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BaRtłomIej RadzIejewskI
Redaktor naczelny „Nowej Konfederacji”

Żyjemy w ustroju spenetrowanym przez wpływowe siły wewnętrzne
i zewnętrzne. Dążą one do gospodarczej eksploatacji publicznych insty-
tucji dla własnej korzyści

III RP jako system pasożytniczy

Polacy przyzwyczajają się do politycznych
patologii. Bezkarność aferzystów, opre-
syjność państwa wobec zwykłych obywateli
czy rekordowe koszty prostych publicznych
inwestycji traktowane są niemal jak ele-
menty przyrody, zjawiska tkwiące jakoby
głęboko w kulturze, a więc znajdujące się
poza oddziaływaniem zorganizowanej po-
litycznie zbiorowości. Nawet jeśli stają
się przedmiotem medialnego zaintereso-
wania, kończy się na „diagnozach bez
konsekwencji”.

Dlaczego? Jeśli zwyczajowo złożyć
to wszystko na karb nieudolności, bała-
ganu, zerwanej pamięci instytucjonalnej
i innych rzekomo kulturowo i historycznie
uwarunkowanych czynników, nie pozos-
taje nic innego, jak wzruszyć ramionami
i czekać na lepsze czasy. Te jednak nie
nadejdą: ustalenia licznych badaczy spo-
łecznych jasno dowodzą, że upływ czasu
wzmacnia patologie, zamiast je osłabiać.

Co jednak, jeśli te zjawiska nie są
przypadkowe? Gdybyśmy dopuścili myśl,
że zalewające nas niesprawiedliwość i by-

lejakość są funkcjami niewidocznego na
pierwszy rzut oka, ale silnie ugruntowa-
nego ładu – wspieranego przez licznych
i wpływowych beneficjentów, protektorów
i adwokatów systemu dobrze służącego
im, lecz niekoniecznie reszcie społeczeń-
stwa – oznaczałoby to pewien psycholo-
giczny kłopot. Musielibyśmy zastanowić
się bowiem dogłębnie nad redefinicją
otaczającej nas rzeczywistości. A więc:
zidentyfikować niełatwo dostrzegalne
przyczyny i mechanizmy, a także stojące
za nimi siły i aktorów. Co więcej, mogli-
byśmy odczuć dyskomfort związany z po-
czuciem irrelewantności istotnej części
naszej dotychczasowej wiedzy, być może
także z poczuciem naszego lub osób,
które cenimy, uczestnictwa w niespra-
wiedliwości i bylejakości, wreszcie: z moż-
liwą konstatacją o konieczności zaanga-
żowania się w przeciwdziałanie patolo-
giom.

Niniejszy tekst, wychodzący od Pla-
tońskiego założenia, że dobro jest trudne,
to próba takiego właśnie wysiłku.



Bajki i archiwalia

Systemowe patologie III Rzeczypospolitej
były już wyjaśniane na kilka sposobów.
Wszystkie są jednak co najmniej wadliwe,
a najpopularniejsze – bezużyteczne.

Dominująca po 1989 r. opowieść
uspokajająco głosi, że wszystko to pro-
blemy okresu przejściowego – nieuchron-
ne koszty trudnej transformacji z totali-
taryzmu w demokrację i z socjalizmu
w kapitalizm. Mamy wierzyć, że prywata,
korupcja, kradzież, zaniechania i inne
skandale na wszystkich szczeblach władzy
to historyczne konieczności wynikłe z po-
trzeby dziejowego „przejścia”, które z cza-
sem, wraz z okrzepnięciem „normalnych”
instytucji i nawyków, ustąpią. Jednocześ-
nie poglądowi temu nierzadko towarzyszy
wymierzony w sceptyków szantaż oparty
na zarzucie sabotowania jedynego moż-
liwego kierunku przemian, a przez to,
pośrednio, wspierania sił nieodpowie-
dzialnych i radykalnych, skąd już tylko
krok do napiętnowania jednym z licznych
synonimów „oszołomstwa”.

Narracja ta, obok nieuprawnionych:
determinizmu i selektywności, oparta jest
na błędzie formalizmu. Uwzględniając
wyłącznie oficjalne dane, spycha w niebyt
nieformalne zjawiska i aktorów. Tymcza-
sem bez uwzględnienia tych ostatnich nie
sposób zrozumieć przemian tej części
świata, jak pokazuje spory już dorobek
rosnącej grupy badaczy postkomunistycz-
nej transformacji (takich jak Janine Wedel,
Margaret Baere, Jeremy Boissevain, Tho-
mas Graham, Juliet Johnson, David Ki-
deckel, Patricia Rawlinson, David Stark,
Adam Podgórecki, Teresa Łoś, Paweł
Ruszkowski, Radosław Sojak, Jadwiga
Staniszkis czy Andrzej Zybertowicz). „Wie-
le przykładów z całego świata dowodzi,
że nieformalne sieci czy grupy mogą przy-

śpieszać, hamować bądź zmieniać procesy
industrializacji, urbanizacji, biurokratyzacji
oraz demokratyzacji” – pisze Janine We-
del. Dodając, że „systemy nieformalne
odgrywały wiodącą rolę nie tylko w in-
stytucjach oraz mechanizmach państwa
komunistycznego, lecz również w wielu
reformach zainicjowanych w latach 90.”,
Endre Sik i Barry Wellman przekonują,
że „skala [będącego w dyspozycji niefor-
malnych grup interesów – przyp. BR] ka-
pitału sieciowego jest większa w przypadku
krajów komunistycznych niż w przypadku
krajów kapitalistycznych”, ale też, że „ka-
pitału tego jest więcej w epoce postko-
munistycznej niż za czasów komunizmu”.

Owe nieformalne grupy, zwane ogól-
nie „klikami” lub „kręgami”, często przy-
bierały i przybierają w Polsce postać „no-
madów instytucjonalnych”, jak to znako-
micie określili Antoni Kamiński i Joanna
Kurczewska. Lojalność tych grup skiero-
wana jest w pierwszym rzędzie na człon-
ków kliki, dlatego piastując funkcje pań-
stwowe, zwykle działają w interesie pry-
watnym, a nie publicznym.

Odrzucenie powyższej perspektywy
i związanych z nią ustaleń zaprowadziło
„formalistów” na intelektualne manowce:
popadli w banał oderwanych od realiów,
nic istotnego nie wyjaśniających wypo-
wiedzi. W opowiadanie „bajek dla grzecz-
nych dzieci”. To krytycy III RP, uwzględ-
niając czynniki nieformalne, dostarczali
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i dostarczają istotnych diagnoz i recept,
nawet jeśli popełniają w nich błędy. 

Najbardziej całościową próbę wyjaś-
nienia patologii III RP podjęła Jadwiga
Staniszkis. Koncentrując się na wymiarze
systemowym, wskazała na głęboką depo-
lityzację i utratę przez system sterowności,
które nastąpiły w wyniku globalizacji, in-
tegracji z UE i komercjalizacji funduszy
publicznych oraz – last but not least –
dziedzictwa PRL. 

Skutki? „Wchłanianie państwa” przez
konglomerat interesów ukształtowanych
na styku polityki i gospodarki, „funkcjo-
nalizacja patologii”, pastisz „polityki bez
władzy”, umiejscowienie władzy struktu-
ralnej poza demokracją, sprowadzenie
rządzenia do „zarządzania deficytem bu-
dżetowym i karuzelą stanowisk”, fenomen
„jednoczesnego odpaństwowienia, odspo-
łecznienia i odobywatelnienia”, wreszcie:
ucieczka polityków od odpowiedzialności,
ku klientelizmowi i mafijności – jako na-
miastkom władzy w tak zdegradowanym
systemie politycznym. 

Węższą, lecz znacznie bardziej nośną
próbę wyjaśnienia systemowych patologii
III RP zaproponował Andrzej Zybertowicz.
W jego hipotezie „układu postnomenkla-
turowego” to PRL-owskie tajne służby
występują jako rdzeń owego „układu”
i główni sprawcy transformacyjnych cho-
rób. Prywatyzując system, który ukształ-
tował się pod koniec PRL, stały się one
najważniejszymi węzłami oplatającej i pa-
raliżującej system polityczny sieci, której
moc sprawcza redukuje demokrację i rządy
prawa do fasady, skrywającej władzę nie-
formalnego „układu”. W sensie instytu-
cjonalnym najważniejsza jest tu blokada
kontrolnych i represyjnych funkcji sądów,
organów ścigania i mediów, konstytuu-
jących realne bezprawie i rządy silniej-
szych. Diagnoza profesora stała się główną

przesłanką zarządzania w latach 2005–
2007. 

Brakujące ogniwo

Wnioski Staniszkis i Zybertowicza, obok
rozlicznych zalet, mają jedną wspólną
wadę. Dobrze opisując realia schyłku PRL
i pierwszych kilkunastu lat III RP, rozbijają
się o problem reprodukcji systemowych
patologii. Skoro to nieformalne struktury
i mechanizmy z czasów komunizmu grały
tu główną rolę, to jak wytłumaczyć trwanie,
a w niektórych przypadkach (jak zadłu-
żenie publiczne) nawet narastanie pato-
logii po rozpadzie formacji postkomu-
nistycznej? 

Oczywiście, wciąż można wskazać
wiele przykładów postkomunistycznych
sitw żerujących na państwie. Nie sposób
jednak utrzymywać, że po marginalizacji
SLD, zdominowaniu sceny politycznej
przez partie postsolidarnościowe, likwi-
dacji WSI, struktury o PRL-owskim ro-
dowodzie wciąż w Polsce dominują. Trud-
no przecież mówić o postkomunizmie bez
postkomunistów.

Mamy więc najwyraźniej brakujące
ogniwo w teorii (politycznej) ewolucji III
RP. 

Kleptokratyczne peryferie 

Uważam, że tym ogniwem jest – jeśli
oczyścić ją z błędów i niejasności oraz za-
adaptować do polskich realiów – kategoria
„państwa drapieżczego” (predatory state). 

Analizując w drugiej połowie XX w.
kraje peryferyjne, zachodni naukowcy
(Mancur Olson, Douglass North czy Dee-
pak Lal, a później także wielu innych)
odkryli, że często wymykają się one kate-
goriom, które zazwyczaj wystarczają do
zrozumienia natury krajów zachodnich.
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Formalnie udają zazwyczaj demokratyczne
republiki, często przekształcają się w sys-
temy autorytarne – nie to jest jednak ich
istotą. Od Trujillo w Dominikanie i Du-
valiersa na Haiti, przez Mobutu w Zairze
i Amina w Ugandzie, po irańskich szachów
czy Ceauşescu w Rumunii, można było
zaobserwować specyficzny splot interesów
polityczno-gospodarczych, nadający tym
państwom kleptokratyczny charakter. 

Wspomniani badacze ukuli więc ter-
min „państwo drapieżcze”. To „organizacja
grupy lub klasy; jej funkcją jest wydoby-
wanie dochodów z reszty populacji w in-
teresie tej grupy lub klasy” – pisał Douglass
North. Państwo takie dąży więc do moż-
liwie największego drenażu pieniędzy ze
społeczeństwa. Skala grabieży zależy, jak
zauważa Margaret Levi, od pozycji prze-
targowej rządzących względem rządzo-
nych, kosztów transakcyjnych i dostępnego
czasu. 

W „państwie drapieżczym” patolo-
giczne zjawisko pogoni za rentą (rent-
seeking) – czyli dążenie do uzyskania ko-
rzyści gospodarczej poprzez wpływ na in-
stytucje publiczne – nabiera charakteru
systemowego. Rządzący świadomie kreują
renty, używając ich jako sposobu wzboga-
cenia się. Korzystają z władzy prawodawczej
dla zysku swojego i swoich sojuszników.
Korupcja staje się zinstytucjonalizowana. 

Ta kapitalna teoria obarczona jest
jednym błędem i jedną niejasnością. Już
Arystoteles argumentował, że „ustroje
zwyrodniałe”, czyli takie, których celem,
w odróżnieniu od „ustrojów właściwych”,
jest korzyść rządzących, a nie dobro ogó-
łu – nie zasługują na miano państw. Dzi-
siejsza, zbyt stechnicyzowana politologia
zapomniała o tym rozróżnieniu. Jednak
już np. tytan ekonomii politycznej Im-
manuel Wallerstein skłonny jest odmawiać
statusu państwowego peryferiom, w któ-

rych niepodmiotowość gospodarcza idzie
w parze z polityczną. 

Pojęcia mają tu znaczenie nie tylko
akademickie: powszechne dziś szafowanie
słowem „państwo” zaciemnia rzeczywis-
tość i utrudnia sformułowanie programu
propaństwowego. Także dlatego należy
wrócić do arystotelesowskiego źródła i na-
zywać rzeczy po imieniu. „Państwo dra-
pieżcze” z definicji nie może być państwem.
Należy więc mówić o ustroju lub systemie. 

Z kolei pojęcie „drapieżnika” jest nie-
precyzyjne i niewystarczająco jasno ko-
munikuje istotę sprawy. Większość dra-
pieżników zabija swoje ofiary. Tymczasem
elity kleptokratyczne muszą utrzymywać
resztę populacji „przy życiu”, aby móc ją
nadal drenować. Jest to więc relacja pa-
sożytnicza, a nie drapieżcza. 

Tak oto otrzymujemy teorię ustroju/
systemu pasożytniczego. 

Tajemnica trwałości

Zagrożenia, jakie tworzy kleptokratyczna
racjonalność, wydają się na tyle jaskrawe,
że narzucają intuicję o nietrwałości opar-
tych na niej reżimów. Jednak ustroje pa-
sożytnicze nader często istnieją bardzo
długo. Jak to możliwe?

Jak zauważają m.in. Boaz Moselle
i Benjamin Polak, w interesie kleptokratów
leży zapewnienie określonego – optymal-
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nego z punktu widzenia stabilności ich
władzy – poziomu dóbr publicznych. Na
tyle wysokiego, aby ich radykalny niedo-
bór, poprzez erupcję niezadowolenia, nie
pozbawił pasożytów pozycji, a zarazem
na tyle niskiego, by rządzeni nie nabyli
zdolności rozpoznania niekorzyści swojego
położenia (co mogłoby ich skłonić do
buntu) ani możliwości samoorganizacji
przeciwko panującym klikom. Nazwijmy
ten mechanizm optimum kleptokra-
tycznym.

Do takich dóbr publicznych należą
przede wszystkim: praworządność, edu-
kacja, infrastruktura, wolnokonkurencyjna
gospodarka i możliwość uczciwego boga-
cenia się.

Poprzestając więc na razie na przy-
kładzie rządów prawa: optymalne dla re-
żimu pasożytniczego będzie formalne ich
wprowadzenie, ale zarazem takie ograni-
czenie, aby móc możliwie najswobodniej
używać legalnej przemocy przeciwko po-
litycznym przeciwnikom i gospodarczym
konkurentom, zagrażającym przedsięw-
zięciom kleptokratycznym.

Zasada równości wobec prawa czy
ochrona własności będą więc najczęściej
głoszone, lecz wybiórczo łamane. 

Sama narzuca się tu teoria przemocy
symbolicznej Pierre’a Bourdieu. Wedle
francuskiego socjologa przemoc taka ma
miejsce wtedy, gdy grupy dominujące wy-
twarzają takie systemy znaczeń, w których
rzeczywisty układ sił, będący podstawą
ich dominacji, jest szczelnie ukryty pod
pozorem sprawiedliwego ładu i dzięki
temu powszechnie odbierany jako prawo-
mocny. Z kolei grupy poddane dominacji,
a tym samym skazane na odtwarzanie
swojego niskiego statusu, postrzegają ten
stan rzeczy jako naturalny. I dopóki tak
jest, nie są w stanie wygenerować ani al-
ternatywnego języka opisu rzeczywistości,

ani tym bardziej alternatywnego programu
działania. Mówiąc inaczej, przemoc sym-
boliczna jest tym skuteczniejsza, im bar-
dziej jest ukryta. 

To zarys wyjaśnienia trwałości sys-
temów kleptokratycznych.

Metody i skutki kleptokracji

Pójdźmy dalej. Lundahl scharakteryzował
systemy pasożytnicze, patrząc na nie przez
pryzmat specyficznych metod, którymi
się posługują i wywoływanych przez nie
skutków. Przyjrzyjmy się pokrótce waż-
niejszym z nich, a następnie zobaczmy,
czy odnoszą się do naszych realiów.

Podstawowy cel gospodarczy przy-
świecający kleptokratom to maksymalizacja
dochodów, dlatego głównym ich narzę-
dziem są daniny publiczne. Kleptokra-
tyczny fiskalizm nie jest  zwykle realizo-
wany za pomocą podatków dochodowych,
lecz np. obciążeń handlu zagranicznego,
podatków pośrednich czy pozapłacowych
kosztów pracy. Jedną z form ukrytego
opodatkowania jest też napędzanie inflacji,
która uderza w drobnych ciułaczy, ale
niekoniecznie w elity.

Reżimy pasożytnicze nisko cenią dys-
cyplinę finansową i gospodarność. Dlatego
często używają kreatywnej księgowości
na skalę państwową dla ukrycia wydat-
ków powstałych w wyniku kleptokratycz-
nych rządów; koszty przerzucane są na
resztę społeczeństwa. Z tych samych po-
wodów chętnie sięgają też po pożyczki,
tak krajowe, jak i zagraniczne, zwięk-
szając dług publiczny. 

Alternatywą dla zewnętrznych poży-
czek jest zagraniczna pomoc finansowa,
najlepiej bezwarunkowa. Jednak nawet
jeśli zostaje przyznana na określony cel,
kleptokraci zawsze mogą ją sprzeniewie-
rzyć. 
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Państwo jest wykorzystywane przez
elity pasożytnicze do partykularnych celów.
Stąd rozdawnictwo lub wręcz dosłowna
sprzedaż publicznych stanowisk i insty-
tucji jako zapłata dla partnerów w klep-
tokratycznych interesach. Podobnie trak-
towane są państwowe przedsiębiorstwa
– najlepiej przyznać jakiejś firmie mono-
polistyczne przywileje, aby następnie dre-
nować ją z uzyskanych w ten sposób zy-
sków. Także lukratywne rządowe kon-
trakty służą jako doskonałe narzędzie
łatwego wzbogacenia – siebie, rodziny
czy wspólników. 

W skrajnych przypadkach elity pa-
sożytnicze posuwają się także do konfiskat
i przemytu.

Jakie są skutki stosowania 
tych metod?

Powstaje polityczna i gospodarcza fasada,
utrzymywana za pomocą przemocy sym-
bolicznej, ukrywającej prawdziwe cele
i działania pasożytniczej elity. Limitacja
rządów prawa, wolności oraz równości –
służy arbitralności władzy kleptokratów.

Spośród wielu innych – punktowa-
nych przez badaczy systemów pasożytni-
czych – konsekwencji, szczególnie warto
wskazać sześć.

Po pierwsze, rządy kleptokratów po-
wodują nieracjonalną (z perspektywy
dobra wspólnego) alokację zasobów. Prio-
rytet pogoni za rentą powoduje, że kon-
kurencja przenosi się ze sfery gospodarczej
do politycznej, ponieważ w kleptokracji
o wiele łatwiej uzyskać wpływ na zmianę
przepisów lub dostęp do lukratywnych
kontraktów, niż pokonać rynkowych rywali
dzięki lepszej lub tańszej produkcji. Pojęcie
przedsiębiorczości nabiera więc patolo-
gicznego – silnie nasyconego korupcją,
nepotyzmem, oligarchizacją – znaczenia. 

W kategoriach ekonomicznych ozna-
cza to istnienie silnych zachęt do działal-
ności nieproduktywnej. Im bardziej ta
ostatnia wypiera produktywną aktywność,
tym trudniejszy jest powrót do zdrowia:
zanikają bowiem warunki (od infrastruk-
tury po kapitał społeczny), na których
uczciwy i wydajny biznes się opiera.
W szczególności cierpi na tym innowa-
cyjność i postęp technologiczny.

Po drugie, patologiom rynku towa-
rzyszą – równe lub nawet większe, bo to
tutaj przede wszystkim żerują elity paso-
żytnicze – patologie sektora publicznego.
Przepisy i reguły ustalane są arbitralnie
i często zmieniane. Merytokracja ustępuje
miejsca nepotyzmowi, kumoterstwu i ko-
rupcji w rozdawaniu stanowisk. Rady-
kalnie spada więc jakość rządzenia i za-
rządzania. 

Z tymi skutkami drapieżczości zwią-
zany jest kolejny, jakim jest zjawisko
samonapędzającej się niewydajności 
(x-inefficiency). Nieracjonalne lokowanie
zasobów (w branże i przedsięwzięcia najła-
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twiejsze do drenażu) niszczy mikroekono-
miczną racjonalność w sektorze rynkowym.
W sektorze publicznym kleptokratyczna
subkultura rodzi piramidalną korupcję:
jako że biurokracja jest elitom pasożyt-
niczym niezbędna, w zamian za swoje
usługi żąda udziałów w grabieży. Taki
mechanizm działa od wyższych szczebli
aż po najniższe. Toteż nawet gdy rządzący
chcą ograniczyć pazerność biurokratów,
potykają się o siłę prawidłowości, którą
sami stworzyli. 

Kleptokracja pogarsza także, po
czwarte, jakość inwestycji, przede wszyst-
kim publicznych, ale też prywatnych. Po-
nieważ głównym celem pierwszych nie
jest wzrost ogólnego dobrobytu, lecz ma-
ksymalizacja grabieży w wykonaniu rzą-
dzących klik, prorozwojowe inwestycje
publiczne nie są priorytetem. Co więcej,
jako że przedsięwzięcia, takie jak budowa
dróg, szkół czy infostrad, mogą pomagać
społeczeństwu w samoorganizacji, komu-
nikacji i patrzeniu rządowi na ręce, utrzy-
mywanie ich w stanie chronicznego nie-
dofinansowania leży w żywotnym interesie
kleptokratów. To z kolei obniża jakość
tych inwestycji prywatnych, które bazują
na dobrach publicznych. 

Dalej: na rządach drapieżców rady-
kalnie cierpi tzw. kapitał ludzki. Wszech-
obecna korupcja i nepotyzm, niska jakość
infrastruktury i edukacji, silne bodźce do
nieproduktywnej aktywności niszczą krea-
tywność, innowacyjność i społeczne za-
ufanie. Efektami końcowymi są atomizacja
i anomia.

Po szóste, systemowa degradacja
edukacji, jako dobra szczególnie niepo-
żądanego z punktu widzenia zaintereso-
wanych utrzymaniem rządzonych w stanie
nieświadomości kleptokratów, prowadzi
do drenażu mózgów. Wysoko wykwalifi-
kowani pracownicy, zwłaszcza jeśli są

uczciwi, czują się niedocenieni, niepo-
trzebni lub wręcz zdegradowani. Jednak
emigracja dotyczy nie tylko dobrze wy-
kształconych – im głębsza degradacja
rynku pracy, tym bardziej wyjazd z kraju
jawi się jako poważna lub wręcz jedyna
opcja egzystencjalna dla szerokich rzesz
ludności.

Klasa pasożytnicza

Wśród źródeł wiedzy o systemach paso-
żytniczych warto zwrócić uwagę na książkę
Predator State Jamesa K. Galbraitha.
Dowodzi ona, że reżimem kleptokratycz-
nym stały się za prezydentury Georga
Busha Juniora nawet Stany Zjednoczone.
Przechwycenie wielu instytucji przez elitę
z pogranicza sektora finansowego i polityki
skłania autora do tezy o „republice kor-
poracyjnej”, będącej przeciwieństwem re-
publiki prawdziwej. Obywatele mają tu
równie małe wpływy, jak drobni akcjo-
nariusze wielkich spółek, a kluczowe de-
cyzje podejmowane są w ukryciu przez
wąskie gremia o nie do końca znanym
składzie osobowym, podobnie jak to się
dzieje w korporacjach (z fasadową rolą
dyrektorów). 

