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Lutowy wstrząs, który obalił panowanie
Mikołaja II Romanowa, owszem, postrze-
gany jest jako prolog, przedsmak, dziś
powiedzielibyśmy może prequel, ale wy-
jątkowo nieudany. Bolszewicy pisali o nim
półgębkiem i pogardliwie, nie przyznając
swoim przegranym przeciwnikom nawet
zasługi podjęcia inicjatywy obalenia cara.
Racjonalizując, jak zwykło się to robić,
przeszłość post factum, ukazywali lutowy
wstrząs, jako epizod, drobne wydarzenie,
etap zwycięskiego pochodu proletariatu
do władzy. 

Pustka w pamięci

Również dla innych narratorów okres
ośmiu miesięcy – między lutym a paź-
dziernikiem – nie wydaje się bytem osob-
nym. O ile bez liku jest opracowań, uka-
zujących postępującą zapaść Petersburga
(ostatnio świetny Dominic Lieven ze swo-
im „Towards the Flame: Empire, War
and the End of Tsarist Russia”, niestety,
nieprzełożonym jeszcze na polski), a o dzie-
jach Października nie ma i co mówić,

o tyle na palcach jednej ręki policzyć moż-
na opracowania, traktujące wyłącznie
o roku 1917 bądź rekonstruujące dzieje
rewolucji lutowej. Na dobrą sprawę zaj-
mowała się tym niemal wyłącznie część
białej emigracji, od lewicujących liberałów
Milukowa po „prawych kadetów” (kon-
stytucjonalistów) Struvego, już to tłuma-
cząc się z nieutrzymania władzy i nieoca-
lenia Rosji przed katastrofą, już to oska-
rżając się wzajemnie o trzeciorzędne z pun-
ktu widzenia późniejszych wydarzeń ma-
łostkowości i zaniechania. Jedna z niewielu
prac poświęconych wyłącznie dziejom lu-
towego zrywu jest autorstwa, trzebaż
trafu, Georgija Katkova (jego „Russia
1917: The February Revolution” ukazała
się przed półwieczem, w roku 1967) –
notabene prawnuka niesławnej w Polsce
pamięci Michaiła Katkowa, najbardziej
zażartego z rusyfikatorów Kongresówki
po powstaniu styczniowym. 

Znamienne przecież, że „Rosja Lu-
towa” nie zagościła na dobrą sprawę nie
tylko w monografiach, ale i w wyobraźni.
Istnieją dziesiątki utworów z nurtu political

Wojciech StaniSłaWSki
Doktor historii, publicysta

Los rewolucji lutowej potwierdza, że wola sprawowania władzy, choć nie
zastąpi innych cnót politycznych i powszechnych, jest absolutnie nie-
zbędna rządzącym
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fiction, które ukazują Rosję Romanowów,
trwającą współcześnie: zmodyfikowaną,
liberalną lub odwrotnie – wymachującą
nahajem jeszcze bardziej dziarsko niż on-
giś. Przecież zawsze – carską: pyszny
„Lód” Jacka Dukaja jest chyba najwybit-
niejszą książką z tej półki. Dzieł, ukazu-
jących Rosję rządzącą przez bolszewickich
następców i dziedziców, nieznacznie tylko
przypudrowanych i transformowanych,
też mamy pod dostatkiem, przy czym, by
tak rzec, niekoniecznie są to fikcje. Tym-
czasem o powieści, która ukazywałaby
Rosję liberalną i konstytucyjną, „utrzy-
mującą stosunki” i melancholijnie wy-
zbywającą się kolonialnego dziedzictwa –
głucho. 

Upadek państwa

Kiedy usiłujemy zrozumieć, jak doszło do
zapaści państwa rosyjskiego w lutym 1917
roku, wyjątkowo trudny okazuje się wybór
między podejściem deterministycznym
a „akcydentalnym”. Czy bowiem upadek
caratu i szerzej, autorytetu władzy, był
w tym czasie czymś absolutnie nieuchron-
nym, czy możliwym do uniknięcia? Ten
spór toczy się niejako na dwóch pozio-
mach. Toczą go entuzjaści syntetycznego
spojrzenia na dzieje, dyskutując, czy Rosja
Romanowów, trawiona tyloma sprzecz-
nościami i słabościami, musiała upaść na
skutek różnego rodzaju „przeciążeń”, to-
warzyszących jej modernizacji. Profesor
Boris Mironow nadal twierdzi, że było to
absolutnie niekonieczne. Uważa, że gdyby
Rosja przetrwała bodaj jeszcze dziesięć
lat, to ocalałaby. Powtarza w ten sposób
wywody liberałów na uchodźstwie, którzy
jeszcze w latach 30. mówili przede wszyst-
kim o „zmarnowanych szansach”: Jeszcze
jakieś dziesięć lat – podkreślał Nikołaj
Astrow – i Rosja stałaby się krajem prak-

tycznie niezwyciężonym, wewnętrznie
zrównoważoną potęgą. Wchodziła już
na drogę ładu prawnego, nieskrępowanej
przedsiębiorczości i pełnego wykorzys-
tania swojego potencjału. 

Kiereński, Makłakow, Karpowicz my-
śleli nie inaczej. W podobnym tonie prze-
mawiał wiosną 1917 roku przedsiębiorca
i lokalny działacz partii kadetów w nad-
wołżańskim Symbirsku, gdzie losy rzuciły
nastoletniego Igora Newerly. Wiemy to
z jednego z najlepszych świadectw czasów
rewolucji, jakie powstały po polsku –
wspomnień Newerlego „Zostało z uczty
bogów”. Chociaż nie jest łatwo o mocne
dowody w rozważaniach „co by było, gdy-
by...”, kusi refleksja nad Rosją, która zdo-
łała stać się monarchią liberalną, albo
i republiką w amerykańskim stylu, bo
i o tym marzono (nie przypadkiem na
plakatach, publikowanych przez władze
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wiosną 1917 roku, „demokrata Iwan”
ściska dłoń nie Marianny, lecz Wuja Sama,
przedstawiciela jedynego państwa równego
Rosji potencjałem i areałem). Jakie byłyby
pucze wojskowe, reakcjonizmy, faszyzmy
tej Rosji? Jak wyglądałoby jej długie po-
żegnanie z dziedzictwem kolonialnym?
Pewnie blokowiska na peryferiach Moskwy
w roku 2017 podpalaliby raczej Uzbecy
niż Polacy: ale kto wie? 

Gra na przesilenie

Ten sam spór, o nieuchronność rewolucji
lutowej, toczy się, by tak rzec, piętro niżej,
na poziomie nie wielkich przemian spo-
łecznych i gospodarczych, jakich doświad-
czała Rosja „srebrnego wieku”, lecz szcze-
gółowej faktografii. Ta sama jest też po-
kusa, by – tropem figliku Pascala o nosie
Kleopatry, który przesądzał przez moment
o losach świata – szukać w wydarzeniach
z tego tygodnia (od 22 lutego do 1 marca)
chwili, która pozwoliłaby odwrócić bieg
wydarzeń. Ot, choćby śnieżyca… Gdyby
w połowie lutego nie sypnęło tak, jak nie
sypało od początku wojny, transporty ze
zbożem dotarłyby z elewatorów do Pe-
tersburga i nie pojawiłyby się tłumy pod
piekarniami. Gdyby policji udało się pod-
nieść na czas mosty między dzielnicą Wy-
borską a resztą Piotrogrodu – tak, by po-
wstrzymać demonstrantów. Gdyby mi-
nister spraw wewnętrznych Protopopow
nie zameldował Mikołajowi II, przed jego
opuszczeniem miasta 22 lutego, że sytuacja
znajduje się w pełni pod kontrolą. Gdyby
generał Chabałow zdołał wyprowadzić
zrewoltowany pułk keksholmski. Ba, gdyby
Rosja przyjęła wcześniej kalendarz gre-
goriański, przez co 23 luty nie był zarazem
8 marca, co pchnęło na ulice tysiące de-
monstrantów, obchodzących Międzyna-
rodowy Dzień Kobiet…

Gdyby, gdyby. Od wyobrażania sobie
możliwych zwrotów sytuacji można albo
dostać zawrotów głowy, albo opatentować
strategiczną grę planszową „Powstrzymaj
rewolucję”. Jednak im dokładniej czytać
źródła, tym bardziej narzuca się przeko-
nanie, że gdyby nie 22 lutego/8 marca,
to 8/18 marca. Owszem, w perspektywie
była wiosna – i planowana, najpewniej
zwycięska ofensywa na froncie, która naj-
pewniej spowodowałaby poprawę nastro-
jów. O planowanej ofensywie wiedzieli
jednakże również opozycjoniści wszystkich
barw – i dlatego tak ostro grali na przesi-
lenie, zanim do niej dojdzie. Po wtóre –
na ile starczyłoby tego wzmożenia pat-
riotycznego na przednówku? 

Przy okazji takich rozważań po raz
pierwszy usłyszeć można głos rosyjskiej
Nemezis. Dlaczego? Ponieważ, nawet gdy-
by wziąć w nawias wszystkie słabości po-
lityczne, militarne i społeczne Rosji, z któ-
rymi rozpoczęła wojnę w roku 1914 i które
pogłębiały zapaść – okazuje się, że nawet
te siły i zjawiska, za sprawą których do-
konywała się wymarzona przez liberałów
modernizacja i okcydentalizacja kraju,
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w splocie wydarzeń lutego 1917 r. prowa-
dziły do rewolucji. 

Aktywność obywatelska

Nawias musiałby być naprawdę duży, by
zmieścić weń marzenie polityczne o prze-
wrocie i obaleniu monarchy, śnione od
czasów dekabrystów, które w Piotrogrodzie
czwartego roku wojny i czwartej Dumy
było marzeniem wszystkich: inteligentów,
robotników, mieńszewików, bolszewików,
eserów, weteranów rewolucji 1905 roku
i rządzącej koalicji parlamentarnej, czyli
Bloku Postępowego. Mniejsza o zacofaną,
nieskuteczną i zamordystyczną armię,
o setki tysięcy poborowych z głubinki,
niewiedzących, jak trzymać karabin;
mniejsza o miliony analfabetów, na któ-
rych bolszewickie hasło „ziemia i pokój”
działało skuteczniej niż wszelkie wywody;
mniejsza o kompromitację Dworu za spra-
wą skandali z Rasputinem. 

Zastanówmy się przez chwilę nad
tym, co wydaje się stanowić największe
atuty Rosji drugiej dekady XX wieku.
Ważne jest pojawienie się dojrzałej „klasy
politycznej”, czyli elity parlamentarnej,
dysponującej wiedzą o możliwościach
i potrzebach państwa. Istotne – powszech-
ne zrozumienie, że autokracja w wydaniu
rosyjskim również jest anachronizmem,
domagającym się zmiany. Największą jed-
nak w moim przekonaniu zmianą mo-
dernizacyjną, jaka dokonała się w pierw-
szych latach wojny, był bezprecedensowy
skok aktywności obywatelskiej. Można
by to nazwać, mocno avant la lettre,
Trzecim Sektorem Czasów Caratu, gdyby
nie to, że jego rola była nieporównanie
większa niż większości dzisiejszych NGO-
sów: w roku 1915 za tzw. Ziemgorem,
czyli Wszechrosyjskim Związkiem Ziem
i Miast, praktycznie stało państwo. Zrze-

szenie wybieralnych organów samorzą-
dowych praktycznie przejęło na siebie
opiekę nad rannymi, inwalidami i uchodź-
cami. Organizowało też i koordynowało
dostawy sprzętu, żywności, broni dla
armii. Ziemgor podporządkował sobie
większość przedsiębiorców kraju, miał
swoich pełnomocników w Sztabie Gene-
ralnym i przy dowódcach wszystkich więk-
szych jednostek wojskowych. Koordyno-
wanie gospodarki na potrzeby wojny,
które w liberalnych demokracjach Zachodu
pozostało w gestii państwa, w Rosji stało
się domeną samorządu: z konieczności. 

Desperackie kroki

I cóż? Ziemgor staje się najpoważniejszym
sojusznikiem parlamentarzystów Dumy,
w pełni popiera najpoważniejszy i naj-
dojrzalszy postulat reformatorów, czyli
stworzenie rządu odpowiedzialnego przed
parlamentem. W oparciu o Ziemgor po-
wstaną struktury republikańskie na pro-
wincji w marcu 1917 r., a jego współprze-
wodniczący, książę Gieorgij Lwow, stanie
na czele pierwszego Rządu Tymczasowego.
O spróchnieniu idei samodzierżawia
świadczy z kolei najlepiej zaangażowanie
w działalność opozycyjną członków Domu
Panującego. Nie szło przy tym o inicjatywę
jakiegoś enfant terrible, lokalnej odmiany
„Filipa Égalité”, jakiej nie brakowało na
wszystkich XIX-wiecznych dworach, od
Habsburgów po Wittelsbachów: „frondę
wielkich książąt”, jak określano ją przez
analogię do XVII-wiecznej Francji. Na
przełomie 1916 i 1917 roku aż pięciu z nich,
na czele z Mikołajem Michajłowiczem,
zwracało się do Tronu z sekretnymi me-
moriałami o potrzebie wprowadzenia rzą-
du odpowiedzialnego przed Dumą. Ba,
popierała tę myśl sama caryca-matka,
Maria Fiodorowna. Odrzuceni, bezradni,
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podjęli się posunięć desperackich i na
dłuższą metę bez znaczenia. Do takich
należało zamordowanie Rasputina; a kiedy
Mikołaj II abdykował, żaden z frondystów
nie okazał się gotów do przejęcia tytułu
i odpowiedzialności. 

Pod koniec lutego wszystko potoczyło
się błyskawicznie i niemal bezkrwawo:
w stumilionowym kraju w walkach, de-
monstracjach i zamieszkach zginęło 300
osób. Szczególne wrażenie w zestawieniu
z wojną domową, która rozgorzeje w lis-
topadzie 1917 roku i zaowocuje kilkunas-
toma „rządami tymczasowymi” od Krymu
po Władywostok, jest brak jakiegokolwiek
oporu na prowincji. Implozja „caratu”
wydawała się całkowita (monarchiści
przejdą do bezradnej kontrofensywy po-
litycznej i militarnej dopiero wiosną 1918
roku!) i więcej osób niż od policyjnej czy
żołnierskiej kuli zginęło w lutowych dniach
z własnej ręki. Wspomnienia i literatura
obfitują w relacje o samobójstwach ludzi

niczym z opowiadań Czechowa – nau-
czycieli, drobnych urzędników, emeryto-
wanych podoficerów – którym zawalił się
świat. W dniu, kiedy przyszła wiadomość
o abdykacji Cara, poszedł do siebie i za-
strzelił się – wspomina hrabia Aleksiej
Tatiszczew swego kolegę z lat młodości,
Aleksandra Byka, urzędnika rachuby
w Symferopolu. Zostawił liścik, w którym
pisał, że teraz, gdy zabrakło Monarchy,
wszystko jest skończone, nie ma po co
żyć, więc odchodzi. (…). Wszyscy mieliśmy
„wujaszka Byka” za człowieka bardzo
miłego, solidnego, ale ograniczonego,
a już na pewno nie „bohatera”. Tymcza-
sem... – dodaje.

