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W listopadzie zeszłego roku, po bodaj
dwóch latach przerwy, wybrałem się na
Marsz Niepodległości. Ciekaw byłem, jak
bardzo ta impreza zmieniła się wraz
z „upartyjnieniem” inicjatywy – poprzedni
Marsz, który obserwowałem, uczestnicząc
w nim, odbył się, zanim Ruch Narodowy
ogłosił wyborcze aspiracje. Z każdym met-
rem marszu narastało we mnie poczucie,
że nie uczestniczę w politycznej manifes-
tacji, jaką w swojej masie Marsz był jeszcze
niedawno, ale w wydarzeniu subkulturo-
wym. 

Marsz jak Woodstock

Większość maszerujących stanowili ludzie
w wieku od 15 do 25 lat, a miałem wraże-
nie, że najwięcej było nastolatków. Sporo
dziewczyn – mimo gorącej atmosfery
i wręcz niebezpiecznej aury chyba więcej
niż na typowych politycznych wiecach.
Wielu uczestników nuciło sobie dobrze
przez nich znane teksty tożsamościowych
piosenek, które leciały z głośników. Różniły
się gatunkiem – od gitarowych ballad,

przez metal po rap – ale łączyła je patrio-
tyczna tematyka. Roiło się od symboli.
Więcej niż tradycyjnych mieczyków Chrob-
rego i falang czy nawet klubowych em-
blematów było najróżniejszych znaków
przywiązania do historii. Chyba większość
uczestników Marszu miała na sobie pat-
riotyczne koszulki, bluzy, naszywki na
plecakach. Na fali ich popularności wyrosły
zresztą całe designerskie firmy. 

„Koszulki z Wyklętymi”, choć zwykle
nieco bardziej estetyczne niż gadżety
sprzed dekady czy dwóch, nasuwają na-
turalne skojarzenie z muzycznymi sub-
kulturami. Marsz Niepodległości jeszcze
kilka lat temu był amalgamatem wszyst-
kich nurtów zaangażowanego patriotyzmu:
od narodowej młodzieży, przez umiarko-
wanych, konserwatywnych młodych z du-
żych ośrodków, katolickie rodziny z dzieć-
mi po starszych ludzi maszerujących
z krzyżami w dłoni. Dziś ta manifestacja
bardziej przypomina Owsiakowy Wood-
stock: choć pewnie łączy bardzo różne
nurty, to gromadzi głównie młodych pat-
riotów o silnej potrzebie zewnętrznego

PiOtr trudnOwski

Redaktor „Nowej Konfederacji”,
członek zarządu Klubu Jagiellońskiego

Przemiana plemion młodych i zbuntowanych Polaków w naród świado-
mych i zaangażowanych obywateli to najważniejsze wyzwanie najbliż-
szych lat
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manifestowania przynależności do szerszej
grupy. Pokoleniowy, buntowniczy i sub-
kulturowy wymiar wydarzenia podkreślały
jeszcze okrzyki wznoszone przez mani-
festantów. Skandowane na Marszu przez
dziesiątki tysięcy gardeł „Bóg, Honor i Oj-
czyzna” to, jak się okazuje, wartości równie
atrakcyjne dla młodych, jak lansowana
w Polsce przez lata „mainstreamowa”
wersja „sex, drugs, rock’n’roll”, czyli: „mi-
łość, przyjaźń, muzyka”. Choć, by nie po-
paść w ton przesadnie apologetyczny wo-
bec narodowej młodzieży: w segmencie
marszu, w którym się znalazłem, ewi-
dentnie najgłośniej wykrzykiwane były
hasła kierowane przeciwko policji. 

Młody zbuntowany 
pod rękę z emerytem

Tyle przyczynkarskiej obserwacji. Czy
konserwatywny zwrot znajduje swoje po-
twierdzenie w czymś więcej niż uliczna
moda i „lajki” w portalach społecznościo-
wych? Badania faktycznie pokazują, że
wśród najmłodszych wyborców nasilają
się prawicowe i antyestablishmentowe
nastroje. Powszechnie znanym faktem
jest wspomniane choćby w artykule Ste-
fana Sękowskiego poparcie młodych dla
prawicowych polityków spoza głównego
nurtu. Jak się jednak okazuje, również
na podstawie „tematycznych” badań w gru-
pie 18–24 lata możemy zaobserwować
największe przywiązanie poglądów, które
uznaje się popularnie za prawicowe. 

Przykłady? W grupie 18–24 najwięk-
szy jest odsetek kwestionujących zasadność
wprowadzenia stanu wojennego (CBOS,
„Polacy o Wojciechu Jaruzelskim”, czer-
wiec 2014 r.). W tej grupie (i wśród osób
po 65. roku życia) odnotowujemy niższe
niż w pozostałych poparcie dla obecności
Polski w Unii Europejskiej (CBOS, „10

lat członkostwa w Unii Europejskiej”,
kwiecień 2014 r.). Wśród najmłodszych
badanych aprobata dla homoseksualnych
związków partnerskich jest mniejsza niż
w grupach 25–34 lata, 35–44 lata i 45–
54 lata (CBOS, „Stosunek do praw gejów
i lesbijek oraz związków partnerskich”,
luty 2013 r.). Wśród najmłodszych Pola-
ków znalazło się najwięcej respondentów
zgadzających się z dość nieprecyzyjną de-
klaracją, że „Islam stanowi zagrożenie”
(CBOS, „Postawy wobec islamu i muzuł-
manów”, marzec 2015). Wreszcie, 18–
24-latkowie z największą aprobatą patrzą
na obecność krzyży w budynkach pub-
licznych, lekcje religii w szkołach i w naj-
większym stopniu – znów, wraz z osobami
po 65. roku życia – akceptują zajmowanie
przez Kościół stanowiska wobec ustaw
uchwalanych w Sejmie (CBOS, „Boskie
i cesarskie. O stosunkach między państwem
a Kościołem(ami)”, kwiecień 2015 r.).

Niektóre badania wskazują na bardzo
subtelne, ale – jak się zdaje – istotne
różnice pomiędzy najmłodszymi badanymi
a ich starszymi o dekadę kolegami.
Dobrym przykładem są badania dotyczące
postrzegania II wojny światowej. Jak się
okazuje, w grupie 18–24 lata respondenci
najczęściej wskazują jako powód do dumy
organizację państwa podziemnego i Armię
Krajową (53%), powstanie warszawskie
zajmuje drugie miejsce (36%). W grupie
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25–34 kolejność jest taka sama, jednak
dumę z powstania warszawskiego dekla-
ruje znacząco większy odsetek badanych
(48%). Wydaje się więc, że najmłodszym
badanym bliski narodowcom realizm każe
patrzeć na powstanie warszawskie z więk-
szym sceptycyzmem niż pokoleniu, które
wchodząc w dorosłość obserwowało otwar-
cie Muzeum Powstania Warszawskiego.

Polityczny wykop effect

Zmiana w hierarchii mediów, z których
korzystają młodzi, a na którą zwraca
uwagę Michał Kuź, warto przeanalizować
pod kątem nie tylko formy pozyskiwania
informacji, ale również ich treści. Nie
sposób odpowiedzieć na pytanie, czy mło-
dzi Polacy paradują dziś w koszulkach
z „Wyklętymi” i głosują „na Korwina”, bo
są bardziej konserwatywni i świadomie
odrzucili medialny mainstream, czy też
częściej hołdują tradycyjnym wartościom,
bo w ich świecie naturalnie „Fakty” zastąpił
Wykop.pl, a od wywiadów Moniki Olejnik
wolą prawicowych youtuberów i bezpo-
średnie przekazy na facebookowych pro-
filach Marszu Niepodległości i dziesiątek
innych  prawicowych inicjatyw. Niemniej
przyjrzenie się temu fenomenowi wydaje
się celowe. 

Wykop.pl śmiało można nazwać naj-
bardziej opiniotwórczym zakątkiem pol-
skiego internetu. Oparty o społecznościową
selekcję informacji jest dziś potężnym
narzędziem kreowania tego, co w sieci
ważne, a co mało istotne. Chociaż wi-
docznie ustępuje pod kątem ilości odwie-
dzin głównonurtowym serwisom, to jednak
jego siła rażenia jest ogromna. Coraz czę-
ściej wykopowe znaleziska robią karierę
nie tylko w mediach społecznościowych,
ale też tradycyjnych: korzystają z nich
duże portale, a historie opisane przez

użytkowników trafiają do gazet i telewizji.
„Wykop effect” – zjawisko kiedyś koja-
rzone z blokowaniem przepustowości ser-
wisów, które niespodziewanie trafiły na
stronę główną społeczności, dziś oznacza
rozwiązywanie konkretnych problemów
przez użytkowników: od znalezienia ukra-
dzionego roweru, przez pomoc dla chorego
dziecka, po złożenie podpisów pod petycją
do Sejmu w jakiejś sprawie. Tu tak na-
prawdę zaczęła się ogólnopolska mobili-
zacja przeciw ACTA, która ostatecznie
wyprowadziła internautów z domu na
ulice.

Gdy przyjrzeć się politycznym tre-
ściom na Wykopie, widać wyraźnie, że
zbiegają się często z zestawieniem poglą-
dów „stereotypowo prawicowych” ilust-
rowanych wcześniej badaniami. Użytkow-
nicy oczywiście chętnie narzekają na
urzędników, ZUS, skarbówkę i poziom
fiskalizacji. Coraz częściej jednak popu-
larność zyskują materiały dotyczące pe-
ryferyjności polskiej gospodarki i zdomi-
nowania polskiego rynku przez potężne,
ponadnarodowe korporacje. Wielkie emo-
cje budzą wszelkie materiały o rosnącym
w sile na Zachodzie islamskim funda-
mentalizmie. Niechęć do postępowych
nowinek, takich jak związki partnerskie
czy próby radykalnego wykluczenia ka-
tolików z debaty publicznej na Zachodzie
łączy się z piętnowaniem przykładów oko-
łoklerykalnych patologii rodem z Polski.

Na wykopowej stronie głównej raczej
nie znajdziemy informacji z czołówek ser-
wisów informacyjnych. Politycy PiS i PO
pojawiają się tam raczej tylko wtedy, gdy
śmieszą lub bulwersują. Choćby najost-
rzejsza pyskówka Niesiołowskiego z Bru-
dzińskim nikogo tu raczej nie zainteresuje,
ale na popularność może liczyć niemal
każdy telewizyjny występ Korwin-Mikkego,
Wiplera, Kukiza, Bosaka, a nawet marnej
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jakości nagranie ze spotkania z Grzego-
rzem Braunem. Tu zaczęły się fenomeny
internetowych celebrytów-supernowych:
Mariusza Maxa Kolonki i Zbigniewa Sto-
nogi. Tutaj też rozpoczęły się społeczno-
ściowe śledztwa na temat stosowanych
przez nich uproszczeń i manipulacji.

Społeczność wykopu to wręcz mo-
delowe (neo)plemię: mające własny język,
kody kulturowe i, jak się okazuje, sympatie
polityczne. W tej opiniotwórczej społecz-
ności eksportującej swoje upodobania na
inne obszary internetu drugorzędni dzia-
łacze podzielonych prawicowych partyjek
mają większą rozpoznawalność niż pierw-
szoligowi politycy głównego nurtu: po-
słowie i ministrowie.

Od buntu do polityki

Trudno zakładać, że obraz rozpolityko-
wanych wykopowiczów czy uczestników
Marszu Niepodległości to obraz większości
młodego pokolenia. Wydaje się raczej, że
jeżeli w ogóle wśród młodych pojawiają
się jakiekolwiek emocje polityczne, to są
to właśnie prawicowe sympatie.

Jednocześnie widać wyraźnie, że poza
spontanicznymi momentami mobilizacji
– jak w czasie wybuchu protestów anty-
ACTA – te emocje nie znajdują zagospo-
darowania. Wyraźnie pokazały to wybory
samorządowe. Opierające swoją siłę o pra-
wicową młodzież środowiska narodowe
i konserwatywno-liberalne wzięły udział
w stopniu niemal niezauważalnym. W wie-
lu miastach nie wystawiono list, a wyniki
w wyborach do sejmików rozczarowały.
Środowiska te mają uniwersalnych liderów
na każde wybory, więc w wyborach sa-
morządowych trudno im pokazać auten-
tyczność. Jedyna forma oddolnego zaan-
gażowania, jaką oferuje się młodym ko-
liberałom i narodowcom, to rozwieszanie

plakatów lub… start w wyborach w celu
„zapchania listy”. Nie zaoferowano żadnej
merytorycznej oferty dla prawicowych
młodych mieszczan. Nie ma pomysłu na
udział w lokalnych inicjatywach czy wie-
loetapowej pracy na rzecz stworzenia sa-
morządowych przyczółków.

Nasilający się więc patriotyzm mło-
dych to kapitał, który może zostać zagos-
podarowany lub roztrwoniony. Pierwsze
wymaga systematycznej pracy: pokazania
im ścieżek, dzięki którym swój patriotyzm
będą mogli przełożyć na namacalny kon-
kret. Konieczne jest zaangażowanie mło-
dych patriotów w pracę u podstaw, która
nie będzie trwoniona w doraźnych, wy-
borczych zrywach. Potrzeba setek grup
edukacyjnych i samokształceniowych,
przedsięwzięć charytatywnych, lokalnych
konfederacji zaangażowanych w politykę
samorządową.

Jak jednak przekonać młodego czło-
wieka w koszulce z „Łupaszką”, że moni-
torowanie gminnego budżetu czy udział
w konsultacjach społecznych to konty-
nuacja drogi jego idoli? To wymaga sys-
tematycznej pracy już z licealistami i spra-
wienia, by ich bunt dojrzewał z wiekiem
do buntu twórczego. Największym wy-
zwaniem jest odwojowanie polityczności.
Polityczność musi przestać odrzucać mło-
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dych ideowców skojarzeniami z konfor-
mistycznymi partyjnymi młodzieżówkami,
a zacząć inspirować do podmiotowego
zmieniania otaczającej rzeczywistości. Je-
żeli idolami młodych są wojenni czy po-
wojenni herosi, którzy rzucili wyzwanie
tragicznej rzeczywistości, to trzeba znaleźć
sposób, by wytłumaczyć im, że oni też
muszą rzucić wyzwanie rzeczywistości
odrzucającej polityczność. To przejście
od deklaracji wartości do ich realizacji.
Od emocji subkulturowej – do ciężkiej
narodowotwórczej roboty.

Przekroczyć Rubikon

Przed wojną wywodzące się ze zbunto-
wanej, akademickiej, na swój sposób „sub-

kulturowej” młodzieży skupionej wokół
Myśli Mocarstwowej Giedroyciowskie śro-
dowisko pisma „Bunt Młodych” posta-
nowiło zmienić winietę na „Politykę”.
Podsumowali to sami często przytaczaną
fraszką: „Młodzi się już zestarzeli / (hier-
begrabenist der Hund) / wolą więc poli-
tykować / niż uprawiać dalej bunt”. Zrobili
to na dwa lata przed wybuchem wojny.
Widzialne przekroczenie rubikonu „poli-
tyczności” planowali na 1940 rok: wówczas
chcieli jako środowisko wystartować w wy-
borach. By na naszych oczach i przy na-
szym udziale znów młodym ideowcom
nie zabrakło czasu na przejście z etapu
„buntu młodych” do etapu „polityki”, to
najpoważniejsze wyzwanie najbliższych
lat. Młodzi się już zestarzeli…
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Polacy w wieku 19–35 lat nie są specjalnie
mobilizowani przez główne siły polityczne.
Oczywiście powodów jest wiele. Jeden
wydaje się jednak tyleż prozaiczny, co
brzemienny w dość ciekawe skutki. Otóż,
polscy politycy głównego nurtu nie za-
uważyli, że wraz ze zmianą przyzwyczajeń
dotyczących konsumpcji mediów zmienić
się musi strategia prowadzenia kampanii
wśród dwudziesto- i trzydziestolatków.
Oczywiście, na razie mogą jeszcze uprawiać
politykę głównie w oparciu o starszy elek-
torat. Ponieważ jednak pewne kluczowe
cechy nowego pokolenia raczej nie zanikną
wraz z wiekiem, to zmiany będą w końcu
nieuchronne. Pytanie tylko, kto zrozumie
to pierwszy?