Nie wchodząc w dyskusję na temat
adekwatności ocen Galbraitha wobec USA,
trzeba docenić wartość dodaną, jaką wnosi
jego publikacja do dyskusji o kleptokracji.
Przede wszystkim amerykański ekono-
mista poszerza to pojęcie, pokazując, jak
logika systemowa podobna do tej na pe-
ryferiach może się wykształcić także w zu-
pełnie innych warunkach centrum. 

Druga ważna zasługa Galbraitha to
pojęcie „klasy drapieżczej”. Amerykanin
stara się za jego pomocą pokazać mecha-
nizmy dające kleptokratom poczucie spo-
łecznej odrębności i własnej tożsamości,
a także leżące u podstaw grupowej soli-
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darności (spajających wiele klik w jedną
klasę). W tym specyficznego stylu życia,
przypominającego pod wieloma względami
dawne arystokracje. Dla Galbraitha „dra-
pieżcy” to współczesna nam „klasa pró-
żniacza”, wyalienowana i przekonana
o swojej wyższości nad zmuszonym do
ciężkiej pracy na konieczne utrzymanie
„pospólstwem” – „ofiarami”. 

Odnotujmy jeszcze jedno spostrze-
żenie Galbraitha. Problem kompetencji
urzędnika czy polityka staje się w paso-
żytniczej logice systemowo nieistotny, po-
nieważ to przydatność w obsłudze żero-
wania na sferze publicznej jest tu głównym
kryterium rekrutacji. Eskaluje to kliente-
lizm, korupcję i – oczywiście – niekom-
petencję. Przy czym, rzecz warta podkre-
ślenia, „drapieżcy nie mają nic przeciwko
byciu uważanym za niekompetentnych –
takie oskarżenie pomaga ukryć ich rze-
czywiste cele”.

Przypadek Polski

Już na pierwszy rzut oka widać uderzające
podobieństwa powyższych charakterystyk
do Polski. 

Przerośnięty sektor publiczny z wy-
sokim udziałem w PKB (proporcjonalnie
bliskim pod względem rozmiarów opie-
kuńczym państwom Europy Zachodniej)
nie przekłada się na wysoką jakość dóbr
publicznych. Słaba infrastruktura, kata-
strofalny stan szkolnictwa wyższego, bar-
dzo niska jakość przepisów, nieskuteczność
wymiaru sprawiedliwości, marne warunki
działalności gospodarczej – to powszechnie
znane zjawiska, które w świetle wcześ-
niejszej tezy o „optimum pasożytniczym”
(tak dużo dóbr publicznych, aby nie wy-
wołać buntu, tak mało, aby społeczeństwo
nie stało się groźne dla władzy) nabierają
nowego znaczenia. 

System fiskalny jest typowo paso-
żytniczy: wysoki klin podatkowy obciąża
głównie klasę średnią i niższą, bogatsi
mają rozliczne możliwości uchylania się
przed fiskusem. Obraz dopełnia struktura
obciążeń: stosunkowo niskim podatkom
dochodowym towarzyszą wysokie podatki
pośrednie i pozapłacowe koszty pracy.

Stosunek do budżetu przypomina
kraje dawnego Trzeciego Świata. Eskalacji
długu publicznego towarzyszy kreatywna
księgowość na skalę państwa – miliardy
złotych długu są w ostatnich latach (odkąd
przybliżyło się zagrożenie przekroczenia
progów ostrożnościowych) ukrywane m.in.
w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
Krajowym Funduszu Drogowym i Banku
Gospodarstwa Krajowego (do końca de-
kady ma to być – jak wyliczył Krzysztof
Rybiński – ponad 300 miliardów).

Kupczenie stanowiskami w admini-
stracji jest w III RP na porządku dziennym,
tak samo jak w reszcie sektora publicznego.
Fakt traktowania rad nadzorczych spółek
Skarbu Państwa jak łupu politycznego
jest powszechnie znany, używanie rzą-
dowych kontraktów do transferu publicz-
nego grosza w prywatne ręce opisywano
wielokrotnie, legalny i nielegalny drenaż
państwowych przedsiębiorstw – również.
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III RP stosuje więc wszystkie naj-
ważniejsze metody charakterystyczne dla
reżimów kleptokratycznych. 

Niemniej, dla wyjaśnienia lokalnych
problemów koncepcja systemu pasożyt-
niczego, jak każdy teoretyczny model, nie
powinna być bezkrytycznie aplikowana,
lecz odpowiednio modyfikowana. Przy-
kładowo, pomimo istnienia w Polsce „drzwi
obrotowych” między polityką a wielkim
biznesem, elementów tzw. kapitalizmu me-
nedżerskiego czy politycznej roli rynków
finansowych, trudno rozpatrywać III RP
jako „republikę korporacyjną” w czystej
postaci. Wpływ wielkiego kapitału na kształt
państwa trudno przecenić, jesteśmy jednak
daleko od sytuacji amerykańskiej, w której
ludzie „wychowani” w wielkich firmach
obejmowali najwyższe stanowiska publiczne.
Tu „inni szatani byli czynni”; skądinąd po-
chodzi esprit de corps polskich elit. 

Prywatyzacja PRL-u

Punktem wyjścia do systemowych analiz
III RP powinna być ostatnia faza PRL,
kiedy to uruchomione zostały realne –
w kontraście do oficjalnych, których
 ekspozycja pełni funkcję mitotwórczą i za-
krywającą rzeczywistość – procesy trans-
formacji. To w drugiej połowie lat 70.,
wraz z nową polityką gospodarczą (wielka
skala pożyczek i importu z Zachodu, wej-
ście części personelu służb specjalnych
w interesy na zachodnich rynkach kapi-
tałowych) dochodzi do pierwszej symbiozy
realnego socjalizmu z kapitalizmem. W na-
stępnej dekadzie następują krytyczne
zmiany polityczne, przesuwające władzę
z PZPR do resortów siłowych – zwłaszcza
tajnych służb: wojskowych (przede wszyst-
kim) i cywilnych – z postacią zbierającego
dyktatorskie uprawnienia gen. Wojciecha
Jaruzelskiego na czele. 

To wciąż ta sama – ale już dalece nie
taka sama – PRL. W pionierskiej pracy
Privatizing the Police State Maria Łoś
i Andrzej Zybertowicz nazywają ten twór
„posttotalitarnym państwem policyjno-
partyjnym” (post-totalitarian police/party
state). Przy czym, tak samo jak w przy-
padku „predatory state”, należałoby tu
mówić o ustroju lub systemie zamiast
o państwie. 

W czym rzecz? Porzuciwszy komu-
nistyczne złudzenia, a w konsekwencji
m.in. dążenie do totalnej kontroli społe-
czeństwa, ścisła elita przegrupowuje się.
Pierwszy wymiar tej rekonfiguracji to
wspomniane przesunięcie władzy do re-
sortów siłowych, zwłaszcza do tajnych
służb, pozwalające mówić o państwie po-
licyjnym. Drugi to postawienie na młodych
technokratów. Symboliczne było tu tzw.
pokolenie ’84, jak je nazwała Staniszkis:
generacja specjalistów, którzy w stanie
wojennym mieli około lat trzydziestu, na
tyle cynicznych, aby wstępować do PZPR
– bez ideologicznych złudzeń, wyłącznie
dla kariery – w latach apogeum represji.
Wreszcie, nowa strategia wobec opozycji
w drugiej połowie lat 80.: zamiast do-
tychczasowego dążenia do likwidacji lub
marginalizacji – selektywna (po oddzie-
leniu „ziaren od plew”) kooptacja. Ele-
mentem tej ostatniej było radykalne
wzmożenie werbunku agentów przez spec-
służby. 

Tak zreorganizowana posttotalitarna
elita – pokazują Łoś i Zybertowicz – była,
w przeciwieństwie do elity solidarnościo-
wej, bardzo dobrze przygotowana do
transformacji. Dzięki temu mogła stworzyć
i stworzyła sieci nieformalnych powiązań
o dużej sile oddziaływania na instytucje
(wspomniani nomadzi instytucjonalni).
Następnie sprywatyzowała bankrutujący
system.
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Proces ten miał cztery zasadnicze
wymiary: zawłaszczenie archiwów tajnych
służb, stworzenie „prywatnego przemysłu
bezpieczeństwa”, zapewnienie przez byłych
funkcjonariuszy ochrony i informacji
w licznych aferach transformujących włas-
ność publiczną w nomenklaturową, wresz-
cie: niedopuszczalna w realnych demo-
kracjach liberalnych aktywność polityczna
służb.

Burżuazja III RP

Do opisu Łoś i Zybertowicza trzeba dodać
preferencyjną dla nomenklatury, legalną
w świetle przyjętej w III RP koncepcji
prawa, prywatyzację gospodarki. Najpierw
gwałtowna liberalizacja (tzw. ustawa
Wilczka), a następnie szybkie zamykanie
rynku gąszczem koncesji, zezwoleń i kon-
troli w oczywisty sposób tworzyło okazję
do łatwego wzbogacenia się głównie dla
dysponującej strategicznymi przewagami
konkurencyjnymi nad uczciwym biznesem
(w postaci wiedzy, doświadczeń, kontak-
tów i zasobów) nomenklatury. Co więcej,
liczne operacje typu: sprzedaż państwo-
wych firm po zaniżonych cenach albo za
pieniądze tych firm, uzasadniane i osła-
niane oficjalnie za pomocą prostackiej,
ale przez wiele lat całkowicie dominującej
w debacie, retoryki neoliberalnej (z udzia-
łem zagranicznych superautorytetów w ro-
dzaju Miltona Friedmana i Jeffreya Sach-
sa), ponownie, służyły w pierwszej fazie
przede wszystkim byłym aparatczykom.

Tak powstała burżuazja III RP.

Klasa ta, jeszcze na etapie konwersji
władzy politycznej w gospodarczą, przed
powrotem do bezpośredniego rządzenia,
była w stanie kształtować nowe reguły
gry politycznej na tyle, aby – obok wyżej

opisanych, regulowanych przecież lub
życzliwie tolerowanych przez państwo
procesów – zablokować dekomunizację
i lustrację, rozliczenie liderów Socjalde-
mokracji Rzeczypospolitej Polskiej za
przyjęcie pieniędzy od KGB czy zabez-
pieczyć przejęcie przez SdRP majątku
i struktur (ale nie długów i win politycz-
nych) PZPR. W pierwszej fazie transfor-
macji zajęła zatem wygodną pozycję głów-
nego beneficjenta prowadzonej polityki
i zarazem kardynalnego krytyka sposobu
jej realizacji (a więc politycznego benefi-
cjenta jej społecznych kosztów). Po po-
wrocie do formalnego zarządzania krajem
siła tej klasy w oczywisty sposób wzrosła
jeszcze bardziej.

Mało precyzyjny opis owej siły jest
dodatkowym argumentem ją potwierdza-
jącym. Jednakże jednym z chlubnych wy-
jątków są tu badania przeprowadzone
przez Jacka Wasilewskiego. Jak wyliczył
ten profesor socjologii, w roku 1998 (czyli
podczas rządów postsolidarnościowej koa-
licji i już po zasadniczym kryzysie post-
komunistycznej oligarchii gospodarczej)
około połowa elity politycznej, administ-
racyjnej i gospodarczej była nią już dziesięć
lat wcześniej, a jedna trzecia awansowała
z drugiego szeregu. Awans z niższych po-
zycji społecznych dotyczył jedynie 11 proc.,
podczas gdy 7 proc. nie rozpoczęło jeszcze
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w ostatnim roku socjalizmu kariery za-
wodowej lub miało przerwę w pracy. Tak
więc to kolejno: pierwszy i drugi szereg
PRL-owskiej elity, ówcześni kierownicy
i specjaliści, byli głównymi beneficjentami
transformacji. Oto reprodukcja pod po-
zorem rewolucji.

Okrągły Stół jako redefinicja 
klasy pasożytniczej

Mogłoby się wydawać, że mając pod kon-
trolą więcej niż cztery piąte kierowniczych
stanowisk w polityce, administracji i gos-
podarce, nie potrzeba sojuszników. Jednak
kooptacja elity solidarnościowej była ak-
tem niezbędnym, bezcennym w wymiarze
pozyskania kapitału już nie politycznego,
gospodarczego czy kulturowego, ale –
symbolicznego i moralnego. Stanowiła
świeckie uświęcenie, legitymizację nowego
porządku. Redefiniowała zarazem, poprzez
włączenie głównych oponentów, ustana-
wiając jednocześnie na nowo, pośród wiel-
kich słów i w rewolucyjnym nastroju,
klasę pasożytniczą jako ponadpartyjną,
przekraczającą „historyczne podziały” elitę
niepodległej Polski. Okrągły Stół był,
w tym sensie, wielkim rytuałem posze-
rzającej redefinicji kleptokratycznej klasy
dominującej posttotalitarnego systemu
policyjno-partyjnego – poprzez symbo-
liczne ukonstytuowanie nowego ładu. Tak
powstała – jak to kapitalnie określił An-
drzej Maśnica – dwójnomenklatura.

Rażąca dysproporcja między symbo-
liką a niełatwo dostrzegalnymi – pośród
gąszczu nieformalnych procesów oraz
skomplikowanych operacji polityczno-
gospodarczych i medialnych – realiami
jest zrozumiała w świetle teorii przemocy
symbolicznej. Przypomnijmy: grupa lub
klasa dominująca potrzebuje takiego ładu
symbolicznego, który najlepiej przekona

zdominowanych o naturalności panują-
cych stosunków. 

Cóż lepiej się tutaj nadawało od man-
try o bezalternatywności „polskiej drogi”
do kapitalizmu i demokracji? Jej „pol-
skość” uzasadniała zarazem liczne od-
stępstwa od głoszonej liberalnej ortodoksji,
piętnowanie zarówno krytyków tych od-
stępstw, jak i samej ortodoksji, oraz częste,
przedstawiane jako „wypadki przy pracy”,
przypadki zanikania interesu publicznego
w politycznych decyzjach. Panowanie
symboliczne klasy pasożytniczej III RP
wymaga, aby ofiary postrzegały patologie
otaczającej je rzeczywistości społecznej
jako bezalternatywny bałagan, a nie system. 

Dodajmy do tego ważne spostrzeżenie
Margaret Baere, znakomicie współgrające
z tezami Bourdieu o nadawaniu przez
grupy dominujące prawomocności nie-
sprawiedliwym relacjom. „Jeśli niefor-
malne grupy/sieci zabezpieczyły swoje
wpływy oraz umocowanie w instytucjach
władzy, a tym samym wplotły się w struk-
tury władzy poprzez sferę ekonomiczną,
sojusze polityczne czy pole wymiaru spra-
wiedliwości, to ich działalność zdecydo-
wanie łatwiej może być zdefiniowana jako
prawomocna. Dzięki takiej integracji sieci
zyskują niewidzialność poprzez fakt, iż
podjęte decyzje, zainicjowane działania
polityczne czy podpisane porozumienia
nie są definiowane jako korupcja, lecz
raczej jako »normalne« przedsięwzięcia
czy operacje biznesowe”. 

Tak więc zdolność do korumpowania
jest wprost proporcjonalna do zdolności
do pozostania niewidzialnym – poprzez
nabycie statusu prawomocności. Oto istota
symbolicznej warstwy polskiej transfor-
macji: taka rewolucja, która umożliwi za-
chowanie prawomocności elicie bankru-
tującego systemu, za cenę podzielenia się
statusem z nowymi aktorami. 
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Neokolonizacja

Ale wszystko to było zaledwie pierwszą
fazą budowy nowego ładu. W drugiej Pol-
ska została włączona do świata zachod-
niego jako neokolonia. Procesy te były
ściśle ze sobą związane. Warto przypo-
mnieć, że bez pomocy, darzonych przez
postsolidarnościową elitę miłością pen-
sjonarki, „zachodnich przyjaciół” młodzi
PZPR-owscy aparatczycy nie zyskaliby
prestiżu i kwalifikacji do występowania
w roli „niezastąpionych fachowców”, jakie
dały im m.in. szeroko rozdawane (ale
w obrębie ściśle określonej grupy) lukra-
tywne stypendia w USA. Bez ich wsparcia
nie powstałby również tzw. Plan Balce-
rowicza, będący w rzeczywistości jedynie
uszczegółowieniem strategii opracowanej
dla Polski przez amerykańskiego ekono-
mistę Jeffreya Sachsa. 

Uderza podobieństwo czterech rzeczy:
stosowanej w Polsce naiwnie wolnoryn-
kowej retoryki, treści tzw. Konsensusu
Waszyngtońskiego i diagnoz o prywaty-
zowaniu państwa przez nomenklaturę
oraz użytej przez otoczenie międzynaro-
dowe przemocy strukturalnej, która spro-
wadziła III RP do roli globalnej peryferii.
Oto zachodnie elity, zawierając pod koniec
lat 80. rzeczone porozumienie dotyczące
nowego ładu światowego, dla „zrówno-
ważonego rozwoju i wzrostu gospodar-

czego”, zaleciły m.in. liberalizację rynków
finansowych i handlu, prywatyzację przed-
siębiorstw państwowych, likwidację barier
dla zagranicznych inwestycji bezpośred-
nich, utrzymywanie jednolitego kursu wa-
lutowego, gwarancję praw własności.

W efekcie nastąpiła neokolonizacja
Polski przez Zachód. Jako pierwszy nazwał
tak ten proces Witold Kieżun, a w „Nowej
Konfederacji” przeprowadziliśmy pierwszą
publiczną analizę jego pracy na ten temat,
po trosze krytykując ją, a po trosze roz-
wijając. 

III RP ukształtowana została – for-
malnie wyłącznymi decyzjami lokalnych
elit, czyli za ich mniej lub bardziej świa-
domą zgodą – jako pozbawiona zasobów
i statusu uprawniającego do współtwo-
rzenia reguł gry peryferia. Zdominowana
kapitałowo i handlowo, skazana na rolę
rynku zbytu i marginalnej przestrzeni
outsourcingu produkcji. W zamian za
przynależność do świata zachodniego Po-
lacy muszą sumiennie wypracowywać
i uiszczać trybut w postaci renty neoko-
lonialnej: legalnego i nielegalnego drenażu
kapitału, tylko w pierwszym wymiarze
sięgającego w ostatnich latach 5 proc.
PKB, czyli około 80 miliardów złotych
rocznie. 

Dwójnomenklatura 
jako elita kompradorska

Elita, która – za widoczną zgodą i z roz-
myślnym wsparciem zachodnich, w tym
amerykańskich, „przyjaciół” – objęła pa-
nowanie nad nową Polską, ma wszelkie
znamiona tzw. elity kompradorskiej.
A więc: współpracującej z obcymi mo-
carstwami dla realizacji własnych, party-
kularnych interesów, ze szkodą dla kraju.
Zjawisko typowe dla krajów neokolonial-
nych. 
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Kompradorscy rządzący mają głę-
boki kompleks niższości wobec elit met-
ropolii i kompleks wyższości wobec włas-
nego narodu. Efektem jest skłonność,
z jednej strony, do powierzchownej imi-
tacji tych pierwszych, z drugiej zaś – do
przemieszanej ze strachem pogardy wo-
bec, uznawanych za cywilizacyjnie pod-
rzędnych, „tutejszych”. Skutkiem jest
wyobcowanie z własnego społeczeństwa,
którego istotą jest – jak zaobserwowała
Ewa Bogalska-Czajkowska – przejęcie
z kultury metropolii „systemu wartości
wskazującego na dominujące znaczenie
idei postępu, rozwoju, jako składników
ideologii politycznej. Równocześnie prze-
jęta zostaje pewna zewnętrzna forma
organizacji jednostkowego życia, pro-
wadząca do uznania konsumpcji za pod-
stawowy element stylu życia. Grupy
przejmujące te systemy wartości zain-
teresowane są więc pomnażaniem włas-
nego bogactwa nie w celu wprowadzenia
akumulacji kapitału i podjęcia działal-
ności inwestycyjnej, lecz w celu rozsze-
rzenia sfery własnej konsumpcji”.

Tak więc klasę pasożytniczą III RP
tworzą dwie główne grupy: lokalna klep-
tokracja (kompradorzy) i konglomerat
zagranicznych grup interesów (koloniza-
torzy). Żyjąc w ścisłej symbiozie, upra-
womocniają się wzajemnie, najpierw two-
rząc, a obecnie konserwując peryferyjne
status quo. 

System częściowo zawłaszczony

Gdzie jednak plasuje się nasz kraj w sze-
rokim spektrum ustrojów pasożytniczych?
Porównując Polskę, Rosję i Ukrainę jako
systemy w różnym stopniu przechwycone
(captured states), spenetrowane przez
nieformalne grupy interesów, Janine We-
del zaproponowała dwa modele. 

W „państwie częściowo zawłaszczo-
nym” postkomunistyczne kliki przejęły
lub sprywatyzowały niektóre jego funkcje
i instytucje. Przechwycenie czy też pene-
tracja oznacza tutaj podporządkowanie
danej jednostki interesowi grupy penet-
rującej, a więc wyrwanie jej z logiki inte-
resu publicznego. W przypadku częścio-
wego zawłaszczenia „kliki wykorzystują
aktorów państwowych, którzy są podatni
na korupcję czy kupienie”, jednak „grupy
te jako takie nie są synonimem władz
państwowych”. To sytuacja Polski. 

Natomiast w Rosji i na Ukrainie
znacznie potężniejsze od naszych klik
„klany” (np. rosyjskie tzw. grupy finan-
sowo-przemysłowe) tak głęboko spenet-
rowały instytucje polityczne, że przestały
być od nich odróżnialne – to „państwo
klanowe”.

Tezy Wedel powinny być dla Polaków
ważnym memento. Pokazują, po pierwsze,
jak postkomunistyczna prywatyzacja in-
stytucji publicznych może prowadzić do
wykształcenia się czegoś, co można by
nazwać nowoczesnym systemem patry-
monialnym, całkowicie zawłaszczonym
przez kleptokratyczną elitę. W obrazie
wschodnich ustrojów pasożytniczych mo-
żemy łatwo zobaczyć jeden z możliwych
scenariuszy naszej przyszłości.

Po drugie, mówiąc o modelu czę-
ściowego zawłaszczenia, Wedel znakomicie
chwyta istotę polskiego rozdarcia między
przeważającymi, głęboko chorymi, a za-
lążkami zdrowych tkanek systemu. Dość
precyzyjnie diagnozuje systemowe pato-
logie, ale bez popadania w kuszącą przy
takich rozważaniach przesadę.

W jakim stopniu III RP jest zawłasz-
czona? Oto pytanie! Znajdziemy wiele
przykładów instytucji ewidentnie spenet-
rowanych (np. dawne WSI), ale też dzia-
łających w duchu dobra publicznego (np.
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NIK). Generalnie, po prawie ćwierćwieczu
od narodzin III RP dysponujemy jedynie
fragmentarycznymi i rozproszonymi
 danymi i diagnozami. Część kluczowych
informacji została świadomie zniszczona
(np. archiwa tajnych służb w czasach
„przełomu”), część jest ukrywana (np.
poprzez blokowanie dostępu do informacji
publicznej), część pozostaje nieznana
w wyniku deficytu dociekliwości. Warto
pamiętać, że deficyt wiedzy systemowej
jest – jak starałem się pokazać – wpisany
z logikę kleptokracji i leży w żywotnym
interesie kleptokratów.