Wola sprawowania władzy

Nemezis rosyjska odezwie się po raz drugi
już w kwietniu roku 1917, kiedy okaże
się, że zgoła nikt nie jest zainteresowany
ani budową, ani obroną „wiosny rosyjskiej
rewolucji”. Nieprzemyślane, a nieuchronne
w rewolucyjnej sytuacji reformy ostatecz-
nie sparaliżowały gospodarkę. Chłopi ma-
sowo opuszczali szeregi armii, mnożyły
się samosądy. Aleksander Kiereński, pre-
mier-socjaldemokrata, namaszczony na
kolejnego męża opatrznościowego, pozo-
wał na Napoleona – i na mównicy Dumy,
i przed frontem, i na portrecie Izaaka
Brodskiego, najlepszym, jaki się zachował.
Prospekt Newski zalały szare tłumy, żoł-
nierze w narzuconych na ramiona szy-
nelach, niepracujący robotnicy, używa-
jący życia służący i przeróżni cwaniacy
sprzedający papierosy, czerwone kokar-
dy, sprośne fotografie, słodycze, i wszyst-
ko, czego dusza zapragnie. A na trotua-
rach walały się śmiecie, łuski słoneczni-
ków, jezdnie między garbami i wybojami
zalegał zlodowaciały nawóz – wspominał
Iwan Bunin. 
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Po drugiej stronie była zaś zimna
determinacja, z jaką Włodzimierz Uljanow
wysiadł z pociągu na Dworcu Fińskim.
Żadnego poparcia dla Rządu Tymcza-
sowego! – wykrzyknie. – Cała władza
w ręce Rad! Na kompromisy z Kiereńskim,
w imię ratowania kraju, wiosną 1917 roku
gotowi byli iść wszyscy: generałowie, cer-
kiew, mieńszewicy. Lenin pozostał nie-
wzruszony.  Nie piszę tego w trybie zbyt
łatwej paraleli, zalecając pani premier,
by wysłała pułk keksholmski na aktywistów

KOD, którzy przecież o niczym innym
nie marzą. Warto jednak wynieść z zapaści
lutowej sprzed wieku pamięć o tym, że
środowiska polityczne „nieprzejednanych”,
które a priori od pierwszej chwili odrzu-
cają jakikolwiek kompromis i wydawałoby
się, że „nie uznają faktów”, w ostatecznym
rachunku wcale niekoniecznie okazują
się przegrane. I że, prócz wielu innych
cnót, rządzącym jest absolutnie niezbędna
wola sprawowania władzy. 
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Rewolucja październikowa, straszna
wojna domowa i zwycięstwo Armii
Czerwonej ostatecznie pogrzebały
obietnice lutego 1917 roku. Czy Rosja
zaprzepaściła wtedy szansę na budowę
państwa narodowego, opartego na za-
sadach demokracji?

Oczywiście. Jeśli spojrzymy na sekwencję
wydarzeń, to była to zdecydowanie za-
przepaszczona szansa. Rewolucja lutowa
i rząd tymczasowy, który się z niej wyłonił,
stanowiły okres, podczas którego Rosja
była wolna, jak nigdy wcześniej. Wszyscy
wiemy, czym się to doświadczenie skoń-
czyło. 

Pozostaje pytanie: dlaczego? Co po-
szło nie tak i kto ponosi za to odpo-
wiedzialność?

Kraj był zbyt spolaryzowany, a jego pro-
blemy zbyt głębokie. Tocząca się I wojna

światowa nie pozwoliła na powstanie at-
mosfery sprzyjającej debacie demokra-
tycznej. Przemysł był na skraju wyczer-
pania. Warunki, które istniały w Rosji
w 1917 roku były wyjątkowo niesprzyjające
powstaniu systemu politycznego, opartego
na zasadzie wolności. Najważniejszym
faktorem była jednak zdecydowanie wojna.
Dlaczego? Bo doprowadziła do zniszczenia
dużej części zeuropeizowanych rosyjskich
elit. Korpus oficerski został zdziesiątko-
wany, w zasadzie już w pierwszym roku
trwania wojny. Doprowadziła także do
zdziczenia społeczeństwa. Nie tylko w Rosji
zresztą, także w innych krajach Europy,
ale tam to zjawisko było szczególnie silne.
Ponieważ frakcja zeuropeizowana była
krucha i mało liczna, w Rosji wpływ wojny
na masy był bardziej katastrofalny w skut-
kach niż gdzie indziej. Proces deeuropei-
zacji Rosji rozpoczął się właśnie wtedy –
podczas I wojny światowej. Dawno przed
nadejściem bolszewizmu – to należy wy-

FRançoiSe thoM
Historyk i sowietolog, wykłada historię nowożytną na Sorbonie

Rewolucja lutowa to zaprzepaszczona szansa Rosji. W jej trakcie oraz
w czasie urzędowania rządu tymczasowego Rosja była wolna, jak nigdy
wcześniej

Dla Rosjan wolność oznacza chaos

Z Françoise thom 
rozmawia aleksandra Rybińska



raźnie podkreślić. W czasie wojny Duma
stała się czymś w rodzaju drugiej władzy
obok władzy carskiej, i to jeszcze przed
rewolucją lutową. Władze carskie nie po-
trafiły sprostać wysiłkowi wojennemu.
Rewolucja dała liberalnym siłom w Dumie
władzę w lutym 1917 r., ale nie miała ona
żadnego oparcia w społeczeństwie. Ten
brak bazy społecznej doprowadził do tego,
że nie wybrano konstytuanty, i zmusił
ostatecznie liberałów do kohabitacji z So-
wietem w Piotrogrodzie – już od pierw-
szych dni rewolucji. Liberałowie byli zmu-
szeni współpracować z radykalnymi siłami
rewolucyjnymi, wtedy jeszcze zdomino-
wanymi przez mienszewików, a nie bol-
szewików. To było ostatecznie fatalne
w skutkach. 

Liberałowie doprowadzili do rozdmu-
chania namiętności rewolucyjnych,
nad którymi nie potrafili następnie za-
panować?

Duża część rosyjskich liberałów inspiro-
wała się tołstoizmem, czyli byli wyznaw-
cami maksymy „nieprzeciwstawiania się
złu przemocą”. Bali się powrotu starego
reżimu, choć była to obawa całkowicie
pozbawiona podstaw. Zagrożenie bowiem
czyhało na lewicy, a nie na prawicy. Po
abdykacji władzy carat przestał być pro-
blemem. Nie potrafili, z wyjątkiem kilku
jednostek, przeanalizować realistycznie

sytuacji i podjąć stosownych kroków prze-
de wszystkim zakończyć wojny i to na-
tychmiast, by sprowadzić żołnierzy z po-
wrotem do koszar i postawić kres maso-
wym dywersjom. Trzeba było sięgnąć po
rozwiązania siłowe. Jednak rosyjscy li-
berałowie, tacy ludzie jak książę Gieorgij
Jewgienjewicz Lwow, byli wyznawcami
panslawizmu, nie mieli zaufania do pań-
stwa, w którym widzieli głównie aparat
przymusu. Wierzyli za to w „naturalną
dobroć” rosyjskiego ludu. Nie rozumieli
do końca sytuacji, w której się znaleźli.
Nie podjęli więc kroków, które powinni
byli podjąć, czyli zaprowadzić porządek,
jeśli trzeba – siłą. 

Sojusznicy Rosji, Anglia i Francja, za-
reagowali na rewolucję lutową z en-
tuzjazmem. Pozwoliło im to przedsta-
wiać się jako blok państw demokra-
tycznych, walczący z niedemokratycz-
nymi państwami centralnymi – cesar-
stwem Niemiec, Austro-Węgrami i Tur-
cją. Niemcy nie pozostały jednak wobec
zmiany władzy w Rosji obojętne. Na
ile działania niemieckiego cesarstwa
przyczyniły się do porażki lutowego
zrywu? 

Rewolucja lutowa była także rewolucją
patriotyczną, o czym się dziś często za-
pomina. Dwór carski, a szczególnie caryca
Aleksandra Fiodorowna, był podejrzewany
o to, że po kryjomu sprzyja Niemcom.
Oskarżano rodzinę carską o zdradę, nie-
słusznie zresztą. To były plotki, w które
jednak spora część społeczeństwa wierzyła.
Porażki wojenne Rosji były przypisywane
domniemanej zdradzie na szczytach wła-
dzy. Caryca była Niemką, więc wielu Ros-
jan jej nie ufało. Tacy ludzie jak założyciel
kadetów Paweł Nikołajewicz Milukow
chcieli prowadzić wojnę patriotyczną, tro-
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chę jak wojny rewolucji francuskiej. We
Francji i w Wielkiej Brytanii wierzono
początkowo, że po pozbyciu się dworu
carskiego Rosjanie będą prowadzili wojnę
ze zdwojoną siłą. Jeśli chodzi zaś o Nie-
mców, to nie ulega kwestii, że finansowali
bolszewików. Nie ma co do tego najmniej-
szych wątpliwości. Dali im środki na wy-
dawanie „Prawdy” i uprawianie propa-
gandy. Postarali się o to, by Lenin wrócił
do Rosji, w słynnym zaplombowanym
wagonie. To nie oznacza, że Lenin był
agentem Niemiec. Był bolszewikiem i wy-
sługiwał się Niemcami w takim samym
stopniu, w jakim oni uważali, że się nim
wysługują. Z jego perspektywy wykorzy-
stywał spór między imperialistami do
swoich celów. Brał pieniądze od Niemców,
wziąłby także pieniądze Francuzów czy
Anglików. Hasło Lenina brzmiało: „zmie-
nić wojnę imperialistyczną w wojnę do-
mową”. I to mu się udało. Za sprawą bol-
szewików karnawałowa wręcz atmosfera
rewolucji lutowej zamieniła się w festiwal
przemocy. 

Rewolucja lutowa to był jedyny moment
republikański w historii Rosji? Są tacy,
którzy porównują ten okres do czasów
rządów Jelcyna. Można dokonać ta-
kiego porównania?

Wielu uważa, że epoka Jelcyna była epoką
liberalną. To nadużycie. Jelcyn był zde-
cydowanie większym zwolennikiem de-
mokracji niż Putin. Wprowadził wolność
prasy, ale nie należy zapominać o wyda-
rzeniach z 1993 roku, kiedy Rada Naj-
wyższa opanowana przez komunistów
wypowiedziała posłuszeństwo prezyden-
towi. Jelcyn stłumił wówczas rozruchy,
wysyłając czołgi przeciwko buntownikom.
Rządy Jelcyna nie były okresem wolności
i demokracji. W 1994 roku rozpoczął

wojnę w Czeczenii, motywując ją walką
z terroryzmem. W systemie Jelcyna istniały
elementy autorytarne, które zostały usys-
tematyzowane za czasów Putina, ale miały
swoje początki za jego prezydentury. Nie
doszło do głębokiego pęknięcia między
okresem Jelcyna a Putina, inaczej niż
w przypadku rewolucji lutowej i paździer-
nikowej. Konstytucja uchwalona w 1993 r.
za Jelcyna została wykorzystana przez
Putina, by ustanowić system autorytarny
w Rosji. Nie musiał jej zmieniać. Wszystkie
elementy konieczne do ustanowienia ta-
kiego systemu już istniały, należało je
tylko poskładać w całość. To za czasów
Jelcyna swój początek miał wielki projekt
neosowiecki. 

Dziś wydaje się, że demokracja i no-
woczesne państwo narodowe to rzeczy
nieosiągalne dla Rosjan. Czy kraj, który
doznał tylko tak krótkiego momentu
demokratycznego, jakim była rewolucja
lutowa, ma na czym budować demo-
krację?

Problem jest głównie psychologiczny. Do-
świadczenie rewolucji lutowej w umysłach
Rosjan jest synonimem nie tylko demo-
kracji i wolności politycznej, ale także
upadku państwa. Dla Rosjan demokracja
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to chaos, destabilizacja, upadek. Jeśli
damy ludziom wolność, wybuchnie chaos.
To zresztą także podstawowa idea puti-
nizmu. Wolność jest równoznaczna z bra-
kiem porządku, z rozpadem. Zresztą to
się potwierdziło choćby za czasów Gor-

baczowa. Poluzował cugle i Związek So-
wiecki rozpadł się. Jeśli chcemy przekonać
Rosjan do demokracji, muszą oni zrozu-
mieć, że demokracja i chaos nie są rów-
noznaczne, że porządek jest kompatybilny
z wolnością i państwem prawa. 
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Rewolucja roku 1905 była niewątpliwie
preludium do lutego i października 1917.
Przetoczyła się przez imperium carów tak
samo jak wielki nerwowy spazm przetacza
się przez cielsko konającego lewiatana.
Zrodziła się z kryzysu, przegranej wojny
i niedojrzałych politycznych marzeń. Po-
wstał z niej raczej chaos niż nowy ład,
wątlutkie reformy konstytucyjne nie przy-
niosły trwałych zmian. Duma nie potrafiła
być dojrzałym parlamentem, car nie po-
trafił być roztropnym monarchą konsty-
tucyjnym. Ostatecznie bolszewicy stali się
niejako powrotem do unowocześnionego
samodzierżawia, „czerwonego caratu”, jak
to ujął metaforycznie Jan Kucharzewski.
Cała Rosja zaczęła zaś przypominać symbol
tamtych lat, zbuntowany pancernik czar-
nomorski – Potiomkin, którego załoga
nie umiała tak naprawdę ani zdecydować
się na rewolucję, mogącą przynieść jako-
ściową zmianę, ani stłumić niesubordy-
nację i wybrać lojalizm. Poniekąd Rosja
nadal jest jak pogrążony w sprzecznościach
olbrzymi „latający holender”, który umie

na słabych portach wymusić przekazanie
aprowizacji dzięki swoim działom. Nie
ma już jednak przed sobą żadnych kon-
kretnych perspektyw.

Elity bez narodu

My Polacy, myśląc o przyczynach naszej
politycznej słabości, zwykle mówimy o sła-
bości naszych elit, które w decydujących
momentach nie umiały być skuteczne
(być może nieco bardziej makiaweliczne)
i wyjść poza warcholstwo oraz frakcyjne
przepychanki. Jednocześnie jednak nie
odmawiamy raczej naszym elitom dość
wcześniej rozwiniętej, republikańskiej
świadomości politycznej, która z czasem,
i to pomimo zaborów, rozlała się szerzej,
tworząc zręby świadomej polskości. 

Rosja miała i ma nadal problem nie-
jako odwrotny. Jej elity zawsze były dość
cyniczne i przebiegłe. Były to jednak ty-
powe elity autokratycznego imperium,
nie potrafiły doprowadzić do powstania
narodowości w sensie politycznym. Za-

Michał kuź
Redaktor „Nowej Konfederacji”, 
doktor nauk politycznych

Przy braku silnych instytucji pośrednich społeczeństwo nie jest w stanie
skonsumować liberalizujących reform. W efekcie tego po pewnym czasie
wraca okrężną drogą do despotyzmu w nowym wydaniu

Płynąc na Potiomkinie



miast niej wyprodukowały tylko podległy
sobie imperialny „lud”, który zamieszkuje
zresztą Rosję po dziś dzień.

Innymi słowy, rosyjskie elity zawsze
traktowały swoich współrodaków jak ko-
lonizowanych tubylców. Świetnie uchwycił
to w „Zbrodni i karze” Dostojewski, we
fragmencie, w którym Porfiry Pietrowicz
poucza Raskolnikowa, że przecież nie
może on uciec na wieś, gdyż nowocześnie
rozwinięty człowiek już raczej będzie wo-
lał pójść pod klucz niż żyć wśród takich
cudzoziemców jak nasi kmiotkowie. Rosja
jest więc poniekąd archetypem tak zwa-
nych państw drapieżczych, państw w któ-
rych elity swobodnie przechwytują władzę
nad zwykłymi ludźmi, z którymi nie czują
się trwale połączone wspólnym interesem. 

Bardziej niż szukaniem nici porozu-
mienia z ludem, elity zainteresowane są
bowiem administrowaniem zasobami, in-
wigilowaniem mieszkańców, a w razie
potrzeby łamaniem wrogów. Jeśli, na
przykład, ktoś po roku 1905 realnie umoc-
nił swoją władzę, to były to służby spe-
cjalne. W końcu to konfident carskiej
Ochrany Gieorgij Gapon poprowadził
w Petersburgu tłumy pod kozackie szable,
podczas pamiętnej krwawej niedzieli. Zdo-
bytych wtedy wpływów rosyjskie służby
właściwie nie straciły już nigdy i skrupu-
latnie pomnażały je aż do roku 1917 i po-
tem. Oczywiście zmieniały nazwy, zakła-
dając jednak, że współpracownikiem
Ochrany był sam Stalin, zachowywały też

swoistą, perwersyjną ciągłość. Raz służby
te uderzały w rewolucjonistów, innym ra-
zem zabijały wiernego carowi premiera.
Stołypin zginął bowiem w 1911 najpewniej
dlatego, że zbyt dobrze zaczęły wychodzić
reformy ekonomiczne, mogące państwo
zmodernizować. Słowem, co najmniej od
początku dwudziestego wieku Rosja była
państwem służb. I to na nich wspierała
się władza władców Kremla. 

Brak instytucji pośrednich

Alexisowi de Tocqueville’owi, który zmarł
przeszło pół wieku przed wydarzeniami
roku 1917, często wytykano, że opis re-
wolucji francuskiej zawarty w Dawnym
ustroju i rewolucji nieco zbyt krytycznie
odnosi się do stanu społeczeństwa oby-
watelskiego nad Sekwaną. Nawet jeśli to
prawda, to i tak książka zawiera doskonały
ogólny opis rewolucji w scentralizowanym
państwie absolutystycznym oraz opis za-
grożeń, jakie taka rewolucja ze sobą niesie.
Zważywszy zaś na to, że samodzierżawie
było absolutyzmem tym silniej skonsoli-
dowanym, że niemitygowanym nawet ta-
kimi kwestiami, jak ugruntowane pojęcie
własności prywatnej, można śmiało po-
wiedzieć, że Tocqueville niejako opisał
rewolucyjny okres w Rosji lepiej niż samą
rewolucję francuską.

