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Żyjemy w czasach przełomowych, w któ-
rych przebiegunowanie w polityce glo-
balnej zbiega się z głębokimi zmianami
w polityce polskiej. Dotychczasowa for-
muła demokracji liberalnej uwiera coraz
bardziej nie tylko peryferie, ale i kurczącą
się klasę średnią w centrum. Suma drob-
nych i dużych decyzji politycznych, na-
pędzanych przez nowe osie konfliktów
klasowych i międzynarodowych, składa
się coraz wyraźniej na nowy, światowy
ład. Coraz przejrzyściej widać też, że albo
będzie to ład mniej liberalny (a przynaj-
mniej mniej neoliberalny), albo mniej
demokratyczny.  

Co z tą demokracją?

O przełomowej książce Joshuy Kurlan-
tzicka „Democracy in Retreat” („Demo-
kracja w odwrocie”) pisaliśmy już na ła-
mach „Nowej Konfederacji”. Podejmowany
w niej temat antynomii globalizmu i de-
mokratyzacji, analizowany na przykładzie
krajów dalekowschodnich, wydawał się
wówczas jednak nieco odległy. Dziś zaś

stał się bardzo bliski. Procesy analogiczne
do tych opisywanych przez Kurlantzicka
dotyczą bowiem coraz mocniej Polski.
Pojawia się u nas konflikt klasowy, w któ-
rym obie strony są święcie przekonane,
że bronią demokracji. Co więcej, wiele
wskazuje na to, że demokracja oraz pra-
worządność faktycznie mogą być zagro-
żone. Tyle że to niebezpieczeństwo przy-
chodzi z trochę innej strony i ma odmienne
źródła, niż chciałyby KOD czy opozycja.
Rozwiązania z kolei mogą być nieco różne
od tych, jakich oczekiwałby obecny rząd. 

Kurlantzick bardzo przytomnie
w swojej książce zauważa, że powstałe po
1989 roku demokracje okazały się być
targane większymi wewnętrznymi kon-
fliktami niż demokracje ery powojennej.
Najgorzej przy tym wypadły późne próby
demokratyzacji w latach dwutysięcznych,
po upadku reżimów w Afryce Północnej
i na Bliskim Wschodzie. Dlaczego tak się
stało? Amerykański badacz wymienia
kilka przyczyn, główną zdaje się jednak
być to, że zwycięski Zachód narzuca dziś
już na wstępie wielu nowym demokracjom

Michał Kuź
Redaktor „Nowej Konfederacji”, 
ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego,
doktor nauk politycznych

Bunt klasy średniej jest jeszcze bardziej niebezpieczny dla demokracji niż
populizm. Otwiera bowiem drogę do sytuacji, w której lepiej zarabiająca
część społeczeństwa poprze nawet skrajny zamordyzm, w zamian za spo-
kój, stabilność i zagwarantowanie swojego stanu posiadania
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ciasny gorset „ładu waszyngtońskiego”.
Bez bawienia się w regionalne specyfiki
i eksperymenty, ma w nich dojść do na-
tychmiastowej prywatyzacji, deregulacji
na szczeblu państwowym, otwarcia się
na zewnętrzny kapitał, rezygnacji z ochro-
ny pracy i wyrzeczenia się solidarności
socjalnej. Bez takich działań kraje te nie
mogą liczyć na przychylność i pomoc za-
chodnich potęg, Międzynarodowego Fun-
duszu Walutowego oraz Banku Świato-
wego, które w warunkach transformacji
są niestety konieczne. 

Terapia szokowa w Polsce i Rosji jest
tu tylko przykładem jednym z wielu. Kur-
lantzick podobne, choć mniej drastyczne
procesy obserwuje również w krajach po-
łudniowoamerykańskich i azjatyckich, jak
Tajlandia, Filipiny, Bangladesz, Honduras,
Sri Lanka czy Indonezja. Jego zdaniem
we wszystkich tych krajach, nawet jeśli
demokracja w końcu powstała, to na nader
chwiejnych fundamentach, które mogą
być w każdej chwili podmyte.

Dla porównania, demokracje powo-
jenne, którym pozwolono na eksperymenty

gospodarcze, zdają się dziś być bardziej
okrzepłe. Zresztą uważny czytelnik „Nowej
Konfederacji” z łatwością zauważy, że
szukając przepisów dla Polski, próbującej
dogonić kraje najbardziej rozwinięte, częs-
to sięgaliśmy właśnie po przykłady z po-
wojennego okresu demokratyzacji. Wra-
caliśmy więc do epoki, gdy Waszyngton
pozwalał krajom na więcej swobody, po-
mny tego, że wciąż ma potężnego konku-
renta. Pisaliśmy zatem o modelach gos-
podarczych, w których państwo odgrywało
jednak pewną rolę, choć nie taką, jak
w realnym socjalizmie. Interesowało nas
zwłaszcza azjatyckie „państwo rozwojowe”,
powstałe np. w Japonii, oraz niemiecki
ordoliberalizm. 

Jednak niemal zawsze, gdy przecho-
dziliśmy od zagadnień teoretycznych do
pytań o praktykę, jak bumerang powracały
dwa argumenty. Po pierwsze, mamy za
słabe państwo. Po drugie, trudno jest je
skokowo wzmacniać, ponieważ pole dzia-
łania ogranicza nam prawo unijne oraz
podpisane przez Polskę umowy między-
narodowe. Oto właśnie ów ciasny gorset,
który każdy ambitniejszy plan rozwojowy
zamyka na etapie projektu. Niewykluczone
zresztą, że tak właśnie będzie z głośnym
obecnie planem Morawieckiego. 

Bunt sytych

Jak przebiega typowy proces ucieczki od
demokracji w nowym, pozimnowojennym
wydaniu? Na początku transformacja
wbrew oczekiwaniom nie przynosi trwa-
łego dobrobytu, a przede wszystkim nie
daje poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji.
W efekcie tego, w pewnym momencie do
władzy, na drodze demokratycznych wy-
borów, dochodzą tak zwani „populiści”,
którzy zabierają się do „wyrównywania”
szans. Te działania często jednak naruszają
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istniejący ład konstytucyjny. Burzy się
więc przeciwko nim też to, co Kurlantzick
nazywa „miejską klasą średnią” oraz część
stojących na straży ładu waszyngtońskiego
regulatorów, takich jak MFW, Bank Świa-
towy, agencje ratingowe, a w końcu sam
Waszyngton. Brzmi znajomo?

Kurlantzick pisze wręcz, że to, co na-
zywa „buntem klasy średniej”, jest jeszcze
bardziej niebezpieczne dla demokracji
niż sam populizm. Proces ten otwiera bo-
wiem drogę do sytuacji, w której lepiej
zarabiająca część społeczeństwa poprze
nawet skrajny zamordyzm, w zamian za
spokój, stabilność i zagwarantowanie swo-
jego stanu posiadania. Populiści ze swej
strony mogą zaś ulec pokusie, by na de-
monstracje odpowiedzieć siłą, co tylko
nakręci spiralę represji i przemocy. Można
to zaobserwować również w Polsce. Oczy-
wiście słabnącemu KOD-owi i jego poli-
tycznym sojusznikom daleko do tajlan-
dzkich „żółtych koszul”, które były wielkim
ruchem miejskiej klasy średniej i monar-
chistów, organizowały spektakularne de-
monstracje, a ostatecznie w 2006 roku
poparły przejęcie władzy przez wojsko.
Podobnie Jarosławowi Kaczyńskiemu
 daleko do ekstrawagancji i brutalności
Thaksina Shinawatry, populistycznego
premiera Tajlandii w latach 2001–2006. 

Oś konfliktu w Polsce jest jednak za-
sadniczo podobna. Obie strony wierzą,
że bronią demokracji. Dla jednych wro-
gowie to mieszkańcy metropolii, którzy
jako jedyni skorzystali na transformacji.
W przeprowadzonym w czerwcu badaniu
CBOS-u zwolennicy obecnej władzy twier-
dzili, że „w końcu ktoś coś robi dla nor-
malnych ludzi; PO to była partia dla bo-
gaczy, a PiS jest dla zwykłych ludzi, dla
wszystkich”. Wśród respondentów poja-
wiły się też takie wypowiedzi, jak: „wpro-
wadzają porządek w kraju; jestem prze-

ciwny nadużyciom, warcholstwu i liczę
na rozliczenie elit popełniających prze-
stępstwa ukazane między innymi przez
aferę podsłuchową; władza stara się zerwać
z dawnym układem”.

Dla drugich wrogiem jest tłuszcza,
która wyciąga rękę po ich ciężko zarobione
pieniądze, zamiast sama pracować na po-
prawę swego losu. Przeciwnicy PiS-u
twierdzą na przykład (w tym samym ba-
daniu CBOS-u), że rząd „działa przede
wszystkim na rzecz swojej partii, a nie na
rzecz państwa; oni są jedną wielką kliką,
patrzą do swojej kabzy”. Zdaniem zwo-
lenników KOD-u obecna ekipa chce „rzą-
dzić dożywotnio; to, co robią nasze władze,
to jest bolszewizm i zamordyzm; to jest
władza dyktatorska”.

Warto przy tym pamiętać, że KOD
to ugrupowanie dość słabe, ma jednak
wystarczające struktury i możliwości mo-
bilizacyjne. W sprzyjających okoliczno-
ściach jest w stanie znowu wyprowadzić
na ulice największych miast pokaźną liczbę
osób, w czerwcu popierało go bowiem
40 proc. ankietowanych. To o 6 proc.
mniej niż w styczniu, ale wciąż niemało.
Niepokojąca jest też postawa opozycji to-
talnej, prezentowana przez PO i Nowo-
czesną oraz komentatorów związanych
ze środowiskiem „Gazety Wyborczej”, ta-
kich jak choćby znany ze swojej niechęci
do młodych matek, które obecny rząd
„kupił za 500 złotych”, prof. Zbigniew
Mikołejko. Innym przykładem jest prof.
Joanna  Tokarska-Bakir, która w wywiadzie
dla „Gazety Wyborczej” uparcie udowad-
niała dziennikarce, że porównanie Jaro-
sława Kaczyńskiego do Hitlera jest za-
sadne, a określenie „faszyzm” to przecież
nie „obelga”. Niestety, przy takiej retory-
ce – „dyktatura”, „faszyzm”, „Hitler” –
w pewnym momencie dochodzimy do
ściany, a pytanie, czy przy tak poważnych
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oskarżeniach opozycja chce rozwiązania
siłowego, jak w Tajlandii, staje się nagle
uzasadnione. 

Na razie jednak, nie umiejąc się
 porozumieć z gorzej sytuowaną częścią
społeczeństwa, opozycja obiera kolejną,
wątpliwą strategię polityczną: porozu-
mienie z zagranicznymi elitami, by w ten
sposób coś nowej władzy narzucić. W przy-
padku sporu o Trybunał Konstytucyjny
w KOD-zie i PO pojawiła się tyleż nie-
mądra, co właściwie nieskrywana radość
z działań Komisji Weneckiej i wypowiedzi
Baracka Obamy. 

Nie ma przy tym większego znaczenia
to, że Zachód wobec kraju peryferyjnego,
jakim jest Polska, stosuje inne standardy
niż wobec krajów Starej Unii.

Klasa pseudośrednia

Analogia jest więc nader widoczna. Pytanie
tylko, czy sprzeciwiający się populistom
element wielkomiejski to faktycznie, jak
to ujmuje Kurlantzick, zbuntowana „klasa
średnia”? Moim zdaniem w tym miejscu
właśnie Kurtlantzick się myli. Bezkrytycznie
przyjmuje bowiem opartą jedynie na kry-
terium dochodowym definicję tej klasy.

Tymczasem to, z czym mamy do czy-
nienia w wielu młodych demokracjach,
to raczej zmutowana klasa pseudośrednia.
Są to, w największym skrócie, zamiesz-
kujący duże ośrodki ludzie, w których po-
lityczna i komercyjna agitacja rozbudziła
aspiracje typowe dla starej zachodniej
burżuazji, ale którym system gospodarczy
nie dał realnych narzędzi do realizacji
tych dążeń. Ich frustracja zaś została skie-
rowana przeciwko obywatelom własnego
kraju – tym, którzy chcą im rzekomo wy-
rwać posiadaną namiastkę dobrobytu
i stabilności.

To stąd bez mała wulgarne uwagi,
które słyszy się dziś w mediach społecz-
nościowych od naszych zapracowanych
„burżujów”, pod adresem odbiorców 500+.

Frapują też w tym kontekście refleksje
„gwiazdeczek” pokroju Agaty Młynarskiej,
narzekającej na to, że nad Bałtykiem
ciągle natyka się na wczasujących „Kiep-
skich”. Pojawiają się też wreszcie z pozoru
poważne artykuły, w rzekomo poważnej
prasie, których autorzy całkiem na serio
ubolewają nad tym, że matki wolą się
zająć trojgiem swoich dzieci, niż za 1500
złotych miesięcznie zbierać truskawki albo
smażyć frytki. Skąd ta klasowa pogarda
i nienawiść? Cóż, warto przytoczyć myśl
francuskiego socjologa Pierre’a Bourdieu,
który twierdził, że klasa średnia (zwłaszcza
niższa klasa średnia) jest najbardziej nie-
pewna swojego statusu, stąd jej obsesyjna
dystynkcja wobec dołów. Dziś ta grupa,
a zwłaszcza jej młodsi przedstawiciele,
coraz płynniej przechodzi zaś w tzw. pre-
kariat, a więc grupę z definicji zagrożoną
deklasacją, w związku z tym coraz bardziej
nienawistną. 

Należy jednak pamiętać, że klasa
pseudośrednia to nie tylko młodzi preka-
riusze na „śmieciówkach”. Są to również
ludzie zatrudnieni na stałe, ale słabo za-
rabiający, pozbawieni własnego kapitału.
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Owszem, ze wspomnianego badania
CBOS-u jasno wynika, że zwolennicy
KOD-u lepiej zarabiają, są lepiej wykształ-
ceni i najczęściej mieszkają w dużych
miastach. To wszystko jednak nie czyni
z nich jeszcze modelowej klasy średniej.
Klasa średnia w rozumieniu Adama Smit-
ha to bowiem ci, którzy nie czerpią zysków
ani z samego kapitału lub majątków ziem-
skich, ani z samej pracy. To raczej ci,
którzy posiadają średniej wielkości ma-
jątek, ponad potrzeby bieżącej konsumpcji,
a dokładając swoją pracę oraz wysiłek in-
telektualny potrafią ten wolny kapitał
stopniowo pomnażać. Ilu takich ludzi jest
tak naprawdę w Polsce?

W 2014 roku 4/5 Polaków zarabiało
mniej niż 3549 złotych miesięcznie.
26 proc. Polaków między 26 a 35 rokiem
życia nie poradziłoby sobie bez pomocy
rodziców. Ponad połowa (20 mln) nie
miała na koncie odłożonej ani złotówki,
a w tej sytuacji nie tylko zakup nierucho-
mości, ale już nawet zepsuta lodówka to
powód do zaciągnięcia kredytu. Jak za-
skakująco przytomnie zauważa „Newswe-
ek”: „na jednego Polaka przypada średnio
6,2 tys. euro oszczędności. Przeciętny
Niemiec odkłada dla porównania 44 tys.
euro, Francuz i Brytyjczyk po 60 tys.,
a Hiszpan 24 tys. Nawet mieszkańcy ob-
jętej kryzysem Grecji mają dwa razy więcej
oszczędności niż Polak”. Dodać przy tym
należy jeszcze tylko to, że ponad połowa
z tych statystycznych oszczędności należy
do 10 proc. oszczędzających. „Klasa śred-
nia? Gdzie?!” – chciałoby się zawołać.

Zastanawiające jest przy tym też to,
że partie rzekomo reprezentujące klasę
średnią, jak choćby Nowoczesna, dalej
idą w zaparte i bronią neoliberalizmu jak
niepodległości. Na nic argumenty, że z pu-
łapki średniego dochodu (niemożności
doszlusowania do krajów wysokorozwi-

niętych) w XX wieku wychodziły tylko te
kraje, które eksperymentowały ze współ-
pracą pomiędzy państwem a sektorem
prywatnym, zamiast kierować się wyłącz-
nie balcerowiczowską doktryną. KOD-owcy
potrafią jedynie wygwizdywać Zielonych,
którzy na ich wiecach mówią o solidarności
społecznej. Zamiast solidarności klasę
pseudośrednią pobudza bowiem instynkt
plemienny. Jej poczucie niepewności
zwiększa przy tym to, że jej przedstawiciele
zależą w nieproporcjonalnie większym
stopniu niż ich zachodnie pierwowzory
od kapitału zagranicznego. Kapitał ten
bowiem, jak wiadomo, w razie poważ-
niejszych zawirowań ekonomicznych i po-
litycznych oraz prób podniesienia podat-
ków, będzie kraj opuszczał.

To pokazuje, że w Polsce klasa średnia
jest mitem. Choć w swoim własnym inte-
resie elity dość cynicznie wmawiają sporej
części społeczeństwa w ów mit wiarę. 

Leming: twój brat

Perspektywy uzdrowienia sytuacji spo-
łecznej w młodych demokracjach nie wy-
dają się optymistyczne. Podstawą ze strony
rządów antyestablishmentowych musi
być jednak (zdaniem Kurlantzicka) zna-
lezienie partnerów w przedstawicielach
klasy pseudośredniej. Nawet populistyczny
rząd powinien bowiem zrozumieć, że choć
bez sfrustrowanych mieszczuchów można
wygrywać wybory, to ich skrajne nieza-
dowolenie może rządzenie bardzo utrud-
niać, zwłaszcza jeśli ich przedstawiciele
sprzymierzą się z broniącymi waszyng-
tońskiego status quo graczami zewnętrz-
nymi. Należy więc raczej klasę pseudo-
średnią uspokajać, unikać ostrej retoryki,
iść na kompromisy. Trzeba też pamiętać,
że grupa ta jako gwaranta swoich swobód
i zachowania stanu posiadania postrzega,
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poniekąd słusznie, istniejący ład sądo-
wo-prawny. Wszelkie zmiany dotyczące
instytucji sądowniczych będą więc nie-
kończącym się zarzewiem konfliktów. 

Samo opowiadanie o „zespole kolesi”
jest w tym kontekście kontrproduktywne
i tylko zaostrza spór. Po pierwsze więc,
takich sporów nie należy przeciągać w nie-
skończoność. Po drugie, klasę pseudo-
średnią trzeba przekonać, że i ona sko-
rzysta na bardziej solidarnym społeczeń-
stwie, a globalne i lokalne oligarchie zwy-
czajnie ją zwodzą. Taka retoryka może
się oczywiście wydawać próżnym trudem,
ale próby siłowego rozwiązywania po-
dobnych napięć społecznych kończą się
zwykle źle, zarówno dla kraju, jak i dla
rządzących. Ci przywódcy, którzy zupełnie
odrzucają perspektywę kompromisu, koń-
czą zwykle tak, jak obalony przez wojsko
Shinawatry. Co więcej, nawet stłumiony
pucz, czego przykładem jest Turcja, raczej
nie wzmacnia państwa, przynajmniej nie
w krótkiej perspektywie. Po puczu nastę-
pują bowiem represje, kierujące kraj
w stronę już faktycznie twardego autory-
taryzmu. Z niestabilnego państwa szybko

ucieka też kapitał, pogarsza się jego sy-
tuacja gospodarcza, a globalni regulatorzy
mają w końcu mocny pretekst, by uderzyć
w lokalny rząd. Dlatego politycy, którzy
często są dziś nie do końca trafnie nazy-
wani populistami (sam preferuję nazwę
„lokaliści”), muszą na pewnym etapie uło-
żyć się z grupami miejskimi – pseudo-
średnimi. Starsi beneficjenci systemu
będą oczywiście przy takich próbach nie-
przejednani. Na szczęście dla lokalistów,
jeśli umiejętnie będą zabiegać o przyparty
do muru przez kryzys młody elektorat,
mają pewne szanse na zwycięstwo i sta-
bilność.

Przenosząc to na grunt polski – nie
wystarczy tylko dawać świadczenia wie-
lodzietnym rodzinom z prowincji, a więc
naturalnym wyborcom PiS-u. Nie wolno
też zapominać o małych przedsiębiorcach,
o pozbawionych parasola „śmieciówko-
wiczach” i uginających się pod ciężarem
nieuczciwych kredytów dłużnikach. Do
tego jak najbardziej uzasadnione są też
wysiłki zmierzające do budowy nowej,
stabilniejszej grupy średniej. Stworzenie
klasy ludzi, którzy zależą raczej od rodzi-
mego kapitału oraz cenią sobie opiekę
państwa, a przez to silniej utożsamiają
swój interes z interesem krajowym. To
jednak nie koniec. Kurlantzick ma też
serię rad dla krajów wysokorozwiniętych
oraz międzynarodowych organizacji. Są
one też zupełnie różne od tych, które dziś
daje im główny piewca oświeconego, glo-
balistycznego absolutyzmu – Fareed Za-
karia. Kurlantzick zaleca mianowicie, by
młodym demokracjom pozwolić na eks-
perymenty gospodarcze, byle na własną
odpowiedzialność i własny rachunek. By
na ich scenie politycznej nie dotować i nie
wspierać retorycznie tylko jednej opcji,
wychodząc z założenia, że nie da się współ-
pracować z tymi okropnymi nacjonalis-
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Jeśli stare liberalne

demokracje będą udawać,

że wszystko jest w porządku

i z agresją odnosić się do

słabszych partnerów, którzy

próbują tylko poluzować

globalistyczny kaftan

bezpieczeństwa, to dziś

uzyskają tylko chaos



tami, komunistami, populistami, faszys-
tami (niepotrzebne skreślić). By unikać
w miarę możliwości pouczania, dopóki
nie ma faktycznych wiarygodnych infor-
macji o jakiś dramatycznych, krwawych
wydarzeniach. By wreszcie nie skupiać
się na samych formalnych procedurach,
a raczej zachęcać wszystkie strony sporu
do dialogu. 

Przede wszystkim analityk zaleca zaś
zachodnim demokracjom, by zachowały
minimum pokory i dostrzegały niedo-
ciągnięcia i kryzysy własnych systemów.