Strategię kampanijną przyszłości
można, jak sądzę, już dziś streścić w trzech
punktach. Po pierwsze, następuje zanik
umiarkowanego centrum, nowe media
wymuszają raczej budowanie koalicji sie-
ciowych „plemion” niż walkę o mitycznego
wyborcę środka. Przez plemiona należy
tu zaś rozumieć relatywnie małe grupy
zainteresowane polityką opartą na kon-

kretnych kwestiach i stosunkowo niszo-
wych tożsamościach, a stroniącą od daw-
nych wielkich tożsamości (np. socjalizm,
nacjonalizm, konserwatyzm); doskonale
tę teorię rozwija Michel Maffesoli. Po
drugie, grzeczny, politpoprawny przekaz
źle się dziś sprzedaje, to typowa estetyka
ery telewizji. Obecnie przekaz polityczny
musi być wyrazisty i zarazem zniuanso-
wany w zależności od konkretnego śro-
dowiska, do którego jest skierowany. Po
trzecie, telewizja to medium ludzi starszych
i stopniowo będzie tracić na znaczeniu,
nie ma więc sensu zbyt wiele politycznego
wysiłku w nią inwestować. 

Pokolenie bez telewizora

Zacznijmy od punktu ostatniego, czyli od
odejścia młodych od telewizji. Z danych
Nielsena za rok 2012 wynika, że spada
oglądalność telewizji wśród najmłodszych
(4–19), choć nie wśród seniorów. Obecnie
statystycznie dla grupy 20–34 to trzy go-
dziny i trochę ponad dwie godziny dla
grupy 4–19. Dla porównania, seniorzy

Michał kuź

Redaktor „Nowej Konfederacji”

Polscy politycy głównego nurtu nie zauważyli, że wraz ze zmianą przy-
zwyczajeń dotyczących konsumpcji mediów zmienić się musi strategia
prowadzenia kampanii wśród dwudziesto- i trzydziestolatków

Zszywanie plemion
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w grupie 60+ na wpatrywanie się w szkla-
ny ekran poświęcają aż sześć godzin dzien-
nie. Trzy godziny to z pozoru nie tak
mało. Na podstawie ankiet przeprowa-
dzanych wśród moich studentów nabrałem
jednak podejrzenia, że wskaźnik ten mocno
spada w przypadku bardziej wykształco-
nych mieszkańców dużych miast. W War-
szawie ze świecą muszę dziś szukać tych,
którzy w telewizor wpatrują się dłużej niż
godzinę. Połowa nie ma odbiornika w ogóle
lub też nie planuje go kupować po wy-
prowadzeniu się od rodziców.

Co ciekawe, młodzi Polacy oglądają
znacząco mniej telewizji niż Rosjanie czy
też inni mieszkańcy Europy Środkowo-
Wschodniej, a nawet mniej niż wiele nacji
zachodnioeuropejskich. Wydłuża się za
to dzienny okres przebywania w sieci.
Według danych CBOS, u nastolatków wy-
raźnie przewyższa on średni czas spędzany
przed telewizorem, a w przypadku ludzi
młodych – co najmniej się z nim zrównuje.
Wszystko wskazuje więc na to, że tak jak
weszliśmy w epokę telewizyjnej rewolucji
w ślad za Amerykanami, tak również, po-
wielając niektóre z procesów społecznych
zza oceanu, obecnie z niej wychodzimy.

Co więcej, badania mogą zawyżać
oglądalność, bo uwzględniają również
oglądanie telewizji na komputerach. Nie
biorą też pod uwagę tego, że coraz więcej
osób korzysta z telewizji jak z radia, czyli
słucha przekazu jednym uchem podczas
innych czynności, często surfowania w sie-
ci. Warto też podkreślić, że ludzie z reguły
pozostają wierni mediom, z którymi do-
rośli. Dzisiejsza młodzież, gdy będzie już
w podeszłym wieku, nadal będzie siedzieć
na „fejsie” lub czymś podobnym.

W Polsce odejście od telewizji to dla
jednych frakcji politycznych problem, dla
innych wprost przeciwnie, tworzy to nowe
szanse. Pytanie tylko, czy będą umiały ją

wykorzystać? PiS i prawica niepisowska
nie od dziś narzekają, że nie są pupilami
komercyjnych stacji. O tym, że tak samo
jest w TVP, gdzie niepodzielnie rządzi
Juliusz Braun (notabene stryj Grzegorza),
nawet nie wspomnę. W warunkach pa-
nującej w Polsce tzw. italianizacji mediów,
czyli braku niezależnych ośrodków i po-
wszechnym tworzeniu partyjno-medial-
nych spółdzielni, taki nierówny rozkład
sił musi boleć. 

Czy to jednak oznacza, że słabsza
strona ma wchodzić w stary wyścig zbro-
jeń, czy też może powinna raczej zacząć
nowy, na własnych warunkach? Prawicowi
polityczni przedsiębiorcy mogą oczywiście
dalej topić grube miliony w kolejnych Te-
lewizjach Republikach i Telewizjach
Trwam. Ale z góry można przewidzieć, że
efekty będą mizerne, bo rynek się kurczy,
a widownia, nawet jeśli ogląda nieco
więcej w przeliczeniu na godziny, jest już
leciwa i ma mocno wyrobione gusta, za-
równo co do mediów, jak i do polityki.
Polityczne karty w tych pokoleniach zostały
już rozdane. Rewolucji się raczej z nimi
nie zrobi.

Polityczna papka i kuchnia plemienna

Odnośnie punktu drugiego, dotyczącego
wymogu większej wyrazistości, warto pod-
kreślić, że to nieprawda, iż młodzi ludzie
są apolityczni. Oni są raczej antysyste-
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mowi, czyli nie akceptują polityki w do-
tychczasowym wydaniu. Dowodem są
liczne zjawiska i badania przeprowadzane
zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ruchy
protestu i ekscentryczni kandydaci rosną
w siłę, a jednocześnie stare partie tracą
na znaczeniu. Wzrasta aktywizm młodych,
zwłaszcza w sieci, a spada z reguły frek-
wencja i poparcie dla tradycyjnych partii,
których młodzi wyborcy wręcz nie znoszą
już na poziomie czysto estetycznym.

To dość zrozumiałe. W czasach me-
diów szerokiego przekazu, kiedy w ramach
swego rodzaju obywatelskiego rytuału
niemal wszyscy oglądali wieczorem te
same Wiadomości, polityka musiała trzy-
mać się nudnego środka. Nie wiedząc,
kogo mogą urazić, politycy budowali zwyk-
le przekaz ogólnikowo-obywatelski. Partie
i gremia decyzyjne na „frontmenów” ty-
powały zaś ludzi o raczej przeciętnych
cechach osobowościowych, dobrze tra-
fiających w uśrednione gusta. 

Dziś problem polega jednak na tym,
że młode pokolenie to tak zwane pokolenie
sieci. Media dla tej grupy są z definicji
nie masowe, tylko plemienne („ja i moi
znajomi to lubimy”). Młodzi ludzie in-
formacje polityczne, które odbierają, przy-
prawiają tak, jak chcą. Dla nich stary
przekaz w stylu wieczornych Wiadomości
nic już nie znaczy, jest tylko mdłą papką.

Nowe media jako narzędzie polityczne
wydają się naturalnie niektórym słabe
i niepoważne. Jest tak jednak tylko dopóty,
dopóki używamy ich w anachroniczny
sposób. Budujemy strony, które wyglądają
jak gazety i produkujemy podcasty, które
przypominają programy telewizyjne. Tym-
czasem, jak słusznie zauważa Marshall
McLuhan, „środek przekazu sam jest prze-
kazem”. Polityka w sieci, czyli w natural-
nym środowisku medialnym ludzi poniżej
35. roku życia, musi być inna niż dotąd,

a jednocześnie musi jej być więcej i musi
być bardziej przemyślana. Tylko wtedy
może młode pokolenie do czegokolwiek
zmotywować.

Koronnymi dowodami potrzeby no-
wej estetyki przekazu politycznego są wy-
niki kandydatów antysystemowych. Za-
równo Kukiz, jak i Korwin pokazali, że
można uzyskać całkiem dobry sondażowy
wynik właściwie bez specjalnej przychyl-
ności tradycyjnych mediów, głównie
w oparciu o elektorat zmobilizowany
w sieci. Korwinowi dodatkowo popular-
ność w internecie wydatnie pomogła
w zbieraniu funduszy na kampanię. Dziś
wśród kandydatów planktonowych ucho-
dzi on wręcz za krezusa. Według Rzecz-
pospolitej w kulminacyjnym punkcie swo-
jego „fundraisingu”, tylko w jeden dzień
– środę 15 kwietnia 2015 r. – zebrał 200
tys. złotych.

Broń precyzyjna i koniec centrum

Odnośnie punktu trzeciego, czyli budo-
wania koalicji plemiennych, należy pod-
kreślić, że jest to sztuka, której jeszcze
nikt w Polsce w pełni nie opanował. Nawet
udane kampanie antysystemowców wciąż
pokazują brak pogłębionej refleksji nad
metodami komunikacji politycznej w sieci.
Korwin, który ilością „lajków”, „szerów”,
„memów” i wszystkich innych wyznacz-
ników internetowej popularności bije in-
nych kandydatów na głowę, to jednak
wciąż jeszcze przykład kogoś, kto organi-
zuje kampanię spontanicznie, a nie sys-
tematycznie. Spontanicznie w sieci jest
zaś łatwo zaistnieć, wystarczy być mocnym
i brutalnym. Tak, aby przebić się przez
zwały wszelakiego „kontentu”, codziennie
zalewającego sieć w danym kraju. 

Znacznie trudniejsza jest sieciowa
kampania przeprowadzona systematycz-
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nie. W walce o urząd najlepiej udoku-
mentowanym przykładami takiej kampanii
są oba starty Baracka Obamy oraz kam-
pania obecnej prezydent Brazylii Dilmy
Rousseff. W promowaniu swojej polityki
zagranicznej bardzo dobrze wykorzystał
nowe media Władimir Putin.

Na czym polega systematyczność?
Po pierwsze, na bardzo dokładnym ilo-
ściowym zbadaniu gdzie, kiedy i na kogo
musimy wpłynąć, by osiągnąć pożądany
rezultat. Niezwykle użyteczne są tutaj tak
zwane cyfrowe dane polityczne, które zda-
niem niektórych specjalistów dają znacznie
„czystsze” informacje na temat politycz-
nych preferencji danych grup niż zwykłe
sondaże przeprowadzane na tych samych
grupach.

Czym są te dane? W skrócie są to za-
gregowane informacje o aktywności in-
ternetowej różnych osób – a dokładniej
ich adresów IP. Na tej podstawie można
bowiem wyciągnąć daleko idące wnioski
co do ich preferencji, gustów, sytuacji ro-
dzinnej, majątkowej itp. Na szeroką skalę
wykorzystują to już dziś internetowi hand-
lowcy. Na podstawie tego, co dany użyt-
kownik wyszukuje, specjalne algorytmy
odgadują jego potrzeby, by potem pod-
suwać mu odpowiednio sprofilowane pro-
dukty w formie wyskakujących reklam
czy też „sidebarów”. Jakże często zdarza
się, że na naszej ulubionej stronie atakuje
nas, niby to przypadkiem, reklama akurat
tego, czego od jakiegoś czasu szukamy?
Jak to jest, że pani Ania, odwiedzając tę
samą stronę, widzi z boku reklamy torebek,
a pan Adam sprzętu wędkarskiego? 

Dlaczego w ten sam sposób nie re-
klamują się politycy? Dlaczego spot na-
rodowców nie uderza do klientów inter-
netowego sklepu znanego ze sprzedaży
odzieży patriotycznej? Albo inaczej: jeśli
PiS wie, że aby wygrać w Wielkopolsce,

musi, dajmy na to, walczyć o głosy matek
z klasy średniej w Poznaniu, to dlaczego
reklamówka z jakimś ciepłym prorodzin-
nym przekazem PiS-u nie wyskakuje,
kiedy tylko pochodzące z Poznania panie
wchodzą np. na ulubione strony infor-
macyjno-poradnikowe? To jest, można
powiedzieć językiem Maleszki, „bardzo
dobre pytanie”. W USA po przewrocie
Obamowskim takie zarządzanie reklamami
politycznymi to już standard. 

W przypadku Putina podobny efekt
miał strategicznie zaplanowany atak po-
pierających go trolli. Został on przepro-
wadzony przez związane z Kremlem wy-
specjalizowane firmy zatrudniające setki
pracowników i uderzające w kluczowe
miejsca w internetowej strukturze Rosji
i innych państw europejskich oraz USA. 

Jednym słowem, nowe media po-
zwalają na niebywałą precyzję w docie-
raniu do dokładnie tych wyborców, do
których polityk chce w danej chwili dotrzeć
i niuansowaniu przy tym swojego prze-
kazu. Zestawienie takiej nowo medialnej
kampanii z kampanią w tradycyjnych me-
diach „szerokonadających” (broadcastin-
gowych) przypomina trochę porównanie
inteligentnej rakiety z bombardowaniem
dywanowym.
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Działania sztabu Obamy przyczyniły
się też walnie do ostatecznego obalenia
mitu politycznego centrum, do którego
polityk bezwzględnie musi dążyć. Przed
wyścigiem wielu speców nie wróżyło bo-
wiem senatorowi z Illinois świetlanej
przyszłości. Czarny o muzułmańsko
brzmiącym imieniu i raczej lewicowych
poglądach po prostu nie trafiał w prefe-
rencje statycznego centrum. A mimo to
wygrał. Jak?

Ci, którzy opisywali potem jego kam-
panię medialną – zwłaszcza tę internetową
– podkreślali umiejętność łączenia różnych
środowisk, lepienia z nich całości, a raczej
ich w całość zszywania. Kiedy tylko poja-
wiały jakieś oddolne inicjatywy promujące
zbliżone do kampanii Obamy treści, jego
stratedzy natychmiast takie grupy, grupki
i indywidua wciągali na pokład. Strona
mybarackobama.com przypominała wręcz
swoistego Facebooka. 

Oczywiście konkretne techniki będą
różne w różnych krajach. W Polsce np.
nie od dziś wiadomo, że blogosfera i twit-
terownia są raczej prawicowe. Wystar-
czyłoby z tego skorzystać. Co by na przy-
kład było, gdyby strona PiS, zamiast wy-
glądać jak stronka powiatowego liceum,
zaczęła bardziej przypominać Salon24,

otworzyła się bardziej na użytkowników
od dołu? Co by było, gdyby kandydat
Platformy w wyborach prezydenckich
umiał pokazać w sieci coś więcej niż żenu-
jącą ustawkę na popularnym podcaście?

Płynne koalicje

Nie twierdzę, że droga Obamy to jedyne
rozwiązanie, warto natomiast zrozumieć
samą ogólną strategię, bo jest ona uni-
wersalna. A sens tej strategii streszcza
się w odrzuceniu „sięgania po centrum”.
Centrum już nie ma, są tylko płynne koa-
licje plemion. Współczesny polityk, niczym
feudalny lord, by wygrać, musi pracowicie
zszywać całość z różnych kawałków i ka-
wałeczków, nie gardzić nawet tymi naj-
mniejszymi.

Oczywiście cały powyższy wywód
może się wydać nieco cyniczny. Polityka
to jednak nie miejsce dla nieuzbrojonych
proroków, jakby to ujął Machiavelli. Także
największy idealista musi wiedzieć, za
pomocą jakiego oręża już wkrótce będzie
się w jego kraju toczył bój polityczny. Na-
wet ktoś, kogo plemienny i neofeudalny
charakter współczesnej polityki głęboko
przeraża, musi nauczyć się z taką polityką
sobie radzić.
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Starzy politycy prowadzą z młodymi cy-
niczną grę. Z jednej strony, na wszystkie
sposoby werbalnie zachęcają ich do za-
angażowania w sprawy publiczne. Z dru-
giej, tak napisali statuty swoich partii, by
maksymalnie uprzywilejować swoją po-
zycję i zwasalizować młodych działaczy.
Mechanizmy te można pokazać na przy-
kładzie karier dwóch młodych prezyden-
tów miast, którzy w ostatnich wyborach
wygrali w Starachowicach i Stalowej Woli.  

Wyciąć zdolnego

W Starachowicach po ostatnich wyborach
literalnie zaczęła się nowa epoka. Nowy
prezydent, Marek Materek, jest pierwszym
politykiem pełniącym tak wysoką funkcję
urodzonym już po wyborach czerwcowych
‘89. Ma wiele cech polityka nowego po-
kolenia: dobrze wykształcony, z bogatym
doświadczeniem działalności społecznej,
mający szerszy ogląd spraw (przez pięć
lat był dyrektorem biur poselskich w wo-
jewództwie świętokrzyskim eurodeputo-
wanej Róży Thun). 

Historia Materka to jednak nie wy-
łącznie success story. Doświadczył on
całej brutalności zderzenia się z betonem
partyjnym. Po kilku latach współpracy
z Thun podjął decyzję o wstąpieniu do
PO (2011), zakładając koło w Staracho-
wicach. Na tyle szybko się ono rozrosło,
że w 2013 został wybrany na szefa po-
wiatowych struktur PO. Założył również
coś na kształt miejskiego think-tanku,
który miał przygotować program samo-
rządowy. Z tego środowiska wyszły takie
pomysły, jak budżet obywatelski, Rada
Seniorów czy Karta Dużej Rodziny.