Model tocqueville’owski zasadza się
na spostrzeżeniu, iż „najniebezpieczniejszą
chwilą dla złego rządu bywa zwykle ta,
w której zaczyna on wprowadzać reformy”.
Zwłaszcza wtedy, kiedy przy braku silnych
instytucji pośrednich społeczeństwo nie
jest w stanie skonsumować liberalizujących
reform, w efekcie czego po pewnym czasie
wraca okrężną drogą do despotyzmu w no-
wym wydaniu. 

Instytucje pośrednie, jak sama nazwa
wskazuje, są zaś tym, co stoi pomiędzy
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społeczeństwem a władzą centralną. Są
to dla Tocquevilla przede wszystkim lo-
kalne rody arystokratyczne (w feudaliz-
mie), stowarzyszenia (w tym partie), związ-
ki wyznaniowe oraz samorządy na pozio-
mie miast i gmin wiejskich. Sekwencja
wydarzeń dla Francji była według myśli-
ciela taka, że najpierw rewolucja zniszczyła
resztki i tak już osłabionych, starych in-
stytucji feudalnych: arystokratów, samo-
rządy i kościoły. Potem nastąpił krótko-
trwały okres chaosu i eksperymentów,
następnie zaś ukonstytuował się nowy ja-
kobiński reżim. Jeszcze bardziej scentra-
lizowany i despotyczny niż poprzedni.

Choć Dawny ustrój i rewolucja Toc-
queville’a powstał już długo po klasycznym
studium rosyjskiego dawnego reżimu,
pióra Alstophe’a de Custine’a, to zaznaczyć
należy, że już jadąc do Rosji w 1839 Cus-
tine najprawdopodobniej znał pierwszy
tom O demokracji w Ameryce, w którym
Tocqueville zawarł pewne elementy swo-
jego modelu rewolucji. Co więcej, Toc-
queville pisał już w 1835 roku o Rosji,
jako o wielkim przyszłym adwersarzu Sta-
nów Zjednoczonych i sugerował, że ma
ona potencjał rewolucyjny. Custine wpraw-
dzie nie cytował Tocqueville’a, jego ko-
respondencja nie pozostawia jednak wąt-
pliwości, że go znał. Można tylko się za-
stanawiać, czy to nie ta znajomość po-
zwoliła Custinowi napisać o zbliżającym
się wybuchu w Rosji tak:

Rosjanie wrą długo zanim wybuch-
ną, toteż choć niebezpieczeństwo rośnie
z godziny na godzinę, choroba trwa, a
jej kryzys wciąż się opóźnia. Może nawet
nasi wnukowie nie ujrzą tego wybuchu,
który już dziś możemy przepowiedzieć,
jako nieunikniony, choć nie potrafimy
zaznaczyć dokładnie, kiedy się to stanie.

Podróżując po Rosji Custine dostrzegł
też jeszcze jedną cechę, która uzewnętrz-

niła się w pełnej krasie dopiero w latach
1905–1917. Chodziło o fakt, że rosyjskie
elity miały silną tendencję do czegoś, co
dziś bywa nazywane kseromodernizacją.
Odrywały się więc od kultury ludowej
i bezkrytycznie przeszczepiały zachodnie
wzorce oraz koncepcje, często nie wyka-
zując zrozumienia dla tego, jakie faktycznie
treści za nimi stoją. To, co Custine obser-
wował na polu manier i sztuki, szybko
stało się regułą podczas powstawania
pierwszych rosyjskich partii politycznych.
Liberałowie funkcjonowali właściwie
w oderwaniu od realnych poglądów i za-
patrywań mieszkańców prowincji, zwłasz-
cza chłopów. Myśleli w abstrakcyjnych,
mieszczańskich kategoriach zachodnich.
Socjaldemokraci, eserowcy, anarchiści
i rozmaitej maści ugrupowania pokrewne
pielęgnowały zaś chęć zniszczenia dawnego
ładu, uciekały się do terroryzmu i widziały
w ludzie głównie tworzywo, któremu po
zdobyciu władzy trzeba będzie narzucić
swoją wolę.

Zdaniem znawcy historii Rosji An-
drzeja Andrusiewicza, paradoksalnie naj-
bardziej demokratyczny – w sensie próby
autentycznego artykułowania stanu ducha
rzesz rosyjskich – był front patriotyczno-
nacjonalistyczny, znany pod nazwą Czarnej
Sotni. Określenie to z czasem nabrało
złowrogiego wydźwięku. Pierwotnie od-
woływało się jednak zupełnie dosłownie
do „czarnych ludzi”, czyli ludzi ziemi.
Niestety, o ile Czarna Sotnia umiała lud
zrozumieć, o tyle nie potrafiła przełożyć
jego głosu na język racjonalnej polityki.
Energia, która mogła mieć efekt auten-
tycznie modernizacyjny, znajdowała więc
ujście w coraz częstszych, krwawych wy-
buchach ksenofobii i antysemityzmu. 

Stąd Czarna Sotnia szybko stała się
dla innych formacji politycznych synoni-
mem zła wcielonego, a rosyjska scena po-
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lityczna podzieliła się na partie, które
albo w ogóle nie umiały odgrywać roli in-
stytucji pośrednich, albo odgrywały ją
tylko częściowo, bo wysłuchawszy lud nie
mogły jednak nic konkretnego dla niego
uczynić. Na swój sposób z tego impasu
wyszli dopiero bolszewicy w październiku
1917, nie umiejąc upolitycznić mas wrócili
bowiem do modelu władzy opartej niemal
wyłącznie na przemocy. Zdaniem wielu
historyków bolszewizm jednak bezpow-
rotnie zmarnował potencjał kraju, który
miał wszelkie predyspozycje ku temu, by
osiągnąć status globalnego hegemona
i zwielokrotnić przy okazji bogactwo swo-
ich obywateli. Nie bez przyczyny w po-
czątkach wieku dwudziestego Rosję opi-
sywano mniej więcej tak, jak opisywano
Chiny w początkach wieku dwudziestego
pierwszego.

Déjà vu

Za swoistą metaforę całego okresu 1905–
1917 i jego następstw posłużyć może his-
toria buntu na zacumowanym w Odessie
pancerniku Potiomkinie, której mityczną
wersję uwiecznił genialny film Siergieja
Eisensteina z 1925 roku. Wspomniany
już Andrusiewicz historię Potiomkina opi-
suje w nowo wydanym tomie szkiców
o Rosji (Złoty sen), odnotowuje jednak
znaczne różnice pomiędzy wizją reżysera,
a faktycznymi wydarzeniami na statku.
Po pierwsze, bunt nie był bezpośrednio
związany ze strajkami w mieście, choć
faktycznie miał podłoże polityczne i był
zainicjowany przez bolszewika Afanasija
Matuszenkę. Po drugie, do buntu wcale
nie przystała ochoczo cała załoga, sto-
sunkowo mała grupa sześćdziesięciu ak-
tywistów po prostu sprawnie sterroryzo-
wała resztę. Po trzecie, Matuszenko nie
był w stanie kierować tak dużą jednostką

z braku doświadczenia. Po zabiciu w strze-
laninie kapitana i pięciu innych oficerów
załoga musiała więc wybrać na dowódcę
pewnego chorążego. Ten nie chciał zaś
początkowo objąć stanowiska, by nie na-
rażać się na sąd wojskowy, potem nato-
miast wykazywał się raczej kunktator-
stwem niż bohaterstwem. Odmówił, na
przykład, czynnego wsparcia armatami
ludzi strajkujących w Odessie, nawet wte-
dy, kiedy krwawo tłumiono ich protesty. 

Dopiero w momencie, gdy okrętowi
zagroziło opanowanie przez siły lojalne
rządowi, kapitan postanowił wypłynąć
z portu. Następnie przez około dwa ty-
godnie Potiomkin trudnił się piractwem
(zagarnął ładunek jednego statku hand-
lowego, a od drugiego wymusił przekazanie
węgla). Wreszcie, po krążeniu między ru-
muńskimi portami w Teodozji i Konstancy,
gdzie groźbami wymuszał aprowizację,
Potiomkin poddał się władzom Rumunii.
Te zaś wydały okręt Rosji, pozwalając
jednak chętnym marynarzom na emigra-
cję. Ci, którzy wrócili, w większości mogli
liczyć tylko na zsyłkę. 

Między rokiem 1905 a 1917 Rosja
niewątpliwie miała cień szansy na zbu-
dowanie podwalin nowoczesnego państwa
i skierowania swojej historii na inne niż
dotąd tory. Szansa ta jednak minęła. Po-
tiomkin jest pod tym względem wielowy-
miarowym symbolem. Gloryfikowany
przez bolszewików, był w gruncie rzeczy
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przykładem realnej niemocy, przy wyraź-
nych zewnętrznych oznakach siły. Miotający
się między zastraszonymi portami a de-
pczącym mu po piętach pościgiem, mógł
swoimi działami wymusić przekazanie pro-
wiantu i węgla, ale nie mógł zmienić biegu
historii. To zaiste metafora całego kraju.

Rosjanie, jak bohaterowie nawiązującej
do filmu Eisensteina i historii Potiomkina
komedii Juliusza Machulskiego „Déjà vu”,
zostali skazani na ciągłe powtarzanie tych
samych gestów i sloganów. To déjà vu
wciąż trwa, bez większych szans na zmianę
politycznego paradygmatu. 
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Rewolucja lutowa i jej konsekwencje za-
równo dla Rosji, jak i dla całego świata
są nie do przecenienia. Interesujące może
być spojrzenie na to wydarzenie nie pod-
ręcznikowo, przez pryzmat suchych fak-
tów, ale z perspektywy naocznego świadka:
Polaka, który jako jeden z wielu statystów
tych wydarzeń śledził całe ich pasmo –
od początku wojny aż do samej rewolucji.
Takim świadkiem był Mieczysław Jało-
wiecki Perejasławski (1876–1962). Był to
kniaź wywodzący się z Rurykowiczów,
Polak z Litwy, który po I wojnie światowej
ruszył do odradzającej się Polski, by od
razu zostać mianowanym pierwszym
przedstawicielem rządu Rzeczypospolitej
w Wolnym Mieście Gdańsku. Dzięki jego
staraniom zakupiono i przekazano rządowi
RP Westerplatte. Wspomnienia Jałowiec-
kiego mogą ukazać nam żywszą perspek-
tywę oraz o wiele bardziej zaskakujące
spojrzenie i ocenę rewolucji lutowej niż
inne, jemu współczesne stanowiska.

Mieczysław Jałowiecki był człowie-
kiem, przed którym wraz z początkiem
I wojny światowej otwierały się drzwi

wielkiej kariery w Imperium Rosyjskim.
Miał świetne wykształcenie, właśnie skoń-
czył praktykę w ambasadzie rosyjskiej
w Berlinie, znał wiele najwybitniejszych
postaci Imperium. Jego ojciec był wła-
ścicielem Rosyjsko-Belgijskiego Towarzy-
stwa Metalurgicznego, jednych z najwięk-
szych zakładów przemysłowych w Rosji,
oraz Towarzystwa Kolei Dojazdowych.
Jałowiecki znał doskonale Imperium Ro-
syjskie, a od grudnia 1914 r. jego wiedza
o sytuacji w Rosji stała się jeszcze większa:
został wtedy wyznaczony na dyrektora
Nord-Russ Co Ltd, spółki założonej przez
rosyjski Komitet Wojenno-Przemysłowy
oraz Towarzystwa Braci Noble (instytucji
posiadającej większy budżet niż cała Szwe-
cja). Firma ta miała za zadanie, pod przy-
krywką zwyczajnego handlu, przerzucać
przez neutralną Szwecję sprzęt i materiały
wojenne z Wielkiej Brytanii do Rosji. Bę-
dąc dyrektorem Nord-Russ, Jałowiecki
regularnie kontaktował się z ambasadą
i z wywiadem brytyjskim. Był też pod
stałą ochroną tegoż wywiadu. Mając tak
szeroko rozbudowane kontakty, mógł do-

aDaM Michalak
Historyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dzienniki Mieczysława Jałowieckiego dają bardzo ciekawe i na pewno ory-
ginalne spojrzenie na rewolucję lutową oraz na przemiany w Imperium
Rosyjskim pod koniec jego istnienia
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kładnie obserwować, a przez to zrozumieć
istotę tego, co tak naprawdę stało się w Rosji
pomiędzy rokiem 1914 a końcem 1917.

Jałowiecki zdawał sobie sprawę z za-
cofania technicznego Rosji, jej problemów
społecznych,  niewydolności systemu stwo-
rzonego przez carat, kontrastującej ze
sprawną machiną państwową Cesarstwa
Niemieckiego. Jednak według wspomnień
naszego bohatera, Rosja carska nie prze-
szła podczas rewolucji lutowej, jakby się
mogło wydawać, procesu transformacji
od samodzierżawia do Rosji Republikań-
skiej sama, by następnie – jakby nie-
szczęśliwym zrządzeniem losu – prze-
kształcić się w Rosję Bolszewicką. Według
relacji bacznego obserwatora, jakim był
Jałowiecki, ktoś ciężko pracował (wyko-
rzystując słabości Rosji) nad upadkiem
caratu, a później nad całkowitym spacy-
fikowaniem Rosji.

Początki kryzysu – droga do rewolucji

Już wraz z początkiem roku 1916 Rosja
zaczynała wchodzić w poważny kryzys.
Realne było pojawienie się głodu, w przy-
padku, gdy wojna trwałaby dłużej. Z każ-
dym miesiącem trwania konfliktu to nie-
bezpieczeństwo stawało się coraz bliższe.
Z drugiej strony, coraz głośniej, nawet
wśród przedstawicieli Dumy, mówiono
o zdradzie najważniejszych oficjeli państwa
z carową Aleksandrą Fiodorówną na czele
i jej działaniu na korzyść Niemiec. Jed-
nakże postacią, która budziła zdecydo-
wanie największe oburzenie, nie tylko
wśród elit, ale też wśród prostych ludzi,
był Rasputin – rzekomy mnich, który
dzięki swemu wpływowi na carową miał
możliwość kształtowania, do pewnego
stopnia, polityki państwa rosyjskiego,
łącznie decyzjami dotyczącymi obsady
stanowisk ministerialnych. Jałowiecki

mógł się przekonać, skąd Rasputin miał
ewentualne sugestie, czy nawet rozkazy,
związane z jego wpływem na Aleksandrę
Fiodorównę. Wraz z opiekującym się nim
agentem wywiadu brytyjskiego, Szkotem
Johnem B. Hallem, Jałowiecki widział
na własne oczy, jak Rasputin wychodzi
ze spotkania w towarzystwie dwóch bar-
dziej energicznych agentów niemieckiego
wywiadu w Petersburgu (którzy po pew-
nym czasie rozpracowywali samego Ja-
łowieckiego i jego Nord-Russ). Agenci ci,
po rozstaniu się z mnichem, udali się na

spotkanie z Mitką Rubinsteinem, dyrek-
torem Banku Międzynarodowego, który
zajmował się przelewaniem pieniędzy
z Berlina na niemiecką dywersję w Rosji.
Nie wiadomo, czy Rasputin był agentem
niemieckim, na pewno jednak jego wpływ
na to, co się dzieje w Rosji, był skrzętnie
wykorzystywany przez niemiecki wywiad.
Pewien ziemianin, znajomy Jałowieckiego,
tak opisywał sytuację na prowincji w tym
czasie: (…) Zaczynają krążyć po wioskach
podejrzani agitatorzy, głoszą, że trzeba
skończyć wojnę i podzielić grunta oby-
watelskie pomiędzy chłopów, a nawet
palić dwory. Naród zaczyna się już bu-
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rzyć, i to nie tylko z powodu wojny, ile
z powodu historii o Rasputinie, o carowej
(…) o zdradzie…

Jednak działania agitatorów nie ogra-
niczały się do prowincji. Jałowiecki miał
szczęście współpracować z Hallem, który
jak na tamte czasy był postacią wyjątkową,
nie tylko dlatego, że był agentem wywiadu,
ale też dlatego, że obronił na Oxfordzie
dyplom z marksizmu, co pozwalało mu
rozumieć zmiany zachodzące w Rosji.
Dzięki Hallowi nasz bohater mógł obser-
wować i zrozumieć działania oraz wpływ
agitatorów bolszewickich w petersburskich
zakładach, nawołujących głównie do
dwóch rzeczy: do sabotowania działania
fabryk, by zakończyć wojnę, i do braterstwa
z robotnikami niemieckimi. Chwilę po
tym wydarzeniu Hall przedstawił swoją
opinię na temat tego, co się aktualnie
dzieje w Rosji i co według niego się dopiero
stanie: Marksizm jako opium podano re-
wolucjonistom. (…) Prawdziwi socjaliści
odnieśli się do niego z rezerwą, natomiast
bolszewicy przyjęli go jako dogmat. Czy
pan wie, kto to bolszewicy? Nazwałbym
ich hienami rewolucji. Nie nastawiają
karku, jak socjaliści, w obalaniu tyranii.
W większości siedzą wygodnie w Szwaj-
carii, polerują swoją doktrynę obalenia
władzy i wprowadzania swojego chaosu.
Niemiecki sztab, a głównie Ludendorff,
dostrzegli w nich szansę dla wprowa-
dzenia komunistycznej hegemonii, przy-
najmniej w Rosji… Sygnalizuje to nasz
wywiad. Ktoś mógłby pomyśleć, że takie
słowa –wypowiedziane w marcu 1916
roku – to bardziej proroctwo niż opis
sprawnie wykonywanego planu. Na pewno
w tym czasie niemal nikt w Rosji w coś
takiego by nie uwierzył. Nie wierzył też
Jałowiecki. Jedno było jednak faktem:
całe społeczeństwo powoli zaczynało kwes-
tionować politykę rosyjskich elit.