A przecież to je właśnie dotyka kryzys
fundamentalny. Klasa średnia, która
w wielu młodych demokracjach właściwie
się nie rozwinęła, na Zachodzie kurczy
się w zastraszającym tempie i przy okazji
coraz częściej głosuje na antysystemow-
ców: Donalda Trumpa, Borisa Johnsona,
Front Narodowy i Alternatywę dla Nie-
miec. Ład waszyngtoński widać przejadł
się wszystkim, a desperackie próby jego
utrzymania mogą się łatwo skończyć naj-
większą globalną destabilizacją od czasu
drugiej wojny światowej.
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Czy w Polsce mamy podzielone, nie-
egalitarne społeczeństwo? Gdzie prze-
biegają podziały?

Michał Łuczewski: Każde społeczeństwo
jest podzielone. Zawsze są biedni i bogaci,
rządzący i rządzeni, patroni i klienci.
W Polsce jednak te naturalne podziały są
dodatkowo wzmacniane kulturowo. W kra-
ju takim jak nasz, w którym kultura od-
grywa tak dużą rolę, podziały społeczne
są przez to odczuwane jako tym bardziej
bolesne. Z jednej strony mają naturę eko-
nomiczną i polityczną, z czym można się
pogodzić, ale z drugiej stają się także mo-
ralne i symboliczne, co budzi gniew. Słabi
i biedni są w konsekwencji stygmatyzo-
wani – jako chamscy, roszczeniowi i nie-
udaczni. Ludzie, którym po 1989 roku
nie udało się odnaleźć w nowym systemie,
nie dość, że żyją w gorszych warunkach
bytowych, to jeszcze są stygmatyzowani

jako ci, którzy nie nauczyli się angielskiego
i nie przekwalifikowali się. Co więcej, wy-
daje się, że elity polskiej transformacji
oparły swoją władzę na systematycznym
wykluczaniu „chamskich” i „roszczenio-
wych” mas, a jednocześnie na legitymi-
zowaniu nierówności społecznych. Jak
wykazał Michael Kennedy, elity w post-
komunistycznej Europie reprezentują spe-
cyficzną „kulturę transformacji”, która
polega na przedstawianiu historii i spo-
łeczeństwa przy pomocy kategorii binar-
nych: przeszłość jest zła, a przyszłość jest
dobra. Ponieważ postkomunistyczne elity
odcinają się od złej przeszłości (systemu
autorytarnego, dominacji państwa, men-
talności sowieckiej, centralnie sterowanego
rynku) i wybierają dobrą przyszłość (de-
mokrację, przedsiębiorczość, społeczeń-
stwo obywatelskie, rynek), mogą sobie
rościć prawo do „rządu dusz” i reprezen-
towania „milionów”.

Michał łucZeWSKi
Doktor socjologii, 
dyrektor programowy Centrum Myśli Jana Pawła II 

Elity III RP powinny zrozumieć, że ich działania generowały gniew, który
narastał przez ostatnie lata. Przypominały nietzscheańskich nadludzi, któ-
rzy dokonali przewartościowania wszystkich wartości

Skończmy z kulturą transformacji

Z dr. Michałem łuczewskim 
rozmawia anna Kiljan



Jaka jest nasza klasa średnia i wyższa,
a jaka jest ta niższa? Mówi się, że ta
wyższa to oderwani od prawdziwej
Polski egoiści. Ta niższa taka nie jest?

Egoizm jest zjawiskiem uniwersalnym.
Nie idealizowałbym klas niższych, choć
prawdą jest, że ofiary – w tym ofiary
transformacji – mogą niekiedy poprzez
cierpienia, jakich doznały, widzieć więcej
i wykazywać się bardziej ludzkimi odru-
chami. To dlatego Jacek Kaczmarski mógł
śpiewać: „Tylko ofiary się nie mylą”.
Należy też pamiętać, że klasy społeczne
są tworami bardzo dynamicznymi. Za ko-
muny można było być biednym (wyklu-
czenie ekonomiczne) albo siedzieć w wię-
zieniu (wykluczenie polityczne), a jedno-
cześnie mieć bardzo wysoki status spo-
łeczny. Kardynał Wyszyński i Adam Mich-
nik skorzystali z tego mechanizmu, który
dekomponował czynniki statusu. Z kolei
bogaci – i przetrwało to do pierwszych
lat transformacji – byli traktowani z po-
dejrzliwością. Andrzej Piotrowski, który
analizował biografie pierwszego pokolenia
polskich kapitalistów, podkreślał, że w po-
czątkowym okresie nie chcieli afiszować
się swoim bogactwem i po prostu je ukry-
wali. Z czasem jednak nastąpiła rekom-
pozycja czynników statusu. Teraz bogaci
mają wysoki status, a biedni są pozbawiani
godności.

To źle, że teraz zamożni mają wyższy
status? Przecież to, że ktoś dobrze
zarabia nie musi wcale i nie powinno
źle o nim świadczyć.

To przekleństwo nowoczesności, że liczą
się tylko pieniądze. Status ekonomiczny
staje się głównym źródłem statusu,
a w konsekwencji – godności i człowie-
czeństwa. Przed rokiem 1989 kultura

i symbole stanowiły źródło oporu przeciw
władzy, były siłą bezsilnych. Działała for-
muła Jana Kubika: „power of symbols
against symbols of power”. Teraz słabym –
tym, którzy nie mają nic – odebrano
nawet to, co mają i formuła Kubika została
odwrócona: „power of symbols for sym-
bols of power”. 

W Polsce na początku transformacji
dużo mówiło się o miłosierdziu, a mało
o sprawiedliwości. Tu należy się doszu-
kiwać genezy problemu. Każde społeczeń-
stwo powinno być oparte na sprawiedli-
wości, czyli równości wobec prawa i od-
powiedzialności za słabszych, miłosierdziu
i człowieczeństwie, rozumianym jako pra-
wo do godności. Bezwarunkowe miłosier-
dzie w Polsce było nadużywane. Nie uka-
rano winnych, a to znaczy także, że nie
dano im szansy na odkupienie. 

Czyli składniki statusu się zmieniły,
ale po drodze zapomniano o spra-
wiedliwości? Czy dało się temu zapo-
biec na etapie transformacji? 

Miłosierdzie powinno być powiązane ze
sprawiedliwością. Transformacja oparta
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na samej sprawiedliwości byłaby zemstą,
ale oparta na miłosierdziu – nie mogła
się stać niczym innym jak transformacją
właśnie, tzn. prostą zmianą, przejściem
z jednego punktu do drugiego. W ten
sposób została zaprzepaszczona szansa
na to, by transformacja stała się jedno-
cześnie tym, czym była wcześniej „Soli-
darność”: nawróceniem, zamianą serc ka-
miennych na serca ludzkie, zbudowaniem
serc nowych i nowego ducha. Jednak
 zamiast zbudować nową „Solidarność”,
zamiast kolejnej rewolucji ducha, znisz-
czyliśmy „Solidarność” starą. Dziś nawet
taki wzniosły język, który był naturalnym
językiem lat 80., razi i staje się coraz
mniej zrozumiały.

A które z tych błędów da się naprawić?
Może jest jakiś sposób, żeby Polaków
na nowo zjednoczyć. Mówię na nowo,
bo chyba np. w XIX w. byliśmy jako
naród bardziej zjednoczeni? Jakaś siła
wtedy zrobiła z nas jedno ciało. Istnieje
teraz taka siła?

Nigdy nie wiadomo, co stanie się taką
siłą. I na tym polega piękno społeczeństwa,
zawsze zaskakującego tych, którzy myślą,
że je zrozumieli. W XX wieku nie przewi-
dzieliśmy „Solidarności”, a w XIX – nie-
podległości. Tzn. można było spodziewać
się, że Polska odzyska podmiotowość, ale
nikt nie domyśliłby się, że Polskę Ludową
obali robotniczy lud, a o wolność naszą
zacznie walczyć reakcyjny kler. Kościół
katolicki był przecież kościołem powszech-
nym, a nie narodowym. Papieże XIX wie-
ku, na czele z Grzegorzem XVI, bardzo
nieufnie podchodzili do haseł suweren-
ności narodowej. Księża parafialni i ple-
bani szli zaś na daleko idące kompromisy
z zaborcami. To niższe warstwy księżow-
skie w XIX w. były siłą spajającą naród.

Czyli agent zmiany musi być wystar-
czająco nisko, żeby nie musieć iść na
kompromisy?

Albo tak wysoko, żeby nie musieć ich za-
wierać. Choć nie wiemy, kto znowu sklei
Polskę, to na pewno wiemy, że nie sklei
nas ekonomia, która napędza tylko nasz
przyrodzony egoizm i instytucjonalizuje
wojnę wszystkich przeciw wszystkim. Nie
wystarczy też sama redystrybucja majątku,
bo zmieniamy jedynie sposób działania
fundamentalnej zasady nowoczesności,
ale samą zasadę pozostawiamy nienaru-
szoną: „Kasa, misiu, kasa”. 

Myślę, że najważniejszym wyzwaniem
jest poszukiwanie nowych zasad ładu spo-
łecznego, a to znaczy – nowych zasad na-
szego człowieczeństwa, nowych źródeł
naszej godności. Dla mnie przykładem
takiego poszukiwania, który powinniśmy
jeszcze raz odkryć pod powłoką płytkich
zachwytów i równie płytkich krytyk, był
Karol Wojtyła. W czasach swojej młodości
był ubogi, ale potrafił zbudować swoją
godność na poezji, miłości do Ojczyzny,
do gór i wreszcie do Boga. Odkrywał
trwałe źródła godności. Pracę możemy
mieć albo możemy ją stracić, możemy
mieć oszczędności, albo i nie. W kapita-
listycznym świecie źródła naszej godności
stają się przez to bardzo kruche. 

To może w takim razie jest jakaś
gotowa recepta na sklejenie Polski?

Takie samo pytanie zadawał Wyspiański
w „Wyzwoleniu”. Rysował on w nim trzy
podstawowe podziały, które przetrwały
do dzisiaj: podziały polityczne (demokraci,
konserwatyści), ekonomiczne (lud, elity)
i religijne (wyższy i niższy kler). Sądzę,
że każde myślenie o jedności powinno
rozpoczynać się od religii. Kościół jest
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powołany do tego, żeby być znakiem jed-
ności. Jedność nie oznacza jednak ho-
mogeniczności. Dlatego Kościół powinien
unikać sprzymierzania się z którąś z partii.
Powinien docierać z przekazem, który nie
jest z tego świata, do każdego. Z tego
punktu widzenia ksiądz Kazimierz Sowa
może być skutecznym, katolickim agen-
tem, który do Chrystusa prowadzi człon-
ków rad nadzorczych i KOD-u.

A jak przezwyciężyć te konflikty na
poziomie politycznym?

Musimy zdać sobie sprawę, zwłaszcza ci,
którzy są w polityce, że jej głównym pali-
wem jest resentyment – zraniona godność.
Elity III RP powinny zrozumieć, że ich
działania generowały gniew, który narastał
przez ostatnie lata. Przełomem – jak
myślę – był tutaj sposób potraktowania
katastrofy smoleńskiej, tak jakby to Ros-
janie mogli ją za nas wyjaśnić i tak jakby
to ktoś inny, a nie my sami, mógł oddać
sprawiedliwość ofiarom i ich rodzinom.
Pod tym względem elity III RP przypo-
minały nietzscheańskich nadludzi, którzy
dokonali przewartościowania wszystkich
wartości: ich etyka transformacji zastąpiła
dotychczasową etykę „Solidarności”.
Ostrzegały przed triumfalizmem „niewol-
niczej” moralności Kościoła, żeby samemu
tym mocniej celebrować własną przeni-
kliwość i siłę. Kłopotem elit było – krótko

mówiąc – skupienie na sobie i niedo-
strzeganie innego. Taka postawa, która
pozwalała mówić do opozycji, że się ją
„dorżnie jak watahę” i/lub że „wyginie
jak dinozaury”, prowadziła do powsta-
wania po drugiej stronie bardzo głębokiego
resentymentu. Tak jednak jak elity III
RP nie dostrzegały cierpienia społecznego,
którego były powodem, tak obecne elity
nie widzą resentymentu, który stał się
ich udziałem. Powracając do tego, co zos-
tało odrzucone przez III RP – „Solidar-
ności”, etosu, Kościoła, religii, sprawied-
liwości, prawa – nie dostrzegają, że często
te autoteliczne wartości są realizowanie
nie tyle dla nich samych, ale też przeciw
tym, którzy ich dotąd nie realizowali,
tzn. niespełnionym pogromcom watah
i dinozaurów. Tak jak Bartłomiej Sien-
kiewicz chciał iść „po nich”, tak teraz oni
idą po Sienkiewicza. Spojrzenie na siebie
przez pryzmat resentymentu i brutalna,
podejrzliwa, nietzscheańska analiza, czy
za wzniosłymi wartościami nie stoją przy-
padkiem dawne rachunki krzywd, mogłyby
polską politykę trochę ostudzić i stworzyć
pole do empatii. Zresztą być może starsze
pokolenie nie jest już w stanie wyjść poza
ten obowiązujący schemat walki wszyst-
kich ze wszystkimi i to my powinniśmy
budować nową, młodą Polskę.

Skoro już wspominamy młode poko-
lenie, to mówił Pan jakiś czasu temu
przy okazji sprawy ACTA, że młodzież
w Polsce zasadniczo się nie buntuje,
bo „nie ma ojca, przeciwko któremu
można się buntować” – polityków, któ-
rzy chcą czegoś wymagać, i których
można kontestować. Jarosław Kaczyń-
ski został takim ojcem? Mamy w Polsce
do czynienia z poważnym buntem, któ-
ry mógłby doprowadzić do jakichś
trwałych zmian? Kim są ci buntownicy? 
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Kaczyński stworzył młodego buntownika:
Andrzeja Dudę, który dokonał założyciel-
skiego mordu na Bronisławie Komorow-
skim. Namaszczając nowego, młodego
króla, Kaczyński sam stał się młody, a jed-
nocześnie mógł schować się w jego cieniu.
Myślę, że dobrze wie, że każde jego wkro-
czenie na środek polskiej sceny politycznej
od razu skupiłoby na nim zły wzrok i do-
prowadziło do tego, że stałby się kozłem
ofiarnym, tak jak to przydarzyło się jego
bratu. 

Skoro buntu nie będzie, to może cho-
ciaż zmiana stosunków klasowych.
Coraz częściej mówi się, że pod
 rządami PiS-u może do niej dojść.
 Redystrybucja wystarczy, żeby trochę
ten konflikt ekonomiczny osłabić? 

Programy 500+ i Mieszkanie+ mają
ogromne znaczenie symboliczne. Tak jak
kiedyś zaborca dał chłopom wolność,
którą chcieli, ale nie potrafili im dać
polscy patrioci, tak teraz Kaczyński dał

ludziom bardziej egalitarną demokrację,
bardziej obywatelskie społeczeństwo i bar-
dziej ludzki rynek, które chciały, ale nie
potrafiły dać Polakom elity III RP. To
jego teraz zaczyna legitymizować kultura
transformacji, to on oddziela się od złej
przeszłości i realizuje dobrą zmianę.

Jeśli plan Kaczyńskiego się powiedzie,
to co przyniesie?

Nie wiem, czy się powiedzie. W polityce,
zwłaszcza w Polsce, nie można wykluczyć
negatywnego scenariusza. Jeśli zabraknie
pieniędzy, to Kaczyński i PiS staną się
kozłami ofiarnymi. A jeśli się uda, to
będzie oznaczało scenariusz węgierski –
opozycja zostanie zmarginalizowana, cze-
kając długie lata na swoją godzinę. W obu
scenariuszach będą u nas miały miejsce
coraz ostrzejsze walki polityczne. W przy-
padku ekonomicznego krachu będą one
dotyczyć ekonomii, a w przypadku eko-
nomicznego boomu – spraw obyczajo-
wych. 
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Lewica i liberałowie przegrali bitwę o naj-
młodszych wyborców i swing voters prze-
de wszystkim dlatego, że na buzujące
przez ostatnie lata życie na prawicy patrzyli
z wyższością i pogardą, a w najlepszym
wypadku przez pryzmat fałszujących ste-
reotypów i uogólnień. Nie chcąc powtórzyć
tego błędu, śledźmy ich debaty, bierzmy
pod uwagę kiełkujące nowe media i po-
dejmujmy polemiki, gdy nasi oponenci
są przekonani, że mają do powiedzenia
coś ważnego.

Przez osiem lat prawicowej opozy-
cyjności działo się po tej stronie naprawdę
wiele. Na pęczki powstawały lokalne i ogól-
nopolskie instytucje: stowarzyszenia, fun-
dacje, grupy inicjatywne. Trudno byłoby
zliczyć wszystkie media, jakie się w tym
czasie pojawiły. Umożliwiły one symbo-
liczne przetrwanie części konserwatywnych
elit. Pozwalały zdobyć umiejętności i na-
brać szlifów nowemu pokoleniu. Wreszcie,
były miejscem spotkania – a często i areną
wzajemnego rozczarowania się sobą –
dla obu pokoleń. 

Precedensu nie miała obywatelska
aktywizacja – od konsekwentnej budowy
Klubów Gazety Polskiej, przez upolitycz-
nienie środowiska kibicowskiego, ruch
smoleński i obrońców Telewizji Trwam,
aż po najróżniejsze marsze narodowców.
Ostatecznie to wszystko zaczęło przedzie-
rać się do powszechnej świadomości nie
tylko za pośrednictwem hejterskich relacji
mainstreamu i zachwytów „drugiego obie-
gu”, ale przede wszystkim w mediach
społecznościowych, gdzie żadna ze skraj-
nych interpretacji nie mogła zabić auten-
tyczności tego przebudzenia. 

Patrzyli na archipelag, 
widzieli kontynent

Andrzej Zybertowicz nazwał to „archipe-
lagiem Polskości” i wzywał do zbudowania
na jego fundamencie „kontynentu”. Sądzę,
że się to nie udało … i właśnie temu pra-
wica zawdzięcza swój sukces wyborczy w
2015 roku. Wskazując na najbardziej oczy-
wisty, wyborczy argument – do zwycięstwa

PiOtr truDnOWSKi
Redaktor „Nowej Konfederacji”, 
członek zarządu Klubu Jagiellońskiego

Zamiast dzielić „Salon” na dobrych i złych, spróbujmy zrozumieć, że
żaden „Salon” już nie istnieje. Świat naszych oponentów jest po prostu
tak samo skomplikowany, jak nasza rzeczywistość

Ożywczy ferment 
w „archipelagu” anty-PiS-u



Prawa i Sprawiedliwości nie wystarczyła
partia Kaczyńskiego, ale konieczne było
włączenie na listy wyborcze, na umiar-
kowanie podmiotowych zasadach, mniej-
szych partii prawicowych, skupionych
wokół Gowina, Jurka i Ziobry. Nieodzowne
było też przejęcie części dawnego elekto-
ratu Platformy Obywatelskiej i Ruchu Pa-
likota przez listy Korwin-Mikkego i Kukiza. 

Przez lata lewicowi i liberalni publi-
cyści patrzyli na ten „archipelag” i pró-
bowali opisywać go za pomocą wyobra-
żonych wspólnych mianowników. Kor-
win-Mikke i Kukiz mieli być tylko bardziej
radykalnymi i niebezpiecznymi przybocz-
nymi Kaczyńskiego, a Marsz Niepodle-
głości niemal PiS-owską imprezą. Partii
dziś rządzącej z łatwością przyklejano na-
cjonalistyczne i antyunijne epitety, wła-
ściwe co najwyżej bardziej marginalnym
prawicowym środowiskom. Cokolwiek się
na prawicy objawiło, na „nie-prawicy”
kojarzyło się albo z Kaczyńskim, albo
z nacjonalizmem. Najczęściej zaś – z jed-
nym i drugim.

Redukcjonizm nie popłaca

Tymczasem różnic, pęknięć, konfliktów,
odmiennych priorytetów i wewnętrznych
sporów było, jest i będzie na prawicy
wiele. Dla kogoś, kto choć pobieżnie śledzi
życie intelektualne na prawicy, mniej lub
bardziej życzliwa krytyka Prawa i Spra-
wiedliwości, kreślona piórem takich
postaci, jak Jadwiga Staniszkis, Artur
Wołek, Rafał Matyja, Rafał Ziemkiewicz,
Łukasz Warzecha, Dariusz Karłowicz,
Piotr Skwieciński czy Robert Mazurek,
nie może być żadnym zaskoczeniem. Cho-
ciaż mówimy o absolutnym mainstreamie
„prawicowej debaty”, to wśród tych kilku
sylwetek możemy przecież wyróżnić naj-
mniej parę nurtów – od konserwatystów

„instytucjonalnych”, przez „wolnorynko-
wych” i „narodowców”, po od lat znanych
z ożywczej skłonności do wkładania kija
w mrowisko indywidualistów. Jednakże
dla publicysty „Gazety Wyborczej” ciągle
nie jest żadnym problemem, by wszystkich
wyżej wymienionych wrzucić do jednego
wora: „Nową władzę zaczynają krytykować
eksperci i publicyści, którzy wiernie przy
niej stoją”.

Takie redukowanie wartościowych
debat i ożywczych napięć – do ilustrowania
własnych projekcji – z pewnością nie po-
płaca. Jeżeli większość najostrzejszych
krytyków rządu PiS-u zarzuca dziś opo-
zycji, że nie umie w żaden sposób na wła-
dzę wpłynąć, to muszą sobie oni uświa-
domić, że dzieje się tak właśnie dlatego,
iż politycy z liderami opinii wespół zatracili
zdolność do widzenia prawicy takiej, jaka
ona jest. Nie dostrzegali i wciąż nie do-
strzegają różnych przecież wartości fun-
damentalnych dla poszczególnych wysepek
„archipelagu”. Zamiast w oparciu o tę
wiedzę umiejętnie wchodzić z nimi w dia-
log, instrumentalnie próbują co najwyżej
wykorzystać odrębne głosy do zilustro-
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wania wymyślonej przez siebie tezy „erozji
poparcia na zapleczu władzy”. Wcześniej
zaś równie instrumentalnie „przytulali”
każdego skruszonego prawicowca.