Wszystkie te działania budziły ogrom-
ne kontrowersje w zarządzie regionu PO.
Materkowi zarzucano nadmierną promocję
własnej osoby oraz bardzo szybki wzrost
liczby członków jego koła. Tak naprawdę
chodziło jednak o zachowanie status quo
w wyborach do Sejmu. W miejscowej
Platformie Starachowice – trzecie co do
wielkości miasto w województwie, z dużym
poparciem dla PO – były bowiem margi-
nalizowane przez region. Przewodniczącą
tego regionu jest pochodząca z sąsiedniego

krZysZtOf MaZur

Doktor politologii, szef Rady Klubu Jagiellońskiego

Nawet, wydawałoby się, wszechpotężne partie są zbyt skostniałe, by
zatrzymać oddolną zmianę pokoleniową 

w poszukiwaniu podmiotowości, czyli czego
uczą nas młodzi prezydenci miast 



powiatu posłanka Marzena Okła-Drew-
nowicz, „jedynka” na liście sejmowej. Za-
tem brak silnego lidera PO w Staracho-
wicach pozwala przewodniczącej regionu
zwiększyć swój zasięg wyborczy. Analizując
sytuację, z tej perspektywy widać było
jak na dłoni, że młody, aktywny i nieza-
leżny szef starachowickich struktur szybko
stanie się zagrożeniem dla politycznego
status quo w świętokrzyskiej PO.

Dlatego podjęto decyzję, że Materka
należy usunąć z PO, nim zbuduje sobie
jeszcze silniejszą pozycję. Pretekstem były
rozbieżności przy okazji nominacji Plat-
formy dla kandydata na prezydenta Sta-
rachowic w przyspieszonych wyborach
w maju 2014. Materek, zgodnie z przy-
sługującym mu prawem, poparł pocho-
dzącą z Kielc prof. Marzenę Marczewską
(członkinię PO). Zarząd Wojewódzki Plat-
formy miał na te wybory inny pomysł,
gdyż chciał poprzeć lokalnego działacza
ze Starachowic, który wszakże nie był
członkiem partii. Tak oto w przyspieszo-
nych wyborach wystartowało dwóch kan-
dydatów popieranych nieformalnie przez
PO. Jak łatwo się domyślić, głosy tych
kandydatów się rozbiły, a  do drugiej tury
weszli politycy SLD i PiS-u.

Niezależności młodego działacza ze
Starachowic było już za wiele. Najpierw
Zarząd Wojewódzki partii jednogłośnie
rozwiązał struktury w powiecie staracho-
wickim, następnie Zarząd Krajowy PO
wykluczył Materka z PO. Sam zaintere-
sowany został powiadomiony o tym fakcie
SMS-em, nie mając prawa do obrony.
W ten sposób na trzy i pół miesiąca przed
wyborami samorządowymi PO „zrównała
z ziemią” własne struktury w ważnym
mieście powiatowym. Te działania prze-
łożyły się na tragiczny wynik wyborczy.
W listopadowych wyborach PO nie zdobyła
żadnego mandatu w radzie miasta (!).

Kandydat PO zdobył niecałe 5% w wybo-
rach na prezydenta Starachowic. 

Jak się nie dać partyjnym bossom

Materek po takim ciosie zamierzał zupełnie
wycofać się z życia publicznego. Parado-
ksalnie jednak decyzja PO okazała się dla
niego zbawienna. Gdyby pozostał dalej
szefem powiatowych struktur PO, to w lis-
topadowych wyborach ponownie reko-
mendowałby prof. Marczewską. Sam nie
zakładał startu, gdyż działacze przekony-
wali go, że jest zbyt młody. Teraz wszystkie
te zewnętrzne naciski zniknęły. Materek
mógł sam zbudować swój komitet do rady
miasta i w pełni wziąć odpowiedzialność
za stronę programową. Wyrzucenie go
z Platformy dało mu zatem poczucie po-
litycznej sprawczości. 

Co jeszcze ciekawsze, opisane pery-
petie otworzyły Materka na sojusz wy-
borczy z PSL-em, który tak naprawdę za-
pewnił mu wygraną. Choć startował ze
swojego komitetu, to otrzymał realne
wsparcie ludowców, którzy są bardzo
wpływowi w Świętokrzyskim. Popierany
przez popularnego w regionie marszałka
Adama Jarubasa, innych tuzów PSL-u
oraz Różę Thun, młody polityk mógł udo-
wodnić, że ze wszystkich kandydatów ma
najlepsze kontakty wśród polityków de-
cydujących o środkach unijnych. To nie
tylko uwiarygadniało go jako poważnego
kandydata, ale również budowało główny
przekaz kampanii: zdobędę środki na
nowe inwestycje w mieście. Dzięki pro-
fesjonalnej kampanii i świeżej wizji Ma-
terek wygrał w drugiej turze z urzędującym
prezydentem Starachowic 59% do 41%. 

Ta historia jest typowym przykładem
„negatywnej selekcji” dokonującej się
w partiach. Lokalni, niezależni liderzy,
jeśli nie mają poparcia w strukturach wo-
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jewódzkich, nie są traktowani jako szansa
na zwycięstwo w samorządach, ale jako
śmiertelne zagrożenie. Lepiej się ich po-
zbyć, nawet jeśli w ich miejsce przyjdą
„mierni, bierni, ale wierni”. Ten przykład
pokazuje również, jak sprawy samorzą-
dowe stają się drugorzędne wobec polityki
prowadzonej na wyższym szczeblu. Władze
regionalne były gotowe na druzgocącą
klęskę w wyborach samorządowych w Sta-
rachowicach (ani jednego mandatu w ra-
dzie miasta!), byle tylko pozbyć się po-
tencjalnego niewygodnego konkurenta
w walce o mandat poselski w 2015. 

Duma Polski powiatowej

W historii Lucjusza Nadbereżnego (rocznik
1985), nowego prezydenta Stalowej Woli,
najbardziej interesujący jest pewien fakt.
Gdy przyszły prezydent rozpoczął studia
zaoczne w Lublinie, podjął pracę jako
konsultant telefoniczny w jednej z sieci
komórkowych. Siedząc 12 godzin dziennie,
jak sam mówił, w mało ambitnej pracy,
zadał sobie pewnego dnia pytanie, dlaczego
właściwie wyprowadził się ze swojego ro-
dzinnego miasta. Przecież dużo ciekawsze
rzeczy niż praca w call center mógłby
robić w Stalowej. Wtedy postanowił wrócić,
przenieść się tam na Wydział Zamiejscowy
KUL-u, wystartować w wyborach samo-
rządowych i pracować na rzecz miasta.
Ta prosta historia opowiada o odradzającej
się dumie tzw. Polski powiatowej.

Nadbereżny wystartował do rady
miasta w 2006 z list PiS-u. W tamtym
czasie był zwolennikiem rządów POPiS-
u, wierząc w głęboką reformę państwa.
Fascynowała go zwłaszcza polityka Jaro-
sława i Lecha Kaczyńskich, stąd wybór
komitetu. Nie miał przy tym żadnych po-
wiązań rodzinno-towarzyskich z PiS-em,
dlatego zadzwonił po prostu do pełno-

mocnika partii w mieście. Tak oto „z ulicy”
został kandydatem do rady miasta. Dzięki
wysłaniu listu bezpośrednio do miesz-
kańców już przy pierwszym podejściu
został radnym, stając się najmłodszym
członkiem rady miasta w historii Stalowej
Woli (miał wtedy 21 lat). Nadbereżny
bardzo rzetelnie zaczął przygotowywać
się do każdej sesji, co szybko zapewniło
mu popularność wśród mieszkańców.

Po tamtych wyborach zostaje również
członkiem Prawa i Sprawiedliwości, an-
gażując się odtąd we wszystkie kolejne
kampanie wyborcze tej partii. Przyczynił
się walnie do sukcesu senator Janiny Sa-
gatowskiej, poprowadził również kampanię
posła Antoniego Błądka. Był szefem kam-
panii Wiesława Siembidy, kandydata PiS-u
na prezydenta Stalowej w 2010. W zamian
otrzymywał coraz poważniejsze zadania:
dyrektor biur senator Sagatowskiej, prze-
wodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie
Miasta (2010–14), kierownik Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tar-
nobrzegu, dyrektor Departamentu w Urzę-
dzie Marszałkowskim u marszałka Wła-
dysława Ortyla. Pełniąc każdą z tych funk-
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cji Nadbereżny bronił się pracowitością
i merytoryką: był kompetentnym i popu-
larnym radnym (w 2010 w wyborach na
radnego zdobył 1268 głosów, co jest re-
kordem w historii stalowolskiego samo-
rządu), sprofesjonalizował kampanie wy-
borcze swojej formacji, dokonał dobrych
zmian jako kierownik WORD-u. Co być
może najważniejsze, skuteczność Nadbe-
reżnego zauważył sam Jarosław Kaczyński,
który publicznie go chwalił na jednym ze
spotkań. 

Gdy zatem zbliżały się wybory sa-
morządowe 2014, sytuacja w mieście wy-
dawała się być klarowna. To Nadbereżny
miał być naturalnym kandydatem PiS-u
w wyborach prezydenckich. Zwłaszcza że
w międzyczasie z partii do Solidarnej Pol-
ski odszedł Wiesław Siembida, który ubie-
gał się o prezydenturę Stalowej cztery
lata wcześniej. Jednak atuty Nadbereżnego
mogłyby nie wystarczyć, gdyż sceptycy
ciągle podkreślali jego bardzo młody wiek.
Ostatecznie na rzecz młodego samorzą-
dowca przesądziło poparcie udzielone mu
przez senator Sagatowską i posła Błądka,
których kampanię parlamentarną w 2011
prowadził właśnie Nadbereżny. Decyzję
tę ostatecznie zatwierdził Kaczyński. 

Niespodziewana detronizacja

Jego przeciwnikiem był Andrzej Szlęzak
(rocznik 1962), prezydent rządzący Stalową
Wolą od 2002 r. Choć do pierwszego
zwycięstwa szedł jako kandydat popierany
przez PiS, to niedługo po tym skonfliktował
się z władzami tej partii. Od tamtej pory
wybory na prezydenta Stalowej wyglądały
bardzo podobnie. Liczyli się wyłącznie
Szlęzak i kandydat PiS-u, przy czym w dru-
giej turze to zawsze wygrywał Szlęzak,
mniej więcej w proporcjach 60% do 40%.
Tym razem było inaczej. 

Młody kandydat na prezydenta przed-
stawił Plan Działania dla Stalowej Woli
na lata 2014–2018, który punkt po punkcie
opisywał postulowane zmiany w mieście.
Plan trafił do skrzynek pocztowych wszyst-
kich mieszkańców. Kampania bazowała
na bezpośrednim kontakcie z wyborcami.
Codziennie na innym osiedlu Stalowej
stawał przenośny namiot, w którym Nad-
bereżny przez kilka godzin rozmawiał
z mieszkańcami. Istotnym uzupełnieniem
jego kampanii prezydenckiej była kam-
pania kandydatów PiS-u do rady. Po raz
pierwszy wybory do rady były w jedno-
mandatowych okręgach wyborczych. Dla-
tego Nadbereżny, dokonując wyboru kan-
dydatów bardzo świadomie kierował się
logiką, że nie liczy się przynależność par-
tyjna, ale siła wyborcza. 

Przyniosło to znakomity efekt. Nad-
bereżny wygrał prezydenturę już w pierw-
szej turze (52% do 44% Szlęzaka). Jed-
nocześnie PiS zdobył 19 na 23 mandaty
w radzie miasta. Nie należy przy tym ulec
złudzeniu, że to nic wielkiego, gdyż „Pod-
karpacie jest za PiS-em”. Wystarczy po-
równać wyniki w Stalowej do sąsiedniego
miasta Nisko, gdzie w wyborach parla-
mentarnych prawica jest równie silna.
W Nisku PiS zdobył tylko 3 na 21 man-
datów do rady miasta, a ich kandydat na
prezydenta nie wszedł nawet do drugiej
tury. To pokazuje, że samorządowe zwy-
cięstwa PiS-u na Podkarpaciu wcale nie
są oczywistością, ale zależą od lokalnych
liderów. 

Historia Nadbereżnego to rzadki
w Polsce przykład pozytywnej kariery
w ramach struktury partyjnej. Przyszły
prezydent Stalowej Woli został członkiem
PiS-u w wieku 21 lat, w pełni utożsamiając
się z linią ideową swojej partii. Od tamtej
pory mocno angażował się we wszystkie
działania swojej formacji. I to było klu-
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czowe z perspektywy dalszej kariery Nad-
bereżnego. Pracując na rzecz senator Sa-
gatowskiej i posła Błądka, zapewnił sobie
ich przychylność, a za ich sprawą – również
prezesa Kaczyńskiego. Dzięki ich poparciu
mógł w wieku zaledwie 29 lat zostać kan-
dydatem największej partii prawicowej
w trzecim pod względem ludności mieście
na Podkarpaciu. Nadbereżny nie zawiódł,
budując zespół, który odniósł jednoznacz-
ne zwycięstwo także w wyborach do rady
miasta. 

System „dojść”

Na pierwszy rzut oka te dwie historie nie-
wiele łączy. Po bliższym przyjrzeniu do-
strzegamy jednak, że, niczym awers i re-
wers, są one właściwie dwiema stronami
tej samej opowieści. Ujawniają te same
mechanizmy, stąd prowadzą do bardzo
podobnych wniosków. 

Drogi Materka i Nadbereżnego wy-
raźnie pokazują, że awans w ramach
współczesnych polskich partii odbywa się
poprzez odgórne decyzje, a praca w okręgu
nie ma praktycznie żadnego znaczenia.
Obaj młodzi politycy szybko zbudowali
swoją pracowitością mocną pozycję lo-
kalną. Materek założył prężne koło PO,
został szefem powiatowych struktur, po-
wołał miejski think-tank „Nowe Stara-
chowice”. Skuteczność w budowaniu lo-
kalnej drużyny zamiast zapewnić mu jed-
nak pozycję i uznanie w strukturach partii,
tak naprawdę okazała się być dla niego
balastem. To poseł Marzenia Okła-Drew-
nowicz zadecydowała o jego przyszłości
w partii, a nie jego współpracownicy ze
starachowickiego koła PO. Podobnie Nad-
bereżny szybko stał się jednym z najpo-
pularniejszych radnych w mieście, o czym
świadczy jego rekordowy wynik wyborczy
już po czterech latach w radzie. Jednak,

gdy doszło do wyboru kandydata PiS-u
na prezydenta miasta, ta popularność nie
miała większego znaczenia. O nominacji
decydowali poseł Błądek, senator Saga-
towska i prezes Kaczyński. Nadbereżny
otrzymał nominację nie dlatego, że był
popularny „w dołach”, ale dlatego, że za-
pracował sobie na przychylność „góry”. 

Blokada pokoleniowa

Analiza statutów tych partii, jak i sposobu
funkcjonowania dowodzi, że sytuacja osób
młodych jest w nich tak samo trudna.
Nikt nie proponuje im w ramach tych
struktur uczciwych zasad konkurencji
i klarownych ścieżek awansu. Tak jak po-
słowie są w nich na przegranej pozycji
wobec prezesów partii, tak młodzi samo-
rządowcy są na przegranej pozycji wobec
woli lokalnych posłów. W PO o nomina-
cjach w wyborach samorządowych osta-
tecznie decyduje zarząd regionu (woje-
wództwa), w PiS-ie zarząd okręgu sejmo-
wego. W praktyce są to zatem lokalni po-
słowe. Właśnie dlatego w obu tych partiach
jest bardzo wielu młodych radnych, którzy
zamiast angażować cały swój wysiłek na
rzecz pracy dla swoich osiedli, dzielnic
czy gmin, wybierają „noszenie teczki” za
swoim posłem. Niespecjalnie zależy im
nawet na budowaniu swojej rozpozna-
walności w mieście, żeby za bardzo nie
podpaść niezależnością swojemu pryn-
cypałowi. Wszakże to on będzie miał klu-
czowe zdanie przy ustalaniu list do rady
miasta. 

Ten mechanizm jeszcze mocniej za-
działa w przypadku tak prestiżowych no-
minacji, jak kandydat danej partii na pre-
zydenta miasta. Każdy poseł, choć ostatni
raz zasiadał w samorządzie jeszcze w XX
wieku, a sprawami lokalnymi w ogóle się
nie interesuje, sto razy zastanowi się, za-
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nim pozwoli na start w takich wyborach
młodemu radnemu. Przecież może tylko
na tym stracić. Jak „młody” wygra, to
nagle będzie lokalnie więcej znaczył niż
poseł. Jeśli nawet przegra, to zwiększy
swoją rozpoznawalność, którą za chwilę
będzie chciał wykorzystać w wyborach
do Sejmu. 