Nie poddając się jednak „skazaniu”
na irrelewantne ogólniki, spróbujmy od-
powiedzieć na pytanie: czy kluczowe in-
stytucje III RP spełniają swoje oficjalnie
deklarowane funkcje? Odpowiedź pozy-
tywna oznaczać będzie, że stopień ich za-
właszczenia jest na tyle nieistotny, iż nie
uniemożliwia wypełniania misji, dla której
zostały powołane. Negatywna – że pene-
tracja posunęła się tak daleko, iż stało się
to niewykonalne. 

Sprywatyzowany sektor publiczny

Spójrzmy z tej perspektywy na rdzeniowy
dla racjonalności systemu sektor publicz-
ny. Wyróżnia się zwykle trzy główne jego
funkcje: alokacyjną, redystrybucyjną i sta-
bilizacyjną. Pierwsza oznacza zapewnianie
dóbr publicznych i rekompensowanie nie-
korzystnych oddziaływań rynku; druga –
zapobieganie i przeciwdziałanie nadmier-
nemu rozwarstwieniu majątkowemu; trze-
cia – przede wszystkim minimalizację
amplitud związanych z gospodarczymi
cyklami koniunkturalnymi. 

O alokacji zasobów publicznych była
już mowa: w tym względzie polski sektor
publiczny działa typowo kleptokratycznie.
W nikłym stopniu rekompensuje też nie-

doskonałości rynku, w znacznym – choćby
poprzez nadmiar regulacji i opresyjność
instytucji kontrolnych – pogłębia je. Nie
prowadzi również racjonalnej redystry-
bucji – pomoc socjalna jest rachityczna
i niewłaściwie ukierunkowana (zdecydo-
wana większość trafia do osób, które jej
– na mocy teoretycznych kryteriów – nie
potrzebują).

Jedyną funkcją, z której sektor pub-
liczny wywiązuje się przyzwoicie, wydaje
się stabilizacja podczas kryzysów finan-
sowych, amortyzująca zewnętrzne impulsy
szokowe. Nie rekompensuje to jednak gi-
gantycznych kosztów jego utrzymania.
Jego wydatki stanowią około 42 proc.
PKB, a pracuje w nim co czwarty (25 proc.,
4 mln osób; dane OECD) zatrudniony.
O ile pierwsza wielkość sytuuje nas obecnie
w średniej stawce bogatszej części świata
zrzeszonej w OECD, w niedalekim są-
siedztwie tak zamożnych państw jak Ja-
ponia czy Kanada, o tyle druga – w ścisłej
światowej czołówce, daleko przed takimi
welfare states jak Niemcy czy Szwajcaria! 

Przykładem sposobu funkcjonowania
tego sektora, obrazującym połączenie
ogromnego rozmiaru i kosztów ze skrajną
niewydajnością, może być powstały na
styku państwa i NGO sów tzw. system
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agencji. Agencje tworzono po 1989 r. we
wszystkich ministerstwach sprawujących
pieczę nad własnością. Pisze Wedel: „For-
malnie jako ciała pozarządowe, zakładane
były przez urzędników państwowych
i związane z ich ministerstwami lub or-
ganizacjami państwowymi oraz finanso-
wane przez budżet państwa (…) Od 10 do
15 proc. dochodów agencji mogło zostać
przeznaczonych na »cele społeczne«. Jeśli
agencja osiągała zyski, pozostawały one
do dyspozycji zarządu, który następnie
mógł dyskretnie przekazać je na kampanie
polityczne. Jednocześnie ewentualne straty
pokrywane były przez budżet państwa”.

I dalej: „Podmioty te przez swój nie-
jednoznaczny status są w dużym stopniu
niewidoczne. Częściowo są wynikiem
»prywatyzacji funkcji państwa«, jak ujął
to Kownacki [Piotr, były wiceszef NIK –
przyp. BR], a jednocześnie funkcjonują
na obszarach, za które odpowiedzialne
jest państwo, choć nie ma nad tym kon-
troli”. 

Rozrost takich bytów – o niejasnym
statusie i hybrydowej własności – to kon-
stytutywna cecha III RP. Ani prywatne,
ani publiczne, działają według zasady „zy-
ski prywatne, straty publiczne” i są silnie
powiązane ze wspomnianymi nomadami
instytucjonalnymi. Według Jerzego Ste-
fanowicza w 1999 r. obszar między sek-
torem prywatnym a publicznym stanowił
około 30 proc. polskiej gospodarki. Antoni
Kamiński wskazuje z kolei, że instytucje
tego olbrzymiego pogranicza „wydają się
prywatne, choć faktycznie są częścią za-
właszczonego sektora publicznego”.

System agencji to ewidentny, choć
dalece niejedyny, przykład „legalnej gra-
bieży” – by posłużyć się określeniem Fré-
dérica Bastiata – publicznego majątku.
Legalnej w świetle obowiązujących – nie-
sprawiedliwych i antyrozwojowych – prze-

pisów. Równolegle doświadczyliśmy gra-
bieży nielegalnej, w postaci niezliczonych,
ujawnionych i nieujawnionych afer, o tyleż
monstrualnej, co trudnej do oszacowania
skali. Wszystko w warunkach bezradności
lub neutralnej życzliwości państwa, które –
produkując setki ustaw i tysiące rozpo-
rządzeń wykonawczych rocznie, w tym
radykalnie zmieniających system – przez
prawie ćwierć wieku nie jest w stanie zre-
formować aparatu władzy tak, aby umoż-
liwiał efektywne wdrażanie politycznych
strategii. Wszystko w warunkach faktycz-
nej bezradności lub życzliwej neutralności
opinii publicznej, zaprzątniętej sprawami
ogniska domowego i zdanej na media
skoncentrowane z kolei na trzeciorzędnych
sprawach (w tym aferach), a niepodej-
mujących problemów (w tym afer) syste-
mowych. 

Reprodukcja klasy pasożytniczej

Wszystkie opisane patologie uruchomione
zostały w latach 80. i 90. przez postko-
munistów. Ekipy postsolidarnościowo-
prawicowe – niekompetentne, zakomple-
ksione, łase na symboliczne i materialne
dowartościowania – zazwyczaj ochoczo
wchodziły na utarte szlaki lub w najlep-
szym razie bezsilnie je kontestowały. Jed-
nak nawet pomimo politycznych klęsk
i marginalizacji dwójnomenklatury (naj-
pierw AWS i UW, potem SLD), pomimo
reklamowanych hasłem „IV Rzeczypospo-
litej” rządów PiS, wszystkie najważniejsze
patologie systemowe trwają w najlepsze.
III RP jako ustrój pasożytniczy – repro-
dukuje się.

Dlatego ani antykomunizm, ani pra-
wicowy ogląd rzeczywistości nie wystar-
czają do zrozumienia istoty sprawy. Aby
wyjaśnić, jak kleptokratyczna elita może
przechodzić tak daleko idące przetasowania
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personalne oraz polityczne i pozostawać
spójną i solidarną grupą, potrzebne jest
pojęcie „klasy pasożytniczej”.

Podstawą esprit de corps polskich
kleptokratów jest zasygnalizowana wcześ-
niej dialektyka pasożyta i ofiary. Klasa
dominująca uważa się za elitę zwolnioną
z obowiązków obciążających zwykłych lu-
dzi i postrzega ich jako obiekt gospodarczej
eksploatacji. Jako elita kompradorska ma
wobec nich kompleks wyższości, podszyty
pogardą i strachem. Jako wyzuta z wy-
ższych celów, nihilistyczna i materialis-
tyczna elita kraju peryferyjnego, ma wy-
raźny priorytet osobistego bogactwa (głów-
nie ostentacyjnej konsumpcji) i łatwość
łamania ogólnospołecznych norm. 

Współuczestnictwo w czynach za-
bronionych i/lub powszechnie potępianych
przez „doły” jest zaś bardzo silnym spoiwem
grupy. Analizując tzw. brudne wspólnoty,
Adam Podgórecki wskazał na znaczenie
„mordu założycielskiego” – wyraźnego
i narażającego na karę złamania norm
społecznych – dla konstytucji kliki czy
środowiska. Gdy dochodzi do występku,
powstaje wspólnota umoczonych, żywotnie
zainteresowanych trwaniem i siłą grupy
– jej osłabienie zwiększa bowiem ryzyko
„wsypki”. 

W tym świetle to nie organizacyjny
lub polityczny rodowód czy ideologia ce-
mentują w pierwszym rzędzie pasożytnicze
elity III RP, lecz czynność i funkcja żero-
wania na ofiarach, czyli reszcie społe-
czeństwa.

W tym miejscu warto poczynić dwie
uwagi. Po pierwsze, należy dostrzec zło-
żoność kleptokratycznej relacji pasożyt–
ofiara. Ma ona wyraźny wymiar biopoli-
tyczny: ofiara powinna pozostać na tyle
witalna, aby drapieżca mógł na niej jak
najdłużej żerować, ale nie na tyle, aby
móc mu zagrozić. Stąd wspomniane wcześ-

niej „optimum kleptokratyczne”, zakła-
dające odebranie ofierze motywacji do
buntu lub wygenerowania alternatywnej
elity. Realistycznie tylko to drugie może
trwale i znacząco poprawić jej los. To
jednak droga trudna i ryzykowna. Co wię-
cej, inteligentna elita pasożytnicza będzie
umiejętnie dopuszczać niektórych przy-
najmniej żywicieli do korzyści płynących
z systemu – oferując np. względnie łatwą
konsumpcję na pewnym poziomie. Tym
samym ryzyko zwrócenia się przeciwko
elicie będzie wyższe, bo związane z moż-
liwością spadnięcia w hierarchii dostępu
do dóbr.

Po drugie, teza o III RP jako ustroju
pasożytniczym nie oznacza, że wszyscy
przedstawiciele elit są kleptokratami. Lu-
dzie odmawiający uznania reguł klepto-
kracji mogą w takim systemie piastować
różne elitarne stanowiska na różnych
szczeblach społecznej drabiny. Będą jed-
nak – używając ponownie języka Bour-
dieu – zdominowaną fakcją klasy domi-
nującej, bez decydującego wpływu na re-
guły gry.

Wróćmy teraz do problemu repro-
dukcji. Tak skonstruowana elita pasożyt-
nicza będzie się odtwarzać nie według
kryteriów ideologicznych czy biograficz-
nych – te mogą mieć znaczenie co najwyżej
dla pomniejszych grup w jej obrębie –
lecz w oparciu o kleptokratyczny esprit
de corps. Kooptować można każdego, kto
okaże się funkcjonalny w podtrzymaniu
tak rozumianego systemu i zaakceptuje
nakaz milczenia o pewnych sprawach. 

Co więcej, jak zauważył Rafał Matyja
w swojej fundamentalnej diagnozie o real-
nym systemie władzy III RP, „w wielu
sprawach krytyka systemu bywa na rękę
którejś z grup interesu, a zatem, niejako
z powodów systemowych, podtrzymuje
on w licznych momentach postawy kry-
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tyczne jako w dłuższej perspektywie ko-
rzystne dla przetrwania poprzez dokony-
wanie koniecznych korekt. Naturą działania
tego systemu jest zatem rzadko totalne
odrzucenie impulsów pochodzących z ze-
wnątrz. Pierwotną reakcją jest próba „do-
gadania się”, częściowego uwzględnienia
oczekiwań wyrażanych przez silnego part-
nera. Dlatego też większość elit woli wejść
w jakieś doraźne porozumienie i korzystać
z dobrodziejstw systemu, niż zadawać so-
bie pytanie o jego efektywność czy anty-
rozwojowy charakter”. 

Jeśli więc biopolityczna równowaga
nie zostanie zbyt radykalnie zaburzona,
reprodukcja może trwać w nieskończo-
ność, poprzez kooptację kolejnych grup
i pokoleń. W takiej sytuacji upływ czasu
– wbrew powszechnie głoszonemu u nas
przekonaniu – będzie sojusznikiem klep-
tokratów. Jak wskazała Wedel w odnie-
sieniu do patologicznych relacji państwo-
we–prywatne, jest mało prawdopodobne,
aby zniknęły one z czasem: „Wręcz prze-
ciwnie, wydaje się, że dokonuje się w ich
przypadku instytucjonalizacja”.

Potrzeba republiki

Podsumujmy ustalenia. Żyjemy w systemie,
którego istotna część została spenetrowana
przez wpływowe siły wewnętrzne i ze-
wnętrzne, dążące do gospodarczej eks-
ploatacji publicznych instytucji dla celów
niezgodnych z dobrem wspólnym. Uży-
wając systemu politycznego w ten sposób,
siły te deformują i politykę, i gospodarkę,
i społeczeństwo. 

Ustrój, będąc spenetrowany przez
partykularne interesy, staje się adapta-
cyjnie upośledzony: jego zdolność do de-
finiowania i realizacji własnego interesu
ulega poważnemu ograniczeniu. Gospo-
darka, obciążona priorytetem pogoni za

rentą, rozwija się znacznie wolniej, niż
by mogła, i sprzyja głównie bogaceniu
się członków klasy pasożytniczej. Nieroz-
wojowe cele systemu – poprzez m.in. pro-
mocję korupcji, klientelizmu i nepotyzmu,
zaniedbywanie edukacji i infrastruktury,
destrukcję zaufania społecznego – osła-
biają społeczne więzi i ludzką kreatywność,
prowadząc do atomizacji i anomii. 

Upływ czasu tych patologii nie łagodzi,
przeciwnie: raczej je instytucjonalizuje.
Kleptokracja wiąże się więc z tyranią
status quo. Tym bardziej, że w interesie
klasy pasożytniczej leży, aby jak najmniej
się zmieniło. Depolityzacja i anarchizacja
państwa, atomizacja i dezorientacja spo-
łeczeństwa oraz zogniskowanie debaty na
kwestiach nieistotnych – to główni przy-
jaciele kleptokracji. 

Inaczej mówiąc, system pasożytniczy
karmi się słabością tego, co tworzy silną
republikę. Remedium będzie więc tak
proste – i tak skomplikowane – jak re-
publikanizm.
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Przeciętny obywatel ma niewielkie za-
ufanie do państwa. Wynika to w dużej
mierze z tego, że konstytucja, przepisy
prawne, mówią jedno, a politycy, urzęd-
nicy i sędziowie robią coś zupełnie in-
nego. Afera goni aferę, a zasady pań-
stwa prawa można dowolnie naginać,
czego dowodzi choćby rozmowa szefa
NBP Marka Belki i byłego już szefa MSW
Bartłomieja Sienkiewicza, nagrana w re-
stauracji Sowa & Przyjaciele. Jeśli pol-
ska polityka nie kieruje się normą
prawną, to czym właściwie się kieruje? 

Życie publiczne jest mieszanką różnego
rodzaju norm, a dziewiętnastowieczne
czy wczesnodwudziestowieczne założenie,
że normy prawne są w stanie uregulować
żywioł polityki, dawno poległo w kon-
frontacji z rzeczywistością. Pytanie, jakie
są proporcje? Gdzie jest więcej prawa,
a mniej nieformalnych reguł polityki, lub
na odwrót. Problem polega na tym, że
duża część polityków używa prawa jako

zasłony dymnej dla realizacji swoich in-
teresów. Negując jednocześnie istnienie
jakichkolwiek innych zasad rządzących
życiem publicznym. I dlatego rozmowa
Sienkiewicza z Belką była tak oburzająca.
Publicznie Sienkiewicz nie zdobyłby się
zapewne na tego typu wypowiedzi. Co do
Belki nie mam pewności, bo jest zdecy-
dowanie bardziej cyniczny. Ich rozmowa
w każdym razie znakomicie obrazuje róż-
nicę między oficjalną ideologią zawartą
w pierwszych artykułach konstytucji: „Pol-
ska jest demokratycznym państwem pra-
wa”, a rzeczywistością. Czyli nieformalnymi
regułami, którymi rządzi się polityka.

Na czym polegają te „nieformalne re-
guły”?

To jest coś, co znamy z codziennego życia.
By normalnie żyć, posługujemy się róż-
nymi skrótami, które uznajemy za obo-
wiązujące. Mówimy sobie „Dzień dobry”,
ubieramy się, myjemy zęby. Nie ma

aRtuR wołek
Politolog, autor książki Słabe państwo

Reguły prawne, które wiążą wszystkich jednakowo, są o wiele bardziej
wymagające. Nie wygląda na to, by polscy politycy chcieli w tak wymaga-
jącą grę grać

Rozsadzanie państwa

z profesorem arturem wołkiem 
rozmawia aleksandra Rybińska



 żadnych pisanych reguł, które nakazują
nam tak robić, ale uważamy, że tak należy
postępować. I ci, którzy nie postępują
w taki właśnie sposób, są karani. To, że
te nieformalne reguły istnieją, staje się
zazwyczaj widoczne w chwili, gdy zawodzą. 

Podam przykład: przychodzimy do
kiosku, prosimy o bilet, a pani w kiosku
odmawia nam nieuprzejmie, z uwagą „co
my sobie wyobrażamy”. Reguły, które
nigdzie nie są zapisane, istnieją również
w polityce i dotyczą zarówno walki o wła-
dzę, jak i sprawowania urzędów. Taki
sztandarowy przykład: prezydentura Bro-
nisława Komorowskiego bardzo różniła
się od prezydentury Lecha Kaczyńskiego,
chociaż toczyła się w ramach tych samych
reguł konstytucyjnych. Podobnie było
z prezydenturą Kwaśniewskiego i Kaczyń-
skiego – choć były pewne elementy, które
były im wspólne – były bardzo odległe
od siebie. Kwaśniewski był w stanie przy
użyciu weta realnie kreować politykę,
mimo iż w konstytucji weto jest pomyślane
jako instrument miękki. Konstytucja sy-
tuuje prezydenta raczej na obrzeżach bie-
żącej polityki. 

Takie reguły o nieformalnym cha-
rakterze istnieją we wszystkich krajach.
W USA od zawsze powierza się szefowanie
komisjom Kongresu parlamentarzystom
najdłużej sprawującym urząd, z partii
większościowej. Nigdzie to nie jest for-
malnie zapisane, w żadnym regulaminie,
ale zakłada się, że tak ma być. Bo to pozwala
uniknąć konfliktu. Więc – nieformalne
reguły istnieją wszędzie, ale u nas nieco
bardziej. W porównaniu do krajów, które
demokrację praktykują dłużej od nas. 

Media, szczególnie prawicowe, mówią
wręcz o „nieformalnym układzie”, o nie-
jasnych związkach między służbami,
biznesem a polityką, które ustanowiły

się w procesie transformacji. Czy obec-
ny kształt polskiej polityki jest bezpo-
średnim wynikiem sposobu, w jaki
Polska przeszła od dyktatury do de-
mokracji?

Nie wiem, czy tzw. „układ” istnieje, ale
nie o to w tym wszystkim chodzi. Jedną
rzeczą są powiązania o charakterze oso-
bistym, związane z biografią ludzi, na-
wiązujące do wspólnych korzeni. To na
pewno w wielu miejscach istnieje. Trzeba
jednak mieć na uwadze, że tylko nieliczni
wśród polityków PO byli powiązani z po-
przednim systemem. Wielu ma piękne
karty opozycyjne. 

Mnie się wydaje, że ten sposób radzenia
sobie w polityce, w oparciu o nieformalne
powiązania oraz stosowanie nieformalnych
reguł, jest pochodną tego, jak w Polsce
demokracja powstawała. A powstawała
w wyniku niejawnego negocjowania reguł.
To znaczy, że sposób praktykowania poli-
tyki, przy stosowaniu nieformalnych po-
wiązań i przy wykorzystywaniu nieformal-
nych instytucji za zasłoną państwa prawa,
odziedziczyliśmy po latach 90., po okresie
transformacji. 

Bo to jest wygodne. Gdyby w Polsce
istniało sądownictwo, które rzeczywiście
w sposób niezależny kontroluje polityków,
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to wszystkim byłoby trudniej. Takie są-
downictwo, jakie mamy, taka prokuratura,
jaką mamy, to łatwy instrument radzenia
sobie w polityce. Reguły prawne, które
wiążą wszystkich jednakowo, są o wiele
bardziej wymagające. Nie wygląda na to,
by polscy politycy chcieli w tak wymagającą
grę grać. 

Rumunia wybrała inną drogę trans-
formacji ustrojowej, bardziej otwartą
i zdecydowanie bardziej brutalną. Mimo
to boryka się dokładnie z takimi sa-
mymi problemami. Nieformalne układy,
gąszcz powiązań polityczno-oligar-
chicznych, korupcja…

Ceauşescu został zabity – przekładając
to na polską rzeczywistość – przez ru-
muńskich Millerów. To była gra w dużej
mierze wewnątrz elity politycznej. Są
przykłady krajów, które w sposób rady-
kalnie inny od Polski odeszły od komu-
nizmu. Takim przykładem jest Estonia.
I zbudowały realne państwo prawa, bliskie
zachodnim wzorcom. Większość krajów
Europy Środkowej jednak, tak jak Polska,
jest bardzo odległa od tego wzorca i nawet
jeśli podejmowała jakieś próby spętania
polityki prawem, jak to było na początku
lat 90. na Węgrzech, to się one nie
 powiodły. Więc może ma pani rację, że
w gruncie rzeczy wszystko jedno, jaki
kształt przyjęła transformacja ustrojowa.
I tak w większości krajów byłego bloku
wschodniego powstał na tej kanwie model
uprawiania polityki oparty na nieformal-
nych regułach, a nie na literze prawa. 

Mimo wszystkich wad funkcjonowania
polityki w Polsce i nieformalnych zasad,
które nią rządzą, pokutuje pogląd, że
„ustrój mamy dobry”, tylko zawodzi
element ludzki. To trafna diagnoza?

Rzeczywiście istnieje powszechne prze-
konanie, że nie ma powodów, by się
 czepiać konstytucji. I trochę tak jest. Na
tym najwyższym poziomie reguł prawnych
system w miarę przyzwoicie funkcjonuje.
Nie było u nas sytuacji, że wykorzystując
konstytucję, jedna z partii czy grupa
 polityków o mało nie zaprowadziła kraju
na skraj przepaści. Właśnie tak było w Ru-
munii, gdy próbowano odwołać prezydenta,
dwukrotnie, a on dał do zrozumienia, że
dobrowolnie nie ustąpi.

Więc tak, ustrój mamy dobry, co naj-
mniej na poziomie tych najbardziej ogól-
nych reguł konstytucyjnych. Ale jest on
dobry dlatego, że politycy chcą pewnych
reguł przestrzegać. To nie jest wolna ame-
rykanka i zdobywanie władzy za wszelką
cenę. Doświadczenie lat 80. i 90. pokazało,
że można skutecznie związać partnera re-
gułami, bo on może uznać, że mu się to
opłaca. 

Większy problem mamy z regułami
średniego szczebla, które mówią na przy-
kład, jak zorganizowany ma być rząd.
Nie, jak wybiera się premiera, ani jak po-
wołuje się rząd. Ale jak rząd ma być zor-
ganizowany wewnątrz, w jaki sposób ma
podejmować decyzje. Jak ma wyglądać
proces legislacyjny, administracyjny. Tu
nieformalne reguły obracają się przeciwko
regułom konstytucyjnym, przeciwko za-
sadom państwa prawa. 