Wyciągnijmy wnioski 
z cudzych błędów 

Nie opisuję procesu utraty zdolności do
widzenia złożoności świata oponentów
ani po to, aby lewicy i liberałom dokopać,
ani by im doradzać. Redukcjonizm bowiem
jest prawdziwie niebezpieczny dla posłu-
gujących się nim nie wówczas, gdy pojawia
się w stosunku do obywatelskiego, inte-
lektualnego i medialnego otoczenia for-
macji rządzącej, ale wtedy, gdy próbuje
zniwelować złożoność nurtów opozycji.
Sądzę, że uniknięcie go w stosunku do
ideowych oponentów jest dziś poważnym
wyzwaniem, stojącym przed prawicą. Do-
kładnie z tego samego powodu, dla którego
pogrążył dotychczasową lewicę i liberałów.
Jeśli nie będziemy dziś uważnie słuchać
i poważnie traktować tego, co dzieje
w umownym „archipelagu anty-PiS-u”,
to historia niespodziewanej i niezrozu-
miałej porażki powtórzy się z naszym
udziałem. 

Argumentów na rzecz podmiotowego
traktowania oponentów jest oczywiście
więcej. Najpoważniejszy przywołuje za
Kurlantzickiem Michał Kuź, w swoim ese-
ju, otwierającym niniejszy numer „Nowej
Konfederacji”. Antyestablishmentowe rzą-
dy w sfrustrowanych mieszczuchach mu-
szą dostrzec brata, by nie dopuścić do
naprawdę niebezpiecznej eskalacji napięć,
z którą mieliśmy do czynienia w wielu
demokracjach trzeciej fali – przekonuje
Kuź. Trudno nie przyznać mu racji. 

Ale trzeba też zgodzić się z tym, że
„po drugiej stronie” zaczyna się zwyczajnie
robić ciekawie. Po pierwsze, zaczyna się

przynajmniej symboliczny zwrot ku „do-
łom”, a do jego osiągnięcia podejmowane
są próby… prostego naśladownictwa pro-
cesów, które przez 8 lat w opozycji prze-
chodziła prawica. Po drugie, pojawiły się
wewnętrzne polemiki, które można uznać
za ożywczy ferment, bo wiele mówią nie
tylko o wycinku polskiej polityki i publi-
cystyki, ale o naturze polskich sporów
w ogóle. Przyjrzyjmy się więc temu, co
słychać w „anty-PiS-e”.

Naśladownictwo w walce o rząd dusz

„Wyborcza w skrócie to WY” – reklamy
tej treści, ilustrowane choćby zdjęciami
z Przystanku Woodstock, zobaczyliśmy
niedawno na ulicach naszych miast. Jesz-
cze kilka miesięcy wcześniej dziennik re-
klamował się w swoim starym stylu –
całkiem niezłe kreacje ograniczały się do
zmodyfikowanych gazetowym, czerwonym
prostokątem haseł „demokracja” i „kon-
stytucja”. To ton ostatniego ćwierćwiecza
– „my, Wyborcza wiemy, co to demokracja,
konstytucja, wolność i prawa człowieka”.
A że lud tego nie rozumie i go to nie inte-
resuje? Społeczeństwo nie dorosło, to jego
problem. Choć ta nagła zmiana tonu może
śmieszyć i uderzać nieadekwatnością,
szczególnie w konfrontacji z wieloletnią
linią środowiska, to trudno odmówić
słuszności takiemu kierunkowi ewolucji. 

To element większej przemiany –
zrozumienia, że to prawica przez ostatnie
lata zagospodarowywała ludzkie emocje.
Dzięki temu, choć jej media trudno uznać
za obiektywne, a czasem nawet rzetelne,
to ich odbiorcy identyfikowali się z nimi
dużo silniej, niż ktokolwiek gotów był
identyfikować się z „Wyborczą”. Kiedy
media prawicy jasno opowiedziały się
w partyjnym i kulturowym sporze, to
ataki na ich brak obiektywizmu trafiały
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właściwie w próżnię. Wszyscy wiedzieli,
jak jest i niczego więcej się nie spodziewali.
Wyniosła narracja dziennikarzy „Wybor-
czej”, strojących się w etosowe piórka
sprawiała, że na wypunktowywaniu jej
manipulacji można było zdefiniować cały
gatunek prawicowej publicystyki. „Tyleśmy
już oberwali za tę stronniczość, że czas
przestać udawać” – zdają się mówić re-
daktorzy z Czerskiej, gdy do weekendo-
wego wydania dorzucają deklarację człon-
kowską KOD-u. I zapewnie mają rację. 

Prób naśladowania prawicowych ini-
cjatyw ostatnich lat jest dużo więcej. Co
robi Jacek Żakowski, gdy minister
 Zalewska ogłasza swoje plany reformy
edukacji? – Postuluje utworzenie ruchu
„Ratujmy Dzieciaki”, który tak jak inicja-
tywa „Ratujmy Maluchy”, jednocząca
w obronie sześciolatków, ma angażować

społeczeństwo w obronę starszych dzieci,
potencjalnie objętych ministerialnymi
planami. 

Co robi największa partia opozycyjna,
szukając pomysłu na nowe otwarcie po
utracie władzy? Zakłada Kluby Obywa-
telskie, w których partyjny szyld jest albo
schowany, albo na drugim planie. „Pod-
śmiewywaliśmy się, kiedy tworzono kluby
»Gazety Polskiej«, że to jest sekta, ale to
był jakiś pomysł na przekonywanie do
siebie ludzi” – przyznaje z rozbrajającą
szczerością Grzegorz Schetyna. 

Co robią dziennikarze, którzy jeszcze
niedawno brylowali w mainstreamie sta-
rych mediów? Przenoszą się do Internetu
i zakładają nowe media. Nie chodzi tylko
o przejętych przez wielkie portale dzien-
nikarzy, do niedawna pracujących w te-
lewizji, ale i dużo bardziej tożsamościowe
projekty. Przypomnijmy: KOD uruchomił
portal koduj24.pl, któremu szefuje dawna
naczelna radiowej Trójki Magda Jethon.
Ewa Wanat z Rafałem Betlejewskim, po
odsunięciu z publicznej rozgłośni RDC
na progu „dobrej zmiany”, założyli portal
i radio internetowe MediumPubliczne.pl.
Wreszcie, grupa młodych dziennikarzy,
pod czujnym okiem starszyzny z Czerskiej
(naczelnym jest Piotr Pacewicz!), zakłada
Oko.press, gdzie sprawdza prawdomów-
ność polityków i eksperymentuje z nowymi
formami dziennikarstwa w Internecie.
Próbuje przy tym zarazić czytelników Sło-
nimskim… Dziś jeszcze daleko wszystkim
tym przedsięwzięciom do realnie środo-
wiskotwórczych i wpływowych. Jednak
przecież tak podobne w swojej genezie
Radio Wnet, portale braci Karnowskich
czy Telewizja Republika też z początku
bardziej śmieszyły nieporadnością, niż
zaskakiwały nową jakością. W kilkuletniej
perspektywie swoją rolę spełniły. 
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Pokoleniowe pęknięcie?

Choć forma wiele mówi o aspiracjach, to
najciekawsza jest treść sporów w „archi-
pelagu anty-PiS-u”. Coraz częściej pub-
liczne debaty pokazują pęknięcie, które
może dla przyszłości polskiej polityki stać
się kluczowe. Przyjrzyjmy się chociaż po-
bieżnie najpoważniejszej chyba polemice
ostatnich miesięcy.

W maju 2016 roku, rok po zwycię-
stwie Andrzeja Dudy nad Bronisławem
Komorowskim, Grzegorz Sroczyński na-
pisał „List do polityków PiS”, w którym
przekonywał, że na marszach KOD-u spo-
tykają opisywanych przez Kuzia „sfru-
strowanych mieszczuchów”, z którymi tak
naprawdę mogliby się dogadać. „Środo-
wiska wam nieprzychylne chcą poważnych
zmian. Widzą niedomagania państwa
z grubsza tam, gdzie wy je widzicie. Nie
będą was kochać, nie będą na was głoso-
wać, ale mogłyby współpracować przy
konkretnych reformach” – argumentował
Sroczyński i wzywał do obniżenia tempe-
ratury politycznego sporu.

Odpowiedział mu przerażony Ale-
ksander Smolar uznając, że „artykuł jest
swoistą propozycją sojuszu ludu KOD-
owskiego i władzy PiS-owskiej”. Dalej wi-
doczne były już w starym stylu elit z Czer-
skiej: wiązanki epitetów („nacjonalistyczny,
klerykalny, autorytarny PiS”), instrumen-
talne granie prawicowymi intelektualis-
tami („Niech poczyta krytykę Jadwigi Sta-
niszkis, Jana Rokity, Rafała Matyi czy
Kazimierza Ujazdowskiego!”) i wspominki
z lepszych czasów („Nie spodziewałem
się, że słowo »liberał« może stać się obelgą
na łamach Waszej gazety. Z pewną me-
lancholią wspominam »Gazetę Wybor-
czą«, która odgrywała istotną rolę w cza-
sach polskich przemian”). 

Całkiem celnie tę wymianę zdań pod-
sumował Sławomir Sierakowski. „Pod-
stawcie pod Sroczyńskiego Partię Razem,
a pod Smolara KOD i przeniesiecie się na
ulicę, gdzie trwa cichy spór o strategię
walki z obozem Kaczyńskiego” – napisał
szef „Krytyki Politycznej”, by kilka zdań
dalej opowiedzieć się, nie pierwszy raz,
„za KOD-em” i „przeciw Razem”. Niby
bronił Sroczyńskiego przed Smolarem,
ale w końcu przyznał, że w tych strasznych
czasach najważniejsza jest aktywna walka
z PiS-em na wszystkich frontach. „Sam
jestem takim zwierzęciem politycznym,
które od kilkunastu lat głosi wszystkimi
możliwymi kanałami krytyczną wizję pol-
skiej transformacji i próbuje walczyć z po-
pulizmem poprzez likwidację źródeł jego
popularności, upatrując ich w pauperyzacji
społecznej. Ale nie mam w sobie tyle bra-
wury, szczególnie gdy dziś lepiej widzę,
do czego posunąć się może obóz władzy,
żeby mieć pewność, że zanim dotrzemy
do tych źródeł, populiści narobią takich
szkód, że uniemożliwią także walkę o mo-
dernizację społeczną” – zadeklarował. 

Dla porządku przywołajmy jeszcze
odpowiedź Sroczyńskiego na głosy pole-
mistów. „Od ośmiu lat codziennie piszemy,
jak niebezpieczny jest Kaczyński, używając
przy tym coraz mocniejszych słów. Działa?
Nie działa. Wyciągnijmy wreszcie wnioski”
– napisał sprawca zamieszania. 

Pogódźmy się z tym, 
że „Salon” nie istnieje

Na łamach pisma, które od dłuższego
czasu wieszczy zastąpienie sporu lewicy
i prawicy rywalizacją globalizmu z loka-
lizmem kusi, by uogólnić powyższe pole-
miki do tezy o dobrych, lokalistycznych
i łaknących podmiotowości młodych
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i złych, globalistycznych i paternalistycz-
nych starych. Rzecz jest jednak bardziej
skomplikowana. Od zachwytów nad fe-
lietonami Sroczyńskiego, wywiadami Jan-
ka Śpiewaka, tekstami Rafała Wosia czy
facebookowymi statusami Filipa Springera
tylko krok bowiem do uczynienia z nich
przez prawicę Ujazdowskim, Staniszkis
i Matyją à rebours. 

Jeśli więc z powyższych rozważań
można wysnuć dla prawicy poważny wnio-
sek, to brzmi on: zamiast dzielić „Salon”
na dobrych i złych, spróbujmy zrozumieć,
że żaden „Salon” już nie istnieje. Świat
naszych oponentów jest po prostu tak
samo skomplikowany, jak nasza rzeczy-
wistość. Pisząc ten tekst wielokrotnie mia-
łem problem, jak nieredukującym okre-

śleniem ująć drugą stronę ideowej debaty.
Przyzwyczailiśmy się, by wszystkich na
lewo od prawicy zwać właśnie „Salonem”
czy „mainstreamem”, jak i nas zwano na-
cjonalistycznymi Kaczystami. Najwyższy
czas, by odzwyczaić się od uogólnień. 

Życiem, które po latach letargu na
nowo kwitnie wśród naszych oponentów
nie powinniśmy się dziś ani zachwycać,
ani przestraszać. Taka natura opozycyj-
ności, że daje glebę pod procesy, z których
dziś nie wiemy, co wykiełkuje. Wystarczy,
że przestaniemy wrzucać wszystkich do
tego samego wora z inicjałami Georga
Sorosa, a zaczniemy rodzące się życie śle-
dzić i traktować poważnie. Na wypowia-
danie nowej wojny albo pokoleniowe od-
wracanie przymierzy jeszcze przyjdzie czas. 
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Polski spór między globalistami a loka-
listami staje się powoli, jak pisze Michał
Kuź, powołując się na Joshuę Kurlantzicka,
coraz bardziej niebezpieczny. Wydawałoby
się, że w tej walce, w której po jednej
stronie stoi dotychczasowy establishment,
a po drugiej rządzące od ponad pół roku
Prawo i Sprawiedliwość, wszystkie inne
siły i pomysły na Polskę powinny zostać
zmiażdżone w żelaznym uścisku polary-
zacji. W takiej sytuacji mielibyśmy alter-
natywę: albo prymat III RP, albo budowa
nowych elit i centralizacja państwa, przy
jednoczesnym naruszaniu zasad prawo-
rządności przez obie strony sporu. Tym-
czasem tworzą się także inne rozwiązania –
po lewej stronie obóz lokalistyczny wokół
Partii Razem (o której szerzej pisał Piotr
Trudnowski – http://www.nowakonfe-
deracja.pl/razem-w-pulapce-kseroloka-
lizmu/), po prawej zaś coś, co nazwałbym
lokalizmem liberalnym czy też wolno-
ściowym, jeśli kogoś brzydkie słowo na
„l” zbytnio gryzie w oczy.

Jak pożenić dwie wolności

Podejście wolnościowo-lokalistyczne bierze
się z niezgody na milczące założenie, że
koniecznie trzeba stanąć po którejś ze
stron w tradycyjnym sporze wokół po-
strzegania wolności. W Polsce „wolność”
jest od czasów sarmackich centralną war-
tością politycznego myślenia. Już wówczas
postrzegano ją bardzo specyficznie. Jak
pisze Andrzej Walicki taka „klasyczno-
republikańska” koncepcja wolności za-
kładała, „że podstawą funkcjonowania re-
publiki musi być »cnota«, przejawiająca
się w aktywnym uczestnictwie świadomych
obywateli w pracy na rzecz wspólnego
dobra. Partycypacja taka, umożliwiająca
udział w kształtowaniu losów wspólnoty,
nazywana była wolnością”. W tym ujęciu
podmiotem wolności jest wspólnota oby-
wateli, nie zaś jednostka, której swobody
są podrzędne, choćby wobec suwerenności
państwowej. W praktyce to ujęcie może,
ale wcale nie musi być sprzeczne z ujęciem

Stefan SęKOWSKi
Zastępca redaktora naczelnego „Nowej Konfederacji”

Sporu o Polskę nie muszą wygrać ani kosmopolityczni pseudoliberałowie,
ani etatystyczni lokaliści. Zabrzmieć może także głos wolnościowo-loka-
listyczny, wychodzący poza ten podział

czy wolnościowy lokalizm ugasi pożar?



liberalnym, stawiającym w centrum właś-
nie jednostkę. Przecież współudział w po-
dejmowaniu zbiorowych decyzji zakłada
możliwość decydowania także o własnym
losie („nic o nas bez nas”), a szlachcice,
jako przynależący do narodu politycznego,
cieszyli się daleko idącą wolnością, rozu-
mianą także w sensie „liberalnym”. Jednak,
także ze względu na historię Polski, w któ-
rej niemal bez przerwy co najmniej od
połowy XVIII wieku zagrożony był nasz
byt państwowy, walka „o wolność” nie-
rozerwalnie związała się z powstaniami,
wojnami, lub w najlepszym wypadku per-
traktacjami pokojowymi – słowem, z walką
o państwową samodzielność.

Tylko że we współczesnym świecie
tradycyjne pojęcie „suwerenności” staje
się coraz bardziej anachroniczne. Dzieje
się tak nie tylko ze względu na to, że po-
szczególne państwa łączą się w większe
bloki, a liczne dziedziny życia społecznego
regulują umowy nadzorowane przez wiel-
kie organizacje międzynarodowe, ale także

dlatego, że coraz większy wpływ na rze-
czywistość ma międzynarodowy kapitał.
Ten wymyka się państwowej jurysdykcji,
czego symbolem może być choćby istnienie
międzynarodowych trybunałów arbitra-
żowych, badających, czy przypadkiem
zmiany legislacyjne lub działania rządów
nie były niesprawiedliwe wobec zagra-
nicznych firm, inwestujących w danym
państwie. Dotyczy to już nie tylko państw
wychodzących z okresu kolonialnego, jak
miało to miejsce na początku istnienia
tego typu rozwiązań, ale także krajów o
rozwiniętej kulturze prawnej. 

Sytuacja ta, będąca kamieniem obrazy
w oczach lokalistów, globalistom zupełnie
nie przeszkadza. Przeciwnie, uważają ją
za wzmocnienie wolności jednostki. Przy-
kładem może być choćby list kilkunastu
europejskich liberalnych think tanków
z sieci 4liberty.eu. Można w nim m.in.
przeczytać, że „niezwykle istotne jest za-
pewnienie integralności TTIP oraz ISDS,
co oznacza, że żadne przepisy lub produkty
nie zostaną z nich wyłączone. Każde
pójście na kompromis to bowiem otwarcie
puszki Pandory, zawierającej kolejne wy-
jątki, specjalne przywileje i protekcjonizm,
które to z założenia przeczą idei wolnego
handlu”.

Lokalistyczna odpowiedź

Problem w tym, że we współczesnym ka-
pitalizmie mamy już coraz rzadziej do
czynienia z gospodarującymi jednostkami,
a coraz częściej z ogromnymi organiz-
mami, należącymi do tysięcy, o ile nie
milionów rozproszonych właścicieli, którzy
za ich działania nie ponoszą żadnej od-
powiedzialności. „Liberalni” apologeci
współczesnego międzynarodowego sys-
temu gospodarczego zapomnieli, że od
czasów Adama Smitha wolnorynkowcy

22

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 8 (74)/2016, 3 sierpnia–6 września 2016 www.nowakonfederacja.pl

funkcjonujące w słabych

państwach firmy mogą

wciskać kit swoim klientom,

swobodnie łamać zawarte

z nimi umowy,

zanieczyszczać środowisko,

licząc się co najwyżej

z symbolicznymi, jak na

własne zyski, karami –

i nawet informować o tym

nie można

http://4liberty.eu/an-open-letter-on-ttip-in-polish/


obejmowali swoją troską nie przedsię-
biorstwa, a jednostki je posiadające
i w nich pracujące. Swobodna produkcja
i wymiana miały prowadzić do bogactwa
narodów, a nie transnarodowych korpo-
racji. Stąd sytuacja, w której finansowanie
przez firmy kandydatów w wyborach
w USA uznawane jest za wyraz wolności
słowa, co jest kompletną aberracją. To
przecież nie firmy mówią, a ludzie.

Paradoksalnie takie właśnie podejście
prowadzi do ograniczania wolności jed-
nostki. Funkcjonujące w słabych pań-
stwach firmy mogą wciskać kit swoim
klientom, którzy „dobrowolnie” nakładają
sobie finansowe pętle na szyje. Mogą też
swobodnie łamać zawarte z nimi umowy,
zanieczyszczać środowisko, licząc się co
najwyżej z symbolicznymi, jak na własne
zyski, karami – i nawet informować o tym
nie można, bo firma postraszy niepokor-
nego dziennikarza długotrwałym i kosz-
townym procesem sądowym o „zniesła-
wienie”. Kto bogatemu zabroni. Lokaliści
dostrzegają te zagrożenia i w tym coraz
wyraźniej widocznym, neofeudalnym ukła-
dzie (w który zresztą ochoczo, idąc za mi-
rażem niczym nieograniczonej konsum-
pcji, się pchamy) szukają w państwie de-
mokratycznym przeciwwagi wobec tych
patologii, jak niegdyś w królu, uważanym
za obrońcę chłopów przed nadużyciami
ze strony arystokracji.

Od ściany do ściany

I słusznie, kapitalizm może dobrze funk-
cjonować tylko w ramach sensownego
ładu politycznego i prawnego. Niestety,
większość lokalistów rozumie to w ten
sposób, że należy w związku z tym dać
państwu więcej prerogatyw. Odbijając się
od ściany do ściany, z ramion jednego ty-
rana wpadają w ramiona drugiego, od

którego, biorąc pod uwagę polskie do-
świadczenia, ledwo ćwierć wieku temu
się uwolnili. Taki lokalista będzie udo-
wadniał, że w imię „obrony polskiej ziemi”
należy prewencyjnie zamknąć dostęp do
zakupu pozostałej jeszcze w państwowych
rękach własności, a przy okazji niemal
całkowicie ograniczyć dostęp do gruntów
komukolwiek prócz aktualnych rolników.
Zamiast upraszczać system prawny w kie-
runku zatykania luk, będzie pokazywał,
że potrzebny jest kolejny bat na „grube
misie”, w postaci np. klauzuli o unikaniu
opodatkowania czy konfiskaty rozszerzo-
nej. Będzie też hojnie rozdawał środki
„zwykłym Polakom”, jednocześnie wy-
biórczo nakładając podatki na coraz to
nowe dziedziny działalności gospodarczej.
Żeby było ciekawiej, podobnie jak globa-
liści nie stronią od obsadzania ośrodków
decyzyjnych (także w sądownictwie) swoi-
mi ludźmi – tak, by nikt i nic nie mogło
im przeszkodzić w budowaniu własnej
wizji systemu.