Tymczasem wywiad niemiecki nie
próżnował, a na jego rzecz działał coraz
słabszy autorytet rodziny carskiej oraz
coraz gorszy stan rosyjskiej gospodarki.
Rasputin i carowa, ciągle ingerując w po-
litykę państwa, bynajmniej nie pomagali
w złagodzeniu złych opinii na temat wła-
dzy. W wyniku konfliktu Rasputina z mi-
nistrem spraw zagranicznych Imperium
Rosyjskiego, Siergiejem Sazonowem, ten
ostatni podał się 22 lipca 1916 r. do
dymisji. Po nim tekę objął Borys Strumer.
Jałowiecki tak to opisywał: Carowa osiąg-
nęła wreszcie to, do czego dążyła. Cała
polityka Rosji, tak wewnętrzna, jak i ze-
wnętrzna, skupiła się w rękach jej kliki.
Sytuacja militarna również się pogarszała.
Już od 25 sierpnia 1915 r. funkcję głów-
nodowodzącego armią pełnił car Mikołaj
II i wszystkie klęski szły bezpośrednio na
jego konto. Gigantycznym ciosem dla
Rosji i autorytetu cara była nieudana
ofensywa Brusiłowa, która kosztowała
około jednego miliona zabitych i wziętych
do niewoli żołnierzy. Reakcja musiała na-
stąpić: z końcem grudnia Rasputin został
potajemnie zabity. Odpowiedzią rodziny
carskiej były rządy twardej ręki, bez ja-
kiejkolwiek refleksji nad sytuacją w pań-
stwie. Tego było za wiele: wybuchła re-
wolucja lutowa.

Rewolucja lutowa: 
Rosja sama się obezwładnia

Od końca lutego przez Rosję przelewała
się coraz większa fala protestów i nieza-
dowolenia. Kluczowy był tu Petersburg –
23 lutego 1917 r. rozpoczął się protest
Zakładów Putiłowskich, w którym tysiące
robotników wyległo na ulice, rozpoczynając
strajk. 27 lutego do protestujących ro-
botników dołączyło rewolucjonizowane
wojsko stacjonujące w Petersburgu, za-
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trzymywano oficerów, zdzierano im epo-
lety, a stawiający opór byli zabijani. Tłum
strajkujących zdobył więzienia i uwolnił
przetrzymywanych: stolica zaroiła się do
przestępców. Garnizony żandarmerii zos-
tały zniszczone, a na ulicach zabijano po-
licjantów. Również sąd okręgowy został
zajęty, a większość archiwów sądowych
spalono. W ten sam sposób postąpiono
z archiwami głównej siedziby Ochrany.
Rozbito arsenał, na ulice trafiły setki ka-
rabinów. Twierdza Pietropawłowska zos-
tało zajęta, jej garnizon obezwładniony,

na ulicach Petersburga pojawiły się uzbro-
jone grupy zrewolucjonizowanych mary-
narzy z Kronsztadu, którzy plądrowali
mieszkania. Jak twierdził Hall: Wbrew
pozorom spontaniczności, scenariusz roz-
ruchów był przemyślany. (…) Pierwsze
zarazki na ciele Rosji przeniesione zostały
z Niemiec. (…) Czas zatrucia został do-
skonale wybrany. Choroba najlepiej ata-
kuje osłabionego. Nie wiem, czy Rosji
carskiej uda się ją przetrzymać. 

Trzeba przyznać, że ten agent bry-
tyjskiego wywiadu rzadko się mylił w oce-
nie sytuacji. Wszystko przebiegło bardzo
szybko. Na wieść o wydarzeniach w stolicy
car Mikołaj II, przebywający w tym czasie
w kwaterze głównej w Mohylewie, podpisał
25 lutego dekret o rozwiązaniu Dumy.

Odpowiedź była szybka. 27 lutego powstał
Komitet tymczasowy Dumy (który 2 marca
przekazał władzę Rządowi Tymczasowe-
mu), pełniący de facto rolę rządu. Na-
stępnie, 28 lutego, z inicjatywy miensze-
wików, powstała Piotrogrodzka Rada De-
legatów Robotniczych i Żołnierskich. Po-
ciąg z jadącym do Petersburga carem
został zatrzymany; nowe władze zażądały
od cara abdykacji. Ten zrzekł się tronu
na rzecz swego barat Michała, który jednak
korony nie przyjął. 

Próby budowy demokratycznej Rosji
powodowały jeszcze większy chaos w pań-
stwie. 1 marca 1917 r. Piotrogrodzka Rada
Delegatów Robotniczych i Żołnierskich
wydała rozkaz dotyczący wyborów komi-
tetów żołnierskich w jednostkach woj-
skowych. Postanowiono, że w sprawach
politycznych wojsko ma podlegać PRDiŻ,
faktycznie pozbawiając oficerów możli-
wości dowodzenia – hierarchia przestała
istnieć. Następny krok doprowadził do
całkowitego rozkładu dużej części rosyj-
skiej armii: zniesiono karę śmierci za de-
zercję – armia rosyjska była w rozsypce.
Na prowincji było gorzej niż przedtem:
ludność miejscowa i wracający z frontu
dezerterzy napadali na majątki, grabiąc
i zabijając ziemian. Kolej funkcjonowała
coraz bardziej nieudolnie. Po kraju roz-
lewała się anarchia. 

Carat teoretycznie istniał jeszcze parę
miesięcy, do 1 września 1917 r., kiedy to
dekretem Rządu Tymczasowego powołano
w Rosji republikę – krok ten niósł ze
sobą głębokie zmiany. Już wcześniej,
w marcu 1917 r., nowe władze rosyjskie
zadeklarowały niezależność Polski, jako
państwa suwerennego, połączonego z Ros-
ją wolnym wojskowym sojuszem, oraz
niezależność Finlandii w ramach federacji
narodów. Przy sztabie głównym utworzono
komisje do formowania oddziałów pol-
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skich. To postępowanie, wraz z później-
szym, ostatecznym zniesieniem caratu,
tym bardziej osłabiło siły rosyjskie. Oto
co sam Jałowiecki mówił oficerowi rosyj-
skiemu, gdy ten się dziwił, że porzuca
mundur rosyjskiego oficera i chce wejść
do oddziałów polskich: Panie pułkowniku,
ja przysięgałem cesarzowi, a nie sowie-
towi sołdackich deputatów. (…) Co kto
lubi, ja chamom wysługiwać się nie
myślę. Postawa taka musiała być po-
wszechna wśród nierosyjskich oficerów,
ziemiaństwa i inteligencji. Skoro przysięga
złożona carowi przestała obowiązywać,
pozostawało jedynie na trupie Rosji bu-
dować własne państwa. Kroki takie mog-
łyby być uzasadnione jeszcze w czasie po-
koju, ale nie w czasie wojny.

W kwietniu zaplanowanym pociągiem
ze Szwajcarii przybyli – przewiezieni przez
Niemców – m.in. Władimir Lenin oraz
Lew Bronstein-Trocki. Najbardziej „zjad-
liwe zarazki choroby”, przepowiedzianej
przez Halla, przybyły do Rosji. Jak referuje
Jałowiecki, Rząd Tymczasowy miał moż-
liwość zatrzymania na granicy bolszewi-
ków, ale tego nie zrobił. Nie podjął też
innych, bardziej zasadniczych kroków,
gdyż bał się wzrostu tendencji kontrre-
wolucyjnych. Zresztą w tym czasie, mimo
swej wiedzy, sam Jałowiecki nie doceniał
znaczenia przyjazdu bolszewików do Rosji,
przyznawał bowiem: (...) nie rozumiałem
jeszcze różnicy między socjalistą a bol-
szewikiem. Była to dla mnie ta sama
swołocz i hołota. Pewne jest to, że przy-
wódcy bolszewików dotarli do Petersburga
i od razu zaczęli działać. W tym czasie
zaczął się również, jak zauważa Jałowiecki,
zmieniać język, jakim posługiwali się agi-
tatorzy. Zauważył to w czasie przemó-
wienia Lenina, powtarzającego w jego trak-
cie nieustannie słowo „burżuj”: W pierw-
szym okresie rewolucji nie używano jesz-

cze słowa „burżuj”, ale pod wpływem
agitacji komunistycznej określenie to
uzyskało prawo obywatelskie w żargonie
rewolucyjnym. Każdy, kto był porządnie
ubrany, umyty, uczesany, automatycznie
zaliczany był do kategorii burżujów. Co
ciekawe, określenie pojawiło się w ulotkach
i przemówieniach, wraz ze zmasowanymi
atakami propagandy bolszewickiej na
Rząd Tymczasowy: do jego członków
słowa „burżuje” jak najbardziej pasowały.
Według bolszewików jedynie Rady Dele-
gatów Robotniczych i Żołnierskich były
prawdziwą reprezentacją ludu. 

Anarchia w państwie jeszcze się
zwiększyła. W kwestii aprowizacji panował
zupełny chaos. Wartość rubla dramatycz-
nie spadła. 29 czerwca 1917 r. rozpoczęła
się nowa ofensywa armii rosyjskiej, zwana
ofensywą Kiereńskiego, która po 20 dniach
się złamała, przynosząc 400 tysięcy zabi-
tych, rannych i w niewoli. W tym czasie
bolszewicy po raz pierwszy próbowali
obalić rząd, wywołując rozruchy w Pe-
tersburgu. Tym razem akcja była nieudana.
Konspiratorów aresztowano, Lenin zbiegł.
I tym razem Rząd Tymczasowy nie podjął
zdecydowanych kroków przeciw bolsze-
wikom, znów obawiając się sił kontrre-
wolucyjnych. Z anarchii Rosja zaczynała
wchodzić w stan wojny domowej. Na po-
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nie wiadomo, czy Rasputin

był agentem niemieckim, na

pewno jednak jego wpływ na

to, co się dzieje w Rosji, był

skrzętnie wykorzystywany

przez niemiecki wywiad



łudniu kraju oddziały kozaków dońskich
wypowiedziały posłuszeństwo rządowi.
Nie sposób w tym miejscu wymienić
wszystkich wydarzeń.

W nocy 24 października 1917 r. wy-
buchła rewolucja październikowa i roz-
poczęła się bezpardonowa walka o zdobycie
pełni władzy oraz zmianę podstawowych
zasad funkcjonowania społeczeństwa, przy
nieznanym wcześniej metodycznym okru-
cieństwie, które da początek jednemu
z najkrwawszych reżimów nowożytnej
historii Europy. Kolejne wydarzenia do-
prowadziły do położenia, przed którym
carat nie był w stanie się obronić i którego
nie przewidywał. Aleksandr Guczkow, mi-
nister wojny w Rządzie Tymczasowym,
tak opisał wybuch rewolucji: To była szta-
bowa operacja (…) nie do przeprowa-
dzenia przez grupkę jakiś radykalnych
ideologów. Listy aresztowanych, zasianie
terroru, rozpracowanie, kto kim jest,
zgranie czasu i wypadków, to nie żaden
spontaniczny wybuch. To wypadki ro-
zegrane według planu przygotowanego
z niemiecką precyzją, której nasz Sztab
Generalny mógłby pozazdrościć. Nie
bądźcie naiwni panowie, to jest wojna
między Anglią a Niemcami o podział
świata. Anglicy dali Niemcom przykład,

jak kolonizować Świat, ale zanim Niemcy
się spostrzegli, niewiele już zostało do
skolonizowania, tylko Rosja. Rosja to
dla Niemców taki kontynent jak Indie.
To wielka i ostateczna szansa kolonizacji. 

Po pogrzebie 

Dzienniki Mieczysława Jałowieckiego dają
bardzo ciekawe i na pewno oryginalne
spojrzenie na rewolucję lutową i – ogól-
nie – przemiany w Imperium Rosyjskim
pod koniec jego istnienia. Są intrygującym
zbiorem opinii, wygłaszanych przez nie-
tuzinkowych ludzi otaczających Jałowiec-
kiego – naocznych świadków upadku ca-
ratu i pierwszych miesięcy bolszewickiej
władzy. Sam Jałowiecki w pierwszej po-
łowie 1918 r. opuścił bolszewicki Peters-
burg. Udał się na Litwę, a następnie do
odradzającej się Polski. Stracił matkę
i ojca. Z Rosji udało mu się wywieźć złoty
zegarek i pierścionek z brylantem, wszyst-
kie inne dobra, łącznie z wielkimi firmami
jego ojca, przepadły w odmętach „spra-
wiedliwości ludowej”.

Tak umarła stara Rosja…

Mieczysław Jałowiecki, Na skraju
imperium, Czytelnik, Warszawa 2000.
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Każdy obserwator życia publicznego ma
poglądy, oczekiwania, nadzieje, interesy,
emocje, doświadczenie, wiarę albo nie-
wiarę w coś, i z tej perspektywy stwierdza,
czy jakieś projekty, pomysły działania,
decyzje budzą nadzieję na spełnienie jego
marzeń, czy nie. Każdy ma też tematy,
które szczególnie go interesują i które
uważa za ważne. Można też zwyczajnie
i „na twardo” być za jakimś rządem albo
nie – bo nie ma co ukrywać, że polityka
to też w dużej mierze „walka klas” – raz
jedne grupy mają „swój rząd”, raz inne.
W Polsce ta klasowość polityki jest coraz
bardziej widoczna.

Swoje poglądy ma także Bartłomiej
Radziejewski – i na ich podstawie ocenia
dziś ponad roczny czas rządów PiS. Opinię
na ten temat zawarł w ciekawym tekście
„Kaczyński zawiódł”, w którym przykuły
moją uwagę przede wszystkim wątki do-
tyczące gospodarki i spraw zagranicznych,
czyli kwestii które uważam za szczególnie
ważne obecnie dla kraju.

Niezrozumiałe poparcie

Polityka, rozumiana jako polityczna „bie-
żączka”, personalia, gry, w zasadzie w ogóle
mnie nie interesuje. To tylko teatr i za-
rządzanie emocjami. Nie jestem też w sta-
nie wypowiedzieć się o sprawach krymi-
nalnych, rozliczaniu afer i np. ostatnich
akcjach CBA, CBŚ czy prokuratury. Czas
pokaże, czy posłużą naprawie państwa,
czy okażą się „parą w gwizdek”. Z drugiej
strony pokaże, czy obecna władza będzie
bardziej odporna na korupcję niż po-
przednie. Natomiast fascynujące są różne
trendy i megatrendy.

Zawsze dziwiłem się poparciu wol-
norynkowo nastawionych inteligentów
i publicystów dla PiS za czasów rządów
PO. Niektórzy, jak się okazało, zmienili
poglądy na gospodarkę w miarę upływu
czasu, i teraz są bliżsi poglądom PiS, ale
niektórzy nie. I po ponad roku oczekiwania
na jakąś nową Margaret Thatcher (liczyli
może na Mateusza Morawieckiego?) albo

MaRcin heRMan
Dziennikarz, 
zastępca redaktora naczelnego portalu Rebelya.pl

Zaskakuje mnie opinia Bartłomieja Radziejewskiego, że Kaczyński zawiódł
republikanów. Prawo i Sprawiedliwość robi dokładnie to, co zapowiadało.
W czym więc problem?

kaczyński? Zero zdziwień



„polskiego Orbana” (którego rozwiązania
rzeczywiście są bardziej liberalne niż te
rządu Beaty Szydło, mimo pozornych po-
dobieństw), wreszcie widzą, że to nie to.