Właśnie. Ministrowie mają w Polsce
często słabą kontrolę nad swoimi re-
sortami i skarżą się, że nie są w stanie
niczego „wymusić” na urzędnikach,
a podejmowane przez nich decyzje są
blokowane na niższym szczeblu w re-
sorcie, gdzie „istnieją grupy interesów”.
Z czego wynika ta swoista „blokada”
decyzji politycznych na poziomie ad-
ministracyjnym? 
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To jest dobry przykład funkcjonowania
reguł nieformalnych. Minister nie jest
realnym szefem ministerstwa, a być może
ministerstwo w ogóle nie ma realnego
szefa. To, że w danym resorcie istnieją
grupy interesów, nie oznacza, że któraś
z nich rzeczywiście nim rządzi. Oznacza
to raczej, że wszystkie pilnują, aby żadna
nie wybiła się za bardzo, a minister jest
tylko pionkiem w tej grze. 

To jest w dużej mierze konsekwencją
sposobu, w jaki odchodziliśmy od komu-
nizmu. Konsekwencją budowania władzy
wykonawczej i administracji w oparciu
o zasoby odziedziczone po komunizmie.
W PRL ministerstwo nie miało za zadanie
kreowania polityki, od tego było biuro
polityczne KC PZPR, miało natomiast za-
rządzać zakładami pracy, urzędami niż-
szego szczebla. Robić różne rzeczy, którymi
normalnie zajmują się urzędnicy. 

I taki sposób myślenia o ministerstwie
jest bardzo głęboko zakorzeniony w umy-
słach Polaków, nałożenie na to politycznej
czapki ministra okazało się nieskuteczne.
Minister przychodzi i usiłuje coś zdziałać
i natrafia na opór. Bo wiadomo, że naj-
ważniejsze jest, by nie podejmować decyzji,
które mogłyby być kontrowersyjne, bo
ktoś może za to później ponieść odpo-
wiedzialność. Jest to więc mniej kwestią
grup interesów jako takich, a więcej prze-
żarcia formalnej struktury ministerstwa,
która jest zupełnie przyzwoita. Została
zmieniona w 1997 r. przez SLD, które
rozpoznało panujące w administracji
 patologie i chciało lepiej kontrolować
urzędników. Nic z tego nie wyszło, bo
nieformalne reguły mówiące, że przede
wszystkim nie należy podejmować daleko
sięgających decyzji, były silniejsze. 

Trochę winy leży zapewne także po
stronie polityków. W Niemczech służba

cywilna jest w dużej mierze neutralna
i cechuje ją ciągłość. W Polsce każdy
rząd od razu wymienia urzędników na
„swoich ludzi”…

W Niemczech neutralne są niższe szczeble
służby cywilnej, natomiast zarządzają tym
„polityczni urzędnicy”. Każda partia ma
komplet ludzi kompetentnych, którzy
wraz z ministrem przejmują resort. Jest
to zazwyczaj grupa dwóch, trzech ludzi.
I oni są w stanie opanować ministerstwo.
W Polsce politycy przychodzą z 20-letnimi
asystentami, którzy jako jedyne doświad-
czenie mają robienie kampanii wybor-
czych. I taka grupa, powiedzmy, pięcio-
osobowa, nie jest w stanie opanować mi-
nisterstwa. W sensie kierowania urzęd-
nikami. 

Skoro nie można formalnie mianować
wszystkich swoich ważniejszych urzęd-
ników, drogą konkursu, a w dodatku się
ich nie ma, to wsadza się w różne miejsca
służby cywilnej różnych swoich ludzi, bar-
dziej lub mniej kompetentnych. Co oczy-
wiście oznacza, że jak przyjdą następni,
to zrobią dokładnie to samo. Za ich po-
mocą usiłuje się kontrolować te struktury.
To znowu jest przykład zawodzenia for-
malnych mechanizmów oraz próby ich
obejścia. Przy pomocy nieformalnego
układu o charakterze personalnym. 

Na dodatek minister Sienkiewicz twier-
dzi na nagraniach z Sowa & Przyjaciele,
że między resortami nie ma żadnej
współpracy, choć formalnie powinna
istnieć. KPRM nie spełnia swojej funk-
cji. Może i istnieją nieformalne reguły,
ale z tego by wynikało, że nie są zbyt
skuteczne. To co to wszystko spaja?

Jedyną siłą spajającą władzę i admini-
strację w Polsce jest partia. Pod warun-
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kiem, że partia istnieje rzeczywiście. Gdy
rządził Donald Tusk, wiadomo było, gdzie
znajduje się centralny ośrodek kierowni-
czy. W głowie Tuska. On wyznaczał ramy,
w których mogli się poruszać poszczególni
ministrowie, i ten brak koordynacji nie
był aż tak bardzo widoczny. W momencie,
gdy taki ośrodek znika, gdy premier jest
o wiele słabszy i nie wiadomo do końca,
czego chce, ministerstwa zaczynają dzia-
łać tak, jak zawsze działały, od czasów
komunistycznych. Zamieniają się w organy
samorządu interesów branżowych. Mi-
nisterstwo szkolnictwa zamienia się w or-
gan nauczycieli, ministerstwo zdrowia
w organ lekarzy itd. 

I te organa nie mają powodów, by ze
sobą współpracować. No bo i po co? Nie
ma jasnych strategicznych celów rządu
czy państwa, czy nawet partii, no to każdy
robi, co chce. Urzędnicy orientują się na
interes własnego ministerstwa. By miało
jak największy budżet, mogło zatrudnić
jak najwięcej ludzi. Ta logika funkcjono-
wania administracji istnieje zresztą na
całym świecie, tendencja do myślenia
w kategoriach własnego resortu. Po to
w większości krajów stworzono wokół
premiera ośrodek, który ma integrować
te logiki resortowe. W Polsce to nie działa.
Póki był Tusk, to działało o tyle, że był
niekwestionowanym liderem i co wymyślił,
było realizowane. Gdy nie ma silnego
przywódcy, tak jak teraz, KPRM nie ma
możliwości wymuszenia koordynacji dzia-
łań poszczególnych ministerstw. Nie po-
siada takich narzędzi.

Co to znaczy, że formalnie nie posiada
takich narzędzi?

Nie, formalnie one istnieją. Tylko realnie
nie da się ich zastosować. O tym się mówi
od czasów rządów Suchockiej. Jan Rokita

to zauważył jako pierwszy. Od czasów
Suchockiej ośrodek wokół premiera otrzy-
muje coraz to nowe narzędzia, które mają
ułatwić koordynację pracy rządu. Ale te
narzędzia nie działają. Dobrze to widać
na przykładzie poprzednich rządów. 

Gdy Polska aspirowała do członko-
stwa w UE i istniało ryzyko, że nie załapie
się na pierwszą falę rozszerzenia, bo ma
duże zaległości we wdrażaniu unijnego
prawa, to szef doradców premiera, Woj-
ciech Arkuszewski, usiadł przy telefonie
i po prostu obdzwaniał codziennie po-
szczególne ministerstwa i pytał, co już
zrobili i dlaczego się opóźniają. Zrobił
tak, bo formalne mechanizmy zawiodły.
I zadziałało. Potem w rządzie Jarosława
Kaczyńskiego istniała słynna „tabelka Go-
siewskiego”. Gosiewski sporządził sobie
tabelkę w Excelu z dokładną listą, co, kto
i kiedy ma zrobić. I potem obsztorcowywał
kolejnych ministrów, że się spóźniają. 

Na papierze oczywiście te formalne
mechanizmy koordynacji znakomicie dzia-
łały i wciąż działają. Tylko że nikt ich nie
stosuje. I nie ma politycznego nacisku,
by to robić. 

W Polsce większość niby niezależnych
instytucji jest z politycznego nadania.
Dobrym przykładem jest tu KRRiT, for-
malnie niezależna, ale obsadzana przez
„swoich”. I tym samym bezużyteczna,
w każdym razie w zakresie powierzo-
nych jej zadań. Jakie ma to konsek-
wencje dla państwa?
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By urealnić demokrację,

trzeba zmieniać instytucje

średniego szczebla



Zrobiłem badanie na temat KRRiT, po-
równując radę do innych niezależnych
agencji regulacyjnych. To jest taki pomysł
francuski, spopularyzowany później przez
Brytyjczyków, tworzenia instytucji peł-
niących funkcję publiczną, ale jednocześnie
niezależnych od rządu. To z różnych wzglę-
dów służy państwu, a nawet politykom,
którzy mogą z siebie zrzucić część odpo-
wiedzialności. Nie zawracają sobie głowy
sprawami, które nie są dla nich najważ-
niejsze. 

Takich instytucji jest w Europie całe
mnóstwo i można porównywać ich for-
malną niezależność. Ja tak zrobiłem i wy-
szło mi, że formalnie KRRiT jest jedną
z 10 najbardziej niezależnych instytucji
w Europie. Następnie przyjrzałem się
 ludziom, którzy byli do tych instytucji
mianowani. Czy sprawowali jakieś funkcje
polityczne. To pozwoliło zestawić funkcję
formalną z funkcją realną. I okazało się,
że najwyższy wskaźnik upolitycznienia
jest we Włoszech, gdzie 80 proc. członków
formalnie niezależnych instytucji jest z po-
litycznego nadania. Oraz w Polsce. W przy-
padku KRRiT wprawdzie nie 100 proc.
członków było z nadania politycznego,
ale prawie. 

To jest dobry przykład zderzenia się
myślenia w kategoriach instytucji formal-
nych z rzeczywistością. Instytucji formalnych
importowanych z Zachodu, które bardzo
skutecznie są przeżerane przez rodzime
instytucje nieformalne. KRRiT ma wręcz
charakter „mini-parlamentarny”, z rzą-
dzącą tam od zawsze większością liberałów
i SLD. Problem polega na tym, że to roz-
sadza państwo. W momencie, gdy nikt
nie ponosi odpowiedzialności za działal-
ność KRRiT, nawet ci politycy, którzy
mianują członków Krajowej Rady, docho-
dzi do takich rzeczy jak 3-letnie opóźnienie
w cyfryzacji. To są realne pieniądze, które

budżet państwa stracił, to są okazje biz-
nesowe, z których ktoś nie skorzystał. 

Tu widać istotę problemu z instytu-
cjami nieformalnymi. Ułatwiają politykom
życie, ale tracą na tym realni ludzie. Nie-
formalne instytucje same w sobie nie są
gorsze od reguł prawnych. Ale realnie
tracimy wszyscy, bo są niefunkcjonalne
i nieprzejrzyste. I nie da się ich połączyć
w jedną całość. To jest taka magmowata
zupa bulgocąca, a nie jeden układ, gdzie
jakieś grupy interesów załatwiają swoje
sprawy. To bardziej dynamiczny układ,
w którym raz jedni wygrywają, raz drudzy.
Zasadniczo nie za bardzo wiadomo, jak
się w tym poruszać, gdy ktoś nie jest do-
świadczonym graczem. 

W skrócie: instytucje nieformalne
mogą służyć różnym interesom. To taka
wielokierunkowa ulica, tyle że nie wia-
domo, z której strony nadjedzie samo-
chód.

Jak zmienić Polskę w demokrację real-
ną? Kukiz mówi: zrobimy ordynację
jednomandatową, to zmienią się partie;
w rezultacie wszystko się zmieni. Po-
litycy, bezpośrednio odpowiedzialni
przed wyborcami, będą się pilnowali. 

Kukiz sam w to nie wierzy. Co innego ci
wyznawcy JOW-ów, którzy mu towarzy-
szyli w kampanii prezydenckiej. Rozczarują
się. Jeszcze nigdy bowiem zmiana ordy-
nacji nie pociągnęła za sobą aż tak głębo-
kich zmian. Ordynacja wyborcza jest waż-
nym instrumentem prowadzenia polityki,
ale nie najważniejszym. Nie zadziała jako
realne sito w tworzeniu nowej elity poli-
tycznej, bo partie i tak mają przewagę
nad kandydatami niepartyjnymi, bez
względu na ordynację wyborczą. JOW-y,
moim zdaniem, nie stanowią zbawienia,
ale ich wprowadzenie nie oznacza także
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zamurowania sceny politycznej. Jest to
działanie porównywalne do wrzucenia
granatu do stawu, by sprawdzić, co się
wydarzy. Kto oberwie, kto na tym sko-
rzysta. Na pewno nie oznacza to istotnej
zmiany.

Istotną zmianą jest natomiast to, że
obywatele będą mogli sami wybrać ordy-
nację wyborczą. Do tej pory obywatele
byli wykluczeni z polityki. Mogli raz na
cztery lata kogoś poprzeć albo odwołać.
Była to taka minimalna demokracja. Teraz,
dzięki temu referendum, obywatele będą
mogli się wypowiedzieć na temat tego,
jak mają wyglądać realne ramy polityki.
To jest pewna wartość. Proszę sobie przy-
pomnieć, jak była zatwierdzana konstytucja,
było to głosowanie nad zatwierdzeniem –
bądź nie – mandatu Kwaśniewskiego,
a nie realna debata ustrojowa. 

Jeśli chodzi zaś o zmianę pokolenio-
wą, to ci, którzy niosą ten sztandar zmiany

uprawiania polityki, często korzystają ze
starych narzędzi. Chociaż oczywiście fakt,
że spora część polityków w następnym
Sejmie nie będzie pamiętała komunizmu,
będzie miał pozytywne znaczenie. Pun-
ktem odniesienia dla tych polityków będą
lata 90., w miarę funkcjonująca demo-
kracja. I to jest już oczko wyżej od procesu
transformacji i dogadywania się z komu-
nistami. Ale to wszystko. 

By urealnić demokrację, trzeba zmie-
niać instytucje średniego szczebla. I pró-
bować zasady ich funkcjonowania na tyle
usztywnić, by bardzo trudno było je zmie-
nić przy pomocy instytucji nieformalnych.
To się w dużej mierze już dokonuje, na
różnych frontach. Przez dwie ostatnie ka-
dencje były różne pozytywne zmiany,
wprowadzane oczywiście niekonsekwent-
nie, ale coś się ruszyło. Następna kadencja
ma więc szansę stać się katalizatorem
zmian.
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Nieoczekiwanym, ale politycznie donio-
słym skutkiem zaskakującego przebiegu
kampanii prezydenckiej jest ogłoszenie
pierwszego od uchwalenia Konstytucji
1997 roku ogólnokrajowego referendum
merytorycznego. W jego ramach Polacy
będą decydować o sprawach ustroju pań-
stwa, a mówiąc ściślej: ustroju polskiej
władzy ustawodawczej. Abstrahując na
moment od debaty o ordynacji wyborczej
i finansowaniu partii politycznych, warto
poświęcić nieco uwagi dwóm formalnie
istniejącym, ale praktycznie dotychczas
marginalizowanym mechanizmom demo-
kracji bezpośredniej, jakimi są referen-
dalna i ustawodawcza inicjatywa ludowa. 

Zmarnowana szansa

Kiedy na początku XXI wieku mechanizmy
te pojawiły się w polskim prawie, były
traktowane jako bardzo poważne narzędzia
robienia polityki. Referendum, choć miało
wysoki próg „wejścia” w postaci zebrania
pół miliona podpisów, było istotnym ele-
mentem poszerzania bazy wyborczej przez

nowe formacje. Inicjatywa referendalna
„4 × TAK”, podjęta przez Platformę Oby-
watelską w czerwcu 2004 roku, omawiana
wielokrotnie i szczegółowo, była bez wąt-
pienia – w czasach, gdy PO budowała wi-
zerunek swoistej „obywatelskiej anty-
partii” – ważnym motorem wzrostu jej
popularności. Warto przy okazji przypo-
mnieć, że do poszerzenia swojej bazy wy-
borczej narzędzie to wykorzystało również
inne nowe wówczas ugrupowanie: pod
koniec 2002 roku akcję referendalną ws.
zakazu sprzedaży polskiej ziemi cudzo-
ziemcom zorganizowała Liga Polskich
Rodzin. Niespełna półtora roku później
w głosowaniu do Parlamentu Europej-
skiego LPR osiągnęła swój historycznie
rekordowy wynik: drugie miejsce w wy-
borach, 16 proc. poparcia i blisko milion
zmobilizowanych wyborców przy niskiej,
zaledwie dwudziestoprocentowej frek-
wencji.

Niewykorzystany potencjał politycznej
aktywizacji jeszcze lepiej widać na przy-
kładzie obywatelskich inicjatyw ustawo-
dawczych. Gdy spojrzymy na listę komitetów

PIotR tRudnowskI
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”,
członek warszawskiego zespołu Klubu Jagiellońskiego

Wzmocnienie roli referendów może istotnie zmienić polską politykę:
zamiast rozkazów z góry będzie się liczyć oddolna energia

uwolnić referendalną energię



obywatelskich projektów ustaw, stworzoną
przez INSPRO dla kampanii Obywatele
Decydują, wśród pełnomocników wymie-
nionych tam inicjatyw znajdziemy dzia-
łaczy i polityków o najróżniejszych po-
glądach: od liderów związków zawodowych
po Janusza Korwin Mikkego, od Andrzeja
Leppera po Andrzeja Bliklego, od Jaro-
sława Kaczyńskiego po partię Zielonych.

Jaki z tego wniosek? Dopóki istniała
wiara, że inicjatywą referendalną czy oby-
watelską inicjatywą ustawodawczą można
cokolwiek załatwić, nawet zawodowi po-
litycy wykorzystywali mechanizmy demo-
kracji bezpośredniej zarówno do aktywi-
zacji partyjnych dołów, jak i do poszerzenia
swojego społecznego zaplecza. Zabloko-
wanie tych narzędzi przez konsekwentne
mielenie milionów podpisów zabiło na
długie lata ten pozytywny potencjał.

Omawiane wielokrotnie na łamach
„Nowej Konfederacji” wady polskich partii:
ich oligarchizację i zamknięcie na oddolną
inicjatywę, uważam za największą barierę
rozwojową polskiej polityki. Systemowe
przezwyciężenie tych wad – za najistot-
niejsze wyzwanie dzisiejszego republika-
nizmu. Jeżeli teraz referendum wraca do
politycznej gry, jako realny mechanizm,
to warto je umacniać tak, by stało się
motorem innowacji politycznej zarówno
dla pozapartyjnych obywateli, jak i dla
naszych zaśniedziałych partii.

Czy referenda są republikańskie?

Zwolennicy referendów często spotykają
się z zarzutem, że są one szczególnie po-
datne na populistyczne i partykularne
wykorzystanie przez zawodowych polity-
ków partyjnych. Zgoda, że trudno to zja-
wisko w pełni wyeliminować, a zwołane
przez Prezydenta Bronisława Komorow-
skiego w kulminacyjnym momencie kam-

panii wyborczej wrześniowe referendum
jest tego najlepszym przykładem. 

Istnieją jednak już dziś w polskim
systemie prawnym naturalne ograniczenia,
których część należałoby zachować, by
mechanizm ten był narzędziem republi-
kańskiej, a nie ochlokratycznej polityki.

Po pierwsze, by referendum ogólnokrajowe
było wiążące, musi osiągnąć próg 50 proc.
frekwencji. W innym wypadku będzie je-
dynie wskazówką dla rządzących. Po dru-
gie, w referendum nie są prezentowane
konkretne projekty ustaw, a tylko pytania
kierunkowe, które ustawodawca zobo-
wiązany jest napełnić treścią. Przykładowo
więc, jeżeli we wrześniowym referendum
obywatele wypowiedzą się przeciwko
„utrzymaniu dotychczasowego sposobu
finansowania partii politycznych z budżetu
państwa”, nie będzie to oznaczało auto-
matycznej likwidacji publicznych dotacji,
ale wezwanie do radykalnej przebudowy
dzisiejszego systemu finansowania partii.
Podobnie – opowiedzenie się Polaków
„za wprowadzeniem jednomandatowych
okręgów wyborczych w wyborach do Sej-
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http://www.nowakonfederacja.pl/w-poszukiwaniu-podmiotowosci-czyli-czego-ucza-nas-mlodzi-prezydenci-miast/
http://www.nowakonfederacja.pl/w-poszukiwaniu-podmiotowosci-czyli-czego-ucza-nas-mlodzi-prezydenci-miast/
http://www.nowakonfederacja.pl/stworzmy-polskie-partie-prawa/
https://obywateledecyduja.pl/wp-content/uploads/2013/08/inicjatywa_tabela_06.05.13.pdf
https://obywateledecyduja.pl/wp-content/uploads/2013/08/inicjatywa_tabela_06.05.13.pdf


mu Rzeczypospolitej Polskiej” legitymo-
wałoby parlament tak samo do wprowa-
dzenia JOW-ów według modelu brytyj-
skiego, jak do, na przykład, systemu STV
(Single Transferable Vote – pojedynczego
głosu przechodniego).

Wbrew obawom sceptyków umoc-
nienie referendów nie będzie wcale mu-
siało oznaczać rządów bezmyślnego tłumu,
ale po prostu bardziej zobowiąże polityków
do podejmowania decyzji w kierunku
wskazanym przez Obywateli. W sytuacji,
gdy wedle najnowszych badań 72 proc.
Polaków oczekuje „wielu” lub „zasadni-
czych zmian” polskiego systemu politycz-
nego, a partie polityczne od wielu lat po-
ważnych reform ustrojowych nie propo-
nują, takie związanie rządzących wolą
wyborców wydaje się więcej niż wskazane. 

Wyegzekwować zobowiązanie
Prezydenta-Elekta

Pierwszym obszarem działania powinno
być wyegzekwowanie wyborczych obietnic
Andrzeja Dudy w dziedzinie zmiany prze-
pisów dotyczących referendów. Nowy pre-
zydent zadeklarował w czasie kampanii,
że podejmie próbę zmiany Konstytucji,
by wprowadzić obligatoryjne referenda
po zebraniu miliona podpisów. Obliga-
toryjne referendum nie oznacza, że jego
wynik będzie dla ustawodawcy wiążący
– to, jak już wspomniano, zależy od frek-
wencji – ale że po przedłożeniu miliona
podpisów po prostu musi się ono odbyć.
To najpoważniejsza z proobywatelskich
propozycji leżąca dziś na stole. Od pierw-
szego dnia urzędowania PeAD przy każdej
okazji środowiska obywatelskie powinny
o tym przypominać i oczekiwać konkretnych
działań w tej sprawie: choćby szybkiego
przedstawienia mapy drogowej realizacji
tej obietnicy. 

Dopóki zaś nie będzie obligatoryjnych
referendów, warto zachęcać Kancelarię
Prezydenta RP do wykazywania dowodów
dobrej woli. Kancelaria mogłaby na przy-
kład świadczyć pomoc prawną i organi-
zacyjną dla wszystkich grup referendal-
nych. Podpisy obywatele musieliby zbierać
sami, ale podstawowego zaplecza insty-
tucjonalnego i obsługi prawnej gwaran-
tującej, że projekty będą profesjonalne
i poprawne, mogłaby użyczyć właśnie
Kancelaria.

Prezydenta warto przekonać również,
że liczbą wystarczającą do rozpisania ob-
ligatoryjnego referendum mogłoby być
już pół miliona podpisów.

Dzień Referendalny

Oczywiście koronnym, acz populistycznym
argumentem przeciwników referendów
są koszty ich organizacji. Ten właśnie ar-
gument skłania polityków do postulowania
zwiększenia liczby podpisów wymaganych
przy ewentualnym referendum obligato-
ryjnym.