Dlatego większość posłów, zamiast
promować młodych samorządowców, kil-
kakrotnie będzie startować na prezyden-
tów swoich miast, choć kompletnie nie
wierzą w wygraną. Widać to w wielu mias-
tach. W Poznaniu poseł Tadeusz Dziuba
z PiS-u już dwukrotnie ubiegał się o fotel
prezydenta miasta, blokując m.in. popu-
larnego młodego radnego Szymona Szyn-
kowskiego vel Senka. Z kolei w Gorzowie
Wielkopolskim już dwukrotnie, z równie
mizernym skutkiem, startowała na pre-
zydenta poseł Krystyna Sibińska z PO.
Młodzi samorządowcy, którzy nie dość,
że nie mają stałych relacji „z Warszawą”,
to jeszcze nie mogą odwołać się do starych
kontaktów z „szefem” z czasów PC czy
KLD, są w ten sposób przyblokowani na
swojej ścieżce awansu. Kto wie, czy Nad-
bereżny zostałby ostatecznie kandydatem
PiS-u w Stalowej, gdyby Wiesław Siembida

nie zrobił mu miejsca, odchodząc do So-
lidarnej Polski? 

Opisany mechanizm przyblokowanej
ścieżki awansu nie jest czymś przypad-
kowym. Przeciwnie, wszyscy politycy zdają
sobie z niego sprawę. Wszak sami tak
napisali statuty swoich partii, by chronić
swoją pozycję przed „nowymi”. Równie
oczywiste są mechanizmy, które zmieni-
łyby taki stan rzeczy, wprowadzając uczci-
we zasady konkurencji. 

Prosty przepis na rewolucję

Sprawa podstawowa to upodmiotowienie
podstawowej komórki partyjnej, czyli
w przypadku PO koła, a w przypadku
PiS-u komitetu. Jeśli członkowie kół/ko-
mitetów danej gminy, a nie władze re-
gionu/okręgu sejmowego, mieliby narzę-
dzia do kształtowania polityki w danej
gminie, to w partiach dokonałaby się re-
wolucja. Okazałoby się, że listy do rady
miasta i wybór kandydata leży po stronie
zaangażowanych na danym terenie dzia-
łaczy, a nie blokującego od lat konkurencję
lokalnego posła. W takim systemie młody
działacz miałby poczucie jasnych reguł
gry. Jego pozycja będzie zależała od ilości
osób, które swoją działalnością zachęci
do członkostwa w kole/komitecie partii
i przekona do swoich pomysłów. Zmusi
go to do większej aktywności w terenie,
bo jego przyszłość będzie zależeć od wy-
pracowanego autorytetu u swoich ludzi,
a nie od jeżdżącej na pstrym koniu łaski
pańskiej. Wreszcie ta rewolucja upod-
miotowiłaby samorząd, który dziś jest
wyraźnie zdominowany przez wybory par-
lamentarne. Przykład klęski PO w Stara-
chowicach pokazuje najlepiej, że wybory
do rady miasta dla większości posłów nie
mają żadnego znaczenia.
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W PO upodmiotowienie kół musia-
łoby się wiązać z wyeliminowaniem tzw.
martwych dusz, które zasilają koła lokal-
nych liderów, ugruntowując ich pozycję
w partii. Każdy lokalny baron musi mieć
pod sobą jak najwięcej członków partii,
by liczyć się w wewnętrznych wyborach.
Syndrom „martwych dusz” wyelimino-
wałby zakaz płacenia składek w siedzibie
partii, na rzecz przelewu z osobistego
konta bankowego. Zmuszałoby to każdego
fikcyjnego członka do comiesięcznych
przelewów. To proste rozwiązanie ukró-
ciłoby takie postępowanie. Na to jednak
nie chcą zgodzić się baronowie. W ten
sposób PO traci wielu aktywnych lokalnych
działaczy. Wykruszają się, bo widzą, że
ich rzetelna praca na rzecz spraw lokalnych
nie ma sensu. W ostatecznym rozrachunku
liczy się tylko to, ilu emerytów i bezrobot-
nych byłeś w stanie „finansowo przekonać”,
by zostali Twoimi „martwymi duszami”. 

Po wprowadzeniu tych prostych me-
chanizmów okazałoby się, że partie nie
są tylko wąskimi kadrówkami, ale maso-
wymi organizacjami, gdzie odbywa się
realna dyskusja programowa i jawnie po-
dejmowane są decyzje personalne. Sko-
rzystałyby na tym i samorząd lokalny,

i polska demokracja. Straciliby jedynie
bonzowie partyjni. 

Oni nas nie zatrzymają

Powie ktoś, że postulowane zmiany nie
zostaną nigdy wprowadzone, gdyż uderzają
w monopol tych, którzy mogą je wpro-
wadzić. Jest w tym wiele racji. Myśląc
jednak o budowie w Polsce prawdziwie
republikańskiej, masowej partii, trzeba
wyciągnąć wnioski z tej lekcji. Aktualnie
młodzi ambitni samorządowcy mogą szu-
kać swojej podmiotowości w starcie na
własną rękę. Jeśli blokujący ich bonzowie
partyjni nie dają im możliwości działania,
to jedyną drogą jest budowa obywatelskich
komitetów samorządowych. Jeśli nie są
w stanie powtórzyć sukcesu Nadbereżnego
w ramach istniejących partii, to zawsze
mogą iść drogą Materka. Właśnie takie
myślenie napędza popularność „ruchów
zmiany” w naszych miastach. Bo nawet,
wydawałoby się, wszechpotężne partie są
zbyt skostniałe, by zatrzymać oddolną
zmianę pokoleniową. Mogą ją spowalniać,
ale rewolucja i tak się już dokonuje, o czym
pisał na łamach „Nowej Konfederacji”
Rafał Matyja.
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W zbliżających się wyborach prezyden-
ckich znów weźmie udział ponadpropor-
cjonalnie mało osób młodych (18–35 lat).
Jednak jeśli już, to zagłosują prawdopo-
dobnie głównie na kandydatów „antyes-
tablishmentowych” – przede wszystkim
Janusza Korwin-Mikkego, Pawła Kukiza
i Mariana Kowalskiego. Oczywiście może
zdarzyć się inaczej, ale wystarczy spojrzeć,
jak głosowali „młodzi” w ostatnich wy-
borach do Parlamentu Europejskiego i sa-
morządowych (o ile w ogóle głosowali).
Zbladła już gwiazda „młodzieżowej” Plat-
formy Obywatelskiej, a Prawo i Spra-
wiedliwość (nie mówiąc o ludowcach czy
Sojuszu Lewicy Demokratycznej) nie wy-
glądają na jej tle szczególnie lepiej.

Aktywność polityczna młodych ludzi
nie wygląda dobrze także na innych polach
niż partycypacja wyborcza. Według ba-
dania Eurobarometru z 2014 roku zaledwie
2 proc. młodych Polaków angażuje się
w działalność polityczną – wypadamy na
tym tle gorzej niż reszta Unii Europejskiej
(5 proc.; jesteśmy tylko przed Czechami).
Przerażająco brzmią dane raportu CBOS
„Młodzież 2013”: 72 proc. uczniów naj-

starszych klas szkół średnich nie potrafi
zdefiniować własnych poglądów politycz-
nych.

Dojne pokolenie

Po co właściwie młodzi ludzie powinni
angażować się w politykę? Z pewnością
dlatego, że po prostu polityka to roztropna
troska o dobro wspólne, za które odpo-
wiedzialny jest każdy obywatel. Ale to
nie wszystko, powinniśmy bowiem to
robić także dla swojego własnego dobra.
Sfera publiczna nie jest bowiem jedynie
wspólnotowym porządkowaniem relacji
społecznych, ale także grą interesów mię-
dzy poszczególnymi grupami. I tą grupą,
która ostatnio bardzo mocno traci, są lu-
dzie młodzi.

Żyjemy w kraju, w którym ok. 30
proc. dwudziestokilkulatków nie ma pracy,
a jeśli już, to często taką, która pozwala
jedynie na wegetację. Owszem, osoba
z zerowym doświadczeniem zawodowym
nie może liczyć na kokosy, jednak coraz
częściej owa praca jest pułapką niskiego
i niepewnego dochodu. Nasze pokolenie

stefan sękOwski

Redaktor „Nowej Konfederacji”,
dziennikarz „Gościa Niedzielnego”

Daliśmy sobie wmówić, że polityka to zło. I dzięki temu młode pokolenie
w polityce się nie liczy

róbmy politykę!



złapano w pułapkę systemu emerytalnego,
w którym z jednej strony utrzymujemy
starsze pokolenie, z drugiej nie możemy
liczyć na odpowiedni ekwiwalent w przy-
szłości. Choć na okrągło mówi się o pro-
blemach mieszkaniowych młodych ludzi,
jak przychodzi co do czego, zarówno jedna,
jak i druga strona politycznego sporu
szyją programy skrojone bardziej pod de-
weloperów i banki niż pod osoby potrze-
bujące własnego lokum.

Politycy nie muszą znajdować sku-
tecznych rozwiązań tego typu problemów,
ponieważ osoby głodne pracy, swojego
mieszkania i niemogące liczyć na zabez-
pieczenie swojej emerytury w przyszłości
nie wywierają na nich odpowiedniego na-
cisku. A nie robią tego, bo daliśmy sobie
wmówić, że polityka to brudna gra, z którą
lepiej nie mieć nic wspólnego. Czterech
na pięciu uczniów szkół średnich uważa,
że politycy dbają głównie o własne interesy.
Zauważmy, co się stało z pojęciem „poli-
tyczności”: Gdy ktoś powie, że czyjeś dzia-
łanie jest „polityczne”, ma na myśli tak
naprawdę to, że dany poseł czy senator
robi coś po to, by słupki jego partii skoczyły
do góry, ewentualnie konkurencji – spadły.
Pierwsze miejsce w kategorii „obrzydzanie
polityki” zdobyła jednak seria spotów wy-
borczych Platformy Obywatelskiej z 2010

roku pod wspólnym hasłem „Nie róbmy
polityki. Budujmy Polskę”.

Budowa chodników czy oświetleń
bez polityki staje się właśnie wydzieraniem
sobie nawzajem przez radnych samorzą-
dowego sukna – w celu zapewnienia sobie
reelekcji w okręgu. Bez polityki budujemy
mosty: dla pana starosty, ale nie dla ludzi.
I chyba właśnie o to chodzi, by życie pub-
liczne interesowało ludzi jedynie jako za-
pasy w błocie, ewentualnie bardziej eks-
kluzywna forma życia gwiazdek, od których
jednak coś zależy. Wówczas łatwiej jest
po cichu uprawiać to, o co tzw. opinia
publiczna i tak nas podejrzewa. A nawet
gdy wyjdzie to na jaw, wielkiego skandalu
nie będzie, w końcu „przecież wszyscy
tak robią”.

Ograni jak dzieci

Na tym można by zakończyć, i za staro-
żytnym zespołem Turbo wyrazić „żal za
kiepski przepis na ten Świat”. Jednak to
nie tylko politycy ponoszą winę za tę sy-
tuację, ale także same „dorosłe dzieci”.
Bo tak naprawdę nasze głosy jest bardzo
łatwo kupić. Weźmy pod uwagę choćby
sukces Ruchu Palikota w 2011 roku. Prze-
cież to ugrupowanie weszło do sejmu
w dużej mierze właśnie dzięki głosom
najmłodszych wyborców. Gorzelnik z Bił-
goraja zyskał ich głosy ze względu na swój
antyestablishmentowy wizerunek, zoolo-
giczny antyklerykalizm i obietnicę legali-
zacji marihuany. Gdy okazało się, że nie
jest w stanie zrealizować swych postulatów
i tak naprawdę stanowi jedynie wyszcze-
kany dodatek do rządu, młodzi przerzucili
swoje głosy w dużej mierze na Kongres
Nowej Prawicy. O ile jeszcze kilkanaście
czy dwadzieścia lat temu o „drużynie Kor-
wina” (wówczas w zupełnie innym składzie
i pod inną nazwą) można było mówić, że
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jest to stronnictwo mające jakąś wizję
państwa, o tyle dziś jej przekaz to tylko
kilka prostych sloganów. Wygląda na to,
że w najbliższych wyborach znów młodzi
dadzą się im skusić: według badania
 IBRIS, przeprowadzonego 16 kwietnia,
ponadprzeciętnie duże poparcie wśród
młodych mają Janusz Palikot, Janusz
Korwin-Mikke, a także Paweł Kukiz, który
remedium na całe zło w Polsce widzi w…
jednomandatowych okręgach wyborczych.

„Generacja Y” nie potrafi wyrażać
swoich potrzeb, łatwo daje skusić się me-
dialnym, w istocie mało znaczącym te-
matom. Nawet protestując przeciw ACTA,
skupiała się głównie na obronie swego
prawa do nieograniczonego ściągania pli-
ków z internetu – zresztą i ten zapał
szybko wygasł. Można powiedzieć, że nasi
rodzice i dziadkowie mieli łatwiej, bo mają
mity, do których mogą się odwoływać.
Osoby starsze od nas o kilkadziesiąt lat
mają swoje przeżycia pokoleniowe, takie
jak powstanie warszawskie czy karnawał
„Solidarności”. My takiego mitu nie mamy,
a chcąc się buntować, ciągle rozbijamy
się o przymus wyznawania propagandy
sukcesu ostatniego ćwierćwiecza.

Tylko czy my w ogóle potrzebujemy
takiego mitu? Pomaga on definiować po-
jęcia i roznieca ogień w sercu, ale my
karmimy się gorzkimi mitami utraconych
szans. Wydarzenia, do których mogą się
odwoływać starsze pokolenia, w sferze
realnej zakończyły się porażką: hekatombą
stolicy i rozjechaniem „republiki sierp-
niowej” gąsienicami czołgów, symboli sta-
nu wojennego. Ponadto, jeśli chcielibyśmy
mieć własny mit, musielibyśmy swój mo-
ment pokoleniowy wymyślić albo wręcz
sprowokować. Problem w tym, że tak się
nie da. O konieczności liczenia się z rea-
liami gorzko przekonują się działacze Ru-
chu Narodowego, którzy budują swoją

tożsamość wokół Marszu Niepodległości
– rokrocznie rozbijanego przez bandy ki-
boli, wykorzystujących wydarzenie do
uprawiania swoich sparingów z policją.

Żeby jednak narodowcom nie było
smutno to dodam, że przynajmniej coś
robią. Bo tak naprawdę w Polsce „wyda-
rzenia pokoleniowego” nie miałby nawet
kto wywołać. Według Eurobarometru 60
proc. młodych ludzi w Polsce nie wykazuje
się absolutnie żadną aktywnością spo-
łeczną. Żeby się o tym przekonać, warto
spojrzeć wokół siebie (a także często… na
siebie): czy to działalność polityczna, czy
na rzecz swojego osiedla, czy wolontariat,
nam się po prostu nie chce. Od czasu do
czasu spotkamy się na piwie i popsioczymy
na tych, co na górze, ale żeby samemu
coś zrobić – „przecież ja nie mam czasu”.

3U

My, pokolenie osób urodzonych pod ko-
niec PRL i na początku III RP, powinniśmy
w końcu przebudzić się i poważnie zająć
polityką. Nie w każdym przypadku musi
to oznaczać np. kandydowanie w wyborach
i sprawowanie mandatu posła czy radnego.
Aby to jednak miało ręce i nogi, proponuję
program złożony z trzech kroków, na-
zwijmy go 3U: uspołecznienia, uświado-
mienia i upolitycznienia.

Zmiany muszą zacząć się od mental-
ności. Piszę to jako osoba świadoma tego,
że także sam muszę walczyć z biernością,
którą piętnowałem kilka akapitów wcześ-
niej. Ujmę to obrazowo: najnowsze Call
of Duty należy wywalić w kosmos, zamiast
tego warto usłyszeć zew powinności i wy-
brać się na najbliższe walne zebranie
swojej wspólnoty bądź spółdzielni miesz-
kaniowej. A w skrajnym przypadku – od-
wołać ze stanowiska starego piernika i zro-
bić porządek, tak jak zrobili to przykładowo
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członkowie mocno zadłużonej wówczas
SM „Spójnia” w Luboniu pod Poznaniem,
w 2012 roku obierając prezesem ówczes-
nego 25-latka, którego pierwszą decyzją
było obcięcie własnego wynagrodzenia
o połowę. Zaletą nas młodych jest to, że
nie wiemy, że pewne rzeczy są po prostu
niemożliwe do zrealizowania – i je reali-
zujemy.

