-beatu. Ale to był
też czas marny i parszywy, i jeśli przyjąć,
że pierwszy etap wędrówki po MHŻP roz-
grywa się w atmosferze łączących przeżyć
(jak np. bardzo podobne w wielu aspektach
odczuwanie życia pod zaborami), to koń-
cówka przypomina spojrzenie z wyjątkowej
perspektywy, co razi tym mocniej, że stara
się wskazać na jakieś uniwersum. Jednak
tym razem mamy w głowie coś innego:
stalinizm i jego kontynuację. Pozostawiam
już otwarte pytanie, czy warto w tym mo-
mencie zastanawiać się dokładnie nad
liczbą i rolą Żydów w aparacie bezpie-
czeństwa. Mam odczucie, że nie ma przy-
musu badania tego w każdym detalu, ale
dla okresu powojennego wypada znaleźć
wspólny mianownik. Inaczej pozostajemy
z wrażeniem rozchodzenia się dwóch świa-
tów, dwóch wrażliwości. A opis tej epoki
jest już w dużej mierze do wypracowania
dla każdej ze stron.

Natomiast sam finał ekspozycji to
już efekt zadyszki od współczesności.
Trudno złapać dystans, historia się nie
odleżała, nie wiadomo do końca, jak opi-
sywać losy, które nadal dotyczą zbyt wie-
lu… Mimo to jeśli przyjąć, że Marzec ’68
jest wynikiem po prostu antysemickiej
atmosfery i niejasnych zabiegów władzy,
to znaczy, iż na koniec grono ekspertów
naprawdę się pogubiło. Trudno uwierzyć,
ale w żadnym fragmencie tej instalacji
nie ma nawet wzmianki o frakcjach w par-
tyjnych walkach, o puławianach i nato-
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lińczykach, o w misterny sposób rozpętanej
nagonce i jej międzynarodowym znacze-
niu, również na tle wojny sześciodniowej
i lewicy zachodniej. Niby te pojedyncze
nazwy gdzieś padają, lecz nie stanowią
przejrzystego spektrum; ktoś słabo zo-
rientowany albo – znów – gość z dalekiego
kraju gotów pomyśleć, że to po prostu
zwykły antysemityzm i chęć do urządzania
pogromów zadecydowały o Marcu ’68.

Nieco lepiej wygląda okres lat 80.
„Solidarność” z wyraźnym podkreśleniem,
że Karnawał był rezultatem ogólnych, ale
wspólnych wolnościowych dążeń. Niech
tak będzie.

Te błędy i niedociągnięcia nie decy-
dują o ocenie całościowej. Mają wpływ
na odbiór, lecz o nim nie przesądzają.

MHŻP to miejsce fundamentalnych pytań,
które daje nam do zrozumienia, że czasem
one muszą wystarczyć. Bo czy historia,
Bóg, czy, jeśli ktoś chce, Opatrzność,
mogli zafundować lepszy los, bez Holo-
kaustu, getta i pogromów? I pamiętajmy:
podróż w tysiąc lat tej historii twórcy po-
dzielili na osiem etapów. Cyfra osiem za-
równo w mistyce żydowskiej, jak i chrze-
ścijańskiej ma ukryte znaczenie – oznacza
początek, odrodzenie. Na bieżąco i na
użytek politycznych rozgrywek wokół dia-
logu polsko-żydowskiego można by to
nazwać prościej: nowym rozdaniem. Nie
wiem, być może ósemka była czystym
przypadkiem. Ale czy chwilowo nie mo-
żemy sobie pozwolić na odrobinę misty-
cyzmu i pozytywnej kabały?
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Wesprzyj nas

Jeśli nas cenisz – wesprzyj nas!

Podstawą naszej działalności są stałe, comiesięczne darowizny. Nawet
jeśli są niewielkie, dają poczucie stabilności i pozwalają planować aktywność. 

Darowizny prosimy kierować na rachunek bankowy wydawcy „Nowej
Konfederacji”, Fundacji Nowa Rzeczpospolita: 09 1560 0013 2376 9529 1000
0001 (Getin Bank). W tytule przelewów najlepiej wpisać: „darowizna”. Jeśli
zamierzają Państwo wspierać nas stale, bardzo prosimy o tytuł przelewu:
„stała darowizna”.

Dlaczego warto nas wesprzeć? Przynajmniej z pięciu powodów:

1. „NK” jest próbą stworzenia niskokosztowej poważnej alternatywy dla
upadających – finansowo i intelektualnie – mediów głównego nurtu. Stąd
także nowy model pozyskiwania funduszy – poprzez mecenat obywatelski

2. dostajemy wiele sygnałów, że udaje nam się realizować założone
cele: poważnie debatować o państwie i polityce, transmitować do szerokiej
publiczności ważne idee naukowe i eksperckie, aktualizować polską tradycję
republikańską. Sygnały te płyną zwłaszcza od przedstawicieli inteligencji

3. począwszy od października 2013, udawało nam się co tydzień publi-
kować (od października 2014 r. jesteśmy miesięcznikiem) nowy numer „NK”,
poruszając tematy tyleż ważne, ile nieobecne w debacie, jak np. neokolonizacja
Polski, przebudowa globalnego ładu politycznego czy władza sondaży

4. mamy wpływ na kształtowanie opinii, zwłaszcza elit. Czyta nas średnio
4,5 tys. osób tygodniowo, regularnie występujemy w telewizji, inspirujemy
inne media do podejmowania wprowadzanych przez nas tematów, nasze
teksty są chętnie przedrukowywane przez popularne portale

5. 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 miesięcznik 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/mie-
sięcznika 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. 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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