I w tym miejscu na scenę wkraczają
wolnościowi lokaliści. Także oni bronią
suwerenności narodu, decydującego
o kształcie polityki realizowanej przez
państwo. W polskich warunkach przed-
stawiciele tego nurtu stanowczo odcinają
się od badania praworządności w Polsce.
Twierdzą, że spór wokół Trybunału Kon-
stytucyjnego należy rozwiązać w kraju
i nie wciągać do niego obcych – mimo że
w ramach krajowej debaty krytykują rzą-
dzącą większość za jej działania względem
TK. Innym ciekawym przykładem może
być także ich sprzeciw wobec TTIP. Wy-
nika on nie z tego, że są nieprzychylni
wolnemu handlowi międzynarodowemu,
lecz z tego, że proces tworzenia tego
układu jest nietransparentny i że zawiera
rozwiązania (ISDS) dające zewnętrznym
sądom prawo do oceny krajowego pra-
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wodawstwa. Z drugiej jednak strony nie
objęła ich „rewolucja socjalna”, jaka prze-
toczyła się przez polską prawicę. Nadal
chcą walczyć przeciwko rozrostowi pań-
stwa, przeregulowaniu i fiskalizacji życia
gospodarczego. Ich ideałem jest silne pań-
stwo, które nadmiernie nie wtrąca się do
życia obywatela – w miarę swoich możli-
wości samodzielnie dbającego o los swój
i swojej rodziny. Nie popełniają jedno-
cześnie błędów liberałów racjonalistycz-
nych, jak ich określił Fryderyk August
von Hayek, wywodzących się głównie
z francuskiego oświecenia, wpisując się
w tradycję sceptyczną, świadomą ułomnej
natury człowieka. O ile w ogóle odwołują
się do liberalizmu, bo wielu z nich woli
nawiązywać do innych korzeni – repub-
likańskich, konserwatywnych czy naro-
dowo-demokratycznych, co nie przeszka-
dza im podobnie patrzeć na Polskę i Po-
laków we współczesnym świecie.

Protest przeciwko wszystkim

Polityczna reprezentacja tego podejścia
jeszcze nie wie, że mówi prozą, ale zapewne
jest świadoma swojej odrębności. To
stłamszeni w ramach Prawa i Sprawied-
liwości instytucjonaliści (np. Kazimierz
Michał Ujazdowski) i konserwatywni li-
berałowie, czasem zdobywający się na
odwagę wyciągnięcia karty do głosowania
podczas uchwalania nieodpowiadającego
im prawa. Są oni w niekomfortowej sy-
tuacji, jako mniejszościowa frakcja ugru-
powania, które właśnie wygrało szóstkę
w politycznego toto lotka. Innym przy-
padkiem jest Kukiz’15. To ugrupowanie
zagadka. Partia, która nie chce być partią
i daje swoim parlamentarzystom z reguły
pełną swobodę głosowania, co często pro-
wadzi do kompletnego rozjazdu przekazu
(jak w przypadku 500+), a jednak w pro-

blematyce, która nas tutaj interesuje, jest
z reguły spójne. Przede wszystkim mam
tu na myśli tych posłów, którzy wywodzą
się ze środowisk konserwatywno-liberal-
nych czy narodowych, ale nie tylko. Na
forum Sejmu często chronią wolność
i własność przed państwowymi zakusami,
a jednocześnie mimo swej opozycyjności
potrafią bronić możliwości podejmowania
decyzji przez większość parlamentarną,

bez ingerencji innych państw czy organi-
zacji międzynarodowych. Dla wielu za-
skoczeniem było to, że to ze stronnictwa
„antysystemowego” wyszły najbardziej
koncyliacyjne – i państwotwórcze (choć
w swych założeniach dość optymistycz-
ne) – propozycje dotyczące rozwiązania
sporu wokół TK.

To wszystko jednak nie wystarczy,
byśmy mogli mówić o tym, że istnieje
w Polsce siła liberalno-lokalistyczna –
i że ma ona przed sobą świetlaną przy-
szłość. Kukiz’15 to póki co nadal zbytni
amalgamat bez spójnej wizji, po którym
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jeszcze do końca nie wiadomo, czego moż-
na się spodziewać, by móc go tak jedno-
znacznie nazwać. Tym bardziej, że na po-
tencjalnych wolnościowych lokalistów
czyhają spore niebezpieczeństwa. Podejście
mówiące, że trzeba się jakoś dogadać,
jest w sytuacji trwającej polaryzacji mało
pociągające, a z kolei popadnięcie w de-
magogię – bardzo kuszące. 

Nie bez powodu w Europie parado-
ksalnie ci, których można by określić jako
wolnościowych lokalistów, to głównie
ugrupowania prawicowo-populistyczne,
takie jak niemiecka AfD, brytyjska UKIP,
austriacka FPÖ czy holenderska PVV.
W żadnym stopniu nie są one traktowane
jako pomost między walczącymi ze sobą
plemionami, a raczej jako skrajna wersja
prawicy i ruch protestu przeciwko całemu
establishmentowi. Co ciekawe, łączy je
także afirmacja dla demokracji bezpo-
średniej, co w tym temacie wcale nie jest
bez znaczenia. Podobnie jak np. Kukiz’15,
widzą w niej rozwiązanie problemów pły-
nących z niedomogów demokracji libe-
ralnej i uzurpacji władzy ze strony elit
polityczno-finansowych. Niestety, za po-
parciem dla głosowania internetowego,
referendów czy reformy prawa wyborczego

raczej nie idzie wzmocnienie elementu
deliberatywnego (będącego ważną cechą
demokracji szlacheckiej). Czyni to z pro-
pozycji jedynie pustą zmianę procedur,
które może poszerzyć pole manipulacji.
Brak im też wizji pozytywnej: czy to roz-
wiązania konfliktu imigracyjnego (poza
ksenofobicznymi nawoływaniami do walki
z „islamską dziczą” i zamykania granic),
czy kryzysu integracji europejskiej (w tym
temacie zachodnie ugrupowania ograni-
czają się zazwyczaj do propozycji wyjścia
z UE).

Umiarkowanie i wolność

Atrakcyjną opcją dla nich wszystkich jest
rośnięcie w siłę, za cenę popadania w ul-
trademokratyzm i nacjonalizm. Czy polscy
wolnościowi lokaliści pójdą tą drogą? Oby
nie – przecież i alternatywa jest pociąga-
jąca, choć trudna i ryzykowna. To praca
na rzecz umiarkowania i wolności, które
pomogą ugasić pożar, zamiast rozniecać
nowe. Zarysowana tu wizja wolnościowego
lokalizmu wyzwala z żelaznego uścisku
kosmopolitów oraz etatystycznych cen-
tralistów. Może też pomóc ominąć wiele
raf na wzburzonym morzu współczesności. 
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„Odyseusz powrócił na krótko do Kirke
i wyprawił się w dalszą podróż. Na jego
drodze pojawiły się syreny – pół kobiety,
pół ptaki, zwodzące żeglarzy swym śpie-
wem. Sprytny Odyseusz kazał więc swym
ludziom, aby zatkali sobie uszy woskiem,
natomiast jego samego przywiązali do
masztu. Dzięki temu uniknął rozbicia
o okoliczne rafy, na które syreny napro-
wadzały statki”. Powyższy cytat z „Odysei”
Homera nieprzypadkowo znalazł się
w książce pt. „Przyszłość wolności: nieli-
beralna demokracja w USA i na świecie”
(„The Future of Freedom: Illiberal De-
mocracy at Home and Abroad”, 2003).
Jej autor, guru liberalnej, globalistycznej
elity w USA, Fareed Zakaria, poprzez tę
elegancką metaforę wyraził sposób, w jaki
postrzega demokrację: Odyseusz to rząd,
Syreny – demos, a ludzie Odyseusza –
elity. To one dbają o to, by rząd nie mógł
ślepo podążać za żądaniami mas, często
naprowadzającymi go na rafy. Rząd ma
sterować, zamiast być sterowanym.

Ile demosu w demokracji?

„Półsuwerenny lud” (the semi-sovereign
people) – to pojęcie ukute niemal pół
wieku temu przez amerykańskiego poli-
tologa Elmera Erica Schattschneidera,
w ramach toczącej się wówczas debaty
między „elitystami” a „pluralistami”.
Schattschneider argumentował, że kon-
trola nad politycznymi decyzjami leży
poza zasięgiem przeciętnego obywatela.
Wykluczenie demosu z demokratycznego
procesu było w latach 60. XX wieku po-
pularnym tematem intelektualnej debaty.
„Pluraliści” argumentowali za rodzajem
rządu, w którym wszyscy uczestnicy mają
równy status – czy to w posiadaniu, wła-
dzy, czy prawach. Ówcześni „elityści”, za
takimi socjologami jak Vilfredo Pareto
czy Gaetano Mosca uważali, że to uprzy-
wilejowani ludzie sukcesu powinni rządzić,
ponieważ na to „zasłużyli”, a rolą mas
jest bycie rządzonymi. Spór nie został
rozstrzygnięty ani na korzyść jednych,

aleKSanDra rybińSKa
Zastępca redaktora naczelnego „Nowej Konfederacji”,
publicystka wPolityce.pl

Nikt nie krytykuje demokracji w imię „wolności” z takim ferworem, jak
Fareed Zakaria. To piewca globalizacji, który proponuje nam zamiast „tyra-
nii większości” demokrację bez demosu

ideolog liberalnego zamordyzmu



ani drugich. Pytanie, ile demosu powinno
być w demokracji, znów stało się ośrod-
kiem zainteresowania po upadku komu-
nizmu, „końcu historii” Fukuyamy i po-
zornym zwycięstwie liberalnej demokracji,
jako dominującej formy rządów na świecie. 

Krytykowanie demokracji stało się
modne, ale nikt nie robił i nie robi tego
z takim ferworem, jak Zakaria – dzienni-
karz CNN, ulubieniec waszyngtońskich
salonów i samozwańczy człowiek sukcesu
(„Jestem pewien, że niebawem zostanę
sekretarzem stanu” – mówił w jednym
z wywiadów). To, że Zakaria, syn promi-
nentnego hinduskiego adwokata, sam na-
leżał już od urodzenia do elit, nie jest bez
znaczenia. Podobnie nie bez znaczenia
jest jego dzieciństwo, spędzone w Bombaju
lat 60., naznaczonych przez „populistyczne
rządy” Gandhiego i wprowadzenie systemu
wielopartyjnego, co według Zakarii uczy-
niło Indie bardziej demokratycznymi, ale
„jednocześnie mniej liberalnymi”. Do wła-
dzy doszli bowiem hinduscy fundamen-
taliści, wybrani „głównie przez biedaków
z najniższych kast”. Zaczęli oni prześla-
dować uprzywilejowaną muzułmańską
mniejszość, do której Zakaria należał. De-
mokracja, pozornie rzecz dobra, okazała
się złem. Doprowadziła bowiem – za spra-
wą „tępych” mas – do powrotu hindus-
kiego nacjonalizmu, opresji i przemocy.
Zakaria zaś boleśnie doświadczył na włas-
nej skórze utraty przywilejów. 

Jest to najbardziej osobisty pasaż
w „Przyszłości Wolności”, a jednocześnie
naznacza ogólny kierunek myślenia Za-
karii, obwiniającego demokrację o wszelkie
zło nowoczesnego świata: o przemoc et-
niczną, biedę, represje, wojnę, a nawet
międzynarodowy terroryzm, który nazywa
„demokratyzacją przemocy”. Jeśli w da-
nym miejscu nie zakorzenią się na dobre,
to jak pisze Zakaria, demokracja nie jest

w stanie triumfować. Przeprowadzenie
wyborów i promowanie liberalizmu jako
doktryny gospodarczej nie wystarczy. Jego
zdaniem demokracja i wolność to nie to
samo. Jeśli demokracja nie produkuje
ładu (jest to argument zaczerpnięty z Hun-
tingtona), może wspierać „najgorszy rodzaj
konserwatyzmu i fanatyzmu”, uniemoż-
liwiać reformy, postęp gospodarczy i spo-
łeczny. W ten sposób powstają „nielibe-
ralne” demokracje. Sama wolność słowa
i powszechne wybory są w jego przeko-
naniu niemal gwarancją zwycięstwa ugru-
powań najbardziej radykalnych oraz naj-
bardziej bezwzględnych i niedemokra-
tycznych. 

Ta krytyka dotyczy głównie krajów
Trzeciego Świata, przechodzących, często
pozorne, procesy demokratyzacyjne. Za-
karia wpada przy tym w pułapkę własnej
szaty pojęciowej. Według jego definicji,
aby dane państwo mogło stać się „nieli-
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beralną demokracją”, najpierw musi stać
się demokracją, a to wymaga przeprowa-
dzenia autentycznie wolnych i pluralis-
tycznych wyborów. Tym samym kraje,
które przytacza, jako przykład nieliberal-
nych demokracji (Białoruś, Tadżykistan,
Kirgizja) nimi nie są. Wybory, które prze-
prowadziły, nie były bowiem ani wolne,
ani pluralistyczne. Były dyktaturami i są
nimi nadal. Ta logiczna sprzeczność ciągnie
się przez całą książkę Zakarii.

Rządy elit

Tak samo krytycznie były wydawca ame-
rykańskiego „Newsweeka” odnosi się jed-
nak także do dobrze zakorzenionych de-
mokracji zachodnich. „Politycy krajów
o długiej demokratycznej tradycji coraz
więcej czasu poświęcają na wsłuchiwanie
się w głos ludu” – skarży się Zakaria.
„I coraz częściej są więźniami grup na-
cisku” – dodaje. Demokratyzacja zaczęła
przybierać jego zdaniem karykaturalne
rozmiary, zmieniając mężów stanu w nie-
wolników demosu, oceniających swój suk-
ces przez pryzmat cotygodniowych son-
daży popularności. Zamiast rządzić, ste-
rować, i tu wracamy do metafory z „Ody-
sei” Homera, politycy idą za głosem „wiel-
kich niedomytych” (the great unwashed),
innymi słowy motłochu. Wynikiem jest
dojście do władzy nie tych, którzy powinni
(faszystów, konserwatystów, populistów,
fanatyków – niepotrzebne skreślić), co
nieuchronnie prowadzi do ograniczenia
wolności, szczególnie mniejszości seksual-
nych i etnicznych. 

Zakaria nie próbuje nawet ukryć swo-
jej pogardy dla szerokich mas, które chcą
uczestniczyć w demokratycznym procesie,
nie posiadając do tego narzędzi. Tych,
którzy nie studiowali również na jednej
z uczelni Ivy League, do których on sam

uczęszczał. Lekarstwem na „masową de-
mokrację” są jego zdaniem elity. Rządy
mniej reprezentacyjne i bardziej oligar-
chiczne. Zakaria twierdzi wręcz, że światła
oligarchia, wyznająca coś, co nazywa on
„liberalnym konstytucjonalizmem”, jest
lepszą opcją niż nieliberalna, tępiąca
mniejszości i innowierców demokracja.
Jeśli nieregulowana demokracja zagraża
wolności, to należy ją zastąpić – jak pisze
Lee Harris w swojej książce „Następna
wojna domowa w USA: Populistyczna re-
wolta przeciwko liberalnym elitom” („The
next american civil war: The Populist Re-
volt Against the Liberal Elite”) – demo-
kracją regulowaną. Regulowana demo-
kracja wymaga zaś regulatorów. W tej
roli Zakaria widzi „niezależnych sędziów”,
banki centralne czy Światową Organizację
Handlu oraz „elitarny korpus ekspertów”.
Rządy będą funkcjonowały lepiej, jeśli
wyjmiemy to, co polityczne z polityki.
Z tej pozycji krytykował niedawno w swoim
programie w CNN polski rząd i jego trak-
towanie sędziów konstytucyjnych, z prof.
Rzeplińskim na czele. Bronił też korporacji,
znajdujących się „pod atakiem niebez-
piecznych utopistów”, czyli antyglobalistów. 

Zakaria wskazuje przy tym na Unię
Europejską jako udany przykład „niede-
mokratycznego prowadzenia polityki”.
Demokratyczny deficyt europejskiej wspól-
noty jest dla niego zaletą, a nie wadą, bo-
wiem „izoluje Unię od politycznego na-
cisku” obywateli. 

Odebrać głos motłochowi

Nie da się przy tym oprzeć wrażeniu, że
Zakaria, który niegdyś stwierdził, że „Chiń-
czycy są wdzięczni za pracę niewolniczą
w fabrykach”, a odpowiedzią na kryzys
finansowy jest „więcej kapitalizmu”, nie
tyle broni efektywnych rządów i osobistych
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wolności, co przywilejów elitarnej, libe-
ralnej kasty, obawiającej się, że przegrani
procesu globalizacji dojdą do władzy i wy-
szarpią spod nich bogactwo i przywileje.
Zakaria raz już tego doświadczył i najwy-
raźniej nie ma ochoty na powtórkę. Stąd
jego słabo skrywana radość z upadku
„Białej Ameryki” (okazana w programie
„Global Public Square”, emitowanym

w CNN w styczniu tego roku). „Biali Ame-
rykanie z niższej klasy średniej wymierają
w zastraszającym tempie, z powodu cho-
rób, narkomanii, alkoholizmu” – mówił,
dodając, że są to wyborcy Donalda Trum-
pa. „To oznacza, że Trumpowi nie uda
się zrealizować swojego hasła wyborczego
– »Przywrócić wielkość Ameryce« [„Make
America great again]” – radował się. Biała
Ameryka, ten ciemiężony „white trash”
(„biały śmieć”), pierwsza ofiara schyłku
ładu waszyngtońskiego, już się nie pod-
niesie. Ot, cała filozofia. Tu nie o demo-
krację chodzi ani o wolność czy obronę
systemu „checks and balances”, choć trud-
no się nie zgodzić z częścią krytyki przy-
taczanej przez Zakarię, choćby nieznoś-
nego uzależnienia procesu politycznego
od słupków poparcia lub jego argumentem
za bardziej republikańskimi rządami. 

Z resztą zgodzić się już trudniej, bo-
wiem w miejsce „chaotycznych” rządów
demosu Zakaria proponuje nam miękki
autorytaryzm. Rządy zza zamkniętych
drzwi gabinetów, podparte niewybranymi
demokratycznie ciałami regulacyjnymi,

nieliczące się z rządzonymi. Oligarchia,
czy jak twierdzi Niall Ferguson „rządy
arystokracji” w imię wolności, to aż nader
oryginalna koncepcja. Gdyby Zakaria miał
taką możliwość, odebrałby temu „białemu
motłochowi”, który chce swój głos oddać
na Trumpa, pewnie prawa wyborcze. Takie
pomysły już się zresztą pojawiały, choćby
po referendum nad „Brexitem”, gdy nie-
którzy argumentowali, że wynik plebiscytu
jest nieważny, bo „niektórzy byli za głupi,
by zrozumieć, nad czym głosują”. Inny
przykład mieliśmy w Austrii, gdy między
pierwszą a drugą turą wyborów prezy-
denckich, w których prowadził kandydat
skrajnie prawicowej „Wolnościowej Partii
Austrii”, Norbert Hofer, w mediach po-
jawiły się propozycje równie światłych
jak Zakaria ekspertów, aby uzależnić
prawo do głosu w wyborach od poziomu
wykształcenia i zasług. 

Dyktatura lekarstwem

Piewcom globalizacji zaczął się palić grunt
pod nogami. Proponują nam więc zamiast
„tyranii większości” demokrację bez de-
mosu. Cała argumentacja Zakarii w „Przy-
szłości Demokracji” jest w swoim wy-
dźwięku antydemokratyczna. Obrona rzą-
dów elit na Zachodzie idzie u niego w parze
z poparciem dla autorytaryzmu wszędzie
indziej. Dla Zakarii problemem nie jest
to, że demokracja gdzieś poniosła porażkę,
tylko że odniosła sukces. A na niedociąg-
nięcia demokracji jego zdaniem „lekar-
stwem zawsze jest dyktatura”. Gdy Zakaria
ostrzega więc przed korumpującym efek-
tem władzy, brzmi to wobec jego ślepego
poparcia dla rządów elit groteskowo. Tym
bardziej, że te elity polityczne i kulturowe
już rządzą, i są więc współodpowiedzialne
za wyliczone przez niego niedociągnięcia.
Z wywodów Zakarii wybrzmiewa także
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swoisty paternalizm. Motłoch ma uwierzyć,
że wykluczenie go z procesu demokra-
tycznego mu służy – zdejmując z niego
presję decyzji oraz odpowiedzialność. Za
tym stoi przekonanie, że lud nie dorasta.
Składa się, z wyjątkiem pojedynczych
sztuk, wyrosłych nad miarę na ideowej
diecie, na karły, gnomy, liliputy i Pigmeje.
Ma niewłaściwą mentalność, jest kseno-
fobiczny, szowinistyczny, nacjonalistyczny,
prymitywny i głupi.

„Gdy mamy wybór między wolnymi
i sprawiedliwymi wyborami” – pisze Za-
karia – „a gwarancją praw i wolności”,
powinniśmy wybrać tę drugą opcję. De-
mokracja ogranicza się przy tym w jego
pojęciu do procesu wyborczego, czyli do
metody politycznej. Pytanie, czy tak wąskie
definiowanie demokracji (w oderwaniu
od jej podstaw moralnych) i przeciwsta-
wianie jej prawom człowieka, czyli kon-
stytucyjnym wolnościom, ma sens. Tym
bardziej, że konstytucjonalizm może funk-
cjonować bez wolności, na co dowodem
jest choćby Singapur. Zakaria nie wspo-
mina też ani słowem o tym, że demokra-
tyczny uniwersalizm, który tak krytykuje,
podsyca globalizacja. W konsekwencji
w jego wywodach nie ma też słowa o nie-
równościach czy erozji narodowej suwe-
renności, a jedno i drugie jest bezpośred-
nim wynikiem procesów globalizacyjnych.
Suwerenność jest integralną częścią de-

mokracji. Zakaria zaś proponuje, by ją
w ramach ochrony liberalnych wolności
dalej ograniczać. Czym innym jest jego
propozycja, by ponadnarodowe ciała, jak
Bank Światowy czy WTO, w roli „nieza-
leżnych ekspertów” nadzorowały naro-
dowe procesy polityczne. Nierówności zaś
powodują, że prawa i wolności nie są do-
stępne wszystkim. 