Gdy już ogarniemy swój najbliższy
świat, warto uświadomić sobie, że istnieje
coś takiego jak interes pokoleniowy. Są
problemy, które nam doskwierają i które
należy rozwiązać. I są to problemy po-
ważne, nie dajmy skupić własnej uwagi
na kwestiach nieistotnych, jak walka
o „prawo do dobrej zabawy”, jak usłysza-
łem niedawno w jednej z reklam. Interes
pokoleniowy nie oznacza, że tak jak chcie-
liby to ci, którzy ze szlachetnego pojęcia
„polityka” uczynili wycieraczkę, także my
włączymy się do wyrywania sobie jak naj-
większego kawałka sukna. Nie chodzi o to,
byśmy przykładowo przestali płacić na
emerytury naszych dziadków i zaczęli ich
zrzucać ze skał: ale o to, byśmy świadomi
tego, że mamy swoje miejsce w społe-
czeństwie i nie jesteśmy dojnymi krowami,

popracowali nad systemem bardziej spra-
wiedliwym i wydajnym.

Świadomi tego, co nam potrzeba i jak
zamierzamy to osiągnąć, musimy także
bezpośrednio angażować się w politykę
– w końcu interes pokoleniowy potrzebuje
także swej reprezentacji politycznej. W ra-
mach starych partii też jest to możliwe,
ale trzeba zdawać sobie sprawę z trudności.
Dla starszych polityków jesteśmy przede
wszystkim „bydłem wyborczym”, teczko-
nosami, ewentualnie ładnym tłem, na
którym można przemawiać podczas kon-
wencji. Pomijając zagrożenie scynicznie-
niem i wciągnięciem w wir karierowiczo-
stwa, warto zdawać sobie sprawę z tego,
że ewentualni mentorzy będą przede
wszystkim chcieli wciągnąć nas w swoje
rozgrywki. Łatwo stać się żołnierzem nie
swojej sprawy, walczącym pod sztandarem
tej czy innej partii, a nawet frakcji, bądź
kurczowo trzymającym się przestarzałych
podziałów ideologicznych – które w kon-
tekście naszych problemów coraz bardziej
tracą na znaczeniu.

Ogarnijmy się!

Być może potrzebne będzie stworzenie
nowego bądź nowych ugrupowań, które
będą reprezentowały interesy młodych.
Nie byłby to pierwszy raz: przecież tak
zrobili w latach 80. XX wieku przedsta-
wiciele Pokolenia ’68 w Niemczech, two-
rząc Partię Zielonych. Warto jej los po-
traktować jako przestrogę: mocno zideo-
logizowani skrajni lewicowcy stali się po
latach częścią sytego niemieckiego estab-
lishmentu. Dlatego przede wszystkim trze-
ba się otrząsnąć z antypolitycznego i as-
połecznego snu, i ogarnąć się. Nie jesteśmy
już dziećmi.
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Słowo Politikverdrossenheit (zniechę-
cenie polityką) zostało w 1992 r. w Nie-
mczech wybrane na „słowo roku”.
Wówczas w Europie panował ogromny
lament nad brakiem zainteresowania
polityką wśród młodych. Jak jest dziś,
ponad 20 lat później?

Cóż, udział młodych, w wieku od 18 do
24 lat w wyborach, i to w całej Europie,
jest wciąż o wiele słabszy niż wśród innych
grup wiekowych. I to z dwóch powodów:
istota demokracji coraz bardziej polega
na samym akcie wyborczym. Z każdą
nową generacją wiara w moc sprawczą
oddanego głosu jednak coraz bardziej
maleje. Ta norma, bo to jest pewna spo-
łeczna norma, przekazywana z generacji
na generację, jest przez dzisiejszą młodzież
otwarcie kwestionowana. 

Większość dzisiejszej młodzieży,
w każdym razie w europejskich demo-
kracjach, dorastała w klimacie kryzysu,
i to nie tylko społecznego i ekonomicznego,
ale przede wszystkim demokracji. Młodych

cechuje wyraźny brak zaufania do klasy
politycznej. To nie faworyzuje raczej udzia-
łu w wyborach. Młodzi są rozczarowani
partiami politycznymi i politycznym es-
tablishmentem. Nastąpiło pewne odcza-
rowanie sfery politycznej. Wiara w to, że
każdy głos się liczy i że wybrana partia
będzie realizowała mój interes, albo jaki-
kolwiek interes oprócz własnego, jest
coraz słabsza.

Rozmawiamy przed wyborami parla-
mentarnymi w Wielkiej Brytanii. Według
oficjalnych danych połowa 18–21-lat-
ków nie wpisała się na listy wyborcze,
a 60 proc. deklaruje, że jest im wszyst-
ko jedno, kto wygra…

Wcale mnie to nie dziwi. Młodzi idą do
urn tylko wtedy, gdy stawka jest wysoka,
gdy może dojść do wyraźnej zmiany poli-
tycznego kursu: we Francji idą masowo
głosować w wyborach prezydenckich. Nie-
mal zupełnie ignorują za to tzw. wybory
pośrednie, czyli wybory regionalne, sa-

anne MuxeL
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Młodzi idą do urn tylko wtedy, gdy może dojść do wyraźnej zmiany poli-
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morządowe, często nawet parlamentarne,
a przede wszystkim europejskie. I tak jest
w większości krajów Starego Kontynentu.
Kiedy trzeba jednak wybrać najwyższą
władzę polityczną na poziomie narodo-
wym, potrafią się jeszcze w miarę zmobi-
lizować. Ogólnie faworyzują jednak inne
formy udziału w życiu politycznym.

Jest to przede wszystkim mobilizacja
uliczna. We Francji oraz krajach połu-
dniowej Europy, Hiszpanii, Grecji widzimy
obecnie taką mobilizację. Odzwierciedla
ona głęboki kryzys demokracji. We Francji
usiłowano temu kryzysowi przeciwdziałać,
tworząc choćby rady miejskie dla młodych
i przywracając wychowanie obywatelskie
w szkołach. Ale z nikłym sukcesem. Z każ-
dym rokiem potencjał protestacyjny mło-
dych rośnie. 

Czy to nie jest także wynikiem braku
wyraźnych podziałów politycznych?
Dziś granica między lewicą a prawicą
zaciera się coraz bardziej…

Owszem. Kiedyś istniały także tzw. wielkie
podziały ideologiczne: kapitalizm z jednej
strony, socjalizm z drugiej. W ramach
dużych systemów ideologicznych łatwiej
było dokonać politycznego wyboru, sta-
nowiły one rodzaj kompasu, także mo-
ralnego. Wytwarzały poczucie przynależ-
ności. Tak już nie jest. Polityka przeszła
proces deideologizacji i dezinstytucjona-
lizacji. Nastąpiła także indywidualizacja

praktyk politycznych. Dziś wybór poli-
tyczny jest całkowicie zindywidualizowany,
młodzi nie identyfikują się już z wielkimi
systemami, ideami. Zniknęły punkty od-
niesienia, pozostawiając po sobie konfuzję.
Idzie to w parze z zatarciem granic między
głównymi siłami politycznymi, usytuo-
wanymi na lewicy i prawicy. Jedyne róż-
nice, które pozostały, to ekstrema: skrajna
lewica i skrajna prawica. Tu podział jest
wciąż wyraźny, a głoszone poglądy – ra-
dykalne. Francuska młodzież nie dostrzega
różnic między centroprawicą Sarkozy’ego
a socjalistami Hollande’a, jeśli chodzi
o program i rzeczywiście realizowaną po-
litykę. Gdy trzeba więc przy urnach wy-
bierać między jednymi a drugimi, pasuje.
Pociągają ją o wiele bardziej ekstrema,
populizm. Jest to trend, który w tej chwili
obserwujemy w całej Europie. 

Co rozumie Pani przez indywidualizację
polityki?

Kiedyś socjalizacja polityczna młodych
odbywała się w ramach kolektywu, partii,
związków zawodowych i była poddana
podwójnemu imperatywowi: identyfikacji
z poglądami starszych, czyli poprzednich
generacji, przy jednoczesnej innowacji.
Dziedzictwo i eksperymentowanie. Dziś ten
podwójny imperatyw zniknął. Dziś każdy
skleca sobie własne poglądy i dokonuje
wyborów politycznych w oparciu o swoje
doświadczenie i osobistą sytuację. Jestem
młody, bezrobotny i mieszkam w dużym
mieście. Zobaczmy, która partia, który
kandydat na prezydenta ma mi coś do
zaoferowania. Także mediatyzacja polityki
w sensie szerokim: internet, telewizja,
portale społecznościowe powoduje, że
kontakt z polityką i wyborami politycznymi
jest coraz bardziej osobisty, indywidualny
i spersonalizowany. 
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Nie można w tym wypadku mówić o ple-
mionach, plemiona bowiem to narzędzie
identyfikacji kolektywnej. Koncepcja Maf-
fesoliego pasuje bardziej do grup kultu-
rowych. W polityce właśnie nie ma ple-
mion. Młodzi nie czują się przynależni,
nawet jeśli organizują się w grupach na
Facebooku. Indywidualizacja polityki jest
bezsporna. Jest to jeden z powodów kry-
zysu demokracji. Młodzi od tradycyjnych
form zaangażowania politycznego wolą
w sposób spontaniczny i autonomiczny
przedstawiać swoje roszczenia. Internet,
to należy wyraźnie podkreślić, jest jednym
z powodów głębokiego kryzysu, w którym
tkwi dziś wiele partii politycznych. Sztywne
partyjne agendy nie pasują do cyfrowego
życia młodych na Twitterze i Instagramie.
Ego znajduje się dziś w centrum egzys-
tencji młodych. Partie polityczne i insty-
tucje są tylko przedłużeniem tego ego. 

Jeden młody londyńczyk zapytany,
dlaczego nie należy do żadnej partii,
odparł: to strasznie ograniczające. Co,
jeśli moje poglądy się zmienią? To
będę musiał z niej wystąpić. Chcę być
sobą, a nie partią…

To bardzo trafny opis postawy większości
młodych dziś. Z tym partie sobie nie
radzą. Dzisiejsza młodzież uważa, że może
być kim chce, kiedy chce i zmieniać orien-
tację, zarówno seksualną, jak i polityczną
tak często, jak jej się podoba. Młodzi
gonią za coraz to nowymi trendami w mo-
dzie, w muzyce, kulturze. A w przypadku
partii wymaga się od nich, by stali w miej-
scu. Dlatego odrzucają i partie, i związki
zawodowe. Od organizacji wertykalnych
wolą horyzontalne: w sieciach. 

I zdecydowanie wolą debaty nad
kwestiami tożsamości i wartości, czyli na
temat religii, orientacji seksualnej, wielkie

wyzwania społeczne, które mają jedno-
cześnie bardzo osobisty aspekt, od walki
o poprawę systemu podatkowego czy
usprawnienie instytucji. To ich w ogóle
nie interesuje, bo trudno to odnieść do
własnego życia i doświadczenia. Każdy
młody człowiek na Zachodzie zna osobiście
choćby jednego homoseksualistę, a nie-
wielu wypełniło deklarację podatkową.
Dyskutować o orientacji seksualnej jest

też łatwiej, nie wymaga to bowiem żadnej
wiedzy, ekspertyzy. I pozwala na wyrażenie
osobistych upodobań, przekonań, gustów
i preferencji. Na wyrażenie ego. Z podat-
kami jest już gorzej. Gra władzy, polityczna
rywalizacja także ich nie pociągają. Wręcz
przeciwnie, są tym znudzeni, wywołuje
to ich obrzydzenie. 

Do tego dochodzi element globalizacji.
Młodzi mają świadomość coraz mniej-
szej siły sprawczej polityki na poziomie
narodowym. Z drugiej strony, nie gło-
sują także w wyborach europejskich.
To pewien paradoks. Dlaczego tak jest?

To rzeczywiście jest spory paradoks, bo
dzisiejsi młodzi są o wiele bardziej euro-
entuzjastyczni niż starsze generacje. Ale
nie postrzegają Europy jako przestrzeni
politycznej, w ramach której mogą być
aktywnymi obywatelami. Z jednej strony
więc są bardzo sceptyczni i nieufni wobec
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polityki na poziomie narodowym, można
by więc myśleć, że będą preferowali poli-
tykę lokalną bądź politykę ponadnaro-
dową, europejską. Ale tak nie jest. Po-
zostają przywiązani do polityki narodowej,
do politycznego establishmentu, do któ-
rego nie mają żadnego zaufania. Wiedzą
bowiem, że to tam, czy im się to podoba,
czy nie, zapadają decyzje.
Globalizacja ma więc na tyle wpływ na
młodych, że uwidacznia im kontekst, czyli
ramy, w których toczy się dzisiejsza poli-
tyka, a są to ramy globalne. Jednocześnie
wiedzą, że ramy te wypełniają narodowe
interesy. Europarlamentarzyści realizują
politykę państw, które ich wysłały albo
wręcz zesłały do Brukseli i młodzi o tym
wiedzą, stąd ogromny brak zaintereso-
wania wyborami europejskimi.

To wszystko brzmi dość ponuro. Czy
jest jakieś światełko nadziei na hory-
zoncie? Jak zainteresować młodych po-
lityką? Tą klasyczną, instytucjonalną?

Wydaje mi się, że nie jest aż tak
źle. Młodzi próbują inaczej ułożyć swoje
zaangażowanie polityczne, wciąż chodzą
głosować, choć mniej, czyli łączą de-
mokrację przedstawicielską z innymi
sposobami udziału w polityce. Niekon-
wencjonalnymi i bardziej bezpośrednimi,
czyli manifestacjami na ulicach, akcjami
w internecie. Młode generacje mają dziś
do dyspozycji większą ilość środków po-
litycznego wyrazu i z nich korzystają.
Partie polityczne będą musiały się do
tego dostosować, bo inaczej stracą mło-
dych. Bo to jest trend, który się raczej
utrzyma. Świat młodych jest w interne-
cie, tam się organizują, przygotowują
akcje polityczne, debatują, komentują.
Polityka powinna za nimi podążyć, bo
powrót do przeszłości jest na tym etapie
niemożliwy. Indywidualizacja polityki
się dokonała. Jest wyrazem ogólnej in-
dywidualizacji życia społecznego i walka
z tym faktem jest jak walka Don Kichota
z wiatrakami.
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Gdy najludniejsze państwo świata prze-
żywa okres bezprecedensowego rozwoju,
kwestią czasu jest rzucenie rękawicy in-
nemu, dominującemu aktualnie mocar-
stwu. Wielu przewidywało, że za tym wy-
zwaniem dojdzie do zbrojeń, wyścigu gos-
podarczego i prób korekty ładu między-
narodowego – faktycznego rozkładu sił
i jego instytucjonalnej nadbudowy. Wy-
darzenia wokół Azjatyckiego Banku In-
westycji Infrastrukturalnych (AIIB) po-
kazują, że wspomniane prognozy zaczynają
się spełniać. Chiny zaczynają podważać
pax americana – na razie nie poprzez
bezpośrednią konfrontację, ale pokazy-
wanie innym państwom alternatywy.

Pekin stworzył instytucję, do której
garną się nie tylko biedniejsze państwa
regionu czy tradycyjni przyjaciele pokroju
Pakistanu. Chcąc być w awangardzie, na
początku marca akces stania się udzia-
łowcem zgłosiła Wielka Brytania, naj-
bliższy sojusznik Stanów Zjednoczonych.
Lawina ruszyła, w następnych dniach po-
spiesznie analogiczne deklaracje składały
Niemcy, Francja i Włochy. Wśród chęt-

nych znalazły się również takie kraje jak
Polska, Izrael czy Korea Południowa.
Obecność amerykańskich sojuszników
w tym projekcie dobitnie pokazuje, że
największa potęga naszych czasów znalazła
godnego konkurenta. Rozgrywka między
nimi dopiero się rozpoczyna, ale Chiny
już zdążyły pokazać, że umieją grać ofen-
sywnie.

Czym jest AIIB?

Pierwsze głosy na temat nowego banku
wspomagającego inwestycje w transport,
energię i infrastrukturę pojawiły się w Chi-
nach w 2013 roku. Pomysł szybko zaczął
zdobywać popularność. Podobne instytucje
o zasięgu globalnym jak Bank Światowy
czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy
są zdominowane przez Stany Zjednoczone.
W największym regionalnym podmiocie
tego typu, czyli Azjatyckim Banku Rozwoju
(ADB), pierwsze skrzypce gra zaś Japonia.
Chińskie próby aktywniejszego zaanga-
żowania w tych organizacjach spotykały
się z twardymi odmowami.