Rozwiązaniem tego problemu mog-
łaby być kolejna proobywatelska inno-
wacja: ustanowienie w polskim kalendarzu
politycznym „dnia referendalnego”. Zgod-
nie z tą koncepcją referenda obligatoryjne
odbywałyby się raz do roku. Przez rok
zbieramy podpisy, a następnie wszystkie
– trzy, pięć czy piętnaście – obywatelskie
inicjatywy, które zgromadziły ich mini-
mum 500 000, głosowane są właśnie
w czasie takiego „dnia referendalnego”.
Przy kilku pytaniach, różnych tematach
i zaangażowanych grupach inicjatorów
udałoby się prawdopodobnie wyelimino-
wać problem niskiej frekwencji. Jeżeli
projekt jest pilniejszy i nie można czekać
do corocznego „dnia referendalnego”, to
wtedy wniosek o referendum niech będzie
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tak jak dziś przegłosowywany przez Sejm
po zebraniu 500 000 podpisów. Jeżeli
zaś może poczekać, to nie ma przeszkód,
by obligatoryjnie zadać pytanie, którego
chce pół miliona obywateli. Taki „dzień
referendalny” zachęcałby również pozos-
tałych konstytucyjnych inicjatorów refe-
rendum (Senat, Sejm, Rząd, Prezydent)
do zasięgania opinii obywateli w ważnych
sprawach niejako „przy okazji”, bez obawy
narażania się na populistyczny zarzut „ge-
nerowania kosztów”.

Warto przy okazji zaproponować, by
taki dzień miał charakter symboliczny:
niech to będzie 4 czerwca albo, jeszcze
lepiej, 27 maja, rocznica pierwszych w peł-
ni wolnych wyborów w Polsce – wyborów
samorządowych z 1990 roku. Jeśli ktoś
upiera się, że taki dzień musi być dniem
wolnym od pracy: niech będzie to 3 maja.
Pomysłów na celebrację ważnych dat z na-
szej tradycji demokratycznej i republi-
kańskiej nie ma wiele, co pokazał tego-
roczny brak poważnych państwowych ob-
chodów tych świąt, więc taka propozycja
mogłaby być przy okazji pewnym wkładem
w upowszechnianie kultury pamięci o pol-
skiej demokracji. 

Popularyzujmy referenda
w samorządach

Po trzecie wreszcie, istotnym elementem
upodmiotowienia obywateli jest reforma
referendów lokalnych. Na łamach „Nowej
Konfederacji” przekonywałem po refe-
rendum ws. odwołania Hanny Gronkie-
wicz-Waltz, że konieczne jest zniesienie
progu frekwencji potrzebnego dla ważności
referendum lokalnego. Przypomnijmy:
w minionej kadencji odbyło się ponad
100 referendów odwoławczych, z których
zaledwie ok. 1/5 była ważna; w pozostałych
wzięła udział zbyt mała liczba osób. To

niezwykle szkodliwy mechanizm, który
angażuje władze miast w prowadzenie
kampanii antyfrekwencyjnych. W wypad-
ku likwidacji progu frekwencji do udziału
w referendum mobilizowaliby obywateli
zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy
samorządowych włodarzy.

Likwidacja progu frekwencji byłaby
zmianą o tyle niekontrowersyjną, że przy
zachowaniu dzisiejszych ograniczeń doty-
czących wymogu podpisów pod wnioskiem
o referendum lokalnym i ustawowych
ograniczeń co do terminów (które po-
zwalają w praktyce na maksymalnie dwa
referenda odwoławcze w czasie kadencji)
samorządy nie byłyby narażone na do-
datkowe koszty referendów. Ważne i nie-
ważne referendum kosztuje dziś przecież
podatnika dokładnie tyle samo.

Opracowany przez Kancelarię Pre-
zydenta Bronisława Komorowskiego pro-
jekt „ustawy o współdziałaniu w samo-
rządzie terytorialnym na rzecz rozwoju
lokalnego i regionalnego”, od roku znaj-
dujący się w sejmowej zamrażarce, zakładał
zniesienie progu frekwencji w samorzą-
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dowych referendach merytorycznych
i podniesienie tego progu w referendach
odwoławczych. Powrót do dyskusji nad
tym projektem i zniesienie obu progów
frekwencyjnych mogłyby być ważnym im-
pulsem do ożywienia polityczności właśnie
na tym najbardziej istotnym, bo najbliż-
szym obywatelom poziomie lokalnym. 

Warto zacząć od dziś 

Wprowadzenie obligatoryjnego referen-
dum czy ustanowienie „dnia referendal-
nego” to poważne modyfikacje polskiej
demokracji, wymagające zmian konsty-
tucyjnych. Warto dziś, być może na przed-
nowiu dużej zmiany w polskiej polityce,
suflować te rozwiązania w debacie pub-
licznej, by proobywatelski zwrot był ele-

mentem potencjalnego nowego otwarcia,
które może dokonać się na jesieni tego
roku. Paradoksalnie, zmuszenie partii do
konsultowania z obywatelami najważniej-
szych decyzji w referendach byłoby reformą
znacznie donioślejszą i mniej kontrower-
syjną niż ewentualna zmiana ordynacji
wyborczej czy likwidacja finansowania
partii.

Bez względu zatem na – trudne dziś
do oceny – szanse przeprowadzenia tych
projektów warto od razu rozpocząć dzia-
łania na rzecz uproszczenia i popularyzacji
właśnie lokalnych referendów merytorycz-
nych. To one mogą stać się dla obywateli
znakomitą szkołą tego, jak z instytucji
referendum korzystać roztropnie i z po-
żytkiem dla wspólnego dobra – w jego
najbardziej wymiernej, lokalnej postaci. 

32

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 8 (62)/2015, 5 sierpnia–1 września 2015 www.nowakonfederacja.pl



33

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 8 (62)/2015, 5 sierpnia–1 września 2015 www.nowakonfederacja.pl

Według ostatniego sondażu CBOS tyl-
ko 14 proc. ankietowanych chce za-
chowania proporcjonalnego systemu
wyborczego. W wyborach prezyden-
ckich 20 proc. głosów zdobył Paweł
Kukiz, którego jedynym postulatem
było wprowadzenie jednomandatowych
okręgów w wyborach do sejmu. Nasz
system – opisał go Pan szczegółowo
w swojej najnowszej książce Złudzenie
wyboru – jest naprawdę taki zły?

Mamy dość uciążliwy system z punktu
widzenia wyborcy – trudno ogarnąć jego
ostateczny efekt, przez co wywołuje on
powszechną frustrację. Poza dużymi mias-
tami ten system bazuje na złudzeniach –
zarówno kandydatów, jak i wyborców.
Chwalebna w założeniu idea, by wyborca
jednocześnie z wyborem partii wskazywał
również konkretnego kandydata z listy,
przełożyła się w polskich realiach na po-
nury mechanizm. Partiom opłaca się wy-
stawiać kandydatów z każdego powiatu,

by przyciągali głosy, natomiast przytła-
czająca większość tych kandydatów nie
ma szans na mandat. Z dziesięciu kandy-
datów największych partii dziewięciu nie
dostanie mandatu. Te głosy, które na nich
padną, zostaną zmarnowane.

Przecież wyborcy wcale nie muszą
głosować terytorialnie.

Ale to robią, wiem to, bo poświęciłem
parę lat na badanie tego zjawiska. 70 pro-
cent wyborców głosuje albo na „jedynkę”
z listy, albo na kandydata ze swojego po-
wiatu, który jest najwyżej na liście. Zdarza
się, że miażdży on „jedynkę” – choćby
w powiecie kolbuszowskim, gdzie ostatnio
na pierwszym miejscu listy PiS znalazła
się profesor Józefa Hrynkiewicz, zacna
osoba, ale niezbyt medialna. Przegrała
z posłem Zbigniewem Chmielowcem, star-
tującym z 10. pozycji, byłym burmistrzem
z Kolbuszowej, który zdobył tam pięć-
dziesiąt razy więcej głosów niż ona. Więk-

jaRosław FlIs
doktor socjologii, 
pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sposób, w jaki głosujemy na posłów, daje nam jedynie złudzenie wpływu
na politykę. Ale JOW-y też nie są rozwiązaniem 

system pozornego wyboru

z jarosławem Flisem 
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szość posłów nie kandydujących z pierw-
szego miejsca 90 proc. głosów zawdzięcza
swojemu powiatowi.

Posłami zostają głównie kandydaci
z większych miast i dużych powiatów.
Przez to znaczna część powiatów nie ma
swoich reprezentantów.

Spójrzmy na przykład na okręg
chełmski, gdzie o mandaty konkurują
Biała Podlaska, Zamość i Chełm. Hru-
bieszów, Włodawa czy Radzyń Podlaski
mogą się cieszyć, gdy ktoś się przebije do
sejmu. I tak w powiecie krasnostawskim
90 proc. głosów padło na kandydatów,
którzy nie zdobyli mandatów.

Tylko co z tego? Mój kandydat nie
wszedł, ale trudno, weszli inni z listy,
na którą głosowałem.

W dużych miastach nie ma to znaczenia,
ale w „Polsce powiatowej” każde niepo-
wodzenie przekłada się na lekkie znie-
chęcenie do głosowania w kolejnych wy-
borach. Dobrze to widać, gdy porównamy
frekwencję w wyborach ogólnopolskich
i samorządowych – bo ci wyborcy, którzy
zostają w domu, gdy wybieramy posłów,
głosują na wójta czy radnych. Z wyborów
na wybory różnica między frekwencją

w powiatach, które mają swoich posłów,
i w tych, które nie mają, się powiększa,
a z perspektywy 20 lat są to znaczące
zmiany.

Ten system służy „Polsce wielkomiej-
skiej”? Powoduje, że w polityce met-
ropolie monopolizują prace w parla-
mencie? 

Trudno powiedzieć, ale na pewno utrud-
niają prace w ramach klubów parlamen-
tarnych. Największym zagrożeniem dla
posła jest jego kolega z listy. Dla losów
posłów mniejsze znaczenie ma to, czy ich
partii pójdzie w wyborach gorzej niż partii
konkurencyjnej, niż to, jaka jest konfigu-
racja kandydatów na liście. W 2001 roku
mandat z listy PSL zdobył na Lubelsz-
czyźnie poseł startujący z 23. miejsca –
jako jedyny kandydat z Łukowa. Gdy kan-
dydował cztery lata później, startował już
z 3. miejsca, ale jego koledzy z Lublina
postarali się o to, by na liście znalazło się
jeszcze trzech innych kandydatów z Łu-
kowa, w związku z czym głosy mieszkań-
ców Łukowa i okolic się rozproszyły –
i ten poseł nie dostał mandatu. Inny przy-
kład: w 2011 roku Zbigniew Ziobro po-
magał w kampanii wyborczej grupie posłów
wystawionych z dalszych miejsc. Oni póź-
niej w ramach wdzięczności zostali jego
szablami w sejmie. Być może gdyby nie
to, Solidarna Polska w ogóle by nie po-
wstała.

Nasza ordynacja zachęca więc kan-
dydatów do współpracy.

Nieprawda. Jest taka anegdota, jak Chur-
chill wprowadzał młodego posła do Izby
Gmin. Tam partia rządząca i opozycja
siedzą naprzeciwko siebie. Ten młody
człowiek spytał się premiera, jak to jest
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siedzieć naprzeciwko wrogów. Churchill
odpowiedział: drogi kolego, ci naprzeciwko
to są przeciwnicy, wrogowie siedzą za
plecami. To jednak dotyczyło tylko liderów,
siedzących w pierwszych rzędach. W Wiel-
kiej Brytanii poseł z ostatniego rzędu wal-
czy o władzę, ale nie o istnienie. W Polsce
poseł z ostatniego rzędu może zostać za-
łatwiony przez swoich kolegów, bo nie
ma własnego obszaru, który go wybrał,
tylko zawsze konkuruje z kolegami z listy.
W teorii gier istnieje pojęcie „złośliwości
gry” – na ile dana gra zachęca do koope-
racji, a na ile do działań cwaniackich. Ta
ordynacja zachęca do działań cwaniackich.
Przykładowo jeszcze za czasów AWS jeden
z kandydatów nie organizował żadnych
spotkań wyborczych, tylko obserwował,
gdzie i kiedy spotkania mają jego koledzy
partyjni. Potem zjawiał się na ich zebra-
niach pięć minut przed końcem i rozdawał
wychodzącym ludziom swoje materiały
wyborcze. I on został posłem, a nie jego
pracowici koledzy. Z punktu widzenia tej
ordynacji była to rozsądna strategia.

Jednak przy liście otwartej wyborcy
mają większą możliwość współdecy-
dowania o personalnym kształcie sej-
mu, a przy zamkniętej decydują tylko
liderzy partii.

Ale ja nie jestem za wprowadzeniem listy
zamkniętej! To wybór między dżumą
a cholerą. Jak to opowiadał jeden z hisz-
pańskich europosłów, przy liście zamknię-
tej wystarczy wpisać się na listę i można
jechać na wakacje, nie trzeba brać udziału
w kampanii. W Hiszpanii posłowie spo-
tykają się z obywatelami w trakcie kadencji
dwa razy rzadziej niż w Polsce.

To co w zamian? JOW-y, tak jak pro-
ponuje Paweł Kukiz?

To też nie jest alternatywa. Nasz system
ma też sporo zalet, na przykład opłaca
się każdemu regionowi Polski. Mówienie
o „Polsce PO” i „Polsce PiS” to pic na
wodę, bo w praktyce każda duża partia
ma posłów z każdego okręgu, dzięki czemu
nie tworzy się koalicji terytorialnych. Od-
kąd wprowadzono JOW-y, w gminach
dochodzi do sytuacji, że radni tworzący
większość są reprezentantami jedynie czę-
ści gminy, a nie całości. To prowadzi do
konfliktów, zwłaszcza gdy mamy część
miejską i wiejską gminy. Gdyby wprowa-
dzić JOW-y w systemie brytyjskim do
sejmu, to w przypadku wygranej PO w obo-
zie władzy prawdopodobnie nie będzie
żadnego posła z Podkarpacia, a po wy-
granej PiS – nie będzie żadnego posła
z Zachodniopomorskiego.

Dlaczego zakłada Pan, że ten obecny
układ się utrzyma? Kukiz twierdzi, że
wprowadzenie JOW-ów zmieni sposób
myślenia o mianowaniu kandydatów,
bo będą oni o wiele mniej zależni od
liderów swoich partii, przez co podział
na PO–PiS straci na znaczeniu, jeśli
w ogóle przetrwa.

Takie twierdzenie nie jest oparte na fak-
tach. W USA prawybory są regulowane
ustawowo – lider partii nie może zablo-
kować ani udziału w głosowaniu, ani kan-
dydowania w prawyborach. Ten system
w Stanach działa, ale dlatego, że tam
Kongres nie wybiera rządu, dzięki czemu
dyscyplina partyjna ma mniejsze znacze-
nie. Natomiast w Wielkiej Brytanii to li-
derzy kontrolują nominację kandydatów.
Badania nad polityką kanadyjską czy bry-
tyjską wykazują, że głosowanie w JOW-ach
zwiększa kierowanie się ogólnokrajowymi
programami wyborczymi, a nie zmniejsza.
W Irlandii, Szkocji i Walii  sytuacja jest
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specyficzna ze względu na kwestie etnicz-
ne, ale w Anglii nie zdobył mandatu nikt
z ugrupowania, którego lider nie wystę-
pował w debacie BBC, a jedyny poseł
UKIP to rozłamowiec z konserwatystów.

U nas okręgi byłyby mniejsze, więc
kandydaci byliby bardziej rozpozna-
walni – a przez to mniej zależni od
partii.

Nowa Zelandia jest mniej więcej sto razy
mniejsza niż USA, a w jej parlamencie
zasiada mniej więcej pięć razy mniej po-
słów – okręgi wyborcze były więc ok.
dwadzieścia razy mniejsze. W 1990 roku
w obu tych krajach odbyły się wybory –
w Nowej Zelandii były to jedne z ostatnich
wyborów według systemu brytyjskiego.
Zarówno w USA, jak i w Nowej Zelandii

wybrano po jednym niezależnym pośle
spoza dwóch głównych partii, w dodatku
w Nowej Zelandii był to polityk, który
opuścił partię rządzącą. Argument o więk-
szej niezależności posłów z małych okrę-
gów to wzruszająca opowieść, tyle że nie-
prawdziwa.

Skoro nie wybory proporcjonalne i nie
JOW-y według modelu brytyjskiego,
to co?

Uważam, że najbardziej adekwatny jest
system potrafiący połączyć zalety obydwu
systemów – czyli spersonalizowany system
proporcjonalny, zwany – moim zdaniem
myląco – „systemem mieszanym”. Wzo-
rowany na tym stosowanym w Niemczech,

gdzie ordynacja jest generalnie propor-
cjonalna, tyle że stosuje się tam także
JOW-y. W skrócie, przy proporcjonalnym
przydzielaniu mandatów partiom, posłów
wybieranych w okręgach jednomandato-
wych odejmuje się od tych wybranych na
podstawie generalnego poparcia. Dzięki
temu zachowuje się proporcjonalność wy-
niku wyborów, nawet większą niż u nas.

Niecałe 10 lat temu podobną ordynację
chciał wprowadzić PiS i wynikało z niej,
że ktoś, kto wygra wybory w JOW-ach,
może w ogóle nie zdobyć mandatu,
bo na przykład jego partia nie prze-
kroczy progu wyborczego.

PiS chciał w ten sposób rozwiązać pro-
blem, który pojawił się, gdy system wzo-
rowany na niemieckim wprowadzono we
Włoszech. Wtedy wykryto w nim pewne
luki. Niemcy przez 50 lat żyli z tym, że
głosy oddane w JOW-ach mają mniejszą
wagę, niż te oddane na listy, chyba że
jakaś partia zdobędzie „za dużo” manda-
tów w JOW-ach. We Włoszech chłopcy
Berlusconiego wpadli na to, co Niemcom
nie przyszło do głowy: że jeśli kandydatów
w JOW-ach zarejestruje się jako nieza-
leżnych, to nie trzeba będzie ich odej-
mować od mandatów należnych na pod-
stawie głosów na listy, w związku z czym
partia dostanie więcej mandatów. By
temu zapobiec, PiS chciał zakazać nieza-
leżnym kandydatom zdobywania man-
datów, co jest bez sensu i wcale nie jest
konieczne. Uważam, że wystarczy wliczać
głosy przydzielone w ramach JOW-ów
do ogólnej puli głosów, by uniknąć tego
problemu. Dodatkowo można też unie-
możliwić partiom, które nie wystawią
kandydatów we wszystkich okręgach,
zdobywanie mandatów z list krajowych.
I problem znika.
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Jaki by to miało wpływ na sposób od-
dawania głosów przez wyborców?
W Niemczech część wyborców głosuje
taktycznie – głos na listy oddaje na
mniejszą partię sojuszniczą (np. nie-
gdyś chadecy na liberałów), głos
w JOW-ach na kandydata większej, by
mandatu nie dostała partia przeciwna. 

Takie rozwiązanie łagodzi obyczaje koali-
cyjne, choć oczywiście też powoduje tarcia.
W RFN duże partie mają wrażenie, że
małe partie cwaniaczą. W skrajny sposób
widać to w Szkocji, gdzie Zieloni w ogóle
nie zarejestrowali kandydatów w JOW-ach
i zwrócili się do wyborców laburzystów,
by po zagłosowaniu w JOW na swoją par-
tię, drugim głosem wsparli ich listę. Dzięki
ich głosom wjechali do parlamentu, ale
w konsekwencji stracili na tym sami la-
burzyści. Gdyby oba głosy były równie
cenne, to nikt na takim rozwiązaniu nie
wychodziłby źle – jeśli taka sama liczba
chadeków zagłosuje na liberałów, a libe-
rałów na chadeków, to obie strony na
tym zyskują. Spersonalizowany system
proporcjonalny daje także możliwość po-
kazania złemu posłowi żółtej kartki. Teraz
zakładamy, że dobrzy posłowie popierają
dobre rządy, a źli – złe. A co, jeśli popieram
rząd, a poseł z partii rządzącej z mojego
okręgu jest leniwy? W systemie, który
proponuję, mogę zagłosować na listę
partii, ale za innym kandydatem w okręgu. 

Ale jeśli głosy się sumują, to jest to
także głos oddany na listę partii opo-
zycyjnej.

To słuszna kara dla partii za tolerowanie
słabych kandydatów, choć nie tak dra-

styczna, jak zagłosowanie na opozycję je-
dynym głosem. W oryginalnym systemie
niemieckim, tak samo jak w brytyjskim,
partia może w bezpiecznym okręgu tole-
rować słabego posła, bo spadek poparcia
z 70 do 55 proc. nie ma znaczenia. Dobry
jest taki system, w którym jak najwięcej
kandydatów jak najbardziej się stara, bo
wiedzą, że od tego zależy ich sukces.
Z tego też powodu można wykorzystać
pomysł stosowany w Badenii-Wirtember-
gii, gdzie w ogóle nie ma list partyjnych,
a mandaty przydzielane w części propor-
cjonalnej dostają najlepsi z przegranych
kandydatów w okręgach. 

Wyobraźmy sobie, że w życie wchodzą
takie rozwiązania, o jakich Pan mówi.
Jakie to miałoby obecnie skutki dla
sceny politycznej?

Najlepiej tak wprowadzić zmiany, by upo-
rządkować sytuację wewnętrzną w par-
tiach, ale by nie zmieniać układu sił między
partiami. Z moich obliczeń wynika, że
ordynację personalno-proporcjonalną da
się tak wysterować (ustalając sposób prze-
liczania głosów na mandaty), by zwycięzca
dostawał tyle samo mandatów, co w obo-
wiązującym systemie, a mniejsze partie
po 5–10 mandatów więcej, kosztem naj-
większej partii opozycyjnej. Takie roz-
wiązanie mogłyby poprzeć i PO, i PiS, bo
każdej się wydaje, że to ona wygra i że to
ona nie straci. Zysk małych partii może
je przekonać do takiej zmiany. Chodzi
o to, by to była rewolucja w działaniu sa-
mych partii, a nie w relacjach między
partiami. Wbrew pozorom relacje między
partiami w Polsce nie są złe w porównaniu
do innych krajów.
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Opowiadanie o tym, że istnieje rozwiązanie
kompromisowe, należy uznać za wpro-
wadzanie opinii publicznej w błąd. Zwo-
lennicy JOW tłumaczą, że chcą silniejszego
związku posła z wyborcami, chcą zmiany
systemowej i mechanizmu, który pozwoli
zakwestionować personalne status quo
w polskiej polityce. Nie jestem pewien,
czy wybrali najlepszą drogę. Ale z pew-
nością nie chodzi im o to, by wywalczyć
formalne ustępstwo w postaci ordynacji
mieszanej, utrzymujące działający dziś
system partyjny. Jako zwolennik obecnej
ordynacji mogę z kolei stwierdzić, że wo-
lałbym JOW od takiego kompromisu,
który ma wady jednego i drugiego systemu. 

Mieszanie – złe rozwiązanie

JOW utrzymuje wprawdzie decydujący
wpływ struktur partyjnych na wybór kan-
dydata, ale stwarza też ryzyko, że zły
wybór może skończyć się utratą jednego
mandatu w Sejmie. Niemiecka ordynacja
– jeden z najpopularniejszych w wypo-
wiedziach polskich polityków wariantów

ordynacji mieszanej – chroni partię przed
takim niebezpieczeństwem. To, że przegra
ona wybory w którymkolwiek okręgu jed-
nomandatowym, nie oznacza, że straci
mandat w parlamencie. System niemiecki
skonstruowany jest bowiem tak, by podział
mandatów w Bundestagu możliwie wiernie
odpowiadał głosom oddanym na partie –
to na tej podstawie układa się zasadniczy
podział mandatów. W politycznym wy-
miarze jest to system proporcjonalny. 

Proporcjonalny, ale gorszy od obec-
nego. W funkcjonującym u nas systemie
mogę wybierać kandydata z listy partyjnej,
mogę nie głosować na jej lidera, ba –
razem z innymi wyborcami doprowadzić
do tego, że nie zostanie on wybrany.
W systemie niemieckim nie mam takiej
możliwości. Mam dwa głosy. Mogę za-
głosować na jednego jedynego kandydata
mojej partii w okręgu jednomandatowym.
I na jej listę sejmową – bez możliwości
wskazania własnej preferencji. 