Zakaria jest zwany przez swoich kry-
tyków „barometrem w dobrze skrojonym
garniturze”, ponieważ bezbłędnie wyczuwa
polityczne trendy. Był za wojną w Iraku,
gdy wszyscy ją popierali, krytykował ją,
gdy stało się to modne, by następnie do-
łączyć do chóru wieszczącego koniec ame-
rykańskiej hegemonii. Wydaje się on jed-
nak nie dostrzegać, że to za Atlantykiem
znajdują się obecnie najsilniejsze impulsy
antyglobalistyczne. Niższa klasa średnia
i proletariat, do których były redaktor
naczelny „Foreign Affairs” zdaje się od-
czuwać tylko pogardę, są wciąż bardzo
przywiązane do demokracji, jako procesu
wyboru i nadzoru rządzących – przez lud.
Na zasadzie „to my decydujemy o sobie,
a nie oni” opiera się właśnie polityczna
oferta Trumpa. Ten rozłam, pomiędzy
głosem amerykańskich elit politycznych
a rzeszą obywateli USA, będzie się jeszcze
powiększał. Środki, które globalistyczne
elity – głosem Zakarii – proponują, tylko
przyśpieszą ich własną agonię. 
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Jeden z mniej liczących się kandydatów
w wyborach prezydenckich w 2015 roku
rzucił hasło: „Kościół, szkoła, strzelnica”.
Nie wiem, czy mówił poważnie, bo zawsze
sprawiał wrażenie bardziej performera
niż polityka. Znaczące jednak, że mimo
iż duża część społeczeństwa wyśmiała
w Internecie to hasło, to pojawiały się też
głosy uznania dla umiejętności zwracania
na siebie uwagi.

Nie ma jednak co się śmiać, hasło to
nie jest aż tak nierealistyczne, jak się wy-
daje. Wymaga tylko małej modyfikacji.
Kościół i tak jest wciąż obecny w życiu
młodych Polaków, czy to się komuś po-
doba, czy nie. Szkoła, edukacja – to za-
gadnienia największej wagi dla przyszłości
Polski. Słowo strzelnica budzi natomiast
chyba największe kontrowersje czy roz-
bawienie. Może dlatego, że jest przed-
wczesne, a może dlatego, że archaiczne.
Może nie da się z dnia na dzień zrobić
z Polaków wychowanych w wojskowym
drylu Izraelczyków czy kochających broń
i walkę Teksańczyków. Dlatego strzelnicę
zostawmy tym, którzy się nią interesują,

chcą budować obronę terytorialną i wejść
w szeregi zawodowych żołnierzy. Jest ich
coraz więcej i niech to będzie wolontariat
wspierany przez wojsko. Młodzieży do
broni za wszelką cenę nie zmuszajmy.
Testowaliśmy to przecież w PRL i wiemy
już, jakie fatalne skutki przynosi to dla
prestiżu armii w społeczeństwie.

Nie ma zresztą potrzeby, byśmy mieli
miliony żołnierzy i potencjalnych żołnierzy.
W dobie wojen hybrydowych wojna roz-
strzyga się nie tylko w bezpośredniej walce
z użyciem broni. Równie ważne są kom-
petencje intelektualne, wiedza, wsparcie
ludności cywilnej, media, propaganda,
również sprawność cywilnych instytucji,
transport, finanse, bezpieczeństwo cyf-
rowe, energetyczne, żywnościowe czy
zdrowotne, ale też komunikacja, policja
czy straż graniczna.

Sport to oszczędność

„Strzelnicę” można zastąpić „klubem spor-
towym”. To świetnie, że Polska ma coraz
więcej sukcesów w sporcie wyczynowym,

Marcin herMan
Dziennikarz, 
zastępca redaktora naczelnego portalu Rebelya.pl

Wspólne uprawianie sportu albo czynne wspieranie lokalnego klubu może
pomagać w nawiązywaniu przyjaźni, uczyć współpracy i wzajemnego sza-
cunku, kreować postawy obywatelskie i chronić przed patologiami

Kościół, szkoła, klub sportowy



zwłaszcza w najpopularniejszych grach
zespołowych. Świetnie dla wizerunku pań-
stwa i dla gospodarki, ale jeszcze waż-
niejszy powinien być sport masowy. To
on właśnie potrafi przynieść każdemu na-
rodowi i państwu większe korzyści.

Jak mówił w rozmowie z „Nową Kon-
federacją” były prezes PZPN Michał List-
kiewicz, powołując się na amerykańskie
badania, każdy dolar zainwestowany
w sport masowy to oszczędność siedmiu
dolarów na opiece zdrowotnej i walce
z przestępczością. Dla Polski zwłaszcza
ten pierwszy aspekt ma ogromne znacze-
nie, bo przecież wobec starzejącego się
społeczeństwa problemy systemu opieki
zdrowotnej mogą za kilkadziesiąt lat po-
grążyć polskie państwo skuteczniej niż
zewnętrzny agresor.

O zdrowotnych korzyściach płynących
z rekreacyjnego uprawiania sportu (tego
wyczynowego niekoniecznie, ale to nieco
inny temat) nie ma co się rozwodzić. Dziś
wie o nich już zapewne prawie każdy
Polak. 

Polska biega

Od kilku lat, jak nasz kraj długi i szeroki,
obserwujemy boom na amatorski sport,
i to niezależnie od wieku, pozycji społecznej
czy nawet stanu zdrowia – nawet osoby
starsze albo niepełnosprawne znajdują
sobie atrakcyjne dla nich aktywności.
Wielu kierowców narzeka na biegaczy
blokujących miasta, bo i biegów jest rze-
czywiście coraz więcej. Jest to dowód na
to, jak wielka jest skala biegowej rekreacji
w Polsce. Trudno to policzyć dokładnie,
jednak spróbujmy. Maraton Warszawski
20 lat temu ukończyło 658 osób, dekadę
temu – 1860, a w zeszłym roku – 6506.
Uwzględniając wszystkie maratony orga-
nizowane w Polsce, liczbę ich uczestników

ludzie z „branży’ oceniają na 20–30 ty-
sięcy. Chodzi w tym wypadku wyłącznie
o trudny dystans maratoński. Organizo-
wane są też jednak również biegi krótsze,
półmaratony – na 10 lub 5 kilometrów.
Bierze w nich udział 100–200 tys. osób.

Dużo więcej jest tych, którzy uprawiają
biegi tylko dla rekreacji i nie biorą udziału
w zorganizowanych zawodach. Ilu ich
jest? W ostatnich latach podejmowano
próby, by to policzyć. Polski Związek Lek-
kiej Atletyki i IBRIS szacują liczbę biegaczy
nawet na 8 mln! Można uznać tę liczbę
za zawyżoną, ponieważ badania z 2015
roku zrobione były metodą sondażową,
nie wiadomo więc, na ile można wierzyć
deklaracjom respondentów. Natomiast
według badań ARC Rynek i Opinia z 2013
roku rynek przeznaczony dla biegaczy
szacowano na ok. 1,5 mld złotych rocznie
i ok. 3 mln klientów.

Bieganie to najpopularniejsza forma
aktywności wśród Polaków. Jeśli chodzi
zaś o najpopularniejszy sport, piłkę nożną,
w Polsce zarejestrowanych jest oficjalnie
ok. 500 tys. piłkarzy mężczyzn, od ama-
torów do zawodowców, oraz ok. 100 tys.
piłkarek (w Niemczech ok. 4 mln piłkarzy).
O skali amatorskiej piłki dziecięcej i mło-
dzieżowej może świadczyć liczba uczest-
ników dorocznego Pucharu Tymbarku
(pod patronatem MS, MENiR i PZPN) –
320 tysięcy chłopców i dziewcząt w 2015
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roku. Najtrudniej spośród popularnych
w Polsce aktywności oszacować liczbę ro-
werzystów. Różne są też motywację nimi
kierujące, bo nie dla każdego sport w tym
wypadku jest najważniejszy. Na wsi
i w małych miastach rower to po prostu
popularny środek komunikacji, a dla dzieci
jazda na rowerze to jedna z wielu zabaw.
W każdym razie w Polsce sprzedaje się
rocznie ponad 1 mln rowerów. Z kolei
przychody salonów fitness w 2014 roku
Deloitte oszacowało na ok. 3,65 mld zło-
tych, a liczbę Polaków regularnie upra-
wiających fitness na poziomie ok. 2,77 mln. 

To dość imponujące liczby, ale pa-
miętajmy, że w krajach o największych
tradycjach sportowych skala jest kilka-
krotnie większa.

Otyli dorośli, otyłe dzieci

Żaden socjolog tego dokładnie nie zbadał,
ale mam hipotezę, że oprócz mody, pew-
nego pozytywnego snobizmu, dążenia do
dobrego samopoczucia czy lepszej sylwetki,
jednym z powodów tych zjawisk jest brak
zaufania do opieki zdrowotnej. Młodzi
może o tym nie myślą, ale osoby w średnim
wieku i starsi kalkulują: lepiej zadbać
o siebie zawczasu w ten przyjemny sposób,
niż dostać się w nieefektywne tryby sys-
temu opieki zdrowotnej.

Wciąż jednak wiele pozostaje do zro-
bienia, lekarze i nauczyciele od lat biją
na alarm, że dzisiaj dzieci i młodzież
szkolna są bardziej otyłe i mniej sprawne
niż 30 lat temu. Tak wynika z prowadzo-
nych przez AWF w Warszawie cyklicznych
badań pod kierownictwem dr Janusza
Dobosza, a w poprzednich dekadach prof.
Romana Trześniowskiego i Ryszarda Prze-
wędy. Przykładowo siedmiolatek w 1979
i w 1989 roku skakał w dal z miejsca
średnio 129 cm, w 1999 r. – 119 cm,

w 2012 – 109 cm. Wyniki dziewczynek
w tym okresie spadły ze 122 cm do 105.
Jeśli chodzi o biegi na 600 m, chłopców
w tej samej grupie wiekowej, zaobserwo-
wano spadek z 3:05 min (1979) do 3:44.
Zauważmy, że wyniki te osiągane są przy
lepszych niż kiedyś warunkach fizycznych
dzieci, bo są one wyższe i lepiej odżywione.
Często jednak zbyt dobrze – co piąte
dziecko w wieku szkolnym w Polsce ma
nadwagę (w latach 70. mniej niż 10 proc.)
W przypadku dorosłych jest to 64 proc.
mężczyzn i 49 proc. kobiet.

Miliony na sport masowy

Nie należy jednak załamywać rąk, coś się
wszakże zmienia. Niektórzy twierdzą, po-
prawa wynika z tego, że dziś młodzież
mniej siedzi przy komputerach. Komputer
w postaci komórki można przecież zabrać
ze sobą wszędzie: na wyprawę rowerową,
na trening. Być może po prostu też bardziej
świadomi zdrowotnie są dzisiejsi rodzice. 

Mam wrażenie, że Ministerstwo Spor-
tu od kilku lat dostrzega te wszystkie
 zjawiska. Pod nowym kierownictwem
 uruchomiło pilotażowy program „Witaj
w Klubie” – wsparcia dla małych, ama-
torskich klubów sportowych. Na razie
przeznaczono na to 15 mln złotych (MS
dysponuje kwotą ok. 1 mld złotych rocz-
nie), z opcją zwiększenia wydatków. Mi-
nisterstwo Sportu ogłosiło też niedawno
„dobre praktyki” i zasady sponsoringu
oraz wsparcia przez państwowe spółki
sportu w Polsce. 

Najważniejsze w tym dokumencie,
z punktu widzenia omawianych tu spraw,
jest określenie, że obok sponsoringu sportu
wyczynowego równie ważnym celem jest
sponsoring sportu masowego, młodzie-
żowego i inicjatyw społecznych, związa-
nych ze sportem. Dodatkowo to, że stra-
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tegie marketingowe spółek Skarbu Pań-
stwa w dziedzinie sportu powinny być
zbieżne z celami Ministerstwa Sportu.

Wsparcie przez państwo sportu ma-
sowego bezpośrednio, przez samorządy
bądź poprzez firmy państwowe, zaczęło
się na większą skalę już za poprzednich
rządów. Nie jest to jednak w mojej opinii
zorganizowane systemowo, działa bardziej
na zasadzie „załatwiactwa”. Wiadomo też,
że najlepsze dojścia mają sportowi dzia-
łacze i wyjadacze ze związków oraz naj-
większych klubów, a nie społecznicy.

Dużo lepiej by było na przykład,
gdyby pieniądze z budżetu państwa prze-
znaczano na rozwój sportu dziecięcego
albo, czemu nie, sportu seniorów, zamiast
na wyczynowców walczących o medale
w niszowych dyscyplinach sportu. W Pol-
sce bowiem system finansowania sportu
sprowadza się głównie do sponsorowania
związków sportowych lub wielkich imprez.
Związki, zawodnicy i kluby rozliczane są
z wyników wyczynowców na wielkich im-
prezach, a nie z tego, na ile dany sport
jest upowszechniany, ilu – zwłaszcza mło-
dych – obywateli go uprawia, czy rokuje
pod względem ekspansji i masowości. Za
rządów PO Ministerstwo Sportu wytypo-
wało dyscypliny, które miały być najbar-
dziej wspierane. Chodziło o te najpopu-
larniejsze oraz przyciągające największą
liczbę dzieci i młodzieży (np. lekkoatletyka,
siatkówka, koszykówka, piłka nożna, ręcz-
na). Wciąż jednak priorytetem wydaje się
liczba medali, zwłaszcza na igrzyskach.

Budowanie wspólnoty

Oprócz Ministerstwa Sportu w rozwój
sportu masowego powinno zaangażować
się też Ministerstwo Obrony i armia. By-
łoby to nawiązanie do modelu z lat mię-
dzywojennych, znanego nie tylko w Polsce.

Popularne wówczas amatorskie kluby były
niejako zapleczem czy to dla wojska, czy
dla różnych grup paramilitarnych (nie
należy kojarzyć tego wyłącznie z nazistami
i III Rzeszą, przecież np. stare, poczciwe
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół było
zapleczem kadrowym dla tworzącej się
armii niepodległej Polski). Armii i obron-
ności przecież szczególnie zależy na jak
największej liczbie zdrowych i wysporto-
wanych obywateli. Potrzebni są oni nie
tylko do walki, ale też do innych, pokojo-
wych zadań – np. do walki ze skutkami
klęsk żywiołowych czy do pomocy armii
w sytuacjach kryzysowych.

No i wreszcie, sport ma wielkie zna-
czenie wspólnotowe. Ten wyczynowy,
 łączący kibiców reprezentacji kraju czy
poszczególnych klubów, to najprostsze
oddziaływanie. Dodatkowo sukcesy i za-
interesowanie pozytywnie wpływają na
gospodarkę.

Ważniejsze jest jednak to, że wspólne
uprawianie sportu albo czynne wsparcie
lokalnego klubu może pomagać w nawią-
zywaniu przyjaźni, znajomości, uczyć
współpracy i wzajemnego szacunku, kreo-
wać postawy obywatelskie, kształtować
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osobowość w dobry sposób, chronić przed
patologiami. To wszystko w Polsce, wciąż
cierpiącej z powodu rozbuchanego indy-
widualizmu i dużego poziomu nieufności
społecznej, stanowi prawdziwy skarb.

Podam przykład: kilku podstawowych
graczy naszej tak chwalonej i kochanej
reprezentacji piłkarskiej wywodzi się z ro-
dzin, w których ojciec miał problemy z al-
koholem. Również ze środowisk, powiedz-
my oględnie, wykluczonych. Nie jest to
żadną tajemnicą, ponieważ piłkarze ci
sami o tym opowiadają. Opowiadają oni
też, że sport, lokalny mały klub, trenerzy,
niektórzy bliscy, którzy wspierali ich spor-
towe pasje, uratowali im właściwie życie.

Bez tych doświadczeń powtórzyliby wszyst-
kie błędy ojców czy kolegów – nałogi,
przestępczość itd. Jako kibic nie tylko
piłki nożnej zapewniam, że takich przy-
kładów jest dużo więcej. Pokazują one,
że nie zawsze na szczeblu wielkiego sportu,
mistrzostw świata i Europy, ale też na
poziomie naszej ligi młody człowiek może
odnaleźć sens życia. W przyszłości, jeżeli
tego nie zaprzepaści, będzie naprawdę
dobrym i sprawnym fizycznie obywatelem. 

Mamy więc „Kościół, szkoła, klub
sportowy”. Do tego należałoby dodać jesz-
cze: „teatr i biblioteka”. Polityka kulturalna
to jednak inny, wielki temat na inną
okazję. 
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Do katastroficznych wizji przyszłości Unii
Europejskiej zdążyliśmy się już przyzwy-
czaić. Przyjmujemy je ze względnym spo-
kojem, bo mamy NATO – gwaranta „twar-
dego” bezpieczeństwa. Wobec przeświad-
czenia, że stoi za nami najpotężniejsza
armia w historii świata, poczucie niepew-
ności gospodarczo-politycznej jest pro-
blemem drugorzędnym. Co jednak, jeśli
Sojusz Północnoatlantycki znajdzie się
wkrótce w podobnym kryzysie jak Unia?
Ostatnie wydarzenia w Ameryce i Turcji
coraz wyraźniej na to wskazują.

Zmiana paradygmatu?

Chyba już każdy bierze pod uwagę moż-
liwość wygrania przez Donalda Trumpa
rywalizacji o amerykańską prezydenturę.
Fakt, że komentując jego prowokacyjne
wypowiedzi liberalne elity ograniczają się
zwykle do ubolewań nad „populizmem”
i „nieodpowiedzialnością”, czy też stra-
szenia trzecią wojną światową, do której
wybór Republikanina miałby rzekomo
doprowadzić, świadczy źle przede wszyst-

kim o ich kontakcie z realiami. Jeśli chce
się zrozumieć rzeczywistość, nie sposób
zignorować tego, że potencjalny przywódca
demokratycznego supermocarstwa nie wy-
głasza po prostu monologów wewnętrznych,
ale mówi to, co chcą usłyszeć miliony Ame-
rykanów, w tym rozmaite grupy interesu. 

W lipcu Trump dobitnie podważył
sens NATO w obecnym kształcie (i było
to konsekwentne rozwinięcie wcześniej-
szych wypowiedzi). Nazwał je „organizacją
przestarzałą” i zakwestionował kluczowy
art. 5 traktatu waszyngtońskiego, mówiąc
że amerykańska odsiecz będzie ograni-
czona do tych krajów, które wywiązują
się ze swoich zobowiązań, na czele z prze-
znaczaniem 2 proc. PKB na obronność.
Wprost zakwestionował ewentualność po-
mocy krajom bałtyckim (Litwa i Łotwa
nie wypełniają obecnie obowiązków wy-
datkowych).

Jakie jest znaczenie tych zapowiedzi?
Z jednej strony nie wprawia w zdumienie,
że cierpiące na nadmiar zobowiązań im-
perium chce przywrócić dwustronność
sojuszniczych deklaracji: większość człon-

bartłOMieJ raDZieJeWSKi
Redaktor naczelny „Nowej Konfederacji”, 
dyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

Sojusz słabnie w oczach, rozsadzany przez sprzeczności interesów oraz
kwestionowany w dotychczasowym kształcie zarówno przez seniora
(USA), jak i kluczowego wasala (Turcję)

Kryzys natO 
i Polska między wielkością a niebytem



ków Sojuszu nie wypełnia obecnie wymogu
2 proc., oczekując jednocześnie utrzymania
amerykańskiego parasola wojskowego.
Presja Waszyngtonu idzie w tym kierunku
od lat, słowa Trumpa można więc rozumieć
jako zaledwie zapowiedź jej zaostrzenia. 

Z drugiej strony coś pęka. Jeśli model
solidarystyczny („jeden za wszystkich,
wszyscy za jednego”) zastąpimy modelem
transakcyjnym („pomogę ci, jeśli pomożesz
mi”) – otworzymy drzwi inwazji niepew-
ności. Dzisiejsze 2 proc. PKB może przecież
nie wystarczyć jutro, jeśli sytuacja się za-
ogni. Dlaczego nie 4 albo i 5 proc.? Co
z krajami szczególnie narażonymi na ata-
ki – czy powinny wnosić do Sojuszu tylko
tyle, ile zwykli członkowie? Bezpieczeństwo
Polski kosztuje przecież realnie znacznie
więcej niż bezpieczeństwo Kanady. Co
z tymi, których obrona może wymagać
kontrataku nuklearnego, w kontraście do
państw, w przypadku których taki scenariusz
jest czysto akademicki? Koszty szybują. 

Można boleć nad radykalizmem i ego-
izmem narodowym Trumpa. Trzeba jed-
nak pamiętać, że ciążenie Ameryki w uo-
sabianym przez niego kierunku daje się
zauważyć od dłuższego czasu. Republikanin
nie mówi wyłącznie w swoim imieniu. 

Sojusz przestarzały

To samo dotyczy dictum o anachronizmie
NATO, mogącym uchodzić za centralną
kategorię myślową tendencji, o której
mowa. Niestety, Trump ma rację: Sojusz
Północnoatlantycki jest przestarzały. Po
pierwsze, powstał, by bronić Zachodu
przed Związkiem Sowieckim, którego już
nie ma. Jego sukcesorka – Rosja – jest
bladym cieniem komunistycznego super-
mocarstwa. Nie ma w perspektywie 20 lat
żadnych szans na zbudowanie porówny-
walnej potęgi, nie jest w stanie samo-

dzielnie zagrozić amerykańskiej hegemo-
nii. Jednocześnie, jest Ameryce (i Za-
chodniej Europie) potrzebna, tak jak przed
rokiem 1917, jako „koncesjonowane im-
perium”, stabilizujące bezkresne prze-
strzenie lądowe Eurazji w swoich grani-
cach, a poza nimi: Bliski Wschód i Azję
Środkową. Last but not least – byłaby
dla Waszyngtonu bardzo cennym sojusz-
nikiem przeciwko Chinom. Oczywiście,
Rosjanie o tym wiedzą i chcą uzyskać jak
najlepszą pozycję przed eskalacją i roz-
strzygnięciem rywalizacji o globalną sup-
remację, które nadchodzą. Z tej perspek-
tywy przelew krwi w Gruzji i na Ukrainie
to tylko przepychanki o zakres owej „im-
perialnej koncesji” – polityka nie jest za-
jęciem dla pięknoduchów.