To tylko realizacja obietnic

Z tym, że PiS w gospodarce generalnie
realizuje to, co zapowiadało. Państwo so-
cjalne i opiekuńcze, państwo aktywne na
rynku (np. poprzez wspierane wyraźnie
spółki państwowe i odbudowę państwo-
wego przemysłu albo ekspansję kapitałową
spółek takich jak PZU), regulujące rynek,
stymulujące prywatne inwestycje. Państwo
budujące już nie tylko autostrady i drogi
szybkiego ruchu, ale też mieszkania, fab-
ryki, stocznie, przekopy i szlaki wodne,
odbudowujące kolej. Państwo chroniące
strukturę rolnictwa. Państwo wydające
duże środki na politykę pronatalistyczną
i prorodzinną. Państwo walczące z szarą
strefą podatkową, przesuwające zadania
w tej mierze ze skarbówek na służby i po-
licję. Państwo wzmacniające prawa pra-
cownicze, obniżające wiek emerytalny,
dążące do upowszechnienia opieki zdro-
wotnej. Państwo coraz bardziej kontro-
lujące rynek energetyczny.

Nie ukrywam, że takiego aktywnego
państwa oczekiwałem, ale rozumiem, że
ktoś oczekiwał czegoś innego. To, co dla
mnie wygląda obiecująco, kogoś o innych
poglądach przyprawia o zgrzytanie zębami.
Czy to się uda? Radziejewski mówi, że
już za późno, że niewiele się zmieniło
albo zmieniło się na gorsze, że pierwszy
rok był decydujący. Ja uważam inaczej –
dopiero rząd przyjął tzw. Strategię Mo-
rawieckiego i reformę systemu opieki
zdrowotnej. Zobaczymy jeszcze, jakie efek-
ty przyniosą. Poza tym, sporo już się stało. 

Największa obawa, jak wiadomo, jest
taka, że odbuduje się w Polsce przemysł

pełen nierentownych, nieinnowacyjnych
i nienowoczesnych molochów. Również
taka, że zbuduje się system państwa opie-
kuńczego, który się nie „domknie” finan-
sowo, a wielkie plany infrastrukturalne
i społeczne utkną w połowie. Zabraknie
pieniędzy, gdyż na przykład wybuchnie
kolejny światowy kryzys albo tak fatalne
będzie zarządzanie. Ja jednak wierzę –
nie tyle w rząd, lecz w to, że to trzeba
było wreszcie zrobić. Mówimy bowiem
wiele o innowacjach, ale faktem jest, że

wciąż mamy za mało nawet podstawowej
infrastruktury, a standardy socjalne i pra-
cownicze obowiązujące w Polsce były bar-
dzo niskie. Infrastruktura i standardy
tworzą zaś podstawy dla wydajności pracy
i rozwoju nowoczesnej gospodarki. Wierzę
też w potencjał Polski i Polaków. Mamy
dobre uczelnie i wydziały techniczne (albo
medyczne czy biotechnologiczne) i zdolne
społeczeństwo. Mamy też jeden więcej
niż Zachód wyż demograficzny (chodzi
o wyż z lat 80.). Może wreszcie czas, by
absolwenci zaczęli zasilać polską gospo-
darkę, a nie brytyjską, niemiecką, ame-
rykańską czy singapurską. Co jest w długiej
perspektywie bardziej nieracjonalne? Wy-
dawanie pieniędzy polskiego podatnika
na „mózgi” dla innych gospodarek, czy
wydawanie pieniędzy na to, by te „mózgi”
wykorzystać w kraju?
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nie jest prawdą, że

całkowicie stawiamy na

amerykę. Gospodarczo,

od wielu lat, stawiamy

na europę



Przeżyliśmy suchą bułkę...

Co więcej, gdyby ktoś inny przejął władzę
w Polsce, pewnie wcale nie realizowałby
jakiejś szczególnie odmiennej polityki
gospodarczej, może ewentualnie mniej
konsekwentnie niż PiS. Już pod koniec
rządów nominalnie liberalnej PO pojawiły
się pierwsze symptomy, że w tym kierunku
zmierzamy. Przecież np. ekspansja kapi-
tałowa PZU zaczęła się właśnie w po-
przedniej kadencji. Po prostu, takie są
światowe trendy. Państwo wręcz zmuszone
jest przez okoliczności i topnienie kapi-
tałów prywatnych do interwencjonizmu,
aktywności, do jakiegoś nowego keyne-
sizmu. Poza tym tego oczekują i wyborcy,
i nawet sami przedsiębiorcy. Oni mówią
również o potrzebie wsparcia przez pań-
stwo. PiS wpasowało się ze swoim socjal-
no-etatystycznym i interwencjonistycznym
programem w epokę, stąd wygrało. Jeżeli
ktoś będzie chciał przejąć władze z rąk
PiS, będzie musiał przedstawić to samo,
co PiS, ale bardziej wiarygodnie. Na razie
jednak opozycja nie jest w stanie tego
pojąć, mimo tego, że gdy była przecież
u władzy, to właśnie zaczynała robić. Nie
wiedzą, że mówili prozą...

Zawsze rozsądnie jest brać pod uwagę
najgorszy scenariusz. Skoro jednak czo-
łowe polskie spółki państwowe przetrwały
najgorsze czasy transformacji, rozwinęły
się i są największe w Europie Środkowej,
to czemu teraz mają radzić sobie gorzej?
Skoro przemysł zaczął być odbudowywany,
także przez sektor prywatny, już w czasach
kryzysu, po 2008 roku, dlaczego teraz
miałoby być mu gorzej?

Jest zarzut, że obecna ekipa wstawia
do spółek „swoich”, nie patrząc na ich
kompetencje. Pewnie tak jest albo bywa.
To godne krytyki, choć naturalne – nie
mam w tym względzie żadnych złudzeń,

ale to raczej problem wizerunkowy PiS
(a to nie moja sprawa) niż tych spółek.
Skoro bowiem spółki te przeżyły wszystkie
ekipy, przeżyją i PiS-owskie. Tak jak prze-
żyły PO-wskie, PSL-owskie i SLD-owskie.
I na razie ich wyniki oraz wycena rynkowa
ich akcji świadczą o tym, że sobie radzą,
więc może kolejna wymiana kadr przy-
najmniej nie szkodzi.

Poza tym od paru lat nasza gospo-
darka się rozwija i ma dobre perspektywy.
Polska przesuwa się do góry nawet w ran-
kingu innowacyjności. Czy to zasługa PiS?
Tego nie wiem, ustawa o innowacyjności
została przyjęta na przykład pod sam ko-
niec poprzedniej kadencji. Może to po
prostu taki cykl w polskiej gospodarce,
a politycy tego nie zepsuli, jak dotąd.

Jest natomiast jedna konkretna rzecz,
w której ten rząd zawiódł część swoich
wyborców. O tym jednak akurat Bartłomiej
Radziejewski nie pisze. Otóż w kampanii
wyborczej prezydent Andrzej Duda jasno
obiecał pomoc dla „frankowiczów”. Dziś
Jarosław Kaczyński sugeruje, że to sprawa
dla sądów.  

Po co nam Chińczycy?

W swoim tekście Radziejewski bardzo
krytycznie odniósł się też do polityki za-
granicznej Polski pod rządami PiS. Zaty-
tułował tę część swojego tekstu „Katastrofa
dyplomatyczna”. Głównie chodziło w nim
o to, że Polska „całkowicie stawia na Ame-
rykę”, a nie rozgrywa między Chinami
i USA.

Nie jest prawdą, że całkowicie sta-
wiamy na Amerykę. Gospodarczo, od
wielu lat, stawiamy na Europę. W tekście
„Kaczyński zawiódł”, w części poświęconej
polityce zagranicznej, uderzyło mnie na-
tomiast zignorowanie Unii Europejskiej –
w ogóle kraje Europy występują w nim
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marginalnie, a przecież największym part-
nerem handlowym Polski są Niemcy,
a potem inne kraje UE. Nie rozumiem,
dlaczego tyle jest o mirażach współpracy
polsko-chińskiej czy też wielkiej gry po-
między USA a Chinami, pomiędzy którymi
ma rozgrywać Polska, a nic praktycznie
nie ma o najbliższych partnerach Polski
na zachodzie, południu i północy. A, wra-
cając za Atlantyk, dziwi mnie, że ktoś się
zawiódł na Kaczyńskim w tym aspekcie,
wszak jego obóz (jeszcze od czasów Po-
rozumienia Centrum) był i jest w dzie-
dzinie bezpieczeństwa konsekwentnie
proamerykański, czy szerzej, proatlantycki
właśnie. Trudno też mi nazwać katastrofą
i rozczarowaniem przełom, jaki dokonał
się za rządów PiS (ale droga do niego za-
częła się już kilka lat temu), czyli roz-
mieszczenie wojsk amerykańskich (i z in-
nych krajów NATO) w Polsce i krajach
bałtyckich. To coś, na co wielu Polaków,
nie tylko wyborców PiS, czekało, w zasa-
dzie od II wojny światowej.

To owoc ustaleń z 2016 roku, a tym-
czasem Radziejewski nazywa ten rok „ro-
kiem głupoty strategicznej”. Sojusznicze
kontyngenty rozmieszczone zostały tu być
może nawet w ostatniej chwili, bo tak
niebezpieczna jest sytuacja międzynaro-
dowa. Owszem, wiem, że są ludzie, którzy
uważają, że wojsk NATO jest za mało,
albo że – odwrotnie – „prowokują Rosję”
(a co jej nie prowokuje?). Jednak akurat
ta władza (jak i poprzednia) do tego właś-
nie dążyła.

No i kwestia chińska, której Radzie-
jewski poświęcił dużo miejsca. Postulat
rozgrywania między Chinami i USA brzmi
efektownie, ale jak to miałoby wyglądać?
To jest właśnie problem z entuzjastami
Chin – mówią o wielkich możliwościach,
jakie daje „opcja chińska”, ale konkretnie,
dla Polski, co to miałoby oznaczać? Handel

z Chinami tak czy inaczej prowadzimy
i niestety, mamy ujemny bilans. Niektórzy
oczekują też inwestycji chińskich w Polsce,
ale pierwsza poważna próba wejścia do
Polski Chińczyków zakończyła się wielkim
rozczarowaniem – i dla nas, i dla nich.
Chodzi o fiasko Covecu. Owszem, szeroko
na Chiny otworzyły się, jak wiadomo,
Czechy. Czy sprawiło to, że ich pozycja
na arenie międzynarodowej i w światowej
gospodarce jest silniejsza? Wątpię.

Radziejewski pisze dużo, podobnie
jak cała „Nowa Konfederacja”, o Nowym
Jedwabnym Szlaku. Projekt ten, już zresztą
realizowany, przedstawiany jest przez
jego zwolenników niemalże jako kamień
filozoficzny światowego handlu, który roz-
wiąże wszystkie nasze problemy. Mnie
się też podoba rozmach tego projektu,
nie mówię „nie”, zresztą pociągi będą jeź-
dzić i tak, między innymi przez Polskę.
Najważniejsze jednakże dla nas przecież
jest to, czy i ile dzięki temu szlakowi zys-
kamy. A tego nie wie nikt.

Sam rząd nie ma klarownej wizji roz-
wijania relacji z Chinami, ale to nie jest,
moim zdaniem, aż tak ważne. Nigdy zresz-
tą nie podzielałem polskich i zagranicznych
zachwytów nad chińską gospodarką, spo-
łeczeństwem, kulturą i polityką. To wciąż
państwo autorytarne z elementami tota-
litaryzmu i wciąż zacofane pod względem
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bartłomiej Radziejewski

w jednym zdaniu

jednocześnie

niedoszacowuje, jak

i przeszacowuje Rosję



struktury społecznej oraz zarządzania.
Kilkadziesiąt razy liczniejsze od Polski
i obce nam kulturowo. Bardzo agresywne,
jeśli chodzi o walkę o własne interesy
gospodarcze.

Nie jestem zwolennikiem wchodzenia
z Chińską Republiką Ludową w relacje
bliższe niż to jest konieczne, by np. sprze-
dać im naszą żywność. Nie wyróżniałbym
też Chin szczególnie spośród całego re-
gionu Dalekiego Wschodu. Zresztą, poza
bardzo atrakcyjnym rynkiem zbytu dla
naszego rolnictwa, nie widzę dziś żadnej
innej branży, w której z Dalekim Wschodem
moglibyśmy zrobić jakiś „złoty interes”. 

Atomowy wytrych

Nie rozumiem krytyki podkreślającej, że
polska dyplomacja pod rządami PiS, jak
pisze Bartłomiej Radziejewski, ustawia
się w roli bata, otwarcie określając nieza-
grażającą nam dziś w żaden sposób, a za-
razem mającą możliwość zrównać w przy-
szłości nasz kraj z ziemią, Rosję jako
wroga. W jednym zdaniu zawarte jest
jednoczesne niedoszacowanie i przesza-
cowanie Rosji.

Tymczasem na stronie internetowej
„Nowej Konfederacji” pojawił się niemal
jednocześnie arcyciekawy wywiad z ame-
rykańskim ekspertem do spraw bezpie-
czeństwa P. A. Petersenem, który obser-
wował zorganizowaną w Warszawie pod
nieformalnym patronatem NATO grę wo-
jenną, zakładającą właśnie scenariusz
wojny państw NATO z Rosją. Wynika
z niego, że Rosja jednak jest potencjalnym
wrogiem, zagrażającym już dziś, bo jej
atak na Białoruś, a potem na wschodnią
flankę NATO, jest całkiem prawdopodob-
ny. Z wywiadu wynika też, że analitycy
NATO są przekonani, że Rosja posługuje
sie groźbą użycia broni atomowej, ale tak

naprawdę nie zamierza jej użyć, i NATO
nie będzie już dłużej się na to nabierać.

Najlepszą metodą na dzisiejszą Rosję
jest jej nie lekceważyć, a jednocześnie nie
bać się. Bezczynność bardziej ją prowokuje
niż działanie. Dlatego właśnie dobrze, że
wreszcie rozmieszczono w naszym regionie
wojska NATO, a sama Polska w najbliż-
szych latach sukcesywnie zwiększa wydatki
na obronność. Oczywiście, nieobiektywnie
byłoby to przypisywać tylko PiS. Obser-
wujemy dalszy ciąg procesów, które zaczęły
się co najmniej po rosyjskiej agresji na
Ukrainę

Dostrzegam natomiast inny problem,
dotyczący polityki zagranicznej i dyplo-
macji Polski, ale zdaje mi się, że dla Bart-
łomieja Radziejewskiego nie jest on akurat
istotny. Martwi mnie polityka wschodnia –
jednak nie stosunek do Rosji (Polska ma
bardzo realistyczny), lecz brak pomysłu
na to, co robić z innymi sąsiadami na
wschodzie. Każdy kolejny minister spraw
zagranicznych zdaje się popełniać te same
błędy w relacjach czy to z Litwą, czy Bia-
łorusią, czy z Ukrainą. Nie wszystko, co
się dzieje w relacjach z tymi krajami jest
złe, ale zawsze czegoś ważnego brakuje.
Zarówno po stronie polskiej, jak i po stro-
nie Wilna, Mińska czy Kijowa. Wiąże się
z tym kolejna rzecz, która też nie jest
przedmiotem zainteresowania autora tek-
stu „Kaczyński zawiódł”. Rząd (ten, jak
i poprzednie) prawie nic nie robi, by wal-
czyć z rosyjskimi „infowars”. W dziedzinie
wpływania na relacje Polski ze wschodnimi
sąsiadami z Ukrainą i Litwą są one nad-
zwyczaj skuteczne.

Za wcześnie na ocenę

Najważniejsze dla Polski są gospodarka
i sprawy międzynarodowe. Zupełnie od-
wrotnie niż Bartłomiej Radziejewski uwa-
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żam, że w tych dziedzinach Polska w 2016
roku poradziła sobie nieźle, ma też sto-
sunkowo dobre perspektywy. Trudno jed-
nak obiektywnie rozsądzić, na ile należy
łączyć to z rządami PiS. Być może tak się
po prostu układa, a obecny rząd stara się
iść z duchem czasów.