Oprócz modelu niemieckiego możemy
brać pod uwagę taki system, jaki istnieje
na Ukrainie lub w Rosji, gdzie połowa

RaFał matyja
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Albo wprowadzamy jednomandatowe okręgi wyborcze, albo pozosta-
wiamy obecną ordynację. Referendum w sprawie JOW należy traktować
serio

jow lub status quo



posłów zostaje wybrana w okręgach jed-
nomandatowych, a druga połowa w okrę-
gach wielomandatowych, nawet w jednym
ogólnokrajowym. W praktyce model ten
służy dobrze interesom obozu władzy, bo
– oprócz partii startującej w wyborach
proporcjonalnych – może ona liczyć na
wsparcie lokalnych klientów, którzy wy-
grali w okręgach jednomandatowych,
a potem popierają ośrodek rządzący w za-
mian za takie czy inne korzyści. W Polsce
taka ordynacja oznaczałaby wzmocnienie
obozu rządzącego w łagodniejszej wersji
– okręgi jednomandatowe stanowiłyby
bonus dla zwycięzcy i ułatwiły formowanie
jednopartyjnego rządu, a zarazem pozwa-
lały kierownictwu partii na minimalizo-
wanie ryzyka dzięki pewnym mandatom
z okręgów wielomandatowych. 

Pożytki z wprowadzenia JOW moż-
liwe są tylko w wariancie, w którym będzie
to ordynacja z pełnym ryzykiem porażki.
Takie ryzyko pojawi się przede wszystkim
w pierwszych wyborach przeprowadzo-
nych według ordynacji większościowej.
Dlaczego uważam, że wyniki pierwszych
wyborów w jednomandatowych okręgach
nie byłyby prostym przełożeniem dzisiej-
szych „mapek wyborczych” na strukturę
JOW? Przede wszystkim dlatego, że wy-
borcy mogliby chcieć potraktować poli-
tyków surowiej niż dotąd i spróbować
siły swoich głosów, oddanych na kandy-
datów spoza PO i PiS. Pewną wskazówką
w tym względzie mogą być wyniki wybo-
rów z 2002 roku, kiedy w miastach zdo-
minowanych przez lewicę (Łodzi, Kosza-
linie, Wałbrzychu) wygrywali kandydaci
centroprawicy, a w miastach z tradycyjną
przewagą prawicy (Krakowie, Nowym Są-
czu, Rzeszowie) – kandydaci SLD. 

W pierwszych wyborach mogłoby za-
tem dojść do zaskakujących rezultatów.
W następnych – skala reelekcji byłaby

podobnie wysoka jak w przypadku wybo-
rów prezydentów miast, a możliwość prze-
łamania status quo – znacznie mniejsza. 

Wady JOW

Stabilizacja składu izby nie jest jednak
najpoważniejszym problemem. W polskich
warunkach JOW mogą prowadzić do
trzech innych kłopotów. Po pierwsze,
w znaczących częściach kraju partia mniej-
szościowa będzie miała niewielkie szanse
na wygraną. A zatem zwolennicy PO w wo-
jewództwie podkarpackim lub zwolennicy
PiS w zachodniopomorskim nie będą mieli
swoich reprezentantów w Sejmie. I to nie
przez cztery lata, ale znacznie dłużej. Przy

słabości lokalnych mediów i niezależnych
od władzy miejscowych elit ułatwia to
tworzenie silnych, wolnych od kontroli
lokalnych układów władzy. Dziś w woje-
wództwie zdominowanym przez PO zawsze
jest kilku posłów PiS i SLD, po wprowa-
dzeniu JOW – może ich zabraknąć. 

Drugim istotnym problemem jest to,
że pewna grupa poglądów wyrażanych
przez społeczeństwo w ogóle nie będzie
reprezentowana w Sejmie. W obecnym
układzie sił będzie to dotyczyć przekonań
lewicowych, ale warto pamiętać, że zasada
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ta wyeliminuje każdą – nawet kilkunas-
toprocentową – mniejszość rozproszoną
terytorialnie. Nie martwię się nawet
o obecne partie – ale o perspektywę re-
prezentowania poglądów i interesów
mniejszościowych jako takich. 

Trzeci problem to brak wyboru per-
sonalnego. Na spolaryzowanej scenie po-
litycznej – wyborca zwykle woli złego
i niemądrego kandydata „własnej” partii,
niż tego, który reprezentuje partię „wrogą”.
Nawet jeżeli jest przekonany o jego oso-
bistych zaletach. Pewnym osłabieniem
tego mechanizmu byłoby wprowadzenie
systemu prezydenckiego – takiego, w któ-
rym wybierając posłów, nie decydujemy
o tym, kto będzie sprawował władzę
 wykonawczą. O tym rozstrzygalibyśmy
w wyborach prezydenckich. Trudno być
pewnym, czy taki model ustrojowy do-
prowadziłby do wyborów opartych na
ocenie jakości kandydata, ale z pewnością
osłabiłby siłę czynnika partyjnego. Dopóki
jednak tak się nie stanie, wybory w okrę-
gach jednomandatowych będą głosowa-
niem na partię, która w danym okręgu
ma tylko jednego – bezalternatywnego –
kandydata. 

Kolejne problemy wiążą się ze szcze-
gółami ordynacji. Z tym, czy rozstrzygamy
w jednej czy w dwóch turach. Rozstrzyg-
nięcie w jednej turze – tak jak ma to dziś
miejsce w wyborach senackich czy samo-
rządowych – oznacza, że posłem może
zostać kandydat, który dostał 25 proc.
głosów. Byleby tylko nikt z jego konku-
rentów nie zdobył więcej. Dwie tury, które
znamy z wyborów prezydenckich, powo-
dują, że kandydat musi mieć poparcie co
najmniej połowy głosujących. Różnica
może być poważna – model z zastosowa-
niem dwóch tur oznacza, że kandydaci
niezależni mają nieco większe szanse.
W drugiej turze poprą ich wszyscy prze-

ciwnicy partii reprezentowanej przez ich
konkurentów. Przykład francuski pokazuje
jednak dobrze, że w dłuższej perspektywie
dominacja dwóch partii lub przynajmniej
bloków jest nieunikniona. 

Osobną kwestią jest podział na okręgi.
W ordynacjach proporcjonalnych liczy
się przede wszystkim ich wielkość. To od
niej zależy efektywny próg wyborczy.
Jeżeli okręgi są pięciomandatowe, szanse
na mandat mają partie z co najmniej kil-
kunastoprocentowym poparciem. By małe
partie mogły zdobyć na mandat – okręgi
muszą być znacząco większe. W ordynacji
z okręgami jednomandatowymi znaczenie
ma nie wielkość, ale granice okręgu. Ma-
nipulacje granicami, zwiększające lub
zmniejszające szanse kandydatów, okre-
ślane są mianem „gerrymanderingu”. Ma-
nipulacje te mogą być tym większe, im
większa jest swoboda w wykreślaniu granic
okręgów (na przykład skala arytmetycz-
nego odstępstwa od średniej wielkości
okręgu w skali kraju). Ci spośród zwo-
lenników JOW, którzy posługują się ha-
słem „poseł z każdego powiatu”, albo
nigdy nie zajrzeli do Rocznika Statystycz-
nego lub na strony GUS i nie wiedzą, że
liczebność powiatów się różni, albo lek-
ceważą zasadę równości głosu i zgadzają
się na to, by jednego posła miał tak samo
powiat 200-tysięczny, jak 25-tysięczny. 

Selekcja!

Piszę o wadach JOW nie po to, by dodać
argumentów na rzecz odrzucenia tej wer-
sji – każda ordynacja wyborcza ma wady.
Chodzi mi raczej o to, by skalkulować
koszty takiej zmiany. Zasadniczym po-
wodem, dla którego jestem sceptyczny
wobec JOW, jest to, że nie przyniosą one
zasadniczej poprawy mechanizmów se-
lekcji. Po pierwsze dlatego, że nawet jeśli
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partie uznają werdykt referendum wprost
– a nie w zdeformowanej przez system
mieszany formie, nadadzą nowej ordynacji
kształt, który będzie chronił ich interesy.

Po drugie dlatego, że dobre mecha-
nizmy selekcyjne oparte są zwykle na
skutecznej selekcji wstępnej. Źródłem co-
raz niższej jakości elit są dziś narzędzia
selekcji wykorzystywane na poziomie par-
tii. I nie chodzi tu jedynie o nadmierną
rolę lidera czy władz krajowych, ale także
o mechanizmy działające na poziomie
struktur lokalnych. Polskie partie pozostają
organizacjami bardzo wąskimi. O ile w kra-
jach takich jak Austria czy Szwecja człon-
kowie partii stanowią ponad 20 proc.
grupy wyborców, o tyle w Polsce – mniej
niż 2 proc., co jest wynikiem niskim nawet
w nowych demokracjach. 

W partii, w której członków jest nie-
wielu, łatwiej pozyskiwać poparcie w za-
mian za obietnice składane konkretnym
osobom. W partiach masowych jest to
niemożliwe, a selekcja ma większy związek
z oceną zalet osobistych kandydatów.
W Polsce część mechanizmów selekcji
została w praktyce przeniesiona na wy-
borców – poprzez obowiązek wskazania

preferowanego kandydata na liście.
Wprawdzie partie i tak chronią liderów
– dając im „jedynki”, a często – nie do-
puszczając silnych konkurentów, ale nie
mogą w tej sferze przesadzić, bo słabi
kandydaci mogą dostać mniej głosów
i spowodować spadek liczby mandatów
dla danego ugrupowania. 

W obecnym systemie zatem zwolen-
nik danej partii zawsze ma wybór. I nawet
jeżeli nie kandyduje nikt, kto spełnia jego
wyobrażenia o idealnym pośle – zawsze
może głosować przeciwko nieakceptowa-
nemu liderowi listy. W systemie JOW
i w większości systemów mieszanych wy-
borca takiej możliwości będzie pozbawio-
ny, a decyzja lokalnych władz partii w spra-
wie kandydata – ostateczna. Dlatego do-
póki polskie partie się nie zmienią – wolę
zachować to realne narzędzie wpływu na
selekcję kandydatów, jakim jest krzyżyk
przy nazwisku. 

Pole wyboru

Referendum 6 września powinniśmy
 zatem potraktować jako rozstrzygnięcie
poważnego wyboru: zmiana w kształcie
proponowanym przez Pawła Kukiza i jego
zwolenników albo utrzymanie status quo.
Jeżeli tym, którzy popierają jednomanda-
towe okręgi wyborcze, nie uda się przekonać
Polaków do tej idei, nie widzę powodu,
by szukać jakiegoś „zgniłego kompromisu”.
Jeżeli wygrają – należy wyciągnąć kon-
sekwencje, które pokażą, kogo uważamy
za suwerena. Mam nadzieję, że wszystkie
argumenty przeciwników demokracji bez-
pośredniej („nie wolno głosować w spra-
wach sumienia”, „nie wolno naruszać sta-
bilności finansowej państwa”), w sprawie
tak podstawowej dla wiarygodności de-
mokracji jak ordynacja wyborcza nie będą
brane pod uwagę. 
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6 września mamy wybór między JOW
a systemem proporcjonalnym w jego obec-
nym kształcie. A jeżeli ktoś uważa system
mieszany za korzystniejszy, niech wyruszy
w drogę, jaką przebył Kukiz. Niech pracuje

nad ruchem MOW (mieszana ordynacja
wyborcza), zbiera podpisy, składa projekty.
Może jakiś przerażony perspektywą po-
rażki prezydent zdecyduje się na referen-
dum w takiej sprawie.
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Ewa Kopacz ma rację. Polska, do niedawna
„zielona wyspa”, może być drugą Grecją.
Tyle tylko, że recepta pani premier jako
żywo przypomina zawołanie szlagonów
z czasów saskich: „Polska nierządem stoi”.
Nie wychylać się, nie uniezależniać, nie
reindustrializować, nie polonizować sek-
tora bankowego, pozostać wiernym pod-
nóżkiem Berlina, a wszystko będzie dobrze. 

Tymczasem przykład Grecji – w oce-
nie autora powyższych słów, jak i co naj-
mniej dwóch ekonomistów legitymujących
się nagrodą Nobla – pokazuje, czym koń-
czy się rozwój zależny, jaki los spotyka
ostatecznie neokolonie. Polska naturalnie
boi się Rosji i słusznie ma za złe Ciprasowi
umizgiwanie się do Putina. Nierozwagą
byłoby jednak nie zauważyć niemieckiej
gospodarczej brutalności czy wręcz mści-
wości wobec niepokornej neokolonii. Głu-
potą byłoby nie wyciągnąć z tego wnio-
sków. Tym bardziej, że zostaje nam coraz
mniej czasu. Ze Wschodu wzmaga się
presja militarna, a z Zachodu gospodarcza.
Jeśli zaś ktoś jeszcze wierzył w dobrotliwe

Niemcy, to „grecka tragedia” powinna go
z iluzji wyleczyć. 

Ci greccy lenie

Zależne w dużym stopniu od niemieckiego
kapitału media karmią nas oczywiście
urzędową propagandą na temat Hellady.
Leniwi, oszukujący fiskus, czterdziestoletni
emeryci. Nie od rzeczy byłoby jednak za-
pytać za Josephem Stiglitzem, jak to się
stało, że ci lenie mieli jedną z najszybciej
rozwijających się gospodarek w Europie
(od połowy lat dziewięćdziesiątych do po-
czątku kryzysu średnio 3,9 proc. rocznie).
Oszukiwali w statystykach? Nawet jeśli,
to oszustwa na taką skalę nie są możliwe
bez współudziału międzynarodowych in-
stytucji finansowych, które w nagrodę
dostały programy ratunkowe, podczas
gdy Grecja dostała programy oszczędno-
ściowe.

A co z czterdziestoletnimi emerytami,
niedokończonymi domami i oszustami
podatkowymi? Cóż, dyktowanie warun-

mIChał kuź
Redaktor „Nowej Konfederacji”

Gdy robi się naprawdę gorąco, okazuje się nagle, że „ciocia Angela” nie
ma ani czołgów, by nas obronić, ani woli, by nas zmodernizować. Ma za
to banki, by nas ograbić

Grecja, czyli jak centrum 
pożera peryferie



ków, jakie Grecji podyktowano jako karę
za te patologie, przypomina mi słynną
scenę z filmu Indiana Jones i ostatnia
krucjata, kiedy to Indiana wyrzuca jednego
ze szwarccharakterów przez okno startu-
jącego sterowca, a następnie poprawia
mundur konduktora, patrzy na zdumio-
nych pasażerów i oświadcza stanowczo:
„No ticket!” [nie miał biletu]. Nie, trzeba
to sobie powiedzieć jasno: tak jak za brak
biletów nie wyrzuca się ludzi z jadących
pojazdów, tak też nie niszczy się gospo-
darek, by uleczyć ich system fiskalny.

Żeby było śmieszniej, podobne nie-
spłacalne długi już umarzano. Przypomnę
tylko, że – częściowo dzięki wstawien-
nictwu USA – w latach 1991–2003 na-
stąpiła restrukturyzacja polskiego zadłu-
żenia zagranicznego jeszcze z czasów PRL
oraz umorzenie części rat. Jeszcze łagod-
niej zostały potraktowane same Niemcy,
którym umorzono ponad połowę długów
z czasów wojny (pierwszej i drugiej),
a resztę zrestrukturyzowano w niezwykle
dla nich korzystny sposób. Dług miał mia-
nowicie być spłacany tylko w okresach,
gdy RFN ma dodatni bilans w handlu za-
granicznym, i nie przekraczać 3 proc. eks-
portu, o czym rzetelnie w „Pulsie Biznesu”
przypomniał niedawno Maciej Dobrowol-
ski. To oznacza, że spłata została pomy-
ślana tak, aby dodatkowo stymulować
niemiecki rozwój gospodarczy, a przy-
najmniej go nie hamować. Na chichot

historii zakrawa fakt, że obok krajów
takich jak USA, Wielka Brytania, Francja,
RPA i Pakistan sygnatariuszem porozu-
mienia restrukturyzującego niemiecki
dług w roku 1953 była też… Grecja właśnie!
Niektórzy europejscy analitycy oczywiście
boją się, że jeśli zacznie się robić prezenty
Grecji, to wkrótce po podobne łakocie
wyciągną ręce i inne kraje, a zadłużonych
po uszy w eurolandzie nie brakuje. To
jednak przypomina znajdowanie sobie
chłopca do bicia albo leczenie objawów
nadchodzącego finansowego eurogedonu
poprzez doraźnie naklejane plasterki. Dla
wszystkich jest oczywiste, że Grecy nowej
eurokroplówki nie spłacą. Jeśli to  oznacza,
że trzeba całą gospodarkę UE wymyślić
na nowo, to trzeba to po prostu zrobić,
a nie udawać, że jakoś to będzie. 

My sprzedajemy, 
wy się zadłużajcie

„Trojka” (złożona z Komisji Europejskiej,
Europejskiego Banku Centralnego i Mię-
dzynarodowego Funduszu Walutowego)
wolała jednak rozwiązania rodem z za-
mierzchłych, zdawałoby się, czasów ko-
lonializmu. Unijne instytucje chcą bowiem
same kontrolować fundusz, na który trafi
większość greckiego kapitału i który będzie
zarządzał zadłużeniem kraju. To już de
facto zarząd komisaryczny i nowe, naj-
twardsze jak dotąd, narzędzie w arsenale
systemu, nazywanego ogólnie neokolo-
nializmem. „Jak teraz można ufać Nie-
mcom” – grzmi Paul Krugman i wzywa
amerykański FED, by ratował poniżoną
przez Berlin Helladę.

W porównaniu z warunkami zapro-
ponowanymi swego czasu Niemcom wa-
runki narzucone Grecji (zarówno przed,
jak i po referendum) są bowiem iście dra-
końskie. Mało tego, są niezgodne z nowymi
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zaleceniami samego MFW, który po nie-
spodziewanym gospodarczym sukcesie
Węgier sam przyznał, że polityka oszczęd-
ności jest w obliczu kryzysu drogą donikąd.
Pod koniec lipca MFW zaczął się już zu-
pełnie otwarcie wyłamywać z „Trojki”
i krytykować Europejski Bank Centralny
oraz Komisję Europejską. Szefostwo fun-
duszu przychyliło się tym samym do coraz
liczniejszych głosów ekonomistów zajmu-
jących się problemem doganiania krajów
rozwiniętych przez peryferyjne. Podkreślają
oni, że tak jak – co już wiemy – ortodo-
ksyjny socjalizm czy nawet keynesizm nie
działają, tak tym bardziej wschodzącym
gospodarkom nie pomaga doktrynerski
neoliberalizm. W najlepszym razie zamyka
on państwa w pułapce średniego rozwoju,
w której ich gospodarki mogą konkurować
tylko niskimi kosztami pracy, a nie roz-
wojem technologii i produktywnością. 

Tymczasem fundusze unijne w ogóle,
a już zwłaszcza pożyczki, raczej produk-
tywności nie budują. Częściej prowadzą
do znanego dobrze i w Polsce syndromu
„gminnej pływalni”. W skrócie: staramy
się środki na siłę zaabsorbować, bez oglą-
dania się na realny popyt. W efekcie po-
budzenie gospodarki jest jedynie krótko-
trwałe i ogranicza się, tak jak w Hiszpanii,
głownie do sektora budowlanego – ktoś
przecież musi te pływalnie postawić. Do-
świadczenie wielkich doganiaczy światowej
czołówki, krajów takich jak Korea, Japonia
i Tajwan, są zaś zasadniczo inne. Ich
sukces opierał się na punktowych inwe-
stycjach pośrednio finansowanych przez
rząd i – co dla UE jest już zupełnie nie do
przełknięcia – rozważnym użyciu niektó-
rych narzędzi protekcjonistycznych. 

Jedną z przykrych prawd wyłaniają-
cych się z obecnego kryzysu eurozony jest
porażka wspólnego rynku bez naprawdę
wspólnego budżetu. Wspólny rynek sty-

muluje bowiem przede wszystkim indust-
rialne centrum, czyli Niemcy, które zalewają
peryferie swoim eksportem. Na peryferiach
oznacza to utratę miejsc pracy i dein-
dustrializację. W odpowiedzi na to cen-
trum, by uniknąć klasycznej wojny o rynki
i niepokojów społecznych, puszcza w ruch
machinę redystrybucji poprzez fundusze
unijne. Machina ta tworzy jednak tylko
fikcyjny wzrost i fikcyjną pracę przy pro-
jektach, budowach, w biurach, organach
kontrolnych itp. Jednym słowem, karmi
tylko oligarchię i biurokrację, o co właśnie
Grecy byli oskarżani. W końcu coraz mniej
wydolne gospodarcze peryferie zadłużają
się więc u centrum, kiedy zaś nie mogą
spłacić długów, centrum stara się je rato-
wać, by nie stracić rynków i by jego banki
nie splajtowały. 

Wszystko to ma jakąś granicę wy-
trzymałości i opłacalności. Co gorsza,
mieszkańcy centrum (niemieccy wyborcy)
widzą przecież wyraźnie, że łożą na „dar-
mozjadów” ze swoich podatków, podczas
gdy korzyści ze wspólnego rynku czy też
potraktowanie tegoż rynku jako formy
renty imperialnej to dla nich koncepty
zbyt abstrakcyjne. W efekcie cały system
nieuchronnie musi ulec przeciążeniu i naj-
pewniej się zawalić. 

Nie bez przyczyny George Friedman,
porównując Niemcy do USA, stwierdza,
że często krytykowany w Europie system
z zadłużającym się centrum jest znacznie
bardziej stabilny. Zastanówmy się przez
chwilę. Nasze europejskie centrum pro-
dukuje i zalewa towarami peryferie, nisz-
cząc w nich realną gospodarkę. Amery-
kańskie centrum odwrotnie: kupuje od
peryferii (głównie azjatyckich) i u nich
się zadłuża. Jego militarna siła jest jednak
gwarantem spłacalności długów i przy
okazji pewnym stabilizatorem politycz-
nym. 
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Gwoli ścisłości trzeba zaznaczyć, że
i ten system, jak każdy system hegemo-
nicznej dominacji, nie jest w pełni stabilny.
Ponadto Ameryka nie wszystkie peryferie
traktuje równo. Stymuluje produkcję
w Azji, ale już na innych obszarach zdarza
jej się wykupywać całe sektory biznesu
i bezlitośnie wycinać konkurencję. USA
nie są też „dobrym wujkiem” w takim
stopniu, w jakim chciałby to przedstawić
Friedman. Deficyt handlowy rekompen-
sują sobie wielkimi przepływami na po-
ziomie rynków finansowych i (często nie-
korzystną dla peryferii) polityką pieniężną.
Tym niemniej z dostępnych danych wynika
jasno, że współcześnie to peryferie nie-
mieckie zaczynają mieć większe problemy
gospodarcze i rozwijają się wolniej od
peryferii amerykańskich. Nawet Meksyk,
pomimo wszystkich swoich problemów
wewnętrznych, rośnie jak na drożdżach.
Według Banku Światowego jest przecież
13. gospodarką świata. 

Niemcy tymczasem dziś na krajach
europejskich de facto pasożytują, spijają
bowiem całą śmietankę ze wspólnego ryn-
ku, niewiele dając w zamian. Nawet za-
dłużona Grecja do końca musiała reali-
zować kontrakty na kupowane u nich
nowe wyposażenie dla armii, o czym sze-
roko pisał niedawno „Der Spiegel”.