Po drugie, głównym zagrożeniem dla
Stanów Zjednoczonych są dziś supermo-
carstwowe Chiny: przeciwnik silniejszy,
bogatszy i bardziej wyrafinowany niż
ZSRS (i każdy z wcześniejszych konku-
rentów). Ci kolosi rywalizują na dwóch
głównych frontach: Zachodnim Pacyfiku
i w Azji Południowo-Wschodniej, oraz
w Eurazji. Na pierwszym NATO jest nie-
istotne. Na drugim – gargantuiczne przed-
sięwzięcie Nowego Jedwabnego Szlaku
idzie w poprzek Sojuszu, dając lwiej części
jego członków atrakcyjną alternatywę gos-
podarczą dla USA. Z punktu widzenia
Europy, obserwującej z niepokojem szybko
postępującą koncentrację światowych za-
sobów wokół Pacyfiku, Szlak jest szansą
na utrzymanie znaczenia, jako ważnego
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bieguna globalnego handlu. Z perspektywy
USA, współpraca głównych sojuszników
z głównym przeciwnikiem jeszcze bardziej
podważa sens inwestowania w NATO.
Bez woli Waszyngtonu Sojusz stanie się
papierowym tygrysem lub przejdzie do
historii.

Nie znaczy to, że Amerykanie nie
chcieliby utrzymania tej organizacji. Daje
im ona wielki wpływ na pozostałych człon-
ków, kapitalnie pomaga oddziaływać na
Bliski Wschód i Afrykę, pozwala utrzymać
w ryzach ambicje Rosji. Problem w tym,

że Stany coraz bardziej cierpią na „impe-
rialne przeciążenie” (imperial overstretch):
wyzwania rosną szybciej niż możliwości
sprostania im. Budżet jest na granicy wy-
trzymałości, obywatele się frustrują, a so-
jusznicy nie chcą lub nie mogą przejmować
zobowiązań. W związku z tym rośnie
presja na trudne wybory i porzucanie dal-
szych priorytetów.

Widząc to wszystko, trudno się dziwić
słowom Trumpa o NATO. Pomijając nad-
miar erystyki, on po prostu nazywa głośno
nabrzmiewające problemy z utrzymaniem
newralgicznych interesów Ameryki. A że
robi to obcesowo, radykalnie i gwałtownie?
Cóż, przemawia językiem rozgniewanego
ludu, którego opinii nie dopuszczano do
dominującego dyskursu przez wiele lat.
Trump jest skutkiem, nie przyczyną. Co

jest prawdziwie zdumiewające, to bez-
produktywna histeria większości komen-
tatorów i brak alternatywnych koncepcji
w krajach, których fala zmian, na jakiej
płynie Republikanin, najbardziej dotknie.

Bunt kluczowego sojusznika

Tymczasem sytuacja zaostrza się. Nie-
udany pucz wojskowy w Turcji stał się
dla obozu władzy, z prezydentem Recepem
Erdoğanem na czele, asumptem do dwóch
rzeczy: masowych czystek wewnętrznych
oraz do gwałtownego zwrotu antyamery-
kańskiego. Pierwszą kwestię musimy po-
minąć, zastanówmy się nad drugą.

Turcja nie jest zwykłym sojusznikiem
Zachodu. Jest kluczowym węzłem sieci
amerykańskich i europejskich sojuszy i in-
teresów. Dysponuje największą armią lą-
dową w NATO (drugą w ogóle), najsil-
niejszą na Bliskim Wschodzie, strategicz-
nym położeniem na styku kontynentów
i mórz, dynamiczną gospodarką. Jest ak-
tywnym uczestnikiem misji NATO, w tym
operacji przeciwko Państwu Islamskiemu.
Bez możliwości transportu wojsk przez
jej terytorium i używania zlokalizowanych
tam baz Sojuszu walka z ISIS byłaby nie-
porównanie trudniejsza i droższa. Czas
zyskany przez islamistów, w przypadku
konieczności organizacji alternatywnych
tras przerzutowych, dałby im wielką szansę
ekspansji. Przez Turcję biegnie też obecnie
główna trasa uchodźców i imigrantów
z Syrii oraz Iraku, a także z Afganistanu
i Pakistanu – do Europy. W ojczyźnie
Ataturka jest obecnie ponad 3 mln takich
osób, kolejne 6 mln może przybyć z ogar-
niętych wojną krajów na wschód od Iranu.
Od dobrej woli Ankary zależy, czy obecny
kryzys imigracyjny w Unii Europejskiej
nie ulegnie zwielokrotnieniu, co mogłoby
pogrążyć UE w chaosie totalnym.
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Ów kluczowy sojusznik właśnie się
buntuje, powodując konsternację i dez-
orientację w zachodnich stolicach. Podczas
walki z puczystami siły rządowe zabloko-
wały newralgiczną bazę NATO w Incirlik,
punkt wypadowy w kampaniach przeciwko
ISIS, w którym wedle wszelkiego praw-
dopodobieństwa znajduje się gros NATO-
wskiego arsenału nuklearnego (ok. 50
bomb wodorowych B-61). Było to zasko-
czeniem i upokorzeniem dla Amerykanów,
a następnie także dla Niemców, których
delegacji odmówiono wstępu do bazy,
mieszczącej także personel RFN. 

Okazało się to zaledwie preludium.
Najpierw tureckie media, a następnie czo-
łowi politycy, zaczęli oskarżać Stany Zjed-
noczone o wywiadowcze, finansowe i po-
lityczne wsparcie przewrotu. Wygląda to
na zaplanowaną kampanię propagandową.
Turcja zażądała ekstradycji oskarżonego
przez nią o organizację puczu i wieloletnią
penetrację armii i biurokracji Fethullaha
Gülena, imigranta przebywającego w Pen-
sylwanii. Gdy Amerykanie odpowiedzieli
prośbą o dowody jego winy, Erdoğan pub-
licznie zakwestionował równoprawność
amerykańsko-tureckiego sojuszu i powtó-
rzył żądanie: „jeśli jesteśmy strategicznymi,
modelowymi partnerami, zróbcie to, co
konieczne”. Chyba jeszcze żaden amery-
kański sojusznik nie rozmawiał w ten
sposób z Waszyngtonem (dziękuję Jackowi
Bartosiakowi za zwrócenie mi uwagi na
ten wymiar ostatnich wydarzeń w Turcji).

W co gra Erdoğan?

Dezorientacja i konsternacja zachodnich
elit takim obrotem spraw przybrała ku-
riozalne formy. John Kerry ostrzegł Ankarę
w pierwszych dniach przesilenia, że nie-
demokratyczny kurs może wykluczyć ją
z NATO. Angela Merkel przestrzegła z kolei

przed zamknięciem drogi do UE po tym,
jak Erdoğan zapowiedział dążenie do
przywrócenia kary śmierci. Formalnie
trudno mieć zastrzeżenia: politycy ci je-
dynie wyciągali wnioski z kryteriów człon-
kostwa w obu organizacjach. 

Politycznie, znaleźliśmy się jednak
w teatrze absurdu. To Bruksela i Berlin
przez lata blokowały akcesyjne aspiracje
Turcji, skłaniając ją wreszcie do rezygnacji
z tego celu. Wygrażanie zarazem palcem
państwu, które trzyma w garści bezpie-
czeństwo demograficzne Unii – obrazuje
poważne nienadążanie za rzeczywistością. 

Podobnie jest z członkostwem w So-
juszu Północnoatlantyckim: NATO po-
trzebuje dziś Turcji znacznie bardziej niż
ona jego. Państwo Erdoğana obroni się
samo. Ewentualny „Turexit” oznaczać bę-
dzie natomiast nie tylko prestiżową klęskę
Sojuszu, ale przede wszystkim utratę naj-
większej armii lądowej i kluczowych stra-
tegicznie korytarzy transportowych. Po-
łudniowo-wschodnia flanka oparłaby się
wówczas na Grecji, Bułgarii i Rumunii –
państwach małych, bardzo słabych i trud-
nych do obrony. Wystarczy spojrzeć na
problemy, jakie sprawia ISIS, aby uświa-
domić sobie, jak bardzo nie chcemy wyjścia
Turcji z NATO.
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W co gra Erdoğan? Poczuł się naj-
wyraźniej na tyle silny (zapewne także
słabością Zachodu), żeby albo dokonać
trwałego zwrotu na wschód, albo uczynić
Turcję państwem bardziej obrotowym,
albo zredefiniować relacje sojusznicze na
wyższym poziomie. Obóz rządzący Turcją
od jakiegoś czasu wysyłał sygnały nieza-
dowolenia – z traktowania go przez Wa-
szyngton jak „sojusznika drugiej kategorii”.
Wiadomo, że Ankarze nie podobają się
amerykańskie dążenia do uzbrojenia Kur-
dów przeciwko ISIS oraz do krytyki tu-
reckich spraw wewnętrznych. 

Słabnące NATO i nowa epoka

Trudno dziś przewidzieć, w którą z wy-
mienionych wyżej stron pójdzie Erdoğan
oraz czy będzie w stanie wytrzymać ewen-
tualną zemstę Ameryki. Widzimy jednak
z pewnością jeden z największych, a być
może największy od początku jej istnienia,
kryzys wewnętrzny NATO. Widać też per-
spektywę poważnego i trwałego osłabienia
organizacji i Zachodu w ogóle: po pierwsze,
samym „Turexitem”, po drugie, groźniej-
sze – falą naśladownictwa, którą postawa
Erdoğana może wywołać wśród sojusz-
ników USA na całym świecie.

NATO słabnie więc w oczach, rozsa-
dzane przez sprzeczności interesów oraz
kwestionowane w dotychczasowym kształ-
cie, zarówno przez seniora (USA), jak
i kluczowego wasala (Turcję). W tym
świetle ekscytacja niedawnym szczytem
w Warszawie wygląda na zadowalanie się
ochłapami z wczorajszej kolacji. Skromne
i symboliczne – jak trzeźwo zauważyła
Aleksandra Rybińska – przesunięcia sił
sojuszniczych po tym zjeździe stały się
w kontekście ostatnich wydarzeń jeszcze
mniej znaczące. Liczenie na zewnętrzne
gwarancje bezpieczeństwa stało się w na-

szych arcyciekawych czasach podobnie
zasadne, jak to było w roku 1939.

Państwo – wojsko – dyplomacja

Co w tej sytuacji robić? Pozostaje powtó-
rzyć postulat formułowany już przez
„Nową Konfederację” i Centrum Analiz
Klubu Jagiellońskiego pod adresem rządu
Beaty Szydło: koncentracji na triadzie
państwo – wojsko – dyplomacja. 

A więc po pierwsze, przekształcenie
obecnej, „luźnej federacji resortów” w rząd
z prawdziwego zdarzenia, zdolny do real-
nego i szybkiego planowania, wdrażania,
koordynacji i ewaluacji ambitnych, po-
nadresortowych przedsięwzięć. Obecne
„państwo istniejące tylko teoretycznie”
jest z punktu widzenia nieprzyjaznych
Polsce czynników gwarantem naszej pe-
ryferyjności. Pisaliśmy o tej kwestii wie-
lokrotnie. Zamiast ją rozwijać, odsyłam
więc do raportu CA KJ autorstwa Jana
Rokity. 

Po drugie, rozpędzenie pasożytni-
czych grup interesów w wojsku i budowa
silnej armii. Polska ma potężny budżet
obronny, tylko o ok. 1/3 mniejszy niż Iz-
rael, większy od północnokoreańskiego,
pakistańskiego, irańskiego czy indone-
zyjskiego. Te środki nie są należycie wy-
korzystywane. Przed ewentualnym zwięk-
szaniem wydatków należy radykalnie
zreorganizować system w kierunku wy-
korzystywania przychodów zgodnie z prze-
znaczeniem. Potrzebujemy przywrócenia
poboru do wojska, bo 100–150 tys. żoł-
nierzy to po prostu stanowczo za mało
dla kraju położonego między Rosją a Nie-
mcami. Potrzebujemy przyśpieszenia i ra-
cjonalizacji rozpisanego na lata 2013–
2022 programu modernizacji armii tak,
aby pozyskiwać więcej technologii budu-
jących naszą samodzielność strategiczną,
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kupować nowocześniejszy sprzęt i bardziej
wspierać rodzimy przemysł obronny. Po-
trzebujemy wreszcie, jak już postulowa-
liśmy w „NK” piórem Michała Kuzia, cy-
wilnego programu nuklearnego, który
z czasem mógłby być uzupełniony o pro-
gram wojskowy.

Trzeci element triady oznacza po-
trzebę analogicznych (do postulowanych
w obronności) działań w aparacie dyplo-
matycznym i wymyślenia polityki zagra-
nicznej na nowo. Dotychczasowa, zafi-
ksowana na członkostwie drugiej kategorii
w NATO i UE, może być za chwilę ban-
krutem, o ile już nim nie jest. Czas wielkiej
niepewności domaga się przeformatowania
myślenia strategicznego z tożsamościo-
wo-aksjologicznego na geopolityczne. Ina-
czej mówiąc – powinniśmy zmarginali-
zować rodzimych Prometeuszy demokracji
i praw człowieka na rzecz chłodnych, po-
trafiących identyfikować układy sił ana-
lityków. Przykładowo, zamiast zastanawiać
się, jak wesprzeć opozycję na Białorusi,
powinniśmy szukać sposobów na prze-
ciągnięcie Mińska na polską stronę, nie-
zależnie od tego, kto i jak tam rządzi. 

Warto powiedzieć sobie jasno, że ża-
den z naszych tradycyjnych sojuszników
nie jest zainteresowany silną Polską. Ozna-
czałaby ona bowiem zmianę układu sił
w Europie Środkowo-Wschodniej, ryzyko
destabilizacji Rosji (przypomnijmy: po-

trzebnej Zachodowi jako „koncesjonowane
imperium”) i mniej lub bardziej gwałtowne
wyparcie zachodniego kapitału z regionu.
Co więcej, w przypadku reorganizacji ładu
międzynarodowego atrakcyjność sojusz-
nicza Rosji staje się wielokrotnie większa
niż Polski. Z perspektywy USA, z punktu
widzenia Niemiec czy Francji – jeszcze
bardziej. 

Czasy gwałtownych przemian wyma-
gają codziennego kwestionowania aksjo-
matów i nawyków myślowych. Postawmy
sprawę modelowo: które z mocarstw mają
dziś interes w silnej Polsce? Przychodzi
mi do głowy tylko jedno: Chiny. Nasz
kraj jest kluczowym punktem w projekcie
Nowego Szlaku Jedwabnego. Optymalnym
geograficznie, ale też geopolitycznie – Pe-
kin woli wzmocnić (umieszczeniem węz-
łowej infrastruktury Szlaku) słabszego
(nas) niż silnego (Niemcy). Dla własnej
korzyści: lepiej mieć wielu średnich part-
nerów niż kilku dużych. W dodatku na-
turalne ciążenie Berlina ku Moskwie
i komplementarność ich potęg niesie do-
datkowe ryzyko powstania na Jedwabnym
Szlaku potężnego niemiecko-rosyjskiego
sojuszu. Warto również pamiętać o sło-
wach wieloletniego prezesa Centrum Stu-
diów Polska-Azja Radosława Pyffla: „nie
może być jednocześnie Wielkich Chin
i Wielkiej Rosji”. 

Dla Polski projekt „One Belt, One
Road” to nie tylko szansa na pogłębienie
relacji z potężnymi Chinami. To także
historyczna szansa powrotu do dominacji
w Eurazji handlu lądowego. Nawet z sze-
rokim dostępem do Bałtyku Polska zawsze
będzie krajem bardziej lądowym, bo nasze
morze jest małe, płytkie i odcięte od
świata, a odsłonięte niziny są podatne na
inwazje lądowe. Sukces Nowego Szlaku
oznaczałby dla nas gwałtowny awans
w hierarchii międzynarodowego handlu.

41

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 8 (74)/2016, 3 sierpnia–6 września 2016 www.nowakonfederacja.pl

Sukces nowego Szlaku

oznaczałby dla Polski

gwałtowny awans

w hierarchii

międzynarodowego handlu

http://www.nowakonfederacja.pl/siedem-powodow-dla-ktorych-chiny-nie-popra-moskwy/
http://www.nowakonfederacja.pl/siedem-powodow-dla-ktorych-chiny-nie-popra-moskwy/
http://www.nowakonfederacja.pl/polska-droga-od-slabosci-do-sily/
http://www.nowakonfederacja.pl/dlaczego-potrzebujemy-broni-jadrowej/
http://www.nowakonfederacja.pl/dlaczego-potrzebujemy-broni-jadrowej/


Odcienie niepewności

Podsumowując, Polska potrzebuje inten-
sywnej, zręcznej i elastycznej dyplomacji,
jakiej nie miała od czasów Piłsudskiego.
Powinna jednocześnie zacieśniać relacje
z Chinami i utrzymywać jak najlepsze re-
lacje z USA, a więc „siedzieć na dwóch
stołkach” tak długo, jak to możliwe. Po-
winniśmy zrezygnować z wiary w sojusz-
nicze deklaracje na rzecz inwestowania
we wspólnoty interesów. Postawić na
pragmatyzm kosztem prometeizmu, w tym
porzucić styl bycia „bardziej papieskim
od papieża” w sprawie walki z radykalnym
islamem, który nam w żaden sposób nie

zagraża, ale może zagrozić. W nowej epoce
Polska powinna być krajem bardziej obro-
towym, co mogłoby oznaczać również tak-
tyczne używanie karty poprawy relacji
z Rosją, gdy przyjaciele z Zachodu blokują
nasze interesy. 

Józef Piłsudski lubił mawiać, że „Pol-
ska będzie wielka albo nie będzie jej
wcale”. To dictum ponownie nabiera ak-
tualności, w dobie tektonicznych drgań
porządku międzynarodowego. Szanse są
tu równie wielkie jak zagrożenia. Nie wie-
my, ile mamy czasu – lepiej więc zakładać,
że niewiele.

Warszawa, 30.07.2016
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Establishment rządzący w Europie nie
ma zamiaru walczyć z prawdziwymi przy-
czynami terroryzmu. Cały wysiłek skupia
na propagandzie, która ma służyć prze-
konaniu społeczeństw, że nie ponosi on
winy za to, co się dzieje. Wszystko po to,
aby utrzymać się u władzy.

To tylko amok

Dzień po zamachu w Monachium zapa-
nowała zgoda, że jego przyczyną był amok
sprawcy ataku. Morderca miał zbierać
publikacje na temat osób, których szaleń-
stwo popchnęło do zabijania. Ich lektura
zatem miała doprowadzić do mordu. To
wyjaśnienie jest chyba jak dotąd najlepszym
alibi danym politykom. Skoro kimś po-
woduje ślepa furia, to jego czyn nie ma
nic wspólnego z polityką – z nieukrywaną
ulgą zadeklarowali bawarscy śledczy. Widać
jednak było, że nie są oni tak dobrze wy-
ćwiczeni w kłamstwie, jak politycy, ponie-
waż posunęli się do analogii ze zbrodniczym
czynem Andersa Breivika. Zapomnieli jed-
nak, że działał on z pobudek politycznych. 

Oczywista sprzeczność nie ma zna-
czenia, chodzi bowiem o sprytną mani-
pulację, o skojarzenie zamachowca z Mo-
nachium z białym, prawico-podobnym
zwyrodnialcem i o odsunięcie naturalnych
konotacji z islamem oraz bliskowschodnim
pochodzeniem mordercy. Zastosowano
prostą narrację. Zamachu dokonał szale-
niec, a więc nie ma to nic wspólnego
z islamem, z imigracją i z polityką. Eo ipso,
niemieckie władze w żaden sposób nie są
odpowiedzialne za to, co się stało. 

Narracyjne oszustwo polega na tym,
że przedstawiono tylko część łańcucha
przyczynowego. Nie postawiono funda-
mentalnego pytania: dlaczego morderca
z Monachium wpadł w furię i zabił 9 przy-
padkowych ofiar? Odpowiedź bowiem
narzuca się sama – ta zbrodnia to efekt
dysfunkcji społecznej sprawcy, który nie
zintegrował się ze społeczeństwem nie-
mieckim i mordując zademonstrował swo-
je nieprzystosowanie oraz frustrację. Moż-
na założyć, że przyczyną tej dysfunkcji
było jego irańskie pochodzenie. Młody
człowiek po prostu nie był w stanie zin-

KrZySZtOf raK
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”,
ekspert Ośrodka Analiz Strategicznych

Społeczeństwo pozbawione tożsamości nie jest w stanie zintegrować
obcych. Część pozostawionych na marginesie imigrantów odreagowuje
swoją frustrację mordując innych

Wielkie migracyjne kłamstwo



ternalizować norm społeczeństwa nie-
mieckiego. Stało się tak pomimo tego, że
urodził się w Niemczech i był kształtowany
przez niemiecki system edukacji. Proces
integracji się jednak nie powiódł, co do-
prowadziło do tak drastycznej reakcji, jak
zbrodnia.

Terroryści imigranci

Ale o tej zależności nie wolno mówić,
mimo że jest ona typowa dla psycholo-
gicznego portretu terrorystów. Po zama-
chach w Paryżu i Brukseli wiemy, że więk-
szość zamachowców to tzw. drugie zra-
dykalizowane pokolenie imigrantów. Ten
fakt ukrywa się w narracji, albowiem
może on doprowadzić do wniosku, że
główną przyczyną terroryzmu w Europie
jest nieskuteczna polityka migracyjna
Niemiec, Francji czy też Belgii. 

Emigranci z Bliskiego Wschodu i Af-
ryki Północnej przybyli do Europy głównie
za przyczyną procesów dekolonizacyjnych
i powojennego gospodarczego boomu.
Wywołał on ogromny popyt na siłę robo-
czą, przede wszystkim w przemyśle. Przy-
jechały miliony osób, a część z nich po
wykonanej pracy miała wrócić do swoich
domów (np. niemieccy Turcy). Ostatecznie
zdecydowana większość jednak została.
Kłopoty zaczęły się w momencie gospo-
darczego kryzysu na początku lat 70. Imi-
granci stali się niepotrzebni. Ponieważ
nie można ich było tak po prostu wyrzucić,
wymyślono, że zintegrują się ze społe-
czeństwami Zachodu, że po prostu się
w nich roztopią. Gdy to się nie udało, za-
planowano stworzenie społeczeństwa wie-
lokulturowego, które opierać się miało
na pewnym minimalnym, liberalnym fun-
damencie aksjologicznym. Ten koncept
także spalił na panewce, przede wszystkim
za sprawą samych muzułmańskich imi-

grantów, którzy nie mieli najmniejszej
ochoty zgodzić się nawet na minimalny
konsensus. 