Jak mawiał przewodniczący Mao,
jest jeszcze za wcześnie, by ocenić rewo-
lucję francuską. Oczywiście, nie chcę przez
to powiedzieć, że trzeba czekać z oceną
rządów PiS wieki. W naszej europejskiej
tradycji politycznej media i wyborcy oce-
niają władzę na bieżąco. Nie zmienia to
jednak faktu, że jednym z najważniejszych
dylematów naszej kultury jest pytanie –
jaka jest rola jednostki w historii? I wariant
tego pytania – jaka jest rola jednej orga-
nizacji (na przykład partii politycznej)
w historii?

Moim zdaniem rola ta jest na ogół
przeceniana. Często różne posunięcia,
niezrozumiałe „w czasie rzeczywistym”,
nabierają większego sensu po latach. In-
nym razem te początkowo zrozumiałe
i akceptowane wraz z upływem lat tracą

ten sens albo wręcz okazują się katastro-
falne w skutkach. Bywa tak, że decyzje
podejmowane przez jakiś rząd albo ustawy
uchwalane przez dany parlament przy-
noszą efekty po kilku, nawet kilkunastu
latach (lub też żadnych nie przynoszą).
Dodajmy do tego jeszcze, że więcej niż
połowa wydatków publicznych w Polsce
to wydatki sztywne, i one najbardziej de-
cydują o obliczu naszego państwa i kraju.
Podobnie jak choćby legislacja, która jest
różnej jakości, z różnych epok. Albo sy-
tuacja międzynarodowa, żyjemy wszak
w epoce globalizacji – jeszcze. No i taki
banał, że politycy i rządy się zmieniają,
ale ważniejsza jest substancja, czyli spo-
łeczeństwo, naród i zasoby. I to, co się
z nimi dzieje, w największej mierze decy-
duje o obliczu kraju. Dlatego, moim zda-
niem, nie da się obiektywnie określić po
roku, czy jakiś rząd (a obecnie mamy
rząd PiS) „zawiódł”, czy „nie zawiódł”.
Zwłaszcza że świat zmienia się teraz bardzo
szybko i jest coraz bardziej skompliko-
wany. 
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Dominującym poglądem w polskiej poli-
tyce jest przekonanie, że państwu nic
złego stać się nie może. Myślą tak nawet
ci, którzy – gdy są w opozycji – potrafią
załamywać ręce nad jego stanem. Ale gdy
dochodzą do władzy, bez oporów zużywają
jego zasoby materialne i symboliczne, ob-
niżają poziom zaufania do instytucji oraz
reguł gry, obsadzają najwyższe stanowiska
ludźmi bez kompetencji i skrupułów. Póki
uchwala się budżet, póki są jeszcze jakieś
łupy do zdobycia, rzesze urzędników
i funkcjonariuszy, którym można wydawać
polecenia – póty wydaje się, że państwo
ma się dobrze. A to, że staje się mniej
sprawcze, że wykonuje swoje zadania
w sposób wadliwy, że społeczeństwo żyje
na koszt przyszłych pokoleń – tego przecież
gołym okiem nie widać, bo konsekwencje
naszych zaniedbań pojawią się dopiero
po latach. O tym, że przyjdą, przekona-
liśmy się, gdy okazało się, jak wadliwie
skonstruowany jest nasz system emery-
talny, gdy trzeba było ratować się likwi-
dacją systemu OFE. Przekonaliśmy się

i szybko zapomnieliśmy tę lekcję. Reformy
wdrażane przez rząd „dobrej zmiany” za-
kwalifikowały ją jako kolejną „winę Tuska”,
a zatem coś, co im na pewno się nie przy-
trafi. I pod hasłem „damy radę” przywró-
ciły do łask urzędową beztroskę. 

Dlatego uważam, że w debacie pub-
licznej bardziej pożyteczni są ci, którzy
dopuszczają możliwość upadku państwa,
którzy wiedzą, że jest on procesem długim
i trudnym do odwrócenia. Spektakularne
zdarzenia towarzyszą jedynie fazie koń-
cowej i są poprzedzone długotrwałym
gniciem instytucji, osłabianiem się lojal-
ności państwowej, zamienianej zwykle na
klasową, plemienną czy religijną. Pierw-
szym aktem upadku jest przekonanie, że
państwo nie jest żadnym dobrem wspól-
nym (ponad podziałami politycznymi, re-
ligijnymi, klasowymi czy etnicznymi), ale
narzędziem rozprawy z przeciwnikiem.
Niestety, tego momentu, który poprzedza
upadek państwa, nie dostrzega ani opo-
zycja, ani obóz rządzący. 

RaFał Matyja
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Jeżeli „obrona idei państwa narodowego” jest kolejnym sposobem sym-
bolicznego umacniania frontu walki z globalistycznym establishmentem,
to pierwszą jej ofiarą będzie realne państwo polskie

na złość neoliberałom odmrożę sobie uszy



Nowa tożsamość prawicy

Ciekawą próbkę współczesnego prawico-
wego myślenia o państwie przynosi ostatni
numer „Nowej Konfederacji”, a w szcze-
gólności tekst Krzysztofa Raka pod nieco
mylącym tytułem: „Nacjonalizm w obronie
welfare state”. Tematem tekstu nie jest
bowiem ideologia nacjonalistyczna, a ra-
czej państwo narodowe, takie jakie zna
dziś z własnego doświadczenia większość
Europejczyków. Likwidacja państwa na-
rodowego oznacza to samo, co zniszczenie
państwa dobrobytu – zaczyna swój tekst
Rak. Likwidacji tej zaś dokonują neoli-
berałowie walcząc z nacjonalizmem. Co
więcej, podejmując tę walkę nie wiedzą,
co czynią. Ich zwycięstwo oznaczałoby
bowiem zniszczenie fundamentów na-
szego społecznego życia. To przesłanie
łatwo z pewnością przekona zwolenników
prawicy, gdyż odwołuje się do rdzenia jej
nowej tożsamości, jakim jest walka z li-
beralnym establishmentem. 

Jednak założenie to prowadzi myśl
prawicową, a także – co w tym momencie
ważniejsze – myśl obozu rządzącego na
manowce. Gdyby Autor powiedział, że
elity liberalne walkę tę toczą z narodem,
można by z tak postawioną tezą dyskuto-
wać. Ale postawienie znaku równości mię-
dzy narodem i państwem narodowym,
a nacjonalizmem jest wygodnym dla bu-
dowania argumentacji, ale poważnym
nadużyciem. By tezę taką uzasadnić, Rak
musi stwierdzić, iż nacjonalizm to ideo-
logia (…) która stworzyła państwo na-
rodowe i naród państwowy. By tak było,
trzeba by albo bardzo rozszerzyć pojęcie
nacjonalizmu, albo zapomnieć o historii
wielu europejskich państw. Sam Autor
chyba czuje, że teza jest nieco na wyrost,
ponieważ dodaje: Abstrahując od roz-
ważań nad ich historyczną genezą, można

stwierdzić, iż osiągnęły one swoją obecną,
dojrzałą formę wskutek wzajemnych
i ciągłych interakcji, między narodem,
nacjonalizmem i państwem narodowym. 

Rak miałby rację, gdyby stwierdził,
że tożsamość narodowa sprzyjała jedno-
czeniu się państw (Niemcy, Włochy) lub
ich rozpadowi (Austro-Węgry, a pod ko-
niec XX w. ZSRR, Czechosłowacja czy
Jugosławia). Z tego nie wynika jednak
fakt, że nacjonalizm stawał się dobrą prze-
słanką dla rozwiązywania ich problemów,
w momencie gdy już powstały. Nawet na
gruncie polskim – Narodowa Demokracja,
która ma liczne zasługi w dziele budzenia
świadomości narodowej i odzyskiwania
państwa, nie stała się czynnikiem inte-
grującym je po 1918 roku. 

Budując tezy ostrożniej oraz bliżej
historycznych faktów, trzeba by też przy-
znać, iż zwolennikami państwa narodo-
wego w XIX i XX wieku nie byli bowiem
jedynie nacjonaliści. Z pewnością Rak
wie, że spór na ten temat podzielił także
konserwatystów, liberałów i lewicę. Zresztą
większość europejskich socjalistów opo-
wiedziała się za państwami narodowymi,
potwierdzając to szczególnie w czasie
I wojny światowej. Wie też z pewnością,
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że nacjonalizm, któremu sprzeciwiają się
„neoliberałowie”, to nie zamiar tworzenia
własnego państwa (wszak część z nich
sympatyzuje z dążeniami Katalończyków
czy Szkotów), ale chęć pozbycia się z niego
części obcych. W tej polemice z nacjona-
lizmem nie chodzi o to, że Francja, Niemcy
czy Stany Zjednoczone kierują się własnym
interesem, ale o to, że istnieje ideologia,
która interes ten pojmuje w sposób, który
mógłby uniemożliwić współpracę gospo-
darczą i solidarność Zachodu oraz odebrać
ich państwom „uniwersalny”, to znaczy
ślepy na etniczne korzenie obywateli, cha-
rakter. 

Realia i utopie

Rak uważa takie „uniwersalne” państwa
za utopijny projekt, który musi przyzna-
wać uznanie wszystkim obywatelom ze
względu na ich człowieczeństwo, a nie
ze względu na ich członkostwo w jakiejś
grupie narodowościowej, etnicznej lub
rasowej. Prawdę mówiąc, wolę funkcjo-
nować w państwie opartym na takim
wzorcu niż na jego „etnicznej” lub „raso-
wej” odwrotności, ale nie o osobisty wybór
tu chodzi. Ten sam rodzaj uniwersalizmu
można spotkać w ważnych dla prawicy
tekstach nauczania społecznego Kościoła,
do tego samego uniwersalizmu odwołuje
się wiele współczesnych apologii Pierwszej
Rzeczpospolitej. Co więcej, próba skon-
struowania państwa opartego o zasadę
etniczną wymagałaby znacznie większej
konfrontacji z realiami współczesnej Eu-
ropy niż rozszerzanie sensu pojęcia pań-
stwa uniwersalnego, choć opartego o kul-
turę i dziedzictwo konkretnego narodu
czy narodów (innych państw prawdę mó-
wiąc nie znam). 

Zdaniem Raka utopijności idei pań-
stwa uniwersalnego dowodzi choćby klęs-

ka projektu homogenicznego państwa
europejskiego, bo tak w Gellnerowskim
języku należałoby nazwać wszelkie pro-
jekty centralizacji władzy i federalizacji
Unii Europejskiej. Spaliły one na panewce
w zetknięciu z rzeczywistością, ponieważ
nie istnieje jedna homogeniczna kultura,
która łączyłaby ludzi zamieszkujących
między wybrzeżem Atlantyku a rzeką
Bug. Dodałbym, że spaliły na panewce
właśnie dlatego, że były przeciwne idei
Unii Europejskiej jako związku państw.
Co więcej, uznaniu, że Unia jako taka jest
jednym z najciekawszych wytworów pań-
stwa narodowego, pomyślanym jako forma
wspólnej, negocjowanej obrony interesów,
a nie samozagłady.

Czy Niemcy, Francja, kraje Beneluksu
i Włochy postąpiły wbrew swoim intere-
som, kładąc fundament pod integrację
europejską? Czy błędem w tych rachubach
było utworzenie Unii Europejskiej? A może
to my, w Polsce, popełniliśmy błąd, an-
gażując nasze świetnie zorganizowane
i bezbłędnie broniące narodowego interesu
państwo w tak podejrzane przedsięwzięcie?
Zasadniczym błędem tej kalkulacji jest
utożsamienie idealizowanego „państwa
narodowego” z interesem narodowym
(rozumianym oczywiście jako interes
wspólnoty obywatelskiej, a nie etnicznej).
Pomijam już fakt, że agregacja tego ostat-
niego na gruncie polskim pozostawia
wiele do życzenia i że państwo w tej sferze
wielokrotnie zawodziło, lekceważąc po-
trzeby grup społecznych czy nawet całych
regionów kraju. Można zapytać, jak szybko
rozwijałyby się województwa Polski
Wschodniej, gdyby Polska zaniechała ak-
cesu do Unii Europejskiej. Wszak plany
rozwojowe budowane przed akcesją stwier-
dzały np., że nie warto na tych terenach
inwestować w transport drogowy (auto-
strady, drogi szybkiego ruchu). Jakie fun-
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dusze wspierające rolnictwo uruchomiłoby
„państwo narodowe” po 2004 roku? Nie
pytam przy tym o bilans naszego człon-
kostwa w UE – to całkiem inna sprawa –
ale próbuję wskazać, że kalkulacja interesu
narodowego przez państwo narodowe nie
jest sprawą tak oczywistą, jak to się na
pierwszy rzut oka wydaje. 

Państwo narodowe i jego wrogowie

Rak doskonale zna słabości państwa na-
rodowego. Pisze bowiem, iż katastrofa
demograficzna powoduje, że zawodowo
czynni nie będą w stanie utrzymać tych,
którzy przeszli na renty i emerytury. To
zachwieje europejskim społeczeństwem
dobrobytu i doprowadzi do upadku in-
stytucję państwa narodowego (…). Jest
więc bardzo prawdopodobne, że indust-
rializacja pożre swoje własne dziecko –
państwo narodowe. Zgadzam się, że taki
scenariusz opisuje jeden z najbardziej
prawdopodobnych kryzysów, jakie mogą
nas dotknąć w najbliższych dekadach.
Jednak zagrożenie to nijak ma się do
neoliberalnych elit zwalczających nacjo-
nalizm. Przeciwnie – można się zastanowić
nad polityką państw narodowych, która
może demolować systemy emerytalne lub
lekceważyć problem dzietności rodzin,
nie wprowadzając żadnych programów
wsparcia dla rodziców. 

Chyba że uwierzymy w to, że za pro-
blemy demograficzne odpowiada lanso-
wana przez neoliberałów ideologia „sin-
glizmu”. Rak relacjonuje ją zgodnie z do-
minującymi na prawicy regułami obycza-
jowej prowokacji, w której chodzi nie tyle
o opis zjawiska, ale jego stygmatyzację –
a singiel jest nie tylko bezpłciowy, ale
i nie wchodzi w żadne głębsze interakcje
społeczne, nie jest w żaden istotny sposób
związany z innymi członkami społeczeń-

stwa. Jest więc figurą człowieka wyob-
cowanego, którego nadejście przepowia-
dali filozofowie XIX wieku. Autorowi
przypomnę nieśmiało, że singlem był
twórca polskiego nacjonalizmu, Roman
Dmowski, a i wśród współczesnych poli-
tyków prawicy znajdą się przecież nieżo-
naci mężczyźni i kobiety. Jednak poje-
dynczy singiel to jeszcze nic strasznego,
groźniejsza jest „ideologia singlizmu” –
to z niej bowiem wynika wiara w możli-
wość kulturowego przezwyciężenia bio-
logicznego podziału na płcie, której zwias-
tunem jest tak popularny dziś genderyzm.
To wszystko, wypowiedziane w kontekście
bronionego przez Raka państwa narodo-
wego, stanowi coś, co można nazwać już
chyba „syndromem Waszczykowskiego”,
czyli jest mieszaniem własnych dziwacz-
nych uprzedzeń z tezami poważnymi i za-
sługującymi na poważną dyskusję. 

Warto bowiem pytać o narzędzia, ja-
kimi dysponuje państwo – rządzone dziś
przez prawicę – by kobietom, które chcą
urodzić dziecko, umożliwić powrót do
wykonywanego przed urodzeniem dziecka
zajęcia, o pełne pogardy zachowania pra-
codawców wobec młodych matek, jako
tych „które na pewno będą ciągle na zwol-
nieniu, bo bachory chorują”, itp. Wiem,
że prawica woli dziś wroga ideologicznego,
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abstrakcyjne „singlizmy i genderyzmy”,
niż spór dotyczący realnych postaw, który
mógłby odebrać jej zwolenników. Będę
jednak obstawał przy tezie, że najwięk-
szymi wrogami państwa są dziś politycy,
budujący systemy emerytalne kosztem
przyszłych pokoleń, rozbijający poczucie
wspólnoty państwowej, pozbawiający in-
stytucje państwa wiarygodności. Nie są
zaś nimi mężczyźni i kobiety, którzy –
z różnych względów, zwykle dalekich od
wymyślonych ideologii – nie wchodzą
w stałe związki. Wojna kulturowa, w którą
tak aktywnie od ponad dekady zaanga-
żowała się polska prawica, nie powinna
stać się jedynym dostępnym sposobem
objaśniania świata. 