PiOtr wOyke

Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

AIIB to nowa jakość w przekuwaniu przez Pekin swojej potęgi gospodar-
czej w siłę polityczną. Odbywa się to przy publicznym sprzeciwie Stanów
Zjednoczonych, co tworzy wrażenie ich bezsilności

chiny wygrały bitwę, ale jeszcze nie wojnę



Trudno się dziwić, że w czerwcu 2014
roku Chińczycy wystąpili oficjalnie z pro-
pozycją utworzenia nowego banku. Do-
celowo budżet ma wynosić 100 miliardów
dolarów. Jednocześnie zaprosili do udziału
w przedsięwzięciu drugiego azjatyckiego
giganta, również niedocenionego na róż-
nych forach międzynarodowych, czyli In-
die. W październiku tego samego roku 21
państw azjatyckich podpisało memoran-
dum o utworzeniu Azjatyckiego Banku
Inwestycji Infrastrukturalnych. Znalazły
się pośród nich państwa różniące się po-
ziomem rozwoju gospodarki, ustrojem
politycznym, a także stanem stosunków
z Pekinem. Od bliskiego Pakistanu, po
obawiające się wojny o sporne wyspy Fi-
lipiny. Żadne z nich nie chciało jednak
pozostać poza sztandarowym projektem
chińskiego rządu, który ma być współfi-
nansowany przez AIIB. Mowa o Nowym
Jedwabnym Szlaku – wielkiej sieci połą-
czeń transportowych pomiędzy Europą
i Azją.

Pomysł utworzenia nowego banku
od samego początku budził gniew Stanów
Zjednoczonych. Zgłaszały one zastrzeżenia
względem tego, czy planowana instytucja
zdoła osiągnąć równie „wysokie standardy”
jak istniejące już Bank Światowy czy ADB.
Waszyngton podejmował już w 2014 próby
przekonania rządów Australii i Korei Po-

łudniowej do pozostania poza nową or-
ganizacją. Nieskuteczne negocjacje miały
się również toczyć z rządami innych kra-
jów. Ostatecznie jedynym znaczącym part-
nerem, który nie zdecydował się wejść
do AIIB (choć widoczne było chwilowe
wahanie), pozostała Japonia.

Obnażając ograniczenia Ameryki

Według oficjalnych deklaracji składanych
przez chiński rząd Azjatycki Bank Inwe-
stycji Infrastrukturalnych ma jedynie uzu-
pełniać działalność istniejących już orga-
nizacji jak ADB czy Bank Światowy. Pekin
doskonale zdaje sobie jednak sprawę
z tego, że promuje wygraną na wstępie
sprawę. Chińczycy nieprzypadkowo za-
angażowali się w projekt nowego banku
akurat w ciągu ostatniego roku. Ma on
częściowo zrównoważyć straty wizerun-
kowe poniesione poprzez demonstracje
„twardej siły”: spory terytorialne w rejonie
Pacyfiku, intensywne zbrojenia czy stwo-
rzenie tzw. strefy identyfikacyjnej obrony
powietrznej (ADIZ – air defence inden-
tification zone) na Morzu Wschodnio-
chińskim.

AIIB przybliża realizację projektu,
którym Chińczycy chcą ostatecznie za-
znaczyć swój mocarstwowy status, czyli
Nowy Jedwabny Szlak. Jego budowa bę-
dzie nie tylko bliżej wiązać handlowo
Chiny i Unię Europejską. Istnieją plany
budowy połączeń zahaczających o Bliski
Wschód, zaś niektóre z nich będą musiały
biec przez Azję Centralną. Wszędzie tam
aktywność Pekinu może być czynnikiem
potencjalnie stabilizującym, a więc przez
wielu pożądanym.

Utworzenie tak szerokiej organizacji
międzynarodowej bez udziału Ameryka-
nów to osiągnięcie samo w sobie. Jest
ono doniosłe, bo odniesione w momencie,
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gdy powszechnie upatruje się w Chinach
głównego konkurenta Stanów Zjednoczo-
nych do światowego przywództwa. Co
więcej, Pekin ma w tej konkurencji swoich
kibiców, którzy nie zawsze racjonalnie
(jak Rosja), ale za to chętnie nagłaśniają
podobne wydarzenia. 

Wśród państw założycieli AIIB znajdą
się rozwinięte zachodnie demokracje oraz
kraje na co dzień rywalizujące z Państwem
Środka w różnych sektorach – wiele z nich
to bliscy sojusznicy USA. Pokazuje to
ograniczenia amerykańskiej „miękkiej
siły”. Ujawniona została granica obiek-
tywnie dobrego interesu, przy której nawet
naciski ze strony globalnego lidera nie są
w stanie powstrzymać jego przyjaciół od
współpracy z Pekinem.

Amerykanie zlekceważyli rzucone im
wyzwanie. Waszyngtońskie elity od dłuż-
szego czasu zdawały się ignorować ambicje
wschodzących gospodarek do odgrywania
coraz większej, bardziej adekwatnej roli
w światowym ładzie gospodarczym.
W 2010 roku senat nie ratyfikował poro-
zumienia umożliwiającego m.in. ChRL
i Brazylii zwiększać swojego wkładu do
MFW, co tym samym zwiększyłoby siłę
ich głosu w zarządzaniu organizacją. Nie-
wykluczone, że w momencie pojawienia
się formalnej propozycji utworzenia AIIB
w 2014 roku było już za późno, aby wywierać
naciski na państwa potencjalnie zainte-
resowane udziałem w przedsięwzięciu. 

Wreszcie trzeba oddać Chińczykom,
że odpowiednio skonstruowali swoją ofer-
tę. Azja powszechnie uchodzi za przyszłe
gospodarcze centrum świata. Jej dyna-
micznemu rozwojowi zagrażają bardzo
poważnie problemy z siecią transportową.
Do 2020 roku kontynent potrzebuje ośmiu
bilionów dolarów inwestycji w infrastruk-
turę. Zagrożone są więc potencjalne zyski
wszystkich państw zainteresowanych ka-

wałkiem tego wielkiego tortu, na czele
z Chinami. Te zaś, łącząc zyski wizerun-
kowe i prawdopodobnie ekonomiczne,
wchodzą w rolę „konstruktywnego” lidera
proponującego rozwiązanie.

Piłka w grze

Sukces wizerunkowy jest oczywisty, ale
na tym etapie trudno powiedzieć, czy
pójdą za nim znaczące korzyści gospo-
darcze. Na razie obserwujemy kształto-
wanie się samej organizacji. Pekin stara
się sprawiać wrażenie, że panuje nad sy-
tuacją, np. wyraźnie zaznaczając termin
zgłaszania się nowych udziałowców. Po-
jawiają się przy tym doniesienia, że dołą-
czenie do inicjatywy państw zachodnioeu-
ropejskich zostało okupione przez Chiny
zgodą na zrzeczenie się przez nie prawa
weta w decyzjach przyszłego banku. Nowa
instytucja wcale nie musi być bezwolnym
przedmiotem chińskiej polityki zagra-
nicznej.

Realizacja jej celów poprzez AIIB
może być utrącana choćby przez całkiem
liczną grupę udziałowców pozostających
z Pekinem w nienajlepszych stosunkach
politycznych. Nowy bank nie będzie mógł
prowadzić tak samodzielnej polityki prze-
kazywania środków, jak dotychczas robił
to chiński rząd samodzielnie. Po co więc
Państwu Środka zaangażowanie poważ-
nych sum w taki projekt? Wygląda na to,
że jakaś forma międzynarodowej współ-
pracy przy inwestycjach infrastruktural-
nych może być Chinom coraz bardziej
niezbędna. Nie tylko po to, aby przyciągnąć
fundusze z zewnątrz. Odbiorcy chińskiej
pomocy finansowej i inwestycji zaczynają
się orientować, że idzie za tym szybko
postępujące uzależnienie i zagrożenie dla
sterowności państwa. Chęć zdystansowa-
nia się do potężnego brata z północy prze-
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jawia oficjalnie komunistyczny Wietnam.
W podobnym celu z międzynarodowej
izolacji zaczyna wychodzić Birma. Nowy
prezydent Sri Lanki ogłosił w styczniu,
że zawarte przez poprzednie władze umo-
wy o chińskich inwestycjach i pożyczkach
wymagają ponownego przejrzenia i praw-
dopodobnie częściowego unieważnienia.
Chiny zdają się widzieć horyzont jedno-
stronnego umacniania wpływów poprzez
własne inwestycje, dotacje i kredyty. 

Rozważając potencjalne multilate-
ralne projekty w regionie Pacyfiku i Azji
Południowo-Wschodniej, można dostrzec,
że Amerykanie wciąż mogą szybko osiąg-
nąć przewagę poprzez wystosowanie „kon-
troferty”. Waszyngton robi wszystko, aby
szybko przejść nad ostatnią porażką i nie
przykładać do niej zbyt dużej wagi. W od-
biorze publicznym – logika rywalizacji
została mu już narzucona. W Stanach
Zjednoczonych oczekuje się przyspieszenia
negocjacji nad Trans-Pacific Partnership
(TPP). Porozumienie to ma ułatwiać han-
del w regionie Pacyfiku, rzecz jasna, po-
mijając Chiny. Niewykluczone, że AIIB
zmotywuje prezydenta Obamę do zwięk-
szenia presji na Kongres ws. przyznania
TPP tzw. statusu szybkiej ścieżki (fast
track), który ułatwiłby przyspieszone wy-
negocjowanie umowy. Biały Dom może
znaleźć niespodziewanego sojusznika we
wspierających umowy o wolnym handlu
Republikanach.

Niezależnie od istnienia korzystnych
ofert współpracy handlowej czy inwesty-
cyjnej, w Azji wciąż rośnie waga sfery
bezpieczeństwa. Choć nowy bank jest
przykładem tego, że kooperacja z Chinami
jest możliwa, nie zmienia zasadniczo per-
cepcji wielu państw członkowskich, takich
jak Filipiny, Tajwan, Indie czy Korea Po-
łudniowa. One wciąż postrzegają ChRL
tak, jak realistycznie powinno się postrze-

gać odbudowujące się po latach mocarstwo
z rosnącym budżetem zbrojeniowym, roz-
budzonym nacjonalizmem i roszczeniami
terytorialnymi – jako potencjalny zapalnik.
Dopóki ta percepcja się nie zmieni, natu-
ralnym sojusznikiem mniejszych azjatyckich
graczy pozostaną Stany Zjednoczone.

Sami Amerykanie, pomimo ledwo
skrywanej złości, starają się też zachowy-
wać racjonalnie i ustami prezesa Banku
Światowego deklarują już chęć nawiązania
jakiejś formy współpracy z nowymi struk-
turami. Powstanie AIIB można wręcz
uznać za element procesu, który od dłuż-
szego czasu dyplomaci z Foggy Bottom
antycypują, postulując wzięcie przez Pekin
„większej odpowiedzialności” za współ-
tworzenie ładu międzynarodowego. 

AIIB a interes polski

Powstanie AIIB i szybkie ustawienie się
doń długiej kolejki nie jest, jak niektórzy
wieszczą, końcem pax americana – ten
przyjdzie raczej w wyniku procesu, a nie
jednostkowego przełomu. Ostatnie wy-
darzenia zwiastują jednak coś istotnego.
To nowa jakość w przekuwaniu przez
Chiny swojej potęgi gospodarczej w siłę
polityczną, a konkretnie poprzez tworzenie
własnych, ogólnodostępnych instytucji
międzynarodowych. Odbywa się to przy
publicznym sprzeciwie Stanów Zjedno-
czonych, co tworzy wrażenie ich bezsil-
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ności, co więcej, uzasadnionej przez do-
niesienia o nieudanych naciskach na inne
państwa. Konkurencja pomiędzy Wa-
szyngtonem i Pekinem staje się przez to
bardziej widoczna. Warto przy tym pa-
miętać, że każdy kuksaniec ze strony Pe-
kinu będzie znacznie dotkliwszy od ana-
logicznych kroków ze strony USA. To na-
turalne, gdyż do amerykańskiej dominacji
jesteśmy po prostu przyzwyczajeni. 

W nauce o stosunkach międzynaro-
dowych nie ma niezmiennych praw. Gdy
już jednak próbujemy takie odszukać,
warto pamiętać, że rywalizacja wielkich
mocarstw może się okazać szansą dla
mniejszych graczy, którzy nie są pozba-
wieni czujności i potrafią się targować.
Niewątpliwie pozytywne jest to, że Polska
zgłosiła swój akces do AIIB – nic nas to

nie kosztuje, zaś obecność w tym gronie
powinna być obowiązkowa dla państwa,
które (przynajmniej deklaratywnie) chce
mieć swój udział w azjatyckim wzroście
gospodarczym.

Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi
jeszcze długo będzie kluczowy dla bez-
pieczeństwa Rzeczypospolitej. Niemniej
wraz z powolnym, acz nieuchronnym osią-
ganiem przez Chiny statusu mocarstwa
o globalnych aspiracjach coraz częściej
będziemy musieli podejmować decyzje,
które zostaną źle przyjęte w Waszyngtonie
lub Pekinie. Naturalnie skłaniamy się ku
Amerykanom, wobec czego dobrze będzie
czasem zadbać o stosunki z Chińczykami.
Szczególnie, gdy możemy wskazać na in-
nych sojuszników USA i powiedzieć: nie
jesteśmy osamotnieni w swoim wyborze.
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W 2014 r. minęła 40. rocznica śmierci
Eugeniusza Kwiatkowskiego. Przed laty
Jan Nowak-Jeziorański tak wspominał
jego postać na łamach „Tygodnika Po-
wszechnego”: „Przeszedł do historii jako
twórca Gdyni, ale określenie to znacznie
zawęża jego rolę. Polegała ona na ocaleniu
i umocnieniu niezależności gospodarczej,
bez której Polska nie mogła się ostać jako
niepodległe państwo”. Dzięki wydanej
niedawno biografii Kwiatkowskiego, pióra
prof. Andrzeja Romanowskiego, możemy
nie tylko przypomnieć sobie biografię wy-
bitnego polskiego polityka, ale też jego
pisma. I raz jeszcze uzmysłowić sobie
trudne społeczno-gospodarcze i polityczne
realia, w jakich działał na rzecz Polski
przez długie dekady życia”.

Przemysł, głupcze!

„Eugeniusz Kwiatkowski” Romanowskiego
to książka dwuwarstwowa. Jej pierwszą
część stanowi właściwa biografia polityka,
drugą – znacznie obszerniejszą – reprinty
dzieł wybranych. Sprawia to, że sama

biografia jest nieco skromniejsza, niż
oczekiwałem. Otrzymujemy za to bogaty
i złożony materiał dokumentujący dorobek
myślowy, zawodowy i polityczny Kwiat-
kowskiego. Wśród zawartych w książce
reprintów są zarówno prace ściśle nau-
kowe, jak i artykuły w rodzaju „O wielkość
Rzeczpospolitej” (1938 r.), „Wczoraj, dziś
i jutro Polski na morzu” z 1945 r. Tym
cenniejsze to teksty, że pokazują nam po-
glądy i propozycje polityki gospodarczej
Kwiatkowskiego w radykalnie zmienia-
jących się warunkach historycznych, geo-
politycznych i ustrojowych, w jakich przy-
szło mu żyć. 

Kwiatkowski był nie tylko twórcą
Gdyni i polskiej floty handlowej. Uratował
od bankructwa zakłady chemiczne w Mo-
ścicach, stworzył fabryki Warszawskiego
Okręgu Przemysłowego, Centralnego
Okręgu Przemysłowego i Stalowej Woli.
Był ministrem przemysłu i handlu w latach
1926–1930, wicepremierem i ministrem
skarbu w latach 1935–1939. Jak przypo-
mina Romanowski: „w ciągu ośmiu lat
pracy w rządzie zdołał odmienić oblicze

krZysZtOf wOłOdźkO

Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Idea „gospodarki narodowej”, tak bliska zdeklarowanemu kapitaliście
Kwiatkowskiemu, została we współczesnej Polsce zdyskredytowana przez
ludzi co rusz powołujących się na „wolny rynek”

eugeniusz kwiatkowski: 
kapitalista i państwowiec



polskiej ziemi, zintegrować wewnętrznie
i umocnić zewnętrznie młode, niepodległe
państwo. Był gospodarczym wizjonerem:
jego snute przed wojną plany rozwoju
kraju sięgały połowy lat pięćdziesiątych.
Po wojnie stał się zaś pionierem zagos-
podarowania nowego polskiego wybrzeża”. 

Uderza głęboka różnica między Kwiat-
kowskim a poziomem dzisiejszych poli-
tyków, „zajmujących się” gospodarką, któ-
rej najsmutniejszym i najwymowniejszym
podsumowaniem są słowa Tadeusza Sy-
ryjczyka, ministra przemysłu w rządzie
Mazowieckiego i ministra transportu i gos-
podarki morskiej w rządzie Jerzego Buzka:
„najlepszą polityką przemysłową jest brak
polityki przemysłowej”. 