Mimo tych porażek rządy najwięk-
szych i najbogatszych państw europejskich
nadal kontynuują dotychczasową politykę
imigracyjną. Jej irracjonalizm wychodzi
na jaw właśnie w Niemczech. To właśnie
Angela Merkel już w 2005 roku ogłosiła
fiasko polityki multi-kulti i m.in. dzięki
temu doszła do władzy. Potem wielokrot-
nie potwierdzała tę diagnozę. Jeszcze
w roku 2010 przekonywała Niemców, że
integracja imigrantów zakończyła się nie-
powodzeniem. Skoro tak twierdziła, to
dlaczego w roku 2015 przyjęła w swoim
kraju 2 miliony imigrantów?

Nie powinno więc dziwić, że propa-
gandowa narracja skraca łańcuch przy-
czynowy terroryzmu. Jego odtworzenie
w całości niosłoby ryzyko wskazania wi-
nowajcy. Odpowiedzialność spada na klasę
rządzącą, która od dziesięcioleci sprawuje
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władzę w RFN. Prawdziwy związek przy-
czynowo-skutkowy jest bowiem następu-
jący: polityka migracyjna – nieskuteczna
integracja – terroryzm.

„Islam należy do Niemiec”

Kolejnym zabiegiem propagandowym
były zapewnienia przedstawicieli nie-
mieckich władz, że czyny mordercy z Mo-
nachium nie miały nic wspólnego z isla-
mem ani z działalnością tzw. Państwa
Islamskiego. To metoda manipulacji za
pomocą półprawd.

Islam w państwach unijnych stanowi
temat tabu. We Francji zabrania się pro-
wadzenia jakichkolwiek statystyk, które
dotyczyłyby wyznania, dlatego też nie
wiadomo dokładnie, ilu muzułmanów
tam mieszka. Dzięki temu jednak można
również ukryć współodpowiedzialność
francuskiego państwa za terroryzm. Nig-
dzie np. nie znajdziemy danych, ilu mu-
zułmanów odbywa kary we francuskich
więzieniach, które są wylęgarniami ter-
rorystów. 

W Niemczech politycy przekonują,
że „islam należy do Niemiec”. To zdanie
jest dogmatem, mimo że nie ma wiele
wspólnego z prawdą. Każdy, kto zna po-
bieżnie historię Niemiec wie, że islam nie
jest elementem niemieckiej tożsamości.
Zresztą sami muzułmanie nie chcą przy-
należeć do Niemiec i dlatego tworzą tzw.
społeczeństwo równoległe. Problem polega
na tym, że innym grupom imigranckim
udaje się zintegrować ze społeczeństwem
niemieckim. Najlepszym przykładem są
Polacy, którzy szukając lepszych perspek-
tyw życiowych od XIX wieku przybywają
do Niemiec. Innym przykładem są miesz-
kańcy wschodu i południa Europy, Indii
czy południowo-wschodniej Azji. Nikt nie
słyszał też o tym, żeby ci imigranci swoje

problemy adaptacyjne odreagowywali
mordując współobywateli. 

Kłopoty sprawia tylko jedna grupa
i jest to grupa religijna, a mianowicie
muzułmanie. Jest to jednak, jak już
wspomniałem, temat objęty w Niemczech
milczeniem. O tym nikt publicznie nie
może mówić, bo na straży tego tabu stoi
nieoficjalna cenzura. 

Zapomniany prorok

Najdziwniejsze jest to, że jeszcze 10 lat
temu cenzura ta nie była tak szczelna.
W krajach Zachodniej Europy, w tym
także w Niemczech, publikowano książki
uczciwie omawiające kwestię islamskiej
imigracji. Za dobry przykład może posłużyć
wydana w 2007 roku praca Waltera
 Laqueura „Ostatnie dni Europy. Epitafium
dla Starego Kontynentu”. Autor jest re-
nomowanym żydowsko-niemiecko- ame-
rykańskim historykiem, reprezentującym
bez wątpienia główny nurt. Jego diagnozy,
oparte zresztą na badaniach socjologicz-
nych, okazały się profetyczne. Notabene,
w Niemczech książka ta spotkała się z do-
syć przychylnymi recenzjami, nawet w pra-
sie liberalnej.

Laqueur za podstawową przyczynę
kryzysu społeczeństw europejskich uznał
katastrofę demograficzną i nieudaną in-
tegrację imigrantów. Dokładnie zdiagno-
zował niemiecką politykę migracyjną. Za-
uważył, że „w żadnym innym kraju imi-
granci nie byli podmiotem tylu inicjatyw
ze strony tak licznych instytucji przychyl-
nych propagowaniu integracji (…) Nie
znalazły jednak w tym przedsięwzięciu
partnera, gdyż celem tureckich instytucji
religijnych było zachowanie odrębnego
charakteru, a nie pozostawanie pod wpły-
wem zachodniej religii, kultury czy też
wartości politycznych”.
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Dowodził, że muzułmańscy imigranci
nie rozwiążą problemów demograficznych,
albowiem w większości przypadków są
oni odbiorcami pomocy społecznej. Krótko
mówiąc, pogłębiają tylko kryzys, w jakim
znalazło się zachodnie państwo dobrobytu.
Dzieje się tak, ponieważ „tureccy (oraz
kurdyjscy) imigranci nie byli w ogóle
przygotowani do życia w Europie. Pocho-
dzili z najmniej rozwiniętych części Turcji,
takich jak wschodnia Anatolia, niejedno-
krotnie byli analfabetami, a pod względem
przekonań religijnych i orientacji poli-
tycznej byli o wiele bardziej konserwatywni
niż należąca do klasy średniej społeczność
w Stambule i Ankarze”.

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja dru-
giego pokolenia imigrantów. „Badania
w Niemczech wykazały, że drugie poko-
lenie uczniów z rodzin muzułmańskich
tak naprawdę radzi sobie gorzej niż po-
przednie (…) Stopa bezrobocia wśród
młodych ludzi tureckiego pochodzenia
jest dwukrotnie wyższa niż wśród reszty,
a 85 proc. mieszkańców tureckich i arab-
skich należy do marginesu społecznego”
– zauważa autor. 

Laqueur nie tylko wskazywał, że kło-
poty sprawia przede wszystkim jedna ka-
tegoria imigrantów – muzułmanie, ale

odważył się wprost powiązać imigrację
z islamizmem i terroryzmem:

„Wśród ubiegających się o azyl znaleźli
się islamiści, a nawet terroryści naprawdę
zagrożeni aresztowaniem we własnym
kraju, tyle że z powodów niemających nic
wspólnego z walką o wolność i demokracje”. 

Dziś dla tych prawd nie ma miejsca
w głównym nurcie dyskursu politycznego.
Ktoś, kto poważy się skorzystać z tych
faktów i argumentów odsądzany jest od
czci i wiary, i z automatu kwalifikowany
jako rasista i hitlerowiec.

Człowiek bez tożsamości

Skąd się bierze taka niechęć do prawdy?
Są dwie przyczyny: polityczna i ideolo-
giczna. Niemiecki establishment politycz-
no-medialny chce po prostu utrzymać się
u władzy. Narastanie kryzysu migracyjnego
może zakończyć karierę całego pokolenia
niemieckich polityków, niezależnie od
konkretnej afiliacji partyjnej. Dlatego im
bardziej się on pogłębia, tym intensyw-
niejsze muszą być działania odwracające
uwagę społeczeństwa niemieckiego. 

Głębsze wyjaśnienie da ideowa geneza
obecnej klasy rządzącej RFN. W polityce
i mediach dominuje dziś pokolenie ’68,
ukształtowane przez lewacki rewolucjo-
nizm. Jego guru był Jean-Paul Sartre,
dziś nieco już zapomniany twórca nie-
zwykle kiedyś modnego kierunku filozo-
ficznego – egzystencjalizmu. 

Według Sartre’a człowiek winien dą-
żyć do autentyczności, czyli do bycia tym,
kim jest naprawdę. Aby osiągnąć ową au-
tentyczność, musi przede wszystkim od-
rzucić uwarunkowania społeczne, takie
jak tożsamość narodowa i klasowa. 

Pokolenie ’68 najpierw wzięło się za
zwalczanie klas uprzywilejowanych. Dziś,
gdy samo stało się częścią establishmentu,
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skupiło się na walce z religią i narodowo-
ścią. To one mają być przyczyną wszelkiego
społecznego zła. Dlatego duża część elit
europejskich z taką zaciętością walczy
z tożsamością swoich własnych społe-
czeństw. W tym dziele ma ważnego so-
jusznika – ideologię neoliberalnego ka-
pitalizmu, propagującą powszechny kon-
sumpcjonizm, który redukuje człowieka
do nabywcy towarów i usług. 

Społeczeństwo pozbawione tożsamo-
ści, a więc grupa niezwiązanych żadną
silną więzią indywiduów, nie jest w stanie

zintegrować imigrantów. Ta niemożność
prowadzi do frustracji po obu stronach.
Część, co prawda niewielka, pozostawio-
nych na marginesie imigrantów odrea-
gowuje swoją sytuację mordując innych.
Nie ma na to prostych recept. Skutków
kilkudziesięciu lat błędnej polityki mi-
gracyjnej nie da się naprawić w ciągu
kilku kat. Trzeba najpierw gruntownie
przebudować świadomość społeczeństw
europejskich, co może trwać dekady. I to
przede wszystkim chcą przed nami ukryć
zachodni politycy.
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Jeden z moich indyjskich znajomych
chwalił się niegdyś, że mapa Indii umiesz-
czona na ścianie jego domu była jedyną
prawdziwą mapą tego kraju, dostępną
w jego ojczyźnie. Mówił to półżartem, ale
nie da się ukryć, że wszystkie oficjalne
mapy zaznaczają cały obszar Dżammu
i Kaszmiru, jako leżący w granicach Indii.
W rzeczywistości, jak wiadomo, północne
góry i zachodnie skrawki tego spornego
regionu znajdują się pod kontrolą Paki-
stanu. Indie i Afganistan nie sąsiadują ze
sobą, gdyż pomiędzy nimi leży Pakistan.

Budowa wpływów

Indie mają długą tradycję kontaktów
z Azją Centralną. To przez nią przebiegał
dawny Jedwabny Szlak. Tymi samymi
traktami, przemierzanymi w obie strony
przez kupców, buddyzm zawędrował do
Chin, potem zaś buddyjscy mnisi z Azji
Wschodniej identyczną drogą pielgrzy-
mowali do Indii. Azja Centralna była te-
renem, z którego kolejni tureccy włady-
kowie dokonywali najazdów na Indie,

czasem budując na ruinach potężne pań-
stwa. W okresie kolonialnym zaś działania
na obszarze Afganistanu stanowiły ważny
element kontroli Indii przez Brytyjczyków,
często obawiających się, że rosnąca potęga
Rosji dokona drapieżnego skoku z Azji
Centralnej do Azji Południowej. 

Wyodrębnienie się państwa Pakistan
w 1947 r., wrogiego wobec Indii, zerwało
zatem pewną naturalną, geopolityczną
więź Indii z Azją Centralną. Niektórzy
w Indiach wydają się sądzić, że tę relację
można odbudować również poprzez te-
rytorium Pakistanu i we współpracy z nim.
Przykładem tego jest projekt TAPI: ruro-
ciągu z gazem, który ma połączyć Tur-
kmenistan, Afganistan, Pakistan i Indie.
Po latach istnienia na papierze, pomysł
wkroczył w fazę realizacji: Turkmenistan
zaczął budowę rurociągu w grudniu 2015 r.
Pozostaję jednak sceptyczny wobec tego
projektu, mając na uwadze nie tylko wro-
gość Indii i Pakistanu, ale fakt, że gazociąg
musi przebiec przez wciąż ogarnięty wojną
Afganistan. Obecnie w Nowym Delhi za-
kłada się raczej, że umacnianie kontaktów

KrZySZtOf iWaneK
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z Afganistanem powinno się odbyć nie
przez terytorium Pakistanu, ale naokoło
niego – przez Iran.

Afganistan jest dla Indii ważny nie
tylko przez to, że łączy Azję Południową
z Azją Centralną, ale z co najmniej dwóch
innych powodów. Po pierwsze, jest on
krajem bogatym w zasoby naturalne;
wedle jednego z ostatnich szacunków za-
soby mineralne Afganistanu mogą być
warte ponad trylion USD. Tu pierwszy
przyczółek został już przez Indie zdobyty:
w 2011 r. konsorcjum siedmiu indyjskich
firm uzyskało prawo do wydobycia rudy
żelaza w Hadżigak. Po drugie – i to jest
obecnie dla Indii najważniejsze – Afga-
nistan to pole brutalnej walki o wpływy
między Nowym Delhi a Islamabadem.
Ponieważ Afganistan to jedno z najuboż-
szych państw świata, wpływy buduje się
tam na różne sposoby: od handlu i finan-
sowania rozmaitych projektów, po spon-
sorowanie wielorakich frakcji, wspólnot
bądź grup zbrojnych. 

Do 2001 r. w Kabulu rządzili popie-
rani przez Pakistan talibowie. Amerykań-

ska inwazja była zatem korzystna dla
Indii, bo talibowie utracili władzę zwierz-
chnią i zostali zepchnięci na południe
kraju. Korzystając z tego Indie wkroczyły
do Afganistanu z szerokim asortymentem
inicjatyw, takich jak budowa linii przesy-
łowych, budynku parlamentu w Kabulu,
tamy, i wielu innych obiektów. Wspieranie
odbudowy Afganistanu miało pomóc In-
diom zbudować swoje wpływy i ograniczyć
możliwości działania Pakistanu. Wpływy
te rozrosłyby się jeszcze bardziej, gdyby
Afganistan i Indie połączyła bezpośrednia
i wydajna trasa handlowa. Jednakże geo-
grafia pozostaje nieubłagana. Afganistan
nie ma dostępu do morza, a Pakistan nie
ma zamiaru zezwalać indyjskim pienią-
dzom i towarom na spokojne przepływanie
przez swoje terytorium (chociaż pozwala
przelatywać indyjskim samolotom). 

Ominąć Pakistan

Obecny plan Nowego Delhi można zatem
podsumować krótko: zbudować taki szlak
handlowy, który równocześnie omijałby
Pakistan i pozwoliłby na stworzenie jak
najsilniejszej więzi gospodarczej z Afga-
nistanem, dzięki czemu nie tylko Indie
zyskałyby, ale jednocześnie traciłby Pa-
kistan. Jednakże trasa do Afganistanu,
okrążająca Pakistan od strony wschodniej,
to nierealny projekt: musiałaby ona prze-
biegać przez wysokie góry Indii i Chin
(Pekin nie ma żadnych powodów, by wspie-
rać Delhi). Dlatego też dla Indii najprostsza
droga lądowa do Afganistanu prowadzi
od strony zachodniej – przez Iran. 

I tu na radarze pojawia się niewielkie
irańskie miasto, o wdzięcznej nazwie Cza-
bahar, czyli „Cztery Wiosny”. Czabahar
leży na południowo-wschodnim krańcu
wybrzeża Iranu, a zatem ma najlepsze
możliwe wyjście na Ocean Indyjski. Dys-
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tans między portem w Czabaharze
a portem w Mumbaju (gospodarczej stolicy
Indii) to lekko ponad 1400 km, czyli wcale
nie tak dużo; mniejsze porty w indyjskim
stanie Gudźarat są jeszcze bliżej. 

Indyjskie statki musiałyby płynąć bli-
sko wód i ziem Pakistanu, ale to zawsze
lepsze niż poleganie na transportach lą-
dowych prowadzonych poprzez wrogie
państwo. Dla Iranu taki projekt przyniós-
łby same korzyści. Teheran również roz-
budowuje swoje wpływy w Afganistanie
i kontakty handlowe z tym krajem. Natu-
ralnie istnieją już szosy łączące te dwa
państwa. Iran ma oczywiście środki, by
je zmodernizować, ale skoro pojawia się
trzecie państwo, które jest gotowe wyręczyć
w tym Teheran, to tym lepiej. Przede
wszystkim zaś Iranowi zależy na budowie
w Czabaharze portu, który pozwoliłby
handlować z całym światem. Plan Indii
składa się zatem z co najmniej trzech ele-
mentów: w porozumieniu z Iranem roz-
budować port w Czahabarze; wesprzeć
Iran w rozbudowie infrastruktury drogo-
wej, łączącej Czabahar z granicą irańsko-
afgańską; zbudować infrastrukturę w Af-
ganistanie, łączącą granicę Iranu z afgańską
„obwodnicą’’.

Oś Indie-Iran-Afganistan

Najpierw zrealizowano trzeci element pla-
nu. Indie sfinansowały budowę drogi z af-
gańskiego miasta Zarandż do Delaram.
Tym samym ułatwiły komunikację między
afgańską granicą z Iranem a wnętrzem
Afganistanu. Droga Zarandż – Delaram
łączy się z trasą A1, czyli „obwodnicą” Af-
ganistanu, spinającą główne miasta kraju,
takie jak Kabul, Kandahar, Herat czy Ma-
zar-i-Szarif. Pozostałe części planu trudniej
było urzeczywistnić – nie tylko z powodów

gospodarczych, ale i politycznych. Indie
próbowały zabrać się za budowę portu
w Czabaharze już kilkanaście lat temu.
Jednak nie sprzyjały temu napięte relacje
między Iranem a USA, które objęły Te-
heran sankcjami, spychając go do roli
globalnego pariasa. Indie nie są sojusz-
nikiem USA, ale pozostają jednak ich bli-
skim partnerem. Problemem był już fakt,
że Indie kupują znaczne ilości ropy od
Iranu – podejrzewa się, że kilka lat temu
skalę tych zakupów zredukowano po za-
kulisowych naciskach Waszyngtonu. In-
dyjski projekt rozbudowy Czabaharu tym
bardziej uderzał w dążenia USA do izolacji
Iranu. Sytuacja zmieniła się dopiero nie-
dawno, wraz z podpisaniem umowy nuk-
learnej z Iranem. Partnerzy USA w regionie
nagle ustawili się w kolejce, aby ubijać
interesy z Teheranem. 

Mając swobodę działania, rząd Mo-
diego wrócił do pomysłu rozbudowy Cza-
baharu. W ostatnim tygodniu maja b.r.
Modi i prezydent Iranu Hassan Rouhani
podpisali umowę w sprawie rozbudowy
portu, a także szereg innych porozumień.
Aby nie było wątpliwości co do geopoli-
tycznego wymiaru tego wydarzenia, na
tę okazję do Teheranu zjechał również
prezydent Afganistanu, Ashraf Ghani.
Kiedy już nowy port powstanie, część jego
przestrzeni ma zostać wypożyczona fir-
mom afgańskim.

Pakistańskie media nie grzmią mimo
tego o powstawaniu „antypakistańskiej
osi Indie-Iran-Afganistan”. Po pierwsze,
choć rządy w Kabulu, jak i w Nowym
Delhi, są obecnie w złych relacjach z Isla-
mabadem, bycie wrogiem Pakistanu nie
leży w interesie Teheranu. Po drugie, Pa-
kistańczycy wierzą w konkurencyjny pro-
jekt: rozbudowę portu w Gwadar. Tu in-
westorem i budowniczym są Chiny.
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Rywalizacja z Pekinem

Zasadniczym pytaniem jest bowiem to,
czy plany Indii komponują się dobrze ze
znacznie ambitniejszym i szerzej zakro-
jonym projektem chińskim o nazwie „Je-
den pas, jedna droga”? Odpowiedź jest
prosta – zdecydowanie nie. Promując
koncepcję Szlaku, Chiny zintensyfikowały
relacje z krajami uznawanymi za bliskich
partnerów New Delhi: Nepalem, Bangla-
deszem i Sri Lanką. Mapy Nowego Jed-
wabnego Szlaku uwzględniają Iran, ale
tylko jego północne obszary, leżące na
lądowej trasie między Azją Centralną
a Azją Mniejszą. Równocześnie pekińska
wizja reinkarnacji Jedwabnego Szlaku za-
kłada współpracę między innymi z Paki-
stanem. Szereg umów podpisanych przez
Pekin i Islamabad w 2015 r. składa się na
projekt utworzenia Korytarza Gospodar-
czego Chiny – Pakistan (China – Pakistan
Economic Corridor). Ma on przebiegać
od granicy z Państwem Środka, na pół-
nocno-wschodnim krańcu Pakistanu, do
Gwadaru na południowym zachodzie.
Trasy te będą zatem omijać zarówno
Indie, jak i Afganistan oraz Iran.

Nie sposób więc oprzeć się wrażeniu,
że mamy do czynienia z ostrą rywalizacją
na szlaki handlowe. Także leżące nad tym
samym morzem porty w Gwadarze i Cza-
baharze są skazane na konkurowanie,
zwłaszcza że w prostej linii są od siebie
odległe o zaledwie 70 kilometrów. Wia-
domo już przy tym, która strona ma prze-
wagę gospodarczą, organizacyjną i większe
doświadczenie. Pół miliarda dolarów, wy-
łożonych przez Indie na rozbudowę Cza-
baharu, blednie przy 46 miliardach dola-
rów, jakie Pekin obiecał Pakistanowi na
budowę całego korytarza gospodarczego.
Umowa między Indiami a Iranem zakłada
po części udzielenie kredytów, po części

współpracę firm indyjskich i irańskich
przy budowie portu. Chiny zaś mają bez-
pośrednią kontrolę nad budową portu
w Gwadarze, a rozbudowy dróg pilnować
będzie pakistańska armia. W prowincji
Beludżystan, gdzie znajduje się Gwadar,
utrzymuje się ruch separatystyczny, jest
on jednak znacznie słabszy i łatwiejszy
do kontrolowania niż sytuacja w Afga-
nistanie, gdzie trwa wojna domowa. Chiń-
skie firmy mają też istotnie większe glo-
balne doświadczenie i często nieporów-
nywalnie wyższy poziom oferowanych
usług, jeśli chodzi o budowę czy moder-
nizację infrastruktury.