Co więcej, właśnie w tym kontekście
warto przemyśleć inną z tez autora, który
stwierdza, iż naród posługuje się ujed-
noliconą aparaturą pojęciową, pozwa-
lającą jego członkom w taki sam sposób
postrzegać świat. Wystarczy włączyć dwie
największe telewizje informacyjne, po-
słuchać zaproszonych do studia ekspertów,
poczytać wpisy w Internecie, by wiedzieć,
że taka wizja narodu jest utopią – nie
tylko w Polsce. A realne jest państwo bry-
tyjskie, od którego oczekujemy, że z sze-
roko otwartymi ramionami będzie przyj-
mować Polaków, pragnących się osiedlić
na Wyspach, wbrew postulatom etnicznej
homogeniczności. 

Establishment nie jest głównym
przeciwnikiem

Gdybym nie znał innych tekstów Krzysz-
tofa Raka, być może mógłbym przypuścić,
że się pogubił, że próbował zmieścić w jed-
nym tekście kilka nieuzgodnionych ze
sobą tez i w pośpiechu – który nam, pub-
licystom często się zdarza – nie poradził
sobie z konstrukcją całości. Bardziej praw-

dopodobna wydaje mi się jednak inna
przyczyna. Jest nią próba przedstawienia
czytelnikowi całkiem nowej – jeszcze nie-
dopracowanej w detalach – opowieści
o istocie współczesnej polityki, która jest
konfliktem między chcącymi źle neolibe-
rałami, a dającą im odpór narodowo-re-
ligijno-cywilizacyjną prawicą. Bardzo
chciałbym się mylić, ale jeżeli „obrona
idei państwa narodowego” jest jedynie
kolejnym sposobem symbolicznego ro-
bienia na złość „neoliberałom”, umacniania
jednolitego frontu walki z globalistycznym
establishmentem, to pierwszą jej ofiarą
będzie to realne państwo polskie.

Myślę tak nie tylko obserwując po-
czynania obecnego rządu, który podkreśla
na każdym kroku akty zerwania, negując
kontynuację. Który w oficjalnych komu-
nikatach MON pisze o zastępowaniu „ofi-
cerów dobranych przez Platformę Oby-
watelską oficerami o dużym doświadczeniu
bojowym”, który przejmując media – zwa-
ne nomen omen narodowymi –uczynił
z nich narzędzie propagandy partyjnej,
w stopniu wcześniej w Trzeciej Rzecz-
pospolitej niespotykanym. Problem jest
poważniejszy i dotyczy nie taktyki takiej
czy innej partii, nie zachowań tej, czy
innej władzy. Prawica, wyposażona w taką
diagnozę sytuacji, jaką prezentuje w swym
tekście Krzysztof Rak, nie będzie potrafiła
nigdy przystąpić do naprawy państwa,
do rekonstrukcji jego miękkich zasobów
– takich jak zdolność budowania zaufania,
kompromisu wokół spraw najważniej-
szych, w tym międzynarodowych i ustro-
jowych, lojalności obywatelskiej i urzęd-
niczej. 

Zgodziłbym się raczej ze Stefanem
Sękowskim, który tekst w ostatnim nu-
merze „NK” zaczyna inaczej niż jego ko-
ledzy. Stwierdza, że dzisiaj już nie robią
takich państw, jak kiedyś. To prawda,
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tym boleśniejsza, że Polska nie „załapała
się” na najważniejszą epokę państwo-
twórczą w dziejach Europy. Dodałbym
jednak, że nie tylko „nie robią”, lecz niszczą
je w sposób niezwykle pomysłowy. Nie
tylko przerabiając podziały polityczne na
niemal plemienne, ale także pogłębiając
systemowe słabości administracji. Państwo
stało się bowiem w znacznym stopniu za-
kładnikiem systemów, które powołało do
życia. Może wraz z ich kryzysem tracić
nie tylko wiarygodność, ale wręcz zdolność
efektywnego działania. W chwili ich two-
rzenia państwo wydawało się niebywale
wręcz sprawcze, dziś staje się narzędziem
inżynierii społecznej na wielką skalę. Ale –
wbrew pozorom – nie może tego czynić
nieustannie. 

Trzy mechanizmy, partyjnej eksploa-
tacji państwa, wzmacniania podziałów
politycznych i zużywania jego miękkich
zasobów oraz rosnącego uzależnienia od
nieefektywnych systemów społecznych,
będą przyczyniały się do erozji państwa.
Bardziej ufam prawicy, która powtarzałaby
za Sękowskim, iż Państwowe instytucje –
trzymane w ryzach, traktowane jako
narzędzia, nie jako cel sam w sobie –
mogą być skutecznym zabezpieczeniem
naszej wolności, choć wymagają nieu-
stannej kontroli i przycinania, by nie
rozrosły się ponad miarę niż tej, która
widzi wroga wyłącznie w liberalnym es-
tablishmencie i w walce z nim gotowa
jest poświęcić nawet długofalowe interesy
tego państwa. 
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Kontrowersje, jakie wzbudziły ostatnio
pomysł nadania metropolii warszawskiej
formy prawnej i organizacyjnej oraz za-
kończony już proces powiększenia granic
Opola, prowokują do podjęcia tematu
wzajemnych relacji między wielkimi mias-
tami a otaczającymi je gminami o cha-
rakterze wiejskim, czyli krótko mówiąc:
między miastem a wsią. Temat ten podjął
w nr. 2(80)/2017 Tomasz Pułról, w arty-
kule „Nic o nas bez nas”, sugerując m.in.
przyznanie większej samodzielności miesz-
kańców w decydowaniu o przynależności
administracyjnej i ułatwienie secesji miesz-
kańcom miast oraz gmin.

Wyjątkowość miasta

Spór między miastem a wsią ma do pewnego
stopnia charakter fundamentalny, który
dostrzegano już w średniowieczu. Najsłyn-
niejsza, głęboka i mądra alegoria dobrych
i złych rządów, przedstawiona na czter-
nastowiecznych freskach w ratuszu w Sie-
nie, wyraźnie oddziela miasto i wieś, trak-
tując je jako całkowicie odmienne światy. 

Pierwotnie miasto było przedsięw-
zięciem o charakterze bardziej prywatnym
niż publicznym. Tworzące się w średnio-
wieczu wspólnoty miejskie wymagały
wprawdzie pozwolenia władającego ziemią
suwerena (króla, księcia, biskupa), jednak
sam proces budowy miasta był projektem
całkowicie „wolnorynkowym”. Mieszkańcy
musieli zarobić nie tylko na utrzymanie
swoje i swoich bliskich, ale również za-
budować domy, budynki publiczne i wresz-
cie zadbać o własne bezpieczeństwo, bu-
dując mury obronne. Miały im w tym po-
móc jedynie skromne przywileje, ograni-
czające się z reguły do zapewnienia mo-
nopolu w pewnych dziedzinach i zredu-
kowania konkurencji ze strony obszarów
wiejskich – ale tylko na niewielkim ob-
szarze, najczęściej w bezpośrednim są-
siedztwie miasta. Nowopowstające mu-
nicypia były wyjątkowe pod względem
prawnym – ich mieszkańcy otrzymywali
prawo samorządu, stając się w ten sposób
uczestnikami nowego, wolnego od feu-
dalnych zależności, świata. Natomiast
wspomniane przywileje (np. prawo składu,

Michał DoMińcZak
Architekt i historyk urbanistyki,
ekspert CA KJ ds. polityki mieszkaniowej

Nie można oddać gminom całkowitej swobody stanowienia o swoich gra-
nicach, jak chciałby tego Tomasz Pułról. Gminy wiejskie często pasożytują
na miejskich

„Miasta miast” nie takie straszne
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monopol na wyszynk) miały zabezpieczyć
byt osadników w najważniejszym i naj-
trudniejszym okresie rozwoju miasta. 

Teraz, kiedy właściwie zatarły się
prawne różnice między miastem i wsią,
problem zakresu samorządności oraz sto-
sunku między miastem a wsią nabiera
nowego znaczenia i – jak wskazują kon-
trowersje wokół rozszerzenia granic War-
szawy czy Opola – coraz większej wagi
politycznej. Temat nieuczciwej konkurencji
między miastami i gminami nie jest w Pol-
sce nowy. Wystarczy wspomnieć po-
wszechne w czasach I Rzeczpospolitej
zjawisko tzw. jurydyk, czyli prywatnych,
szlacheckich quasi-miast, tworzonych
w pobliżu dużych ośrodków, zwłaszcza
Warszawy i Krakowa. Choć korzystały
z obecności swoich dużych sąsiadów, to
były całkowicie wyłączone z miejskiej (sa-
morządowej) jurysdykcji prawnej i są-
downiczej, stanowiąc rodzaj nieuczciwej
konkurencji dla prawdziwych miast. Ta-
kimi współczesnymi neojurydykami stają
się dziś gminy wiejskie, sąsiadujące z wiel-
kimi metropoliami.

Moja chata z kraja?

Mieszkańcy wspomnianych gmin wiejskich
wokół Opola zbuntowali się przeciwko
pomysłowi rozszerzenia granic miasta.
Pomysł powiększenia Opola nie jest nowy,
nie jest też koncepcją, którą można określić
jako „pisowską” – linia podziału w tej
sprawie przebiega w poprzek podziału
politycznego. Mimo to, albo właśnie dla-
tego, sprawa rozszerzenia granic Opola
rozpaliła głowy i stała się wygodnym pre-
tekstem dla histerycznej części opozycji
do ataków na rząd Beaty Szydło, który
w tym przypadku uosabia bezpośrednio
pochodzący z Opola poseł i wiceminister
sprawiedliwości Patryk Jaki.

Teoretycznie mieszkańcy Dobrzenia
Wielkiego sprzeciwili się odgórnej decyzji
o rozszerzeniu granic miasta i przyłączeniu
ich miejscowości do Opola. Jednak wielu
z nich nie ukrywało faktu, że przyczyną
protestu jest obawa o utratę wysokich
dochodów, jakie czerpali do tej pory m.in.

z funkcjonującej na ich terenie elektrowni
Opole. Jednak pamiętać należy, że nie
zbudowali jej sami, lecz w pewnym sensie
całe społeczeństwo. Nie jest z pewnością
zasługą gmin, że na ich terenach powsta-
wały wielkie państwowe inwestycje, służące
celom publicznym, takie jak np. elek-
trownie. Również to nie sobie mieszkańcy
zawdzięczają, że w granicach ich miejs-
cowości realizowano w czasach PRL
(i wcześniej) wielkie zakłady przemysłowe,
takie jak huty, kopalnie, cementownie
czy zakłady chemiczne. Gminy korzystają
więc z „posiadania” wielkich przedsię-
biorstw niejako przypadkowo, czerpiąc
z nich ogromne, niewspółmierne do swoich
potrzeb, dochody. Jaskrawym przykładem
tego zjawiska są trzy tzw. najbogatsze
gminy w Polsce: Kleszczów, Rząśnia i Pol-
kowice, gdzie znajdują się odpowiednio
dwie kopalnie węgla brunatnego (wraz
z elektrownią) oraz kopalnia rud miedzi 
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Natomiast problem tzw. warszawskiej
ustawy metropolitalnej doczekał się już
wielu, całkowicie skrajnych (choć najczę-
ściej krytycznych), komentarzy. Bez wąt-
pienia projekt został przedstawiony opinii
publicznej przez autorów w fatalny sposób,
co przełożyło się na jej histeryczną reakcję.
W rezultacie od razu pojawiły się głosy,
że o kształcie ustawy powinni decydować
wyłącznie warszawiacy oraz mieszkańcy
gmin, które znalazłyby się w granicach
nowego miasta stołecznego. Takie twier-
dzenie – podobnie jak pretensje podopol-
skich gmin – jest nieuprawnione. War-
szawa jako stolica korzysta z owoców roz-
woju całego kraju. W końcu to właśnie
tam lokalizowane są prawie wszystkie
siedziby instytucji centralnych, w tym
urzędów i instytutów badawczych, jak
również zdecydowana większość dużych
instytucji finansowych i przedsiębiorstw
(publicznych i prywatnych). Dlatego przy-
szłość Warszawy jako stolicy naszego
kraju jest sprawą wspólną i wszyscy, nie-
zależnie od miejsca zamieszkania, mamy
nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek wy-
powiadać się na ten temat. Dotyczy to
generalnie prawa udziału czynników rzą-
dowych w określaniu przyszłości miast
w Polsce (zainteresowanych odsyłam do
własnego komentarza, przygotowanego
na początku lutego dla Centrum Analiz
Klubu Jagiellońskiego).

Gminy „pasożytnicze”

Skąd ten konflikt? Jedną z wad ustawy
o samorządzie terytorialnym, która określa
ustrój samorządów, jest to, że w podobny
sposób traktuje gminy liczące kilka i kil-
kaset tysięcy mieszkańców. Gminy mają
w praktyce niemal absolutną władzę w za-
kresie prowadzenia polityki zagospoda-
rowania przestrzennego. Mimo ustawo-

wego obowiązku, koordynacja planowania
przestrzennego na poziomie regionalnym
praktycznie nie istnieje. W ten sposób
gminy wiejskie mogą się stawać nieuczciwą
konkurencją dla dużych ośrodków miej-
skich, oferując (bez żadnej odpowiedzial-
ności) np. obszerne, dużo tańsze tereny
mieszkaniowe. Nieuczciwość konkurencji
polega nie tyle na podaży tańszych działek
budowlanych – pamiętać należy, że to
mieszkańcy gmin podmiejskich generują
zdecydowaną większość ruchu na drogach
dojazdowych do miast w godzinach szczy-
tu. Przykłady amerykańskie ukazują, że
70–80% kongestii (zwiększonego natę-
żenia ruchu kołowego) generują właśnie
mieszkańcy suburbiów. Oczywiście gminy
wiejskie nie partycypują w żadnym stopniu
w kosztach utrzymania infrastruktury ko-
munikacyjnej – większość dróg dojazdo-
wych do miast to drogi krajowe lub woje-
wódzkie. To miasta, szczególnie te naj-
większe, ponoszą koszty utrzymania in-
frastruktury wyższego rzędu oraz usług
o charakterze regionalnym, takich jak
teatry, szkoły średnie i wyższe, etc. 

Również sposób pozyskiwania do-
chodów przez gminy trudno uznać za per-
fekcyjny. Ustawa o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego przewiduje różne
formy opłat i podatków, jednak w praktyce
zdecydowana większość dochodów gmin
to udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz podatki od nieruchomości.
Oznacza to, że gminom – zwłaszcza mniej-
szym – zależy na powiększaniu terenów
budowlanych (bo wzrasta stawka podatku)
oraz zwiększaniu liczby mieszkańców (bo
wzrasta liczba podatników). 

W tym świetle sposób zarządzania/
funkcjonowania wieloma podmiejskimi
gminami świadczy raczej o ich „pasożyt-
niczym” charakterze niż przywiązaniu do
idei samorządności lokalnej.
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Degeneracja „samorządności”

Z ideą samorządności lokalnej jest zaś
coraz gorzej. Samorządność staje się fikcją
w przypadku liczących kilkaset tysięcy
mieszkańców miast (gmin), ponieważ de-
mokracja uczestnicząca jest niemożliwa
do osiągnięcia w takiej skali. Przykładem
wypaczenia republikanizmu jest również
np. większość centralnie sterowanych tzw.
budżetów obywatelskich. Stały się one
polem działania różnych lokalnych grup
interesu, stając się kpiną z idei demokracji
uczestniczącej, co było nieuniknione, jeśli
udział społeczeństwa ograniczono do klik-
nięcia myszką na ekranie komputera. 

Organizowanie jednostek pomocni-
czych liczących kilkadziesiąt tysięcy miesz-
kańców to również kpina z idei partycy-
pacji społecznej. Jak bowiem można wy-
obrazić sobie zgromadzenie takiej ilości
ludzi? Jakie mogą między nimi istnieć
więzy i wspólne, lokalne interesy? Przecież
nie jest możliwe, aby wybierający radę
takiego osiedla wyborcy byli w stanie znać
kandydatów choćby z widzenia!