Jaką odpowiedź dałby Syryjczykowi
Kwiatkowski? Warto przypomnieć tezy
i argumentację z jego tekstu „Powrót
Polski nad Bałtyk” (1930 r.), w którym
wskazywał na konieczność uprzemysło-
wienia II Rzeczpospolitej, zarówno ze
względu na potencjał rolny, surowcowy
oraz ludnościowy.

W kwestii tak gorąco dyskutowanej
i dziś, czyli emigracji zarobkowej, Kwiat-
kowski stwierdzał, że tylko pozornie daje
ona rozwiązanie problemów społeczno-
gospodarczych, w rzeczywistości zaś po-
zbawia społeczeństwa i państwa „jednostek
najtęższych, najdzielniejszych”. Jak zatem
przeciwdziałać emigracji zarobkowej? Po-
przez industrializację. W jego opinii uprze-
mysłowienie państwa daje możliwość

stworzenia na „rynku polskim silnej i usta-
bilizowanej sytuacji, bardziej odpornej
na wpływy zmieniających się koniunktur”. 

Intryguje fakt, że Kwiatkowski, wiz-
joner w służbie państwa i świadomie
wdrażanej „polityki planowania gospo-
darczego”, był zdeklarowanym liberałem
gospodarczym. Gdy pisał o Gdyni, jasno
dawał do zrozumienia, że program jej bu-
dowy „musi szereg zagadnień pozostawić
wyłącznym wysiłkom inicjatywy prywat-
nej”. To połączenie niewiarygodne z pun-
ktu widzenia dzisiejszych opinii na temat
wzajemnych relacji państwa i rynku, bez-
refleksyjnie w tym względzie opartej na
zero-jedynkowej logice.

Sanacyjnego liberała gra
z komunistami

Jeszcze w 1945 r. Kwiatkowski zdecydował
się zamieszkać w kraju powstającym pod
egidą ZSRS i pracować na jego rzecz.
Jego decyzja budziła wiele kontrowersji.
Był przecież prominentnym przedstawi-
cielem rządów sanacji, która w ideolo-
gicznym opisie nowych włodarzy Polski
stanowiła kwintesencję korupcji i słabości
przedwojennego państwa. Ale i londyński
rząd Tomasza Arciszewskiego odnosił się
do Kwiatkowskiego ze sporą nieufnością
– co także wiązało się z jego sanacyjną
przeszłością. Romanowski przedstawia
dylemat, jaki stał przed Kwiatkowskim:
„czyż (…) ważniejsza od wszelkich rządów
nie była po prostu Polska? I czy nie było
dla narodu olbrzymią szansą, prawdziwym
losem na loterii uzyskanie imponującego
wybrzeża morskiego – dłuższego niż kie-
dykolwiek w dziejach?”. 

Decyzja Kwiatkowskiego o powrocie
do kraju spotkała się z potępieniem znacz-
nej części kręgów emigracyjnych. Okre-
ślano ją mianem „dezercji z obozu niepo-
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Poprzez industrializację



dległościowego” i „nikczemnością”. Nowe
władze przyjęły wobec tak znamienitej
osobistości znaną taktykę: najpierw mar-
chewka, później kij. Początkowo był fe-
towany, otrzymał funkcję Delegata Rządu
do Spraw Wybrzeża (1945–1948). Do no-
wych władz polskich zbliżało go, prze-
niesione jeszcze z epoki przedwojennej,
jego zdecydowanie antyniemieckie na-
stawienie, choć po wojnie zyskało ono
nowy kontekst. W październiku 1945 r.,
w trakcie obrad Komisji Morskiej KRN
w Gdańsku, w obecności Bieruta, Kwiat-
kowski wołał: „Nie ma miejsca w Polsce
ani dla jednego Niemca!”. Z czasem jednak
jego relacje z władzami PRL układały się
coraz gorzej. Wreszcie został kompletnie
odsunięty od życia publicznego.

Warto zastanowić się nad przesłan-
kami, jakie sprawiły, że Kwiatkowski zde-
cydował się powrócić do powojennej Pol-
ski. Autor jego biografii dość lekko traktuje
tę sprawę, stwierdzając, że choć zmiany
w kraju dokonywały się pod pieczą „so-
wieckich bagnetów”, to jednak „Wybrzeże
Gdańskie, Środkowe i Zachodnie obej-
mowali Polacy, wkraczająca tam admini-
stracja była polska… A proces ten miał
wszelkie cechy trwałości, w dodatku do-
konywał się z poparciem wolnego świata”.
A przecież słuszniej byłoby mówić o obo-
jętności zachodu wobec losów Polski.

Sądzę, że Kwiatkowski racjonalizował
sobie bardzo mocno swój wybór. Skłócony
z emigracją londyńską (i tak wewnętrznie
dość mocno podzieloną), traktowany przez
nią dość nieufnie, łatwo brał za dobrą
monetę zachęty do powrotu płynące ze
strony Bolesława Bieruta i Jerzego Bo-
rejszy. Ważny jest jeszcze jeden czynnik:
Kwiatkowski bardzo mało wiedział o tym,
co działo się na terytoriach polskich po
wejściu Sowietów w jej przedwojenne
granice już w 1944 r., wszak lata 1939–

1945 spędził w Rumunii, jako internowany.
Skala jego ignorancji była ogromna. 

A jak wyglądała ówczesna polska rze-
czywistość? Wymownie opisywał ją na
kartach swoich wspomnień Kazimierz Pu-
żak, polityk PPS, który okupację spędził
w kraju: „Od pierwszych dni wywożono
z Polski literalnie wszystko, rekwirowano
dla wojsk sowieckich chleb i mąkę i pie-
karnie, powodując powszechny głód. Kraj
ogołocony i spustoszony w ciągu okupacji
niemieckiej – musiał żywić nie tylko gar-
nizony rosyjskie wewnątrz kraju, ale i te
wojska, które ciągle przebiegały przez
kraj i lądowały w Niemczech. (…) Całość
była przyczepką do całego systemu oku-
pacji sowieckiej i jej postępowanie było
obowiązujące dla agentury Lubelskiej.
Wybielaniem i motywacją tego systemu
zajmowała się zglajszachtowana prasa,
kryjąca się ze zrozumiałych względów za
tytułami istniejących przed wojną wy-
dawnictw prasowych, nie mających nic
wspólnego z komuną i agenturą sowiecką”. 

Być może właśnie ta niewiedza (albo
przymykanie oczu na fakty) sprawiła, że
Kwiatkowski, deklarujący się jako katolik
i zwolennik ekonomicznego liberalizmu,
w 1945 r. wziął za dobrą monetę zapew-
nienia nowych władz, że będzie mógł
o czymkolwiek realnie i długofalowo de-
cydować. A być może – jak wielu – dał
się uwieść jej pochlebstwom. Wszak sam
Bierut nazywał go „wybitnym fachowcem,
patriotą i uczciwym, dobrym Polakiem”.
To z całą pewnością rzeczywisty portret
Kwiatkowskiego – cały kłopot w tym, że
pochodził od człowieka, który nie był
nikim więcej niż radzieckim namiestni-
kiem w Warszawie. A gdy kilka lat później
budowniczy przedwojennej Gdyni na włas-
nej skórze przekonał się już, że jest tylko
pionkiem w wielkiej grze, to wyjazd z kraju
był już dla niego niemożliwy.
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Budowniczy nowej Polski

Nowy kształt terytorialny Polski wymuszał,
wedle Kwiatkowskiego, nowe rozwiązania
społeczno-gospodarcze: „skoro naturalną
osią krystalizacji gospodarczej była linia
południe-północ, nasuwała się konieczność
»przebudowy – głębokiej i zasadniczej –
całej struktury ekonomicznej kraju«
z agrarno-przemysłowej na przemysło-
wo-morską”. W 1945 r., bez dzisiejszej
wiedzy o tym, jak będzie wyglądała urzą-
dzona na radziecki wzór gospodarka, pew-
ne wizje wydawały się do zrealizowania.
Dlatego Kwiatkowski stwierdzał w tekście
„Budujemy nową Polskę nad Bałtykiem”:
„wżarcie się polskiej pracy w odzyskany
Śląsk i w wybrzeże Bałtyku to synonim
przesunięcia cywilizacyjnie na zachód, to
równoważnik pomnażania produkcji, wy-
miany, to podniesienie stopy życiowej mas
ludzkich w przyszłości, to nieskrępowany
kontakt z całym nowoczesnym światem”. 

Równocześnie – wraz z rosnącą świa-
domością, że od moskiewskiej kurateli nie
uda się uwolnić nie tylko w najbliższym
czasie – Kwiatkowski określał własną stra-
tegię działania: nie polityka, lecz gospo-
darka. Ale wkrótce okazało się, że jest to
niemożliwe. Także dlatego, że nieodzownym
warunkiem efektywnej polityki przemy-
słowej i gospodarczej była odbudowa realnie
znaczącego, lecz kooperującego z instytu-
cjami państwowymi rynku. A to od po-
czątku PRL stało pod znakiem zapytania.

W początkach swej działalności po
1945 r. Kwiatkowski dążył do odbudowania
polskiej samorządności, która, jego zda-
niem, miała docelowo służyć przywróceniu
normalnych gospodarczych realiów, poza
„centralistyczną czapą” nadzorującej
wszystko partyjnej nomenklatury. Plan
okazał się nie do spełnienia, ale, co do
zasady, mocno wiązał się z doświadcze-

niami polskiej samorządności i samoor-
ganizacji  jeszcze z czasów zaborów. Wła-
dze szybko zdały sobie sprawę, że – wedle
określenia Romanowskiego – zamiast
prominentnego zausznika i posłusznego
wykonawcy nakazów, „wyhodowały sobie
wroga”. Kwiatkowskiemu zarzucano, że
chce osłabić wpływ władz centralnych na
gospodarkę morską, że za swoich współ-
pracowników obiera ludzi z przedwojnia,
a nie z Polskiej Partii Robotniczej.

Strategia Kwiatkowskiego wobec
władz PRL była następująca: tam, gdzie
uważał to za dobro narodu i korzyść dla
gospodarki, podnosił hasła miłe komu-
nistom. Dotyczyło to ekonomicznej inte-
gracji nowo nabytych terytoriów z krajem
w jego pojałtańskich granicach. Równo-
cześnie – wbrew płynącym z Warszawy
nakazom – „zaczął restytuować stare i za-
kładać nowe przedsiębiorstwa prywatne.
Zamiast (…) wiązać Wybrzeże z morską
gospodarką sowiecką, dopuszczał do prze-
mysłu stoczniowego kapitał zachodni:
skandynawski i anglosaski”. Sytuacja pa-
radoksalna, ale dobrze oddaje myśl i sposób
działania Kwiatkowskiego. I to niezależnie
od ustroju. Łączył on w jedno polityczne
planowanie gospodarki narodowej i dale-
kosiężne strategie publiczne, uwzględnia-
jące dobrostan całego państwa, z prze-
świadczeniem, że nie ma sensownej eko-
nomii bez swobodnych działań rynkowych.
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Spuścizna nie dla III RP

Już w 1948 r. odsunięto Kwiatkowskiego
od organizacji przemysłowo-morskiej stra-
tegii rozwoju wybrzeża i wysłano na przy-
musową emeryturę. Co po sobie zostawił?
Romanowski tak podsumowuje jego nie-
równą walkę z systemem: „Po październiku
1956 r. do działalności na Wybrzeżu wrócili
(…) wykształceni przez Kwiatkowskiego
specjaliści, ministrem żeglugi został bez-
partyjny Stanisław Darski, a polityka
morska zaczęła w większym stopniu
uwzględniać potrzeby gospodarki naro-
dowej, (…) a wprowadzony przez niego
przemysłowo-morski charakter kraju prze-
trwał rządy komunistyczne”.

Trzeba ze smutkiem dodać: koncepcje
Kwiatkowskiego, choć w ograniczonej for-
mie, przetrwały PRL, ale niewiele z nich
zostało w III Rzeczpospolitej, u początku
której postawiono na rabunkową i gwał-
towną dezindustrializację państwa, roz-
proszono jego potencjał przemysłowy,
a gospodarka morska i żegluga (także
śródlądowa) praktycznie przestały istnieć
jako gałęzie rodzimej gospodarki naro-
dowej. Więcej jeszcze: sama idea „gospo-
darki narodowej”, tak bliska przecież zde-
klarowanemu kapitaliście Kwiatkowskie-
mu, została we współczesnej Polsce niemal
kompletnie zdyskredytowana przez ludzi
co rusz powołujących się na kapitalizm
i „wolny rynek”. 

Dlaczego tak się stało? W mojej opinii
dlatego, że w odróżnieniu od wielu ludzi,
zafascynowanych dziś prywatyzacją i wol-
nym rynkiem, Kwiatkowski świetnie się
orientował, że kapitał ma narodowość,
a gospodarki narodowe są realnymi gra-
czami na globalnej scenie. Wiedział po-
nadto, że dobro publiczne i dobro pry-
watne rodzimego kapitału wzajem się wa-
runkują i mogą korzystnie na siebie wpły-
wać. Ale do tego potrzebna jest filozofia

działania zupełnie inna od tej, która głosi,
że „najlepszą polityką przemysłową jest
brak polityki przemysłowej”.

„Eugeniusz Kwiatkowski” prof. Ro-
manowskiego to rzecz cenna. Biografia
napisana jest rzeczowo, ale nie razi – tak
częstym u polskich naukowców – drew-
nianym językiem. Kwestie kontrowersyjne
naświetlane są rzetelnie, publiczny aspekt
życia bohatera pracy dopełniony jest –
niejednokrotnie tragicznym – obrazem
jego życia prywatnego. Rzecz wydana jest
solidnie, uzupełniają ją fotografie oraz
indeksy, ułatwiające lepsze rozeznanie
w lekturze i dorobku życiowym Kwiat-
kowskiego. Wzmiankowany już wybór
tekstów, wydanych w formie reprintów,
stanowiący integralną część książki, po-
zwala lepiej zrozumieć tok myśli i motywy
działań tego polityka i działacza społecz-
no-gospodarczego.

Człowiek Polska?

Ta biografia to równocześnie świadectwo
epoki, czy ściślej kilku epok, gdyż, jak za-
uważa Romanowski, „był Kwiatkowski
Wielkim Łącznikiem: jego życie spinało
w całość autonomię galicyjską z gospo-
darką Królestwa Polskiego, niepodległe
państwo i jego niezależną ekonomikę
z Polską podbitą przez Moskwę, PRL
z diasporą powojennej emigracji. (…) Był
jedną z najciekawszych postaci polskich
dziejów XX wieku, prawdziwym »czło-
wiekiem Polską« niedawno minionych
czasów”. Pytanie, czy jego życie i działal-
ność będą jeszcze kiedykolwiek stanowiły
faktyczny punkt odniesienia w realnie
uprawianej w III RP polityce społeczno-
gospodarczej, uważam za otwarte.

„Eugeniusz Kwiatkowski”, Andrzej
Romanowski, Biblioteka Polskiej Nauki
i Techniki, Radom 2014
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Podczas tegorocznej monachijskiej kon-
ferencji bezpieczeństwa senator John
McCain określił antykryzysową dyplomację
kanclerz Angeli Merkel mianem „głupoty”
(foolishness). Swojego sceptycyzmu i kry-
tycyzmu nie kryło także wielu komenta-
torów najbardziej opiniotwórczych gazet,
nie znajdując sensu w trwających od mie-
sięcy rozmowach z prezydentem Rosji.
Powstało wrażenie, że łatwowierna i pro-
stoduszna Merkel raz po raz daje się
 wodzić za nos twardemu i niesłownemu
Putinowi. Ta optyka grzeszy jednak na-
iwnością i niezrozumieniem sensu gier
międzynarodowych. 

Kto tu jest głupi

Po konferencji w Monachium kanclerz
Merkel poleciała do Waszyngtonu. I bez
trudu udało się jej porozumieć z prezy-
dentem USA, który na kilka dni przed
tym spotkaniem deklarował, że nie po-
dejmie żadnej decyzji dotyczącej Ukrainy
bez wcześniejszej z nią rozmowy. Prze-

konała go, że szanse na militarne rozwią-
zanie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego są
bardzo małe oraz namówiła do wstrzy-
mania się z decyzją o wysyłaniu broni na
Ukrainę. 

Tym samym Obama zostawił jej wol-
ną rękę w negocjacjach z Putinem. Za-
pewnił także, że nawet jeśli skończą się
one fiaskiem, to Europa i Ameryka pozo-
staną wobec Rosji „silne i zjednoczone”,
a istniejące różnice pomiędzy nimi odnoszą
się tylko do taktyki, a nie strategii. Kanclerz
zamknęła usta swoim krytykom, którzy
oskarżali ją o niszczenie więzi transat-
lantyckich i jedności Zachodu. Co więcej,
ci, co wczoraj mieli ją za krótkowzroczną
koniunkturalistkę, zaczęli dostrzegać w niej
rysy męża stanu. 