Gdy robi się naprawdę gorąco, a neo-
kolonie chcą realnej pomocy, na przykład
militarnej, okazuje się nagle, że „ciocia
Angela” nie ma ani czołgów, by nas obro-
nić, ani woli, by nas zmodernizować. Ma
za to banki, by nas ograbić. Niemcy,
krótko mówiąc, mają ze swoich neokolo-
nialnych poddanych ogromne korzyści,
nie dają im jednak w zamian choćby naj-
lichszych gwarancji bezpieczeństwa w razie
zawirowań pokroju wojny na Ukrainie.
Do czego jeszcze dochodzi niemiecka chci-
wość – sami swoje neokolonie żyłują, ale
jednocześnie głośno sprzeciwiają się
zwiększeniu w nich obecności USA. Z Wa-
szyngtonem Berlin, podobnie jak Moskwa,
woli rozmawiać tylko bilateralnie, o czym
pisał niedawno na łamach „NK” Krzysztof
Rak.

Czy Grecja może być drugim
Tajwanem?

Krugman, Stiglitz, Friedman i wielu innych
amerykańskich ekspertów mocno zaan-
gażowało się przeciwko Berlinowi, a po
stronie Grecji. Trzeba oczywiście zauważyć,
że może w tym być pewna kalkulacja geo-
polityczna. Ameryka srodze się w zeszłym
roku zwiodła na Turcji, gdy ta początkowo
odmawiała jej myśliwcom korzystania
z baz wojskowych podczas operacji prze-
ciwko Państwu Islamskiemu. Ankara z ko-
lei nie mogła zbyt dobrze odebrać ostat-
niego détente pomiędzy Waszyngtonem
a Teheranem, jak i udziału Kurdów w koa-
licji walczącej z ekstremistami z PI. Za-
pasowym sojusznikiem USA w basenie
Morza Śródziemnego mogłaby być w tej
sytuacji Grecja, która ma przecież jedną
z lepszych armii Europy. Na pewno też
USA nie pomogłoby zbliżenie pomiędzy
Atenami a Kremlem, w którą to stronę
popycha Grecję brutalna postawa Berlina.
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Stąd do ostrych wypowiedzi amerykań-
skich noblistów trzeba podchodzić z pew-
nym dystansem. 

To, że Amerykanie mają swój ukryty
interes w atakowaniu Niemiec i wspieraniu
Grecji, nie znaczy jednak, że ich analizy
są zupełnie bezpodstawne. Tylko czy UE
może jeszcze Grecji jakoś pomóc?

Cóż, myślę, że teoretycznie mogłaby.
Trzeba by jednak wyobrazić sobie, że ży-
jemy w jakimś świecie równoległym, w któ-
rym Unia to faktyczna konfederacja, a nie
układ hegemoniczny. Trzeba byłoby też
raz na zawsze zrezygnować z neoliberal-
nych zaklęć i przyznać, że wspólny rynek,
choć co do zasady pożądany, nie jest
w pewnych sytuacjach absolutną święto-
ścią. Co więcej, dotychczas pokątnie od-
chodzono od jego zasad tylko na rzecz
silnych (na przykład w sprawie niemiec-
kich stoczni), należałoby natomiast, i to
byłoby w UE novum, potraktować czę-
ściowy protekcjonizm jako programowy
sposób na to, by w rozwoju dopomóc
słabszym. 

Po pierwsze więc, należałoby część
długu Grecji umorzyć, spłatę reszty zaś
uzależnić od wzrostu eksportu, dokładnie
tak, jak to miało miejsce w przypadku
umowy z Niemcami w 1953 roku. Po dru-
gie, rząd Grecji, zamiast przedstawiać
tylko kolejne zarzynające kraj programy
oszczędnościowe, powinien przedstawić
też program odbudowy konkurencyjności

gospodarki i wpisania jej w tzw. globalny
łańcuch wartości. Oznacza to, pokrótce,
że w duchu japońskiego „developmental
state” [państwa rozwojowego] Grecja mia-
łaby wskazać na gałęzie przemysłu, w któ-
rych kraj ma szansę stać się potentatem.
Następnie powinna od UE otrzymać po-
zwolenie, by – powiedzmy – przez 20 lat
w odniesieniu do tych gałęzi przemysłu
zawiesić normalne zasady działania wspól-
nego rynku i konkurencyjności. Trzeba
po prostu Grecji oficjalnie pozwolić na
pewną czasową protekcję tych gałęzi gos-
podarki, aby mogły się umocnić. To byłoby
realne dawanie wędki zamiast ryby. 

Jeśli zaś takie rozwiązania nie miesz-
czą się w głowach eurokratów, to propo-
nowałbym Grecji przynajmniej wynego-
cjować anulowanie części długów, przy
powrocie do drachmy i wyjściu z Unii.
Przez pierwsze kilka lat będzie to oznaczać
zupełny chaos. Potem jednak Grecy, być
może we współpracy z USA, będą mogli
przynajmniej w części powtórzyć historię
Tajwanu, który też w końcu całkiem dobrze
wyszedł na oderwaniu się od pekińskiego
centrum. Oczywiście konteksty geopoli-
tyczne i kulturowe są tu radykalnie różne
i nie da się raczej w dobie współczesnej
zglobalizowanej gospodarki w skali 1:1
odtworzyć oszałamiającego sukcesu nie-
których azjatyckich tygrysów. Ścieżka,
którą one poszły, wciąż jest jednak otwarta,
nawet jeśli stała się bardziej wyboista.
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Kapitał w XXI wieku był według „The
Wall Street Journal” najbardziej niedo-
czytaną książką 2014 roku. Ludzie zaczy-
nają ją czytać, brną, brną… i nie docierają
do końca. Zazwyczaj przerywają lekturę
już na 20 stronie! Nie dziwi mnie to; re-
klama, jaką robią książce francuskiego
ekonomisty Thomasa Piketty’ego media,
ogłaszając autora współczesnym Karolem
Marksem, jest ogromna. Po tę pozycję
sięgają więc także ci, którzy chcieliby wi-
dzieć w niej książkę, mogącą zniszczyć
system i zmienić świat. W tym ci, którzy
Marksa w ogóle nie czytali.

A potem się zawodzą, bowiem Piketty
nie jest Marksem, a Kapitał w XXI wieku
nie jest Kapitałem, a tym bardziej Mani-
festem komunistycznym. To liczące ponad
700 stron tomiszcze, pełne statystycznej
syntezy, wykresów i tabel. Językowo nawet
lepsze niż przeciętna książka z tej dzie-
dziny – ale współtwórcy Paris School of
Economics daleko do pióra autora Nędzy
filozofii, który swymi wywodami potrafił
rozniecić ogień, czego skutki oglądaliśmy
niestety przez cały XX wiek. Mamy jednak

wiek XXI, serca wystygły i nie trzeba tak
mocno dawać do pieca, by zdobyć uwagę
czytelnika. 

Ale Piketty nie jest Marksem także
z innego powodu: w ogóle nie wieszczy
upadku starego świata i zastąpienia go
nowym, sprawiedliwszym. Widmo świa-
towego podatku od kapitału (krążącego
nad… kulą ziemską?) nie zasługuje na to,
by uważać je za rewolucyjne posunięcie,
które ruszy z posad bryłę świata. Mimo
to założenia, jakimi kieruje się Piketty,
są niebezpieczne – wartości tkwiące w trze-
wiach omawianej pozycji od niepamięt-
nych czasów zatruwają relacje między-
ludzkie: to resentyment, uczucie zazdrości
i czysta niechęć do tych, którzy mają
więcej niż my.

Nadmierny pesymizm

Piketty postanowił przekonać czytelników,
że rosnące nieustannie na świecie nie-
równości majątkowe należy powstrzymać.
W swych badaniach zajmuje się przede
wszystkim przykładami Francji, Stanów

steFan sękowskI
Redaktor „Nowej Konfederacji”,
dziennikarz „Gościa Niedzielnego”

Autor Kapitału w XXI wieku, Thomas Piketty, nie zauważa, iż kryzys finan-
sowy nie wybuchł dlatego, że finansiści byli bogaci, ale dlatego, że byli
nieuczciwi

oda do zazdrości



Zjednoczonych Ameryki i Wielkiej Brytanii,
bazując na bogatej dokumentacji na temat
rozwoju majątków w tych krajach. 

Zdaniem ekonomisty uwolnienie ryn-
ku od feudalnych pęt we Francji nie spo-
wodowało spłaszczenia nierówności. Wręcz
przeciwnie: przez ponad sto kolejnych lat
zwiększały się one w stopniu porówny-
walnym do innych krajów tego samego
kręgu cywilizacyjnego; najbardziej egali-
tarnym krajem pozostały do początku XX
wieku USA.

„Wielkim wyrównywaczem” okazała
się rozłożona na dwie tury Wojna Świa-
towa, łącznie z pełnym kryzysów dwu-
dziestoleciem międzywojennym. Znisz-
czenia wojenne, a także wprowadzone
lub podniesione podatki „solidarnościo-
we”, których płatnikami byli głównie
ludzie najbogatsi, spowodowały zmniej-
szenie się nierówności. Ich wzrost ruszył
ponownie w latach 70. XX wieku; dziś
1 proc. najbogatszych posiada 20 proc.
światowego kapitału, a połowa światowej
własności jest w rękach najbogatszych
10 proc. ludzkości. Piketty zdaje sobie
sprawę, że dane te bazują na szacunkach
obarczonych dużym marginesem błędu.
Jestem daleki od tego, by w tej kwestii
zarzucać mu jakąś grubą manipulację –
co więcej, Kapitał w XXI wieku należy
uznać za solidną statystyczną pigułę.

Zwiększanie się nierówności – jeśli nie
postawimy mu tamy – zmoże trwać nie-
przerwanie, ponieważ tak mówi formuła
r>g, oznaczająca, że zwrot z rentowności
kapitału zawsze jest wyższy od stopy
wzrostu gospodarczego.

Formuła ta budzi jednak wątpliwości.
Ogólnoświatową sławę zdobył niedawno
26-letni ekonomista Matthew Rognlie,
który wskazał, że „drugie prawo kapita-
lizmu” może odnosić się właściwie tylko
do nieruchomości; z kolei według Pera
Krusella i Anthony’ego J. Smitha Jr. trud-
no przewidywać, że stopa oszczędności
netto pozostanie stała, jeśli wzrost gos-
podarczy będzie zwalniał, co przyjmuje
autor Kapitału w XXI wieku. 

Przyjmijmy jednak, że faktycznie teo-
retyczne założenia Piketty’ego są prawid-
łowe. Problem w tym, że nie przytacza
on na poparcie swoich wniosków prze-
konujących argumentów. Wzrost nierów-
ności, o którym pisze, wcale nie jest tak
duży. We Francji na przykład udział do-
chodów najwyższego decyla w dochodzie
narodowym urósł od 1983 (kiedy to skoń-
czyła się „egalitarna” faza w historii po-
wojennej nierówności) do 2010 roku z 30
do 33 procent. Gdy dodamy do tego, że
od 1945 roku (czyli przez prawie 70 lat!)
udział ten wzrósł o zaledwie kilka procent,
można odnieść wrażenie, że zmiany te
nie mają większego znaczenia.

Nie mają, ale mogą mieć, bowiem
według Piketty’ego Europa i Japonia są,
jeśli chodzi o rozwój nierówności, „opóź-
nione” w stosunku do USA – trendy ame-
rykańskie mogą się powtórzyć. A tam nie-
równości rosną szybciej. Jeśli posłużymy
się znów jako przykładem udziałem naj-
wyższego decyla w dochodzie narodowym,
to wzrósł on z poziomu porównywalnego
z francuskim w 1945 roku (ok. 33 proc.
w USA wobec ok. 29 proc. we Francji) do
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46 proc. obecnie. Problem w tym, że to
są głównie dochody z pracy, nawet wśród
najwyższego centyla. Ale i na to Piketty
znajduje odpowiedź: prezesi ogromnych
firm mają możliwość samodzielnego usta-
lania sobie pensji, więc korzystają z tego
przywileju do oporu. Remedium miałby
być wysoki progresywny podatek docho-
dowy, światowy podatek od kapitału oraz
okazjonalne granie inflacją.

Te straszne nierówności

Obok pytań, na które Francuz odpowiada,
jest wiele takich, które pozostawia bez
odpowiedzi – choć same się nasuwają.
Gdy pokazuje rosnący udział najbogatszych
w dochodzie narodowym, nie pisze nic
o migracjach pomiędzy poszczególnymi
decylami. Jeśli twierdzi, że nierówności
należą do etosu amerykańskiego biznesu
jako jeden z motywatorów do działania,
to warto byłoby sprawdzić, ile jest w tym
prawdy i czy faktycznie droga od pucybuta
do milionera jest tak krótka, jak się nie-
którym wydaje. Tezę o rosnącym rozwar-
stwieniu Piketty podtrzymuje, choć sam
przyznaje: „przeszliśmy od społeczeństwa
z niewielką liczbą wielkich rentierów do
społeczeństwa z dużo większą liczbą mniej-
szych rentierów, w pewnym sensie do
społeczeństwa małych rentierów” (s. 519),
co powinno być raczej dowodem na
zmniejszenie nierówności. Wszystko to
ma czytelników przekonać, że nierówności
rosną, co samo w sobie jest złe.

Tylko dlaczego właściwie mamy się
ich bać? Tego Piketty nie tłumaczy. Przyj-
muje to za aksjomat, a nawet stwierdza,
że „nierówności społeczne są do przyjęcia
tylko wtedy, gdy leży to w interesie wszyst-
kich, a w szczególności grup społecznych
znajdujących się w najbardziej niekorzys-
tnej sytuacji” – i to dopiero na 593 stronie.

Dobrze, że choć tam, bo można byłoby
uznać, że chce zlikwidować wszelkie nie-
równości. Niewiele wnoszą także egzegezy
zwolenników Piketty’ego; jeśli profesor
Elżbieta Mączyńska w wywiadzie udzie-
lonym „Gazecie Wyborczej” mówi: „jego
wyliczenia pokazują, że za każdym razem,
kiedy nierówności rosły zbyt mocno, wy-
buchała wojna albo rewolta społeczna”,
warto dodać, iż chodzi o jedną wojnę,
światową co prawda, a to, że jej genezą
były zbyt wielkie nierówności, należałoby
najpierw udowodnić. 

Tym bardziej, że Piketty – zresztą
słusznie – wcale tak nie twierdzi, bo nie
gra apokaliptycznymi wizjami, jak chcie-
liby niektórzy, tylko zajmuje się cyferkami.
Ale i on swoich tez nie udowadnia, jak
choćby wtedy, gdy pisze, że nierówności
odpowiadają za kryzys z 2007 roku. Miały
bowiem wywołać „quasi stagnację siły na-
bywczej klas ludowych i średnich w Sta-
nach Zjednoczonych, która tylko nasiliła
tendencję do zwiększonego zadłużania
się ubogich gospodarstw domowych”
(s. 364). Nie próbuje nawet pokazać,
w jaki sposób rosnąca nierówność między
biednymi a bogatymi miałaby wpływać
na jeszcze większe zubożenie tych pierw-
szych. Niechęć wobec rozwarstwienia nie
pozwala mu zauważyć, że kryzys wybuchł
nie dlatego, że finansiści byli bogaci, ale
dlatego, że byli nieuczciwi. 

Co więcej, gdy krytykuje XIX-wiecz-
nego ekonomistę Pierre’a Paula Leroy
Beaulieu za brak egalitaryzmu, okolicz-
nością łagodzącą nie jest dla niego fakt,
iż naukowiec ten wskazuje na malejącą
liczbę nędzarzy; jak twierdzi Piketty:
„w warunkach wzrostu gospodarczego nie
mówi nam [to] oczywiście nic o ewolucji
nierówności dochodów” (s. 626). Czyżby
nie chodziło o to, by wszystkim, także
biednym, żyło się lepiej?
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Na pohybel bogatym

Niestety – nie. Dla Piketty’ego walka
z nierównościami jest celem samym w so-
bie. Popularyzując konfiskacyjne podatki
od nadmiernych dochodów, przyznaje,
że nie chodzi o wpływy budżetowe, ale
o to, aby najbogatsi nie zarabiali zbyt
dużo. Dodaje, że „główną rolą podatku
od kapitału nie jest (…) finansowanie
państwa socjalnego, lecz uregulowanie
kapitalizmu” (s. 648). W tym kontekście
nieszczerze brzmi jego sprzeciw wobec
nadmiernego zadłużania się państwa i pro-
pozycja zastąpienia długu większym opo-
datkowaniem. Choć jest zwolennikiem
państwa opiekuńczego, jego największe
niedomogi widzi we wciąż istniejących
nierównościach, jak w przypadku edukacji
wysokiej jakości, nadal dostępnej głównie
dla osób zamożnych. 

Nie przedstawia jednak żadnych pro-
pozycji zmiany – oprócz równania w dół.
Wręcz przeciwnie: popierając inflację jako
ukryty podatek od „rozleniwionego bo-
gactwa”, uderza w tych, którzy chcieliby
na edukację swoich dzieci zaoszczędzić,
czy też tych, którzy obawiając się niskich
emerytur, sami odkładają na starość. Ase-
kuranckie wskazywanie, że także inflacja
musi być utrzymana w ryzach, nie zmienia
faktu, że i tak najbardziej tracą na niej
ludzie niezamożni.

Kapitał w XXI wieku jest przedsta-
wiany jako książka rewolucyjna, tymcza-
sem to pozycja na wskroś zachowawcza,
apologetyczna wobec francuskiego ban-
krutującego państwa opiekuńczego
i wskrzeszająca stare demony zawiści i za-
zdrości. Piketty pozostaje bezradny wobec
czytelników wyznających inną aksjologię.
Wobec tych, którzy widzą korzyści w nie-
równościach, zachęcających ludzi o niż-
szych dochodach i mniejszym majątku

do rozwoju (jak już wcześniej zaznaczyłem,
nie próbuje nawet z tą tezą dyskutować).
I wobec tych, dla których nie ma znaczenia,
czy bogaty staje się co roku bogatszy o je-
den miliard – pod warunkiem, że wzbo-
gacił się uczciwie. 

Tylko ilu jest takich ludzi? Bogaczy
właściwie nikt nie lubi. Biedniejsi za-
zdroszczą im bogactwa, a bogaci niena-
widzą się nawzajem z czystej złośliwości.
Wypadałoby im współczuć, gdyby nie
fakt, że są tak obrzydliwie bogaci i pewnie
nie potrzebują nikogo oprócz siebie, a tych,
których potrzebują, i tak mogą kupić –
za co nie lubimy ich jeszcze bardziej.
Ostatecznie dowalenie jakiemuś krezusowi
receptami proponowanymi przez Piket-
ty’ego nie zaszkodzi zwykłemu Kowal-
skiemu. Oczywiście dopóki ktoś nie uzna
jego dochodów za nadmierne lub dopóki
inflacja nie pochłonie jego ostatnich
oszczędności.

Thomas Piketty, Kapitał w XXI wieku,
Wydawnictwo Krytyka Polityczna, War-
szawa 2005, ss. 800.
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Ameryka – kraj pewnej swych możliwości
klasy średniej, żyjących dostatnio robot-
ników, powszechnej równości szans, nie-
zwykłych karier od pucybuta do milionera.
Czy to prawda, czy mocno zdezaktualizo-
wany mit? 

Metody oligarchów

George Packer na kartach książki Kryzys
wolnego rynku? Amerykański portret
wewnętrzny nie pozostawia czytelnikowi
żadnych wątpliwości. Stany Zjednoczone
przechodzą poważną transformację, która
bogatych czyni jeszcze bogatszymi, odbywa
się kosztem poważnej erozji klasy średniej,
odbiera ciężko pracującym fizycznie lu-
dziom nadzieję na dobrze płatne, pewne
posady i związany z nimi dostatek, będący
doświadczeniem jeszcze pokolenia ich
 rodziców. Wreszcie – nie tylko mniej za-
możnych – coraz łatwiej pozbawia wszel-
kiej własności, pozostawiając ich z nie-
spłaconymi hipotekami i kredytami, zbyt

łatwo zaciągniętymi w czasach „spekula-
cyjnej prosperity”.

George Packer jest dziennikarzem
„The New Yorkera” i powieściopisarzem.
Kryzys wolnego rynku? to literatura
faktu: autorska opowieść o Ameryce za-
czyna się pod koniec lat 70. XX wieku
i zostaje doprowadzona do roku 2012.
Packer pokazuje swój kraj przez pryzmat
ludzkich biografii, kreśli obszerne życiorysy
konkretnych osób z różnych warstw. Na
ogół nie skupia się na ich życiu prywatnym,
zdecydowanie bardziej interesuje go to,
jaki wpływ wywierali na rzeczywistość
swoich czasów albo w jaki sposób jej ule-
gali. Dlatego pokazuje ludzi najbogatszych
i najbardziej wpływowych, a także tych,
którzy znajdują się na dole drabiny eko-
nomicznej i społecznej USA. Zderzenie
tak odmiennych realiów pozwala czytel-
nikowi samemu dociekać przyczyn zmian
zachodzących w Stanach w ciągu kilku
ostatnich dekad, pozwala też uchwycić,
jakimi metodami amerykańska oligarchia

kRzysztoF wołodźko
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Współczesne USA są wygaszanym, niestabilnym krajem, którego dotych-
czasowy byt potężnie naruszyła gospodarka oparta na nieokiełznanej spe-
kulacji i supremacji biznesowych potęg

ameryka w szponach oligarchów



polityczno biznesowa kształtuje warunki
życia Amerykanów.

Portrety zwycięzców

Kim są bohaterowie Packera? Jest wśród
nich Sam Walton, twórca potęgi sieci
handlowej Wal-Mart, człowiek, który sku-
tecznie oszukał własnych rodaków: „pan
Sam zainicjował kampanię »Kupuj ame-
rykańskie produkty«, zdobywając uznanie
polityków i dziennikarzy w całym kraju,
a Wal-Mart zaczął przypinać etykiety
Made in USA na wieszakach z ubraniami
importowanymi z Bangladeszu, i konsu-
menci nawet nie zauważyli, że to Wal-
Mart zmusza amerykańskich wytwórców
do wyjazdu za granicę, czy nawet ich wy-
kańcza, żądając zabójczo niskich cen”. 

Dla Sama Waltona i jego rodzinnej
firmy rzecz okazała się opłacalna: przed
jego śmiercią środki finansowe zebrane
przez sześcioro członków rodziny Walto-
nów wynosiły tyle, ile miało łącznie
30 proc. najuboższych Amerykanów. Po-

lityka niszczenia drobnej i nieco większej
rodzimej przedsiębiorczości przez poten-
tata handlu przyniosła jeszcze jeden sku-
tek: „małe miasteczka, które wyniosły
pana Sama, stawały się coraz uboższe, co
oznaczało, że konsumenci byli coraz bar-
dziej uzależnieni od »codziennie niskich
cen«, robili wszystkie zakupy w Wal-Mar-
cie, a może nawet musieli w nim praco-
wać”. To ostatnie nie jest bez znaczenia:
potęga Wal-Mart w znacznej mierze zos-
tała zbudowana na tzw. pracujących ubo-
gich, pariasach amerykańskiego snu. 