Z tej perspektywy projekt Indii można
by nazwać „Bawełnianym Szlakiem”. Na-
zwa ta byłaby odpowiednia jednak nie
dlatego, że Indie są tradycyjnym i liczącym
się eksporterem bawełny, bo ona akurat
w tym projekcie nie będzie miała kluczo-
wego znaczenia. Zasadniczą kwestią jest,
że projekt afgańsko-irańsko-indyjskiej
trasy handlowej to przy chińskim Nowym
Jedwabnym Szlaku ledwie miniatura,
świadcząca o skali możliwości Indii równie
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dobitnie, jak „Jeden pas, jedna droga”
świadczy o skali możliwości Chin. Gdy
już chińsko-pakistański korytarz powsta-
nie, Pekin uzyska wyjście na Ocean In-
dyjski. Równocześnie transporty surowców
z Bliskiego Wschodu będą mogły udawać
się przez Pakistan do Chin drogą lądową,
dzięki czemu nie będą musiały opływać
rywala Pekinu – Indii, ani też ryzykować
ciągłych przepraw przez wąskie gardło
cieśniny Malakka. 

Szlak morski jest znacznie mniej
kosztowny, a na drodze wariantu lądo-
wego, obok infrastruktury i stabilności,
staną też wysokie góry. Wreszcie, korytarz
połączy borykający się z rozlicznymi pro-
blemami Pakistan z zachodnimi krańcami
Chin, czyli najuboższymi rejonami Pań-
stwa Środka. Trudno tu mówić o kompa-
tybilności. Projekt nabierze tak naprawdę
znacznie większego, gospodarczego roz-
machu, gdy chińsko-pakistański korytarz
zostanie podpięty do głównych tras, pro-
wadzących aż do wschodnich Chin. To
oznacza już nie tylko konieczność poko-
nania bariery Himalajów, ale i gigantycz-
nych przestrzeni. Projekt Pekinu jest
zatem znacznie ambitniejszy od indyj-
skiego „Bawełnianego Szlaku’’. Powierzch-
nie, przez które ma przebiegać, nie są tak
wielkie, trasy przez Iran omijają najwyższe
partie gór. 

Największym wyzwaniem na drodze
jego realizacji pozostaje więc wojna w Af-
ganistanie. Jeśli jednak pokój zostanie
zawarty, mechanizm gospodarczy pójdzie
w ruch samoistnie. Stanie się tak choćby
dlatego, że Indie będą mogły skupować
surowce z już powstających w Afganistanie
kopalni, a indyjskie firmy będą mogły za-
oferować wiele tanich produktów. I tu
już można mówić o ekonomicznej synergii. 

Ambitne plany Indii wobec Iranu są
nie w smak zresztą nie tylko jednym Chi-

nom, ale dwóm światowym mocarstwom.
Choć Iran i USA osiągnęły ostatnio długo
oczekiwane porozumienie, o żadnej przy-
jaźni Teheranu i Waszyngtonu nie może
być mowy. Amerykanie jasno powiedzieli
władzom w New Delhi, że życzą sobie
„kontynuacji restrykcji względem Iranu’’.
Plany Indii odpowiadają za to trzeciemu
mocarstwu: Rosji, która widzi Iran na
mapie swojego projektu korytarza trans-
portowego Północ-Południe, mającego
połączyć północną Europę z Azją Połu-
dniowo-Wschodnią. 

Przeciwstawne tendencje

Miasto Czabahar ma zawdzięczać swoją
nazwę faktowi, że leży w ciepłym regionie,
gdzie metaforycznie każda pora roku jest
wiosną. Teraz mały Czabahar znalazł się
również w wiośnie geopolityki i prawdo-
podobnie nie ucieknie od jej prądów i wi-
chrów. Jednakże nawet splot wpływów
i interesów w takim małym mieście po-
kazuje, że w stosunkach międzynarodo-
wych niemal nigdy nie ma tylko dwóch
stron i tylko dwóch przeciwstawnych ten-
dencji. W tym gigantycznym systemie na-
czyń połączonych, te same państwa i re-
giony mają czasem wewnętrznie wyklu-
czające się potrzeby. W sercu projektu
trasy Indie – Iran – Afganistan tkwi za-
łożenie, że wojna domowa w Afganistanie
się zakończy. Na kresie tej wojny zależy
również tym, którzy ją rozpoczęli, czyli
Amerykanom. Jeśli Waszyngton dopro-
wadzi wreszcie do stabilizacji Afganistanu,
będzie mógł rozkwitnąć handel Afganis-
tanu z Iranem, a dalej także handel tych
państw z Azją Centralną z jednej strony
i Indiami z drugiej. W efekcie, kończąc
wojnę w Afganistanie, Amerykanie po-
mogliby Iranowi wydostać się z izolacji,
którą mu sami narzucili. 
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Polski film dokumentalny: zwierciadło,
które chadza po gościńcu kolejnych dekad
transformacji? Czy może zahukany i lek-
ceważony świadek przemian – naszej oby-
czajowości, kultury, społeczno-gospodar-
czych procesów, emigracji zarobkowej,
konfliktów politycznych i ideowych, wiel-
kich i małych wydarzeń – na których
osnute są dzieje? Kino dokumentalne,
choć powoli wraca do łask widzów, to
wciąż jest ubogim krewnym fabuły. Dzieje
się tak także dlatego, że jego twórcy bo-
rykają się z banalnymi i typowo polskimi
problemami. Za wielością procedur, któ-
rych wymaga państwo jako mecenas, rzad-
ko idą odpowiednie środki finansowe.
Brakuje rzeczywiście dużego wsparcia ze
strony prywatnego, polskiego kapitału,
a w dodatku strach przed ewentualnym
przegranym procesem powoduje, że do-
kumentaliści unikają w Polsce naprawdę
trudnych tematów.

Jakie właściwie skojarzenia budzi
w nas „polskie kino dokumentalne”? Gdy
wspominałem znajomym, że będę o tym
pisał, z reguły pytano o dawne obrazy

Krzysztofa Kieślowskiego, głośną „Arizonę”
Ewy Borzęckiej, filmy dokumentalne Marii
Dłużewskiej, opowiadające o tragedii smo-
leńskiej i historiach rodzin smoleńskich.
Ci zaś, którzy trochę lepiej znają moją
publicystykę pytali, czy znów wracam do
losów filmu dokumentalnego „Errata do
biografii: Władysław Broniewski”, auto-
rstwa Macieja Gawlikowskiego, czy może
będę pisał o „Obywatelu poecie” Jerzego
Zalewskiego albo o filmie „Solidarność
według kobiet” Piotra Śliwowskiego i Mar-
ty Dzido. Odpowiadałem, że chciałbym
uświadomić czytelnikom, że istnieją takie
polskie filmy dokumentalne, jak opowieść
o bezrobotnym Wałbrzychu, czyli „Wszyscy
jesteśmy z węgla” Tomasza Wiszniew-
skiego, kino polityczne o stanie wojennym,
czyli „Mundial. Gra o wszystko” Michała
Bielawskiego. Obraz o polskiej emigracji
zarobkowej, czyli „Bar na Wiktorii” Leszka
Dawida, urocza historia o prowincjonal-
nym klubie piłkarskim: „Biało-czerwoni
z Chrząstawy” Krystiana Kamińskiego,
również opowieść kręcona przez wiele lat
na podmoskiewskim śmietniku, czyli

KrZySZtOf WOłODźKO
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Polskie kino dokumentalne, ze względu na brak silnego wsparcia instytu-
cjonalnego i finansowego, musi bardzo uważać, by komuś nie podpaść.
Ma też słabsze niż w krajach zachodnich możliwości dystrybucji

Pokazać Polskę 



 „Nadejdą lepsze czasy” Hanny Polak. Albo
takie obrazy jak oniryczna „Sieniawka”
Marcina Malaszczaka, film, który opo-
wiada dzieje terenów po PGR-owskich,
„kresów zachodnich” z perspektywy… pa-
cjentów szpitala psychiatrycznego. 

Przy okazji uświadomiłem sobie, że
oko kamery polskich dokumentalistów,
lub związanych z Polską, jest bardzo sze-
roko otwarte, choć ogromna większość
z nich nie ma szans na tak duże wsparcie
finansowe/instytucjonalne ze strony pań-
stwa/biznesu, jak ich zachodni koledzy
i koleżanki. Gdy niedawno przeprowa-
dzałem kolejny duży wywiad (ukaże się
drukiem jesienią 2016 roku) ze Śliwow-
skim i Dzido, to wciąż pojawiał się tam
znamienny motyw: mało pieniędzy, dużo
biurokracji, mnóstwo nie do końca jasnych
reguł gry w dochodzeniu do finansowania
produkcji, solidna dawka grantozy i nie-
stety mało prywatnych mecenasów, którzy
chcieliby wesprzeć kapitał kulturowy ka-
pitałem ekonomicznym. I oczywiście crow-
dfunding: jako próba zaradzenia brakowi
wsparcia. Przecież to wszystko znamy też
z innych rejonów rodzimej rzeczywistości. 

Polskie kino dokumentalne, wielka
polityka i neokolonialna transformacja
stanowią temat rzekę. Raz na kilka lat
przeprowadzam wywiady z Arturem Lieb-
hartem, twórcą i dyrektorem Millennium
Docs Against Gravity Film Festival (daw-
niej Planete+ Doc Film Festival), szefem
firmy dystrybucyjnej Against Gravity oraz
projektu edukacyjnego opartego na filmie
dokumentalnym, czyli Akademii Doku-
mentalnej. Liebhart bierze udział w pra-
cach gremium Cinema Eye Honors, które
wybiera najlepsze filmy dokumentalne
świata. Kilka lat temu mówił tak: „polscy
dokumentaliści lat 80. i 90. stracili strasz-
nie dużo tematów. Nie powstał film do-
kumentalny o Kwaśniewskim. Nie powstał

dokument o Lepperze. Nie powstał choćby
duży, kręcony cztery, pięć lat film o Sta-
dionie Dziesięciolecia, w którym można
by pokazać nową klasę ekonomiczną
w Polsce, która od łóżek polowych przez
szczęki weszła do większego biznesu. To
mogły być filmy, do których pokolenia
by nawiązywały”. 

Gdy zapytałem go rok temu, czy coś
się zmieniło na lepsze, odpowiedział:
„Moim zdaniem nic się nie zmieniło. Do-
szły za to kolejne tematy. Można by na-
kręcić interesujący film dokumentalny
pod tytułem »Polskie drogi«, którego bo-
haterem mógłby być mały podwykonawca
jednej z polskich dróg ekspresowych czy
autostrad, jego życie, praca, bankructwo.
To się aż prosi o pokazanie”. Niestety,
wiele wskazuje na to, że w samoświado-
mości społecznej przegapiliśmy „płynność
transformacji”, jej procesualny charakter,
który sprawił, że polski trzydziestolatek
z 1996 roku jest kimś zupełnie innym niż
trzydziestolatek z roku 2016. Liebhart,
który filmy dokumentalne, polskie i za-
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graniczne, ogląda zawodowo, stanowczo
stwierdza, że nie pamięta żadnego po-
rządnego filmu dokumentalnego o pol-
skich przemianach ekonomicznych: „Mó-
wię o solidnym filmie, zrobionym nie
z dystansu i na podstawie materiału ar-
chiwalnego, ale wtedy nakręconym. (…)
Dokumentaliści nie chcieli o tym mówić
– zwyciężyło przekonanie, że to jest nie-
warte wyższej sztuki”. 

Co ważne, w tamtych, dość zamierz-
chłych już latach, około 70 proc. pieniędzy
na filmy dokumentalne dawała Telewizja
Polska: „trzeba było odbyć ścieżkę cze-
ladnictwa, to znaczy najpierw zrobić kilka
reportaży na zlecenie TVP, być grzecznym
i posłusznym, żeby ewentualnie później
zdobyć pieniądze na film dokumentalny”.
Ponadto polscy dokumentaliści nie robili
pełnometrażowych filmów dokumental-
nych, a jedynie krótkometrażowe, na po-
trzeby tej czy innej telewizji – dobrze to
dziś widać choćby na przykładzie wczes-
nych filmów dokumentalnych Macieja
Gawlikowskiego, poświęconych m.in. daw-
nym pracownikom PRL-owskiego aparatu
represji. 

Niewykluczone jednak, że najistot-
niejszym wydarzeniem, które zablokowało
na lata bardziej wnikliwe zaglądanie pod
podszewkę nie do końca jasnych aspektów
rodzimej transformacji, były losy filmu
dokumentalnego „Witajcie w życiu”, w re-
żyserii Henryka Dederki, nazywanego
„pierwszym półkownikiem” III Rzeczpos-
politej. Tak, właśnie „półkownikiem”:
w III RP istnieje kolekcja filmów doku-
mentalnych skazanych na archiwalne pół-
ki, ze względu na procesy lub możliwość
procesów albo brak woli ich pokazywania.
Przełamaniem tego schematu było ogło-
szenie kilka miesięcy temu przez nowego
szefa TVP Historia Piotra Gursztyna – co
uczestnicy mediów społecznościowych na

ogół przyjęli brawami – że jego kanał za-
cznie emitować takie obrazy jak poświę-
cony Wojciechowi Jaruzelskiemu „Towa-
rzysz generał” w reżyserii Grzegorza Brau-
na i Roberta Kaczmarka. Przypomnijmy,
że kilka lat wcześniej Telewizja Polska
zablokowała wykorzystanie tego filmu.

Film Dederki powstał w 1997 roku,
ale od tamtego czasu jego rozpowszech-
nianie nie było możliwe z powodu wyro-
ków sądowych. Firma Amway, o której
Dederko rzecz nakręcił, przez lata sku-
tecznie blokowała projekcje za pomocą
kolejnych procesów. Dopiero po osiem-
nastoletniej „odysei sądowej” polski wy-
miar sprawiedliwości orzekł prawomocnie,
że producent filmu „Witajcie w życiu” nie
musi przepraszać Amwaya za niepraw-
dziwe dane o podziale jego dochodów.
W wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” De-
derko wypowiedział o swoim filmie i jego
bohaterach mocne zdania, za które jednak
nikt już nie podał go do sądu: „To nie
opowieść o królu, ale o dworzanach bę-
dących pierwszymi ofiarami systemu,
który promują. Chciałbym, żeby ludziom,
których sportretowałem przed 15 laty,
wiodło się jak najlepiej, ale mam złe prze-
czucia. Ich korporacja poza sprzedażą
środków piorących zajmuje się produko-
waniem liderów nowego świata i porządku.
Są wśród nich prawnicy i policjanci, sę-
dziowie Trybunału Konstytucyjnego. Sta-
nowią przykład dla wciąganych do biznesu.
Często werbuje się ludzi z trudem wiążą-
cych koniec z końcem. A ci za ostatnie
pieniądze kupują materiały edukacyjne,
kalkulatory, eleganckie teczki. Innym opo-
wiadają o kwotach, o których sami tylko
słyszeli”.

Reżyser stwierdzał, że Amway zrobił
mu przysługę – darmową reklamę filmu,
rozpowszechnianego pirackimi metodami
najpierw na kasetach VHS, a znacznie
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później w Internecie. Ma prawo do nuty
słodyczy w tej historii. Jednak bliżej gorz-
kiej prawdy jest Liebhart, wedle którego
sądowe perypetie Dederki były jasnym
sygnałem dla dokumentalistów, by „nie
czepiali się” tych drażliwych aspektów
transformacji, w których znaczącą rolę
odgrywał wielki biznes i różne ważne, po-
wiązane z nim postaci życia publicznego.
To nie była jego zdaniem typowa cenzura
polityczna czy też tematyczna: „To jest
wprost cenzura cywilna, która uruchamia
w twórcach cenzurę wewnętrzną: nie będę
się wychylał, mam rodzinę, chorą matkę,
lepiej robić »fajne filmy«”. 

W tym kontekście przestaje dziwić,
że najważniejszym filmem dokumental-
nym o przemianach na polskiej prowincji,
na zapomnianej wsi przez długie lata była
„Arizona” Borzęckiej. Tytuł oznacza bu-
telkę taniego winopodobnego napitku,
sprzedawanego w po PGR-owskich gee-
sach w latach 90. XX w. Bezpieczniej
było opowiadać historie ludzi przegranych,
pokazanych w dodatku przez pryzmat ich
realnych i wyimaginowanych przewin.
Przecież największym ich błędem było to,
że nie pasowali do nowej rzeczywistości,
że najbezpieczniej było ich przemilczeć
albo stygmatyzować. Borzęcka nie chciała
źle – sfilmowała to, co samo rzucało się
w oczy. Bieda przecież dzieje się na widoku,
gdy wielkie pieniądze chronią ludzi żon-
glujących potężnymi kapitałami i wpły-
wami. Stąd niemal niemożliwe było fil-
mowe udokumentowanie powstawania
wielkich i mniejszych fortun, procesów
i postaci tworzących po PRL-owską re-
dystrybucję majątku. Czy nie byłyby cie-
kawe losy ludzi, którzy zostawali właści-
cielami po PGR-owskich latyfundiów?
Czy nie byłyby ciekawe filmy dokumen-
talne, opowiadające historie, które pokazał
prof. Jacek Tittenbrun w książce

„Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej
prywatyzacji”? Niestety, tego wszystkiego
nie dałoby się pokazać bez retuszu. 

Na marginesie, kilkanaście dni temu
w kinie „Muranów” miała miejsce pre-
miera debiutanckiego filmu dokumental-
nego grupy TV Kryzys o warszawskiej
reprywatyzacji. „Syrena to strajk” to opo-
wieść o losach kamienicy z ulicy Wilczej
w Warszawie, przekazanej w ręce dewe-
loperów, a przejętej przez anarchistyczną
komunę mieszkaniową. Czy kiedyś po-
wstanie film dokumentalny o spaleniu
Jolanty Brzeskiej? Albo – z nieco innej
bajki – o polskiej warstwie „frankowi-
czów”, którzy dużą część swojego życia
mają wpisaną w plan kredytowy?

Owszem, po wielu latach podjęto
próbę zbiorczego ukazania polskiej trans-
formacji, dotykając nawet wpływów taj-
nych służb PRL na jej przebieg. Kilka lat
temu Andrzej Horubała i Wojciech Klata
nakręcili pięcioodcinkowy film dokumen-
talny „System 09”. W obszernym wywia-
dzie Horubała tak opowiadał mi o tym
projekcie: „pokazywaliśmy słabe punkty
świątecznej opowieści o dwudziestoleciu
wyborów do Sejmu kontraktowego. Mog-
liśmy pokazać różnych »oszołomów«, któ-
rych historie stanowiły dowód, że w tej
zadekretowanej, odgórnej narracji coś nie
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gra. Naszym głównym celem nie było
niszczenie i kontestowanie, lecz ukazanie
»miękkiego podbrzusza« rzeczywistości.
Sądzę, że to się udało, gdy była mowa
o ofiarach transformacji, roli tajnych służb
w jej przebiegu, o zakulisowych rozgryw-
kach”. Po pokazie pierwszego z odcinków
TVP próbowała zawiesić emisję kolejnych,
ale to się nie udało. Pokazano zatem
 całość… I schowano na półkę. Dopiero
całkiem niedawno serię ponownie wy-
emitowała TVP Kultura, już pod rządami
Mateusza Matyszkowicza. 

Owszem, istnieją polskie filmy do-
kumentalne, które pokazują polską współ-
czesność głębiej niż migawkowe wiado-
mości w głównych wydaniach programów
informacyjnych różnych stacji. I nie myślę
jedynie o „Nocnej zmianie” Jacka Kur-
skiego i Michała Balcerzaka, który jest
politycznym filmem dokumentalnym
o największej sile oddziaływania na wy-
obrażenia społeczne w czasach III RP.
Jeżeli jednak ktoś chciał przed laty zoba-
czyć obraz rodzimej emigracji zarobkowej,
inny niż ten z propagandowych plakatów
władzy i mediów, czyli z radosnym hyd-
raulikiem, to mógł obejrzeć „Bar na Wik-
torii”. Jeśli ktoś chciał zobaczyć, jak wy-
gląda zdezindustrializowany Wałbrzych,
pełen nagle bezrobotnych górników, prze-
mienionych w biedaszybników, to mógł
obejrzeć „Wszyscy jesteśmy z węgla”.
Jeżeli dziś ktoś chciałby zobaczyć refle-
ksyjną i ciepłą historię o lokalnej drużynie
piłkarskiej z głębokiej prowincji, która
wciąż przegrywa mecze, to szczerze pole-
cam „Biało-czerwonych z Chrząstawy”.

Polskie kino dokumentalne jest war-
tościowe, jego twórcy mają zmysł obser-
wacji i umiejętność, by pokazać widzom
świat. Łączą pasję z profesjonalizmem.

Jego problem polega na czymś innym:
jest znacznie uboższe od kina zachodniego.
Ze względu na brak silnego wsparcia in-
stytucjonalnego oraz finansowego musi
bardzo uważać, by komuś nie podpaść.
Ma też słabsze niż w krajach zachodnich
możliwości dystrybucji. Telewizja pub-
liczna, co zdumiewa, przez dekady III RP
nie dorobiła się własnego kanału w rodzaju
TVP Dokument, choć od wielu już lat
filmy dokumentalne (owszem, przede
wszystkim za sprawą wielkich, zagranicz-
nych sław) przeżywają swój renesans
wśród widzów. Mamy w dodatku twórców
rozpoznawalnych na świecie i przyjmo-
wanych w branży z nadzieją. Warto
wspomnieć choćby o Michale Malczaku,
który kilka lat temu w bazie wojskowej
na Syberii nakręcił film „Koniec Rosji”.
Trzeba także raz jeszcze przywołać film
„Nadejdą lepsze czasy” Hanny Polak. Au-
torka przedstawiła historię bezdomnej
matki i córki, historię dojrzewania i ma-
cierzyństwa tej drugiej: pośród ton śmieci,
rozpaczy i nadziei.

Istnieje to, co opisane: pełnometra-
żowe kino dokumentalne stanowi świetne
narzędzie analizy rzeczywistości, jej na-
świetlenia, inicjowania debaty publicznej.
Równocześnie dobre kino dokumentalne
wymaga od widza/konsumenta pewnej
cierpliwości, empatii, zgody na cudzy
punkt widzenia, kultury oglądania. To
problem, bo dla rosnącej liczby odbiorców
„przekaz dokumentalny” to dziś kręcony
z ręki, albo „z kija”, film z aparatu cyfro-
wego. Szybki i bezrefleksyjny zapis moc-
nych wrażeń. Tym bardziej warto pro-
mować i oglądać rodzime kino dokumen-
talne – to naprawdę dobry kawałek his-
torii, złapanej w przeróżnych, czasem
wstydliwych pozach.
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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
6 250 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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