Pozycja Merkel bierze się z pełnego
wsparcia, jakiego udziela jej prezydent
Barack Obama. I nie ma ono charakteru
koniunkturalnego, lecz jest skutkiem prze-
myślanej amerykańskiej strategii, wypra-
cowanej jeszcze trakcie procesu powtór-
nego zjednoczenia Niemiec.

krZysZtOf rak

Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”,
ekspert Ośrodka Analiz Strategicznych

Nie sposób zrozumieć meandrów relacji niemiecko-amerykańskich bez
doktryny partnerstwa w przywództwie, która powstała na początku prezy-
dentury Georga Busha starszego

niemiecki partner 
amerykańskiego przywódcy



Partnerstwo w przywództwie

Stany Zjednoczone, podejmując w końcu
lat 80. XX wieku decyzję o zjednoczeniu
Niemiec miały określoną koncepcję ładu
europejskiego. Po raz pierwszy publicznie
przedstawił ją w końcu maja 1989 r. w za-
chodnioniemieckim Mainz prezydent Geo-
rge Bush. Tytuł jego wystąpienia mówił
wszystko: „Europa cała i wolna”. Kluczowy
fragment dotyczył roli RFN:

„Dziejowy geniusz Niemców objawił
się w pełnej postaci w tym wieku pokoju.
Naród niemiecki stał się liderem techno-
logii i stworzył czwartą pod względem
wielkości gospodarkę na świecie. Ale waż-
niejsze jest to, że zainspirował świat silnym
wsparciem fundamentalnych zasad: praw
człowieka, demokracji i wolności. Stany
Zjednoczone i Republika Federalna Nie-
miec były zawsze solidnymi partnerami
i sojusznikami, ale dziś musimy odegrać
razem jeszcze jedną rolę: partnerów
w przywództwie (partners in leadership)”.

Bush nie pozostawił wątpliwości, że
przywództwo oznacza odpowiedzialność
za to, by idea wolności i demokracji od-
niosła zwycięstwo nie tylko w Europie,
ale w całej Eurazji. „Ta idea krąży po Eu-
razji. To za sprawą tej idei wrze w całym
komunistycznym świecie od Budapesztu
po Pekin”. 

To przemówienie wygłoszone zostało
na miesiąc przed wyborami kontrakto-
wymi w Polsce, na pół roku przed upad-
kiem muru berlińskiego. Zjednoczenie
Niemiec nie stało jeszcze na agendzie po-
litycznej Europy. Jak zauważa generał
Brent Scowcroft, ówczesny doradca do
spraw bezpieczeństwa narodowego pre-
zydenta Busha, zawarte w nim sformuło-
wanie o „partnerach w przywództwie”
„nie kryło w sobie żadnych szczególnych
intencji, było retorycznym ozdobnikiem

i miało dodać Niemcom otuchy” (cyt. za
G. Bush, B. Scowcroft, „Świat przekształ-
cony”). 

Nie znaczy to jednak, że w Białym
Domu nie powstawały analizy strategiczne
dotyczące geopolityki europejskiej. Scow-
croft wspomina, że podczas prac nad
przeglądem sytuacji strategicznej na sa-
mym początku urzędowania administracji
Busha rozważano skutki ewentualnego
powtórnego zjednoczenia Niemiec. Po-
między Narodową Radą Bezpieczeństwa
a Departamentem Stanu pojawiła się róż-
nica zdań. Analitycy tej pierwszej instytucji

uważali, że USA powinny „zwracać większą
uwagę na Republikę Federalną Niemiec
– lokując ją w centrum amerykańskiej
polityki europejskiej – i na sprawę za-
kończenia podziału Niemiec”. Ta druga
natomiast uznawała tego rodzaju dywa-
gacje za przedwczesne.

Równoprawny partner

Historia dramatycznie przyspieszyła swój
bieg pod koniec roku 1989. Proces zjed-
noczeniowy, który miał trwać latami, jeśli
nawet nie dekadami, zajął kilkanaście
miesięcy. Nowe Niemcy stały się nie tylko
największą potęgą Europy, ale wskutek
słabości dwóch najważniejszych mocarstw
kontynentalnych – Francji i Rosji – naj-
większą potęgą całej północnej Eurazji.
Siła Niemiec wynikała przede wszystkim
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z ich przewagi demograficznej i gospo-
darczej. W trakcie dekady lat 90. nie
przekładały się one w zasadzie na prze-
wagi geostrategiczne. Kanclerz Kohl ni-
czym Bismarck chciał przekonać swoich
partnerów, że Niemcy są mocarstwem
„nasyconym”. Z tego powodu kontynuował
wpisywanie interesów swojego kraju
w kontekst europejski i atlantycki. Dlatego
Niemcy były nadal głównym partnerem
Ameryki w procesie ekspansji polityko-
militarnych struktur Zachodu. Partner-
stwo w przywództwie polegało na tym,
że Niemcy odgrywali kluczową rolę
w rozszerzeniu NATO i UE na państwa
Europy Środkowo-Wschodniej. Dokładnie
w duchu przemówienia prezydenta Busha
z Mainz.

Na korektę kursu i dopasowanie go
do zyskanej wskutek zjednoczenia potęgi
zdecydował się następca Kohla Gerhard
Schröder, kanclerz RFN w latach 1998–
2005. Był on pierwszym niemieckim po-
wojennym przywódcą, który otwarcie za-
czął mówić o realizacji niemieckich inte-
resów narodowych. Pierwszą kampanię
wyborczą oparł na krytyce wspólnej eu-
ropejskiej waluty, a drugą – na sprzeciwie
wobec amerykańskiej interwencji w Iraku.
Po raz pierwszy po wojnie wysłał żołnierzy
Bundeswehry na misje poza granicami
kraju (Kosowo, Afganistan). Zawarł z Rosją
partnerstwo strategiczne, czego wyrazem
była współpraca przy budowie gazociągu
północnego.

Krytyka amerykańskiej interwencji
w Iraku była zerwaniem podporządko-
wania hegemonowi zza oceanu. Miała na
celu uwolnienie Berlina z ograniczeń na-
rzuconych w ramach struktur euroatlan-
tyckich przez Waszyngton. Nie oznaczała
jednak zerwania z Ameryką, a jedynie
zredefiniowanie partnerstwa w przywódz-
twie. Chodziło o to, by Waszyngton rze-

czywiście traktował Berlin w pełni po
partnersku, tzn. uzgadniał swoje posu-
nięcia z Niemcami jako równoprawnym
mocarstwem światowym.

Reakcją na asertywność Schrödera
była korekta kursu Waszyngtonu. Jego
następczyni, Angela Merkel, natychmiast
po objęciu urzędu kanclerza w 2005 roku
zdecydowała się na ocieplenie stosunków
z Ameryką. W odpowiedzi prezydent Geo-
rge Bush młodszy ponowił propozycję
partnerstwa w przywództwie.

Geopolityczny gracz

Taki bieg wypadków przewidziała więk-
szość amerykańskich strategów. Trans-
atlantycki konflikt pomiędzy Buschem
i Schröderem był zatem odstępstwem od
pewnej normy. Pomógł części elit wa-
szyngtońskich w zrozumieniu ograniczeń
potęgi własnego państwa i wyrównaniu
relacji pomiędzy Waszyngtonem i Berli-
nem.

Teoretyczny model koncepcji „part-
nerstwa w przywództwie” można znaleźć
w wydanej w roku 1997 książce Zbigniewa
Brzezińskiego „Wielka szachownica”.

Celem polityki zagranicznej USA jest
jak najdłuższe utrzymanie globalnego
przywództwa. Jego fundamentem jest
kontrola Eurazji. Dokonuje się ona nie
wskutek bezpośredniego panowania, lecz
pośredniego wywierania wpływów, np.
na tzw. graczy geopolitycznych. Są to pań-
stwa, „które chcą i mogą wykorzystywać
własną potęgę i wpływy poza swoimi gra-
nicami, aby zmieniać –w stopniu oddzia-
łującym na interesy amerykańskie – ist-
niejący geopolityczny stan rzeczy”.

Takim graczem, według Brzezińskie-
go, są Niemcy. Odgrywają szczególną rolę,
ponieważ są centrum integracyjnym Eu-
ropy i strategicznym partnerem Rosji.
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Ich rola rośnie: „Zjednoczone Niemcy nie
tylko przestały podporządkowywać się
Francji pod względem politycznym, lecz
automatycznie wyrosły na niekwestiono-
waną potęgę Europy Zachodniej, a nawet
mocarstwo światowe”.

Brzeziński wyciąga z tego wniosek,
że przynajmniej na krótką metę Waszyng-
ton powinien grać na przywództwo Berlina
w Europie. 

…a sprawa polska

Doktryna „partnerstwa w przywództwie”
i jej konsekwencje winny być dokładnie
przemyślane nad Wisłą. Stanowi ona bo-
wiem ramę, w którą musi wpasować się
polityka polska, jeśli ma być realistyczną,
tzn. ma mieć skutki w świecie rzeczywis-
tym i służyć realizowaniu interesów na-
rodowych. Polska jest zbyt słaba, aby pro-
wadzić politykę przeciwko dwóm mocar-
stwom światowym. 

Mało realne jest przekonanie, że uda
się nam wbić klin pomiędzy Berlin i Wa-
szyngton lub rozgrywać ich między sobą.
Amerykańska polityka mierzenia geopo-
litycznych zamiarów na zasoby będzie
sprzyjać współpracy pomiędzy nimi, po-
nieważ pozwoli na dalsze ograniczenie
wojskowej obecności Ameryki w Europie.
Z perspektywy Waszyngtonu Niemcy i kie-
rowana przez nich UE są gwarantem sta-
bilności w zachodniej Eurazji. Ewentualny
sukces Transatlantyckiego Partnerstwa
w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP)
tylko wzmocni związki obu mocarstw.
Krótko mówiąc, ich interesy są komple-
mentarne, ponieważ jedno jest mocar-
stwem kontynentalnym, a drugie ocea-
nicznym. Na ewentualny konflikt amery-
kańsko-niemiecki można by liczyć tylko
w sytuacji opisanej przez Kissingera w „Dy-
plomacji”, tj. gdyby Berlin chciał zostać

hegemonem w Europie. Jak na razie, Nie-
mcy są na to i za słabe, i za sprytne.

Trzeba pamiętać, że USA i RFN
uzgadniają strategie wobec naszego re-
gionu. Chociażby w kontekście wojny na
Ukrainie oba mocarstwa zgodnie odmó-
wiły Polsce stacjonowania na jej terytorium
stałych baz sojuszniczych, powołując się
na rzekome zobowiązania wobec Rosji
sprzed prawie 20 lat. 

Można nawet założyć, że bez pełnego
zaangażowania Niemiec gwarancje bez-
pieczeństwa, jakie oferuje nam Ameryka,
mogą okazać się nieskuteczne. Bez nich
bowiem efektywna obrona flanki wschod-
niej może być niezmiernie trudna. RFN
to największy kraj NATO sąsiadujący
z Polską oraz kraj ściśle koordynujący
swoją politykę bezpieczeństwa z Francją,
posiadającą największą armię na konty-
nencie. Do tego na jej terenie znajduje
się kluczowa infrastruktura sojuszu (w tym
broń jądrowa krótkiego zasięgu). Bez ak-
tywnego udziału tych dwóch największych
potęg kontynentalnych trudno wyobrazić
sobie sojuszniczą obronę terytorium Pol-
ski. Problem polega na tym, że od mo-
mentu rozszerzenia Berlin nie chce
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uwzględnić tego podstawowego interesu
bezpieczeństwa swoich wschodnich so-
juszników i sąsiadów. 

Polscy politycy lekceważą znaczenie
polityki Berlina dla spoistości Sojuszu.
Bierze się to z przesadnej wiary w Ame-
rykę. Nie zależy nam na niemieckim
wsparciu militarnym, albowiem pokła-
damy nadzieję, że w ostatecznym rachunku
otrzymamy je zza oceanu. Liczymy na
westernowy finał: w krytycznym momen-
cie zabrzmią trąbki idącej nam na odsiecz
amerykańskiej kawalerii. Ta wiara we
wszechmoc Waszyngtonu wynika z nie-
znajomości realiów. Elity polityczne nad
Potomakiem pogrążone są w politycznym
paraliżu. Bierze się on z braku konsensusu
w sprawie modelu globalnego przywódz-
twa USA i sposobów jego finansowania.
Wskutek tego USA ograniczają swoje za-
angażowanie militarne na całej kuli ziem-
skiej. Instrumentem przywództwa nie
będą samodzielne akcje zbrojne, ale wie-
lostronna dyplomacja. Musimy być gotowi
na to, że w przypadku kryzysu nie docze-
kamy się odsieczy. Co gorsza, bierność
Niemiec może być powodem zaniechania
akcji ze strony Waszyngtonu. Dlatego
sprawy naszego bezpieczeństwa winniśmy
załatwiać z obydwoma partnerami w przy-
wództwie.

Musimy balansować

Amerykańsko-niemieckie partnerstwo
w przywództwie i rosyjsko-niemieckie
partnerstwo strategicznie ograniczają

możliwości ruchu polskiej dyplomacji.
Nie znaczy to jednak, że jedyną opcją po-
zostaje „płynięcie w głównym nurcie”.
Zapewne słabe państwo nie może płynąć
pod prąd, ale może tak sterować, by wy-
korzystywać i główny nurt, i prądy boczne.
Taką politykę balansowania prowadzą
z całkiem dobrym skutkiem kraje w trud-
niejszym od naszego położeniu strate-
gicznym, jak Białoruś czy Ukraina. Polska
uczyniła cnotę z „nierobienia polityki”,
czego efektem jest rezygnacja z uprawiania
polityki regionalnej. 

Notabene, wbrew tym deklaracjom
polityków polska łódka wcale nie płynęła
w głównym nurcie, raczej poddawała się
różnym prądom, odbijała się od brzegu
do brzegu. Cud, że się przy okazji nie
rozbiła. 

Nie jest to niestety gołosłowna kon-
statacja. O braku sterowności polskiej
dyplomacji świadczy kilka najbardziej
spektakularnych porażek ostatnich lat:
jednoczesne przyjęcie traktatu lizbońskiego
i pakietu klimatycznego, ocieplanie sto-
sunków z Moskwą pomimo jej agresji na
Tbilisi, podpisywanie niekorzystnego kon-
traktu gazowego z Rosją i blokowanie
przedsięwzięć dywersyfikacyjnych, zgoda
na niedotrzymywanie przez Berlin zobo-
wiązań traktatowych czy wspomniana re-
zygnacja z polityki regionalnej. 

To nie płynięcie w głównym nurcie,
ale ślepe poddawanie się jego prądom.
A przecież każda łódka, nawet mała, ma
kompas, ster i wiosła. Trzeba je tylko
chcieć wykorzystać.

42

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 5 (59)/2015, 6 maja–2 czerwca 2015 www.nowakonfederacja.pl



„NK” w potrzebie!

„Nowa Konfederacja” znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, w związku
z utratą kilku Darczyńców. W lutym stałe przychody miesięcznika wyniosły
6 917 zł. Aby przetrwać, potrzebuje on 8 494 zł miesięcznie. 

Koszty działalności „NK” obejmują wynagrodzenia za: artykuły, redakcję,
korektę, grafikę, księgowość, obsługę informatyczną, skład.

Jeśli cenisz „NK” – wesprzyj ją! 

Podstawą istnienia miesięcznika 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 sześciu 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 r., udaje nam się regularnie publikować
kolejne numery „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 15–20
tys. osób miesięcznie, regularnie występujemy w telewizji, inspirujemy inne
media do podejmowania wprowadzanych przez nas tematów, nasze artykuły
są chętnie przedrukowywane przez popularne portale. 

5. Wsparcie „NK” to także wsparcie młodego - prawdziwie niezależnego
i mającego odwagę płynąć pod prąd – ośrodka i środowiska intelektualnego,
niepoddającego się wszechobecnemu marazmowi i starającego się powoli
budować lepszą Polskę.

6. 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

Stali Darczyńcy:
Osiemdziesięciu Czterech Anonimowych Stałych Darczyńców, Andrzej Do-
browolski, Paweł Gałus, Bartłomiej Kachniarz, Piotr Kubiak, Michał Macierzyński,
Jerzy Martini, „mieszkaniec Bytomia”, Marek Nowakowski, Krzysztof Poradzisz

Pozostali Darczyńcy:
Dwustu Trzynastu Anonimowych Darczyńców, Jacek Bartosiak, Piotr  Remiszewski,
Piotr Woźny.
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