Kogo jeszcze znajdziemy na kartach
książki Packera? Jest wśród jej bohaterów
Jeff Connaughton, w ciągu kilku dekad
zarówno pracownik Białego Domu, jak
i człowiek Wall Street, jeden z tych nie-
znanych szerszej publice ludzi, którzy za-
pewnili wielkiemu biznesowi znaczny
wpływ na politykę gospodarczą Stanów –
dzięki praktyce „obrotowych drzwi”, gwa-
rantującej przepływ kadr ze świata polityki
do biznesu i z powrotem. Jest wśród bo-
haterek Kryzysu wolnego rynku? także
Oprah Winfrey, gwiazda telewizyjnych
talk-show, która najwierniejszych odbior-
ców miała w „starzejących się kobietach
z niższej klasy średniej” – choć w kolejnych
dekadach, gdy fortuna celebrytki żyjącej
z opowieści o molestowaniu seksualnym
rosła, jej widowni coraz częściej wiodło
się gorzej i gorzej. I wreszcie jest wśród
nich Peter Thiel, jeden z pierwszych,
którzy skorzystali z rewolucji informa-
tycznej Doliny Krzemowej, współtwórca
sukcesu PayPala.

Zarobić na likwidacji

Po drugiej stronie linii dzielącej bardzo
bogatych od coraz uboższych są ludzie
tacy jak Tammy Thomas, przez wiele lat
robotnica w należącej do Packard Electric
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fabryce Warren w Youngstown, jednym
z miast położonych w Pasie Rdzy. Rust
Belt to region upadającego przemysłu sa-
mochodowego na północnym wschodzie
USA, którego niechlubną wizytówką jest
Detroit. Thomas to jedna z bardzo licznych
przedstawicielek amerykańskiej klasy ro-
botniczej, które jeszcze w latach 80. XX w.
zaczynały pracę z przyzwoitą pensją, by
po kilku dekadach dowiedzieć się, że albo
zgodzą się na drastyczną obniżkę zarobków,
albo w ogóle zostaną bez zatrudnienia. 

Warto bliżej przyjrzeć się tej historii.
„Zorganizowany rynek kapitałowy” (uży-
wam określenia Packera) ma swoje racje,
których nie zna robotnik: Packard Electric,
zależny od General Motors, pod koniec
XX w. stał się jeszcze jednym produktem
na Wall Street, jako część podległego GM
przedsięwzięcia pod nazwą Delphi Auto-
motive Systems. Prospekt dla inwestorów
zakładał „analizę działania/sprzedaży/
zamknięcia”, za pomocą której korporacja
zamierzała poprawić „konkurencyjność
kosztową” i wprowadzić „różne inicjatywy
dotyczące sourcingu, organizacji pracy
i redukcji kosztów”. Spekulacja okazała
się ważniejsza od materialnej produkcji,
notowania giełdowe – od miejsc pracy.

Nowy dyrektor naczelny Delphi, Ro-
bert S. Miller, otrzymał pakiet świadczeń
wynoszący 35 milionów dolarów i przy-
stąpił do realizacji tajnego planu „Północna
Gwiazda”, który ostatecznie wyciekł do
mediów. W jego ramach przeprowadzono
operację „agresywnej redukcji kosztów
poprzez zakończenie produkcji, konsoli-
dację terenu i redukcję kosztów histo-
rycznych”. W skrócie: żeby podnieść war-
tość Delphi na Wall Street, przyjęto plan
likwidacji znacznej części zakładów pracy
i drastycznego obniżenia liczby zatrud-
nionych i ich pensji w pozostałych fabry-
kach. To ostatnie stało się udziałem przy-

noszącego dotąd zyski dawnego zakładu
Packard Electric w Youngstown. 

I tak blisko czterdziestoletnia Tammy
Thomas dowiedziała się, że albo zrezygnuje
z pracy, albo jej pensja spadnie z dwu-
dziestu pięciu dolarów na godzinę do
trzynastu i pół dolara… Na Wall Street
wciąż grano Delphi i zarabiano na tym
miliony dolarów, a równocześnie wciąż
redukowano koszta, ogłaszając upadłość
kolejnych zakładów. Wreszcie zamknięto
zakłady, w których niegdyś pracowała
Tammy Thomas: „stały się elementem
lokalnego krajobrazu, z powybijanymi
szybami, chwastami zarastającymi asfalt
i pustymi parkingami, typowymi dla całej
doliny Mahoning. Restauracje i bary, do
których chodzili Tammy i jej koledzy,
w większości upadły”.

Siła bezsilnych

Kryzys… nie opiera się na prostym prze-
ciwstawieniu wygranych i przegranych,
nie jest lamentem nad upadającą Ameryką.
O wartości książki przesądza to, że poka-
zuje ona – by posłużyć się tytułem głośnego
eseju Václava Havla – siłę bezsilnych.
Packer nie szuka happy endu za wszelką
cenę, nie ma złudzeń co do kondycji swo-
jego kraju, ale równocześnie portretuje
ludzi, którzy nie chcą się poddać. Ci „gorsi”
bohaterowie jego książki przypominają
Amerykanów z opisów de Tocqueville’a.
Wierzą w demokrację, w społeczeństwo
obywatelskie i amerykański naród, w du-
cha pracowitości i przedsiębiorczości,
w swoje lokalne wspólnoty i zaangażo-
wanie cywilne na ich rzecz – nawet jeśli
chleb i domostwa odbiera im sojusz wiel-
kiej polityki i potężnego kapitału. To
ludzie, zapewne nie tak liczni, którzy nie
pozwalają kłopotom i biedzie, by ich zde-
moralizowały i wpędziły w rozpacz. 
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Jedną z takich osób, sportretowanych
na kartach Kryzysu…, jest Dean Price,
twórca Red Birch Energy, który zaczął
produkować biopaliwo i chciał na tym
zarabiać. Wcześniej Price prowadził własne
sklepy i stacje paliw, ale szybko się zo-
rientował, jak bardzo zależy od wielkich
potentatów paliwa, dyktujących mu wa-
runki dystrybucji. W jego okolicy pojawił
się kolejny z wielkopowierzchniowych
sklepów Sama Waltona: „trzy Wal-Marty
w ubogim wiejskim hrabstwie – to musiało
wykończyć wszystkie działające jeszcze
sklepy spożywcze i odzieżowe oraz apteki”.
Wal-Mart w swoim asortymencie miał
także bardzo tanie paliwo, zatem szybko
poradził sobie z lokalnymi właścicielami
parkingów dla ciężarówek, którzy wcześ-
niej i tak ledwo wiązali koniec z końcem. 

Wedle danych, jakie zdobył Dean
Price, osiemdziesiąt sześć centów z każ-
dego wydanego w Wal-Marcie dolara na
dobre opuszczało granice hrabstwa: nie-
wiele z tych pieniędzy zostawało, by zasilić
lokalny rynek. Price opisuje to, czego do-
świadczyła jego społeczność, w słowach,
które powinni dobrze zapamiętać wszyscy
zajmujący się relacjami między społe-
czeństwem a gospodarką: „jeśli się nad

tym zastanowić ludzie, którzy mieli sklepy
z artykułami żelaznymi czy obuwiem albo
małe knajpki, stanowili tkankę społeczną.
Byli przywódcami. Pracowali jako trenerzy
drużyn baseballowych niższych lig, byli
radnymi miejskimi, i to do nich wszyscy
się zwracali. Teraz to się skończyło”. Prosty
facet najlepiej ujął to, z czego zrozumie-
niem wciąż mają kłopoty ekonomiczni
eksperci, także w Polsce: że drenaż lokal-
nych gospodarek przez potentatów sku-
pionych na własnych globalnych interesach
to społeczna droga donikąd. I dlatego
Price postanowił postawić na biopaliwo –
żeby zarabiać i pokazać, że inna Ameryka
wciąż jest możliwa.

Potrzebne zmiany

Czytelnika niniejszej recenzji może zain-
teresować, jaką odpowiedź daje autor na
pytanie postawione w tytule książki. Czy
mamy do czynienia z kryzysem wolnego
rynku w Ameryce? Kłopot w tym, że
Packer w swoim „portrecie wewnętrznym”
Stanów Zjednoczonych w ogóle nie od-
powiada na to pytanie. A to z tej prostej
przyczyny, że polski przekład tytułu, do-
konany przez tłumaczkę Magdalenę Słysz,
jest dość swobodną interpretacją orygi-
nału: The Unwinding. An Inner History
of the New America. Termin „the un-
winding” w języku ekonomii oznacza ko-
rygowanie bardzo zawikłanych operacji
handlowych, a szerzej: radykalne odwró-
cenie sytuacji, naprostowanie skompli-
kowanych realiów, wyjście z kryzysu. 

Gdy trzymać się oryginalnego tytułu,
jego znaczenie staje się oczywiste i znacznie
bardziej adekwatne do treści książki:
współczesna Ameryka jest krajem, którego
gospodarka wymaga radykalnej korekty,
uwzględniającej interesy szerokich grup
społeczeństwa, w tym coraz słabszej klasy
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średniej. Więcej jeszcze: współczesna
Ameryka jest wygaszanym, niestabilnym
krajem, którego dotychczasowy byt po-
tężnie naruszyła gospodarka oparta na
nieokiełznanej spekulacji i supremacji
biznesowych potęg. I cała (niepewna) na-
dzieja w zwykłych Amerykanach, w ich
woli przetrwania i oporu.

Nie bez powodu Packer pisze: „wy-
grywanie i przegrywanie to ogólnoamery-
kańska gra, a zwycięzcy wygrywają jeszcze
więcej niż kiedykolwiek, natomiast prze-
grani, czasem po nieskończenie długim

locie, spadają na dno. (…) Pozostawieni
samym sobie w krajobrazie pozbawionym
solidnych struktur Amerykanie sami mu-
szą kształtować swój los, pisać historie
własnego sukcesu i zbawienia”. Przydałaby
się i w Polsce tak przenikliwa i dobrze
napisana literatura faktu o kilku dekadach
naszej transformacji.

George Packer, Kryzys wolnego rynku?
Ameryki portret wewnętrzny, tłum. Mag-
dalena Słysz, Wydawnictwo Świat Książ-
ki, Warszawa 2015
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Polska po długich wahaniach podpisała
wniosek o przystąpienie do Azjatyckiego
Banku Inwestycji Infrastrukturalnych
(AIIB), tworzonego przez Chiny w celu
finansowej obsługi budowy ich Nowego
Jedwabnego Szlaku, czyli lądowych po-
łączeń transportowych z Europą. Decyzja
o przystąpieniu do AIIB zapadła praw-
dopodobnie w ostatniej chwili. Kilka
tygodni później w Pekinie odbyła się
wielka uroczystość podpisania statutu
AIIB, podczas której kilka państw od-
mówiło złożenia podpisu. Wśród nich
niespodziewanie znalazła się Polska.
Wzbudziło to duże zaniepokojenie za-
interesowanych środowisk, ponieważ
chiński projekt jest uważany za naj-
większą na świecie przemysłową inwe-
stycję i daje olbrzymie możliwości roz-
woju firmom, które będą uczestniczyć
w jej realizacji. Kraje, które nie zdecydują
się na przyłączenie do tej inicjatywy,
nie tylko nie wzbogacą się na planowa-
nych inwestycjach, ale też w znacznym
stopniu zamkną azjatyckie rynki dla
swoich przedsiębiorców. 

Uczestnictwo w chińskim projekcie
stworzy natomiast możliwości otrzymania
kolejnych zamówień. Z tego powodu pol-
skie firmy z niecierpliwością oczekują na
ostateczną decyzję rządu w tej sprawie.
Wydaje się jednak, że nie zapadnie ona
szybko, ponieważ jej podjęcie naruszy
kilka sprzecznych interesów. 

Sam projekt, który wzbudził tyle kon-
trowersji na szczytach władzy w Polsce,
jest konsekwencją pewnych procesów
geopolitycznych, zapoczątkowanych już
kilka lat temu.

W 2009 roku na szczycie klimatycz-
nym w Kopenhadze USA zaproponowały
Chinom utworzenie nieformalnej grupy
G2, składającej się z obu tych państw.
Stany Zjednoczone próbowały w ten spo-
sób wciągnąć Chiny do ustalonego świa-
towego porządku jako swego junior part-
nera. Chiny jednak nie chciały być nu-
merem dwa w świecie. Pod pretekstem,
że nie są jeszcze gotowe, odmówiły. W Wa-
szyngtonie słusznie uznano, że Pekin za-
decydował się podjąć grę o najwyższą
stawkę – o światową dominację. 

wojCIeCh tomaszewskI
biznesmen, pasjonat tematyki azjatyckiej

Nie ulega wątpliwości, że zarówno Niemcy, jak i USA wywierają na Polskę
naciski, starając się, by nie przyłączyła się do chińskiej inicjatywy – mimo
iż same należą do największych handlowych partnerów Państwa Środka

skąd polska chwiejność w sprawie aIIB?



Kręgi cywilizacyjne i strategia lustra

W ciągu następnych kilku lat Chiny bardzo
umocniły swoją pozycję, rozbudowując
gospodarcze i polityczne relacje z wieloma
partnerami. Pierwszym wielkim przed-
sięwzięciem było zbudowanie BRIC, czyli
grupy państw uważanych za wschodzące
potęgi gospodarcze (Brazylia, Rosja, Indie,
Chiny). Celem tego ugrupowania, powięk-
szonego potem o RPA, jest walka z finan-
sową dominacją Zachodu. Narzędziem
do tego jest powołany przez BRICS Nowy
Bank Rozwoju o kapitale początkowym
100 miliardów USD. Warto zauważyć, że

partnerami Chin są państwa, które sta-
nowią centra cywilizacji: prawosławnej
(Rosja), latynoskiej (Brazylia), hinduskiej
(Indie), a także RPA, jeden z liderów
 Afryki. Przypuszcza się, że członkiem
klubu BRICS stanie się niedługo Iran,
przedstawiciel kręgu cywilizacji islamskiej,
nie będący jednak jej centrum. Przycią-
gając do współpracy państwa-centra,
Chiny w sposób pośredni mają możliwość
oddziaływania na daną cywilizację. Przy-
pomina to dawną doktrynę Mao Zedonga
– „światowej wsi”, która zaczyna otaczać
„światowe miasto”, czyli Zachód. 

Strategia kręgów cywilizacyjnych jed-
nak tylko w ograniczonym zakresie spełnia

cele Pekinu, ponieważ członkowie BRCIS
mają swoje własne aspiracje, nierzadko
różniące się od chińskich. W związku
z tym Chiny zaczęły budować inne orga-
nizacje, które stają się lustrzanym odbi-
ciem świata Zachodu. BRICS to odpo-
wiednik G7, Szanghajska Organizacja
Współpracy – Unii Europejskiej, a Nowy
Bank Rozwoju – Banku Światowego. Naj-
ważniejszą chińską inicjatywą jest jednak
gigantyczny projekt budowy Nowego Jed-
wabnego Szlaku, czyli transportowych,
głównie lądowych, połączeń z Europą.
Ma on być odpowiedzią na projekty ame-
rykańskie: transpacyficzny i transatlan-
tycki, mające w zamierzeniach ich twórców
znacznie ograniczyć znaczenie Chin
w światowym handlu. Rolę głównego fi-
nansowego instrumentu dla Szlaku ma
pełnić AIIB (Asian Infrastructure Inves-
tment Bank). 

Polska i AIIB 

Jednym z najważniejszych celów Szlaku
jest przyciągnięcie stałych sojuszników
USA, w tym tych uważanych za najbliż-
szych. Wielu z nich, skuszonych przyszłymi
zyskami, zaakceptowało chińską propo-
zycję i zgłosiło akces do AIIB. Wśród nich
jest Polska, która swój akces zgłosiła
w ostatnim dostępnym dniu, tj. 31 marca
2015 roku i – jak poinformowało Minis-
terstwo Finansów w Pekinie – została
przyjęta jako członek założyciel AIIB. To,
że nasze władze zdecydowały się przystąpić
do tego projektu w ostatniej chwili, a wcześ-
niej nie nagłaśniały tej sprawy w mediach,
pozwala przypuszczać, że w rządzącym
establishmencie nie było pełnej zgody
w tej sprawie. To wrażenie pogłębia cy-
towane przez media oświadczenie wice-
premiera Piechocińskiego, informujące,
że Polska nie zgłosi wniosku o przystą-

59

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 8 (62)/2015, 5 sierpnia–1 września 2015 www.nowakonfederacja.pl

Pekin w swojej

geopolitycznej układance

traktuje warszawę jako

lidera regionu europy

Środkowo-wschodniej i –

jak na razie – faworyzuje nas



pienie do AIIB; zdumienie budzi fakt, że
ukazało się ono 31 marca, a więc właśnie
w dniu, w którym Polska taki wniosek
złożyła. Ten brak jednoznacznego stano-
wiska jest tym dziwniejszy, że niemal
wszystkie kraje Zachodniej Europy zgłosiły
swój akces do Banku, a w dodatku –
przez Polskę przebiega część istniejącej
oraz projektowanej trasy Szlaku. 

Wątpliwości się nasiliły, kiedy 29
czerwca w Pekinie na spotkaniu z udziałem
57 państw, które zgłosiły wniosek, Polska
wraz z sześcioma innymi uczestnikami
odmówiła podpisania statutu AIIB. Wed-
ług informacji naszej ambasady zbyt krótki
czas pomiędzy zakończeniem negocjacji
w sprawie funkcjonowania banku (w koń-
cu maja) a podpisaniem statutu unie-
możliwił dokonanie analizy dokumentów
przez ministerialnych analityków i praw-
ników. Ministerstwo Finansów sugero-
wało, że decyzja zostanie podjęta w ciągu

jednego lub dwóch miesięcy. W czerwcu
szef MSZ, minister Schetyna, a wkrótce
po nim minister finansów Szczurek, od-
wiedzili Pekin, ale sprawa nie została sfi-
nalizowana, mimo że obaj ministrowie
bardzo pozytywnie wyrażali się o przy-
stąpieniu Polski do AIIB. 

Udział w tym przedsięwzięciu to dla
nas, z punktu widzenia Chin, wyróżnienie.
Pekin w swojej geopolitycznej układance
traktuje Warszawę jako lidera regionu
Europy Środkowo-Wschodniej i – jak na
razie – faworyzuje nas. Przystąpienie Pol-
ski do AIIB o wiele szerzej otworzyłoby
rynki azjatyckie dla naszych firm, a także
w znacznie większym stopniu przyciąg-
nęłoby azjatyckie inwestycje. Nie byłoby
też zbytnio kosztowne. Polska objęłaby
niecały 1 proc. udziałów i miałaby podobny
procent głosów. W wartościach nominal-
nych to 831,8 mln USD, ale do bieżącej
zapłaty byłoby tylko 166 mln USD, jako
koszt kapitału początkowego, reszta na-
tomiast byłaby płacona na żądanie. Nie
ma żadnych ekonomicznych przesłanek,
by Polska nie przystąpiła do tego projektu,
do którego przyłącza się ogromna więk-
szość liczących się państw. Skoro są wa-
hania, to należy domniemywać, że wynikają
one raczej z uwarunkowań politycznych. 

Cztery hipotezy 

Hipoteza pierwsza. Sprzeczne decyzje są
wynikiem rozgrywki wewnątrz rządzącej
elity. Zwolennikami gospodarczej współ-
pracy z Chinami i akcesu Polski do AIIB
są m.in. minister Schetyna i ekspremier
Pawlak. Nie wiemy, kto personalnie był
przeciwny złożeniu podpisu – mogą to
być na przykład osoby, które rywalizują
z wymienionymi wyżej politykami. Tej
hipotezy nie można wykluczyć, ale jest
ona raczej mało prawdopodobna. 
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Hipoteza druga to makiaweliczny po-
mysł odroczenia działań w tej sprawie do
wyborów parlamentarnych i pozostawienia
ich nowemu rządowi, utworzonemu przez
opozycję. Polska ma do końca roku czas
na decyzję – jeśli nowy rząd jej nie po-
dejmie, będzie można go obwiniać o to,
że zmarnował wielką szansę dla kraju. 

Hipoteza trzecia. Do naszego udziału
w AIIB nieprzychylnie odniosły się Nie-
mcy. Uważają oni Europę Środkową za
swoją wyłączną domenę i bardzo źle znoszą
pojawienie się tutaj Chińczyków, w do-
datku promujących Polskę jako lidera re-
gionu. 

Hipoteza czwarta. Chińską inicjatywę
najgorzej przyjęli Amerykanie, którzy ofi-
cjalnie uznali założenie AIIB za niepo-
trzebne i politycznie szkodliwe. Dla USA
Szlak i AIIB to ciężki cios. Po pierwsze,
lojalność ich najwierniejszych sojuszników
posypała się jak zamek z piasku. Po drugie,
realizując coraz więcej dostaw lądem,
Chińczycy stopniowo będą uwalniali się
od syndromu blokady cieśniny Malakka.

Po trzecie i najważniejsze, żeby sfinanso-
wać ten gigantyczny plan i jednocześnie
zmniejszyć uzależnienie od USA, Chiny
będą pozbywały się amerykańskich obli-
gacji, których wartość szacuje się na 600
mld USD. Dla Waszyngtonu będzie to
bardzo trudne. 

Nie ulega wątpliwości, że zarówno
Niemcy, jak i USA wywierają na Polskę
naciski, starając się, by nie przyłączyła
się do chińskiej inicjatywy – mimo iż
same należą do największych handlowych
partnerów Państwa Środka To jest naj-
prawdopodobniej główny powód niepo-
dpisania przez polskie władze statutu
AIIB. 

Udział w chińskim projekcie to szansa
dla naszych firm i gospodarki. Niewyko-
rzystanie tej sposobności w sytuacji, kiedy
akces do AIIB zgłosili tacy sojusznicy
USA jak Wielka Brytania, Izrael, Republika
Korei i Australia, będzie świadczyło o tym,
że Polska została zepchnięta do pozycji
neokolonialnej już nie tylko na polu gos-
podarczym – ale i politycznym.
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„NK” w potrzebie!

„Nowa Konfederacja” znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, w związku
z utratą kilku Darczyńców. W czerwcu stałe przychody miesięcznika wyniosły
6 957 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:
Dziewięćdziesięciu Dziewięciu Anonimowych Stałych Darczyńców, Andrzej
Dobrowolski, Paweł Gałus, Bartłomiej Kachniarz, Piotr Kubiak, Sławomir Lisiecki,
Michał Macierzyński, Jerzy Martini, „mieszkaniec Bytomia”, Marek Nowakowski,
Krzysztof Poradzisz, Szymon Ruman

Pozostali Darczyńcy:
Stu Pięćdziesięciu Trzech Anonimowych Darczyńców, Jacek Bartosiak, Piotr
 Remiszewski, Piotr Woźny.
(Lista Darczyńców jest uaktualniana na początku każdego miesiąca)

Redakcja:
Michał Kuź, Bartłomiej Radziejewski (redaktor naczelny), Aleksandra Rybińska,
Stefan Sękowski, Piotr Trudnowski, Anna Kiljan (sekretarz)

Stali współpracownicy:
Jacek Bartosiak, Michał Beim, Krzysztof Bosak, Tomasz Grzegorz Grosse,
Maciej Gurtowski, Bartłomiej Kachniarz, Krzysztof Koehler, Andrzej Maśnica,
Rafał Matyja, Anna Mieszczanek, Barbara Molska, Agnieszka Nogal, Tomasz
Pichór, Adam Radzimski, Krzysztof Rak, Stefan Sękowski, Zbigniew Stawrowski,
Tomasz Szatkowski, Stanisław Tyszka, Krzysztof Wołodźko, Piotr Woyke

Grafika (okładki): Kinga Promińska

Korekta i redakcja stylistyczna: Hermina Haintze

Skład: Rafał Siwik

Wydawca: Fundacja Nowa Rzeczpospolita

Kontakt: redakcja@nowakonfederacja.pl

Adres (wyłącznie do korespondencji):
Fundacja Nowa Rzeczpospolita
Al. Solidarności 115, lok. 2, 00-140 Warszawa
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