Zaproponowane przez Tomasza Puł-
róla prawo secesji dla poszczególnych wsi
czy dzielnic miałoby więc swoje dobre

strony. Byłoby swego rodzaju mieczem
Damoklesa, wiszącym nad głowami za-
patrzonych w badania public relations
działaczy samorządowych w wielkich mias-
tach. Istnieje jednak obawa, że polskie
skłonności do sobiepaństwa i warcholstwa
(mające rzecz jasna swoje zalety) mogłyby
z możliwości secesji zbyt łatwo uczynić
narzędzie realizacji partykularnych, am-
bicjonalnych interesów…

Metropolia – „miasto miast”

Tymczasem tworzenie metropolii wcale
nie oznacza likwidacji samorządności czy
tworzenia miast-molochów. Wprowadze-
nie możliwości zarządzania rozwojem
urbanistycznym, w skali przekraczającej
pojedynczą gminę, co umożliwiają w pew-
nym stopniu zarówno obowiązująca usta-
wa metropolitalna, jak również projekty
ustaw o metropolii poznańskiej i war-
szawskiej, może być niepowtarzalną szansą
na poprawienie sytuacji. Metropolie
(związki metropolitarne) są również szansą
na policentryczny, zrównoważony rozwój,
oparty na sieci wielu lokalnych społecz-
ności, jakim są istniejące podmiejskie
gminy i miejskie dzielnice. Natomiast
w przypadku Warszawy utworzenie met-
ropolii to również szansa na sprawied-
liwszy podział owoców szybkiego i bez
wątpienia nieporównywalnego w Polsce
rozwoju przestrzennego oraz gospodar-
czego, jakiego doświadcza Warszawa, bę-
dąc stolicą Rzeczpospolitej.

Warto podkreślić, że powstawanie
związków metropolitalnych stwarza rów-
nież przestrzeń do wspólnego zarządzania
rozwojem przestrzennym, w tym kluczo-
wymi inwestycjami i transportem pub-
licznym. Może to umożliwić m.in. ogra-
niczenie wielu urbanistycznych patologii,
takich jak np. nadmierne zagęszczanie za-
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budowy czy obniżenie cen gruntów inwe-
stycyjnych i łatwiejszy dostęp do mieszkań. 

Celem powinno być miasto złożone
z niewielkich, autonomicznych lokalnych
społeczności – „miasto miast”. Prioryte-
tami działania związków metropolitalnych
powinny być przede wszystkim trzy ob-
szary: komunikacja publiczna, planowanie
przestrzenne i ochrona środowiska, a nie
„rozwój społeczny i gospodarczy” czy pro-
mocja miasta. Wszelkie działania na rzecz
reformy samorządów muszą mieć również
na względzie odchudzenie monstrualnej
biurokracji samorządowej, funkcjonującej
na wszystkich szczeblach administracji.

Kierunki zmian

„Miasto miast” czy „miasto wewnątrz
miasta” nie jest utopią, a opiera się na
hierarchii budowanej na fundamencie,
jakim jest zasada pomocniczości. Istnienie
wewnątrz dużej metropolii autonomicz-
nych do pewnego stopnia jednostek (np.
inkorporowanych gmin) nie kłóci się by-
najmniej z ideą miejskości. Nie musi rów-
nież przeszkadzać w skutecznym zarzą-
dzaniu miastem. Na co dzień i tak jesteśmy
przecież najpierw mieszkańcami naszej
„dzielnicy”, czyli najbliższego sąsiedztwa,
a dopiero w drugiej kolejności obywatelami
miasta w pełnym tego słowa znaczeniu.
Co ciekawe, nie musi to być nawet miasto
in corpore. Doskonale znane są przypadki
silnej tożsamości lokalnej, budowanej,
jeśli nie w opozycji, to co najmniej rów-
nolegle do tożsamości wielkomiejskiej.
Wystarczy wspomnieć warszawską Pragę
i Powiśle czy łódzkie Bałuty. Nie prze-
szkadza to rzecz jasna nawet mieszkańcom
podmiejskich wsi utożsamiać się niekiedy
z „wielkim miastem”. Nasza stolica jest
tu doskonałym przykładem – w Londynie
nawet mieszkańcy Wołomina i Marek

twierdzą, że są z Warszawy… Tam, gdzie
lokalna tożsamość ma korzenie w pier-
wotnej samodzielności prawnej (np. na
krakowskim Kazimierzu), autonomia by-
łaby jeszcze łatwiejsza do przywrócenia.

Poprawa sytuacji, która pozwoli być
może unikać podobnych konfliktów jak
w Opolu, wymaga podjęcia działań w sze-
rokim aspekcie. Prawo secesji, o którym
pisze Tomasz Pułról, byłoby bez wątpienia
ważnym elementem kształtowania ustroju
samorządowego, jednak – jak wspom-
niano – wydaje się, że celem powinno
być raczej łączenie niż dzielenie. Należy
zatem wzmocnić najniższy szczebel sa-
morządowy w wielkich i dużych miastach
oraz wprowadzić obligatoryjność tworzenia
jednostek pomocniczych w ich granicach.
Powinny one uzyskać również znacznie
większy zakres odpowiedzialności, a co za
tym idzie – odpowiednie środki finansowe.
Kompetencje rad osiedli nie mogą zależeć
od kaprysu rad gmin – powinny zostać
rozszerzone i potwierdzone ustawowo.

Należy dopuścić do oddolnego two-
rzenia większych związków w obrębie du-
żych miast (dzielnice?) na zasadzie do-
browolności. Władza w takich dzielnicach
powinna być sprawowana przez delegatów
jednostek pomocniczych na zasadzie bez-
płatnej, woluntarystycznej służby publicznej. 

Powyższe zmiany prowadzą do umoż-
liwienia uzyskania autonomii pewnym
obszarom (np. inkorporowanym gminom)
wewnątrz miast, co byłoby zapewne czyn-
nikiem łagodzącym sytuacje, jakie zaist-
niały w przypadku rozszerzenia granic
Opola, pozwalając na zachowanie pewnej
samodzielności.

Wskazane jest łączenie jednostek ad-
ministracyjnych z przestrzennymi. Jed-
nostki pomocnicze powinny łączyć prawną
ideę podstawowej jednostki samorządowej
z przestrzenną koncepcją sąsiedztwa (neig-
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hborhood) opisanego m.in. w Karcie No-
wej Urbanistyki („miejskości”). Jednostka
pomocnicza powinna obejmować zatem
mniej więcej obszar dziesięciominutowej
strefy zasięgu pieszego i nie przekraczać
2–3 tys. mieszkańców. Tylko bowiem taka
skala jest gwarantem rzeczywistej samo-
rządności i partycypacji, w której o swoich
sprawach decydują ludzie związani ze
sobą. Wzmocnione jednostki pomocnicze
oraz dzielnice powinny uzyskać prawo
zarządzania i kierowania przede wszystkim
sprawami z zakresu bezpieczeństwa
i kształtowania przestrzeni społecznych
(publicznych). Łączy się to z działaniem
na rzecz wprowadzenia metodyki zarzą-
dzania rozwojem przestrzennym, opartej
o profil przestrzenny (transect), zakła-
dający płynne przechodzenie od obszarów
wielkomiejskich do terenów otwartych.

Pamiętajmy o planowaniu
przestrzennym

Zmiany granic miast zawsze odbywają
się kosztem sąsiednich gmin. Dlatego też
decyzje w tych sprawach, jak również
tworzenie związków metropolitalnych,
powinny odbywać się przy udziale wszyst-

kich mieszkańców miast i podmiejskich
gmin. W przypadku braku zgody do ad-
ministracji państwowej powinien należeć
głos rozstrzygający. W ten sposób w każ-
dym przypadku mielibyśmy trzy podmioty:
miasto, gminę i rząd. Powiększenie granic
miasta, łączące się z inkorporacją gminy,
wymagałoby zgody przynajmniej dwóch
z nich. Pamiętając, że konflikty te wynikają
często z nieuczciwej konkurencji wsi
z miastami warto zakazać zabudowy wie-
lorodzinnej na terenie gmin wiejskich.
Wymaga to zapewne ponownego zróżni-
cowania prawnego gmin miejskich i wiej-
skich. Być może dla równowagi na terenie
miast powinno zakazać się generalnie
ekstensywnej zabudowy wielorodzinnej
(budynki jednorodzinne na bardzo dużych
działkach). To już na wstępie likwidowa-
łoby źródło licznych niesnasek.

Problem kształtowania granic gmin
jest bardzo złożony. Nie będzie uzdro-
wienia naszych miast i wsi bez głębokiej,
całościowej reformy systemu planowania
przestrzennego i gospodarki nierucho-
mościami oraz wprowadzenia obowiązku
bezpośredniej partycypacji inwestorów
w kosztach budowy i utrzymania infra-
struktury. O tym też warto pamiętać.
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To, co w polskiej publicystyce przyjęło
się określać mianem „globalnej dobrej
zmiany”, kojarzy się nad Wisłą jedno-
znacznie ze zwrotem w prawą stronę. Jak
bowiem inaczej interpretować wyborcze
sukcesy Fideszu, PiS, Donalda Trumpa,
rosnące poparcie dla francuskiego Frontu
Narodowego i Alternatywy dla Niemiec
czy wreszcie Brexit? Wydawałoby się, że
jesteśmy świadkami odwrotu od politycz-
nej poprawności, liberalnych optymis-
tycznych opowieści o zmierzchu burzli-
wych dziejów, ideologicznego forsowania
prymatu dobra ludzkości nad interesem
narodowym.

Wzmożenie patriotyczne

A jednak to złudzenie. Owszem, „coś się
skończyło, coś pękło”, ale bynajmniej nie
można owego zjawiska traktować wyłącz-
nie w kategoriach prawicowej reakcji.
Zwiastun tego, czego jesteśmy świadkami
obecnie, dał się zaobserwować już choćby
w latach 2011–2012, kiedy wśród poli-
tycznych i biznesowych elit Starego Kon-

tynentu rozgorzała burzliwa debata nad
wykluczeniem Grecji ze strefy euro. Wów-
czas na fali niezadowolenia społecznego –
wywołanego także działaniami czołowych
państw Unii Europejskiej – doszła w tym
kraju do władzy skrajnie lewicowa partia –
Syriza, która bynajmniej nie stroniła od
haseł nacjonalistycznych. 

Oczywiście formacja Aleksisa Ciprasa
nie jest jakimś wyjątkiem wśród ugrupo-
wań socjalistycznych czy komunistycznych.
Spójrzmy na Czechy i Słowację. „Wzmo-
żenie patriotyczne” – coś, co w Polsce
uchodzi za paliwo prawicy – jest tam na-
rzędziem uprawiania polityki przez ludzi
lewicy: Miloša Zemana i Roberta Fica.
W szczytowym okresie kryzysu związanego
z napływem uchodźców do Europy obyd-
waj oni zasłynęli z ostrej retoryki anty-
imigranckiej. I co znamienne, SMER –
partia, której liderem jest Fico, należy
w Parlamencie Europejskim do frakcji
socjalistycznej. A to właśnie w tej frakcji
zasiadają choćby politycy SPD, w tym
słynny tropiciel środkowo- i wschodnioeu-
ropejskich ksenofobów, Martin Schulz.

FiliP MeMcheS
Dziennikarz Polskiego Radia 24. 
W latach 2012–2017 publicysta i redaktor magazynu „Plus Minus”

Monopolu na „globalną dobrą zmianę” nie ma żadna opcja polityczna.
Wbrew publicystycznym zaklęciom, nie można przesądzać o tym, że na
Zachodzie polityczne wahadło przechyliło się w prawo

autokorekta systemu?



Rzecz jasna zawsze można powyższe
tendencje na lewicy wyjaśnić w ten sposób,
że mamy do czynienia ze środowiskami,
których lewicowość jest wyłącznie nomi-
nalna. Nie od dziś wiadomo, że politycy,
jeśli chodzi o wierność głoszonym przez
nich poglądów, nie są konsekwentni. Ska-
zani są bowiem na warunki i okoliczności,
w których działają. Podejmują określone
kroki w zależności od tego, na co pozwala
im lub do czego zmusza ich w danym
momencie sytuacja. I tak socjaldemokrata
Leszek Miller wdrażał liberalną reformę
podatkową, a liberał Donald Tusk rena-
cjonalizował system emerytalny.

Zapora wobec skrajnej prawicy

Tyle że w przypadku „globalnej dobrej
zmiany” chodzi o coś innego. Mamy do
czynienia z przesileniem politycznym
i ekonomicznym, będącym echem tąpnięcia
na rynkach finansowych w roku 2008.
Wartości, które po zwycięskiej dla libe-
ralnych demokracji zimnej wojnie ucho-
dziły na Zachodzie za pewniki, zawiodły.

Powiedzieć, że na tym fakcie zyskały
formacje populistyczne oznacza tyle, co
nic nie powiedzieć. Natomiast sens zawiera
się w stwierdzeniu, że społeczeństwa za-
chodnie zaczęły premiować siły kontes-
tujące turbokapitalizm. Cechami tego sys-
temu, którego rozwój nabrał tempa w la-
tach 80. ubiegłego wieku, są: procesy
 deregulacyjne, brak barier w międzyna-
rodowej wymianie handlowej, moneta-
rystyczna kontrola przez państwo podaży
pieniądza. Wszystko to związane jest z wy-
mykaniem się żywiołów ekonomicznych
władzy politycznej.

Sprzeciw wobec turbokapitalizmu
daje o sobie znać i na prawicy, i na lewicy.
Wyraźnie to widać w przypadku ostatniej
prezydenckiej kampanii wyborczej w Ame-

ryce. O rozwarstwieniu społecznym, któ-
rego rezultatem jest pauperyzacja klasy
średniej, mówili i Donald Trump, i nie-
doszły kandydat Demokratów Bernie San-
ders. I tu dochodzimy do kluczowej spra-
wy. „Globalna dobra zmiana” jest tożsama
z antyestablishmentowym buntem. Tyle
że na jego czele, jak pokazuje przykład
Trumpa, może stanąć człowiek z samego
jądra establishmentu, co czyni bunt mało
wiarygodnym.

Czy zatem niedawno zaprzysiężony
prezydent USA oszukał masy amerykań-
skich wyborców, wierzących w to że ten
zastopuje galopadę turbokapitalizmu?
Niekoniecznie. Trzeba bowiem rozważyć
i taki wariant, że jednym z pomysłów
amerykańskiego establishmentu – ską-
dinąd niestanowiącego przecież jakiegoś
monolitu – na zapobieżenie rewolcie jest
wykonanie ruchu wyprzedzającego. Być
może zatem chodzi o głęboką autokorektę
systemu, a nie o wywrócenie go do góry
nogami, jak w przypadku organizacji w ro-
dzaju Occupy Wall Street.
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Warto zresztą zauważyć, że na Węg-
rzech i w Polsce „globalna dobra zmiana”
również jest domeną ludzi, którzy nie
przyszli znikąd. Zarówno Viktor Orban,
jak i Jarosław Kaczyński wywodzą się
z „opozycji demokratycznej” i dziś są
zwaśnieni z wieloma swoimi dawnymi

towarzyszami antykomunistycznych bo-
jów. Obydwaj ci politycy uznali, że ich
narody nie były podmiotami transformacji
ustrojowej na Węgrzech i w Polsce, i po-
stanowili ten stan rzeczy naprawić. Fidesz
i PiS stanowią zarazem zaporę wobec au-
tentycznie antyestablishmentowej skrajnej
prawicy – takiej jak Jobbik czy ONR.

Efekt nowości

Ale elity wykonujące ruch wyprzedzający,
aby nie dopuścić radykałów do władzy,
mogą również... stawiać na polityków li-
beralnych [O starych elitach w miejscu
nowych pisaliśmy w „Nowej Konfederacji”

w październiku 2016 roku]. Brzmi to za-
skakująco, biorąc pod uwagę fakt, że na
Zachodzie rośnie liczba osób, dla których
sam termin „liberalizm” to niemal epitet.
Do myślenia daje jednak przebieg batalii
o prezydenturę tak znaczącego w archi-
tekturze światowej kraju jak Francja. Oka-
zało się, że liberałowie mają tam potencjał
pozwalający im brać udział w rozgrywce
o najwyższy urząd w państwie.

Tak jest w przypadku blisko 40-let-
niego ekonomisty Emmanuela Macrona.
Polityk ten w przeszłości był członkiem
Partii Socjalistycznej, sekretarzem gene-
ralnym Pałacu Elizejskiego, gdy prezy-
dentem został François Hollande, wreszcie
ministrem gospodarki, przemysłu i cyf-
ryzacji w drugim rządzie Manuela Vallsa.
Macron też ma na swoim koncie pracę
w bankowości inwestycyjnej w ramach
Rothschild & Cie.

Mamy tu zatem do czynienia z typo-
wym przedstawicielem francuskiego es-
tablishmentu. A jednak Macron porzucił
Partię Socjalistyczną i stanął na czele no-
wego ruchu En Marche!, kreowanego na
świeżą siłę we francuskiej polityce. Nie
poszedł bynajmniej jednak w kierunku
nacjonalistycznego populizmu czy pra-
wicowego radykalizmu. Macron postuluje
pogłębienie integracji europejskiej i usu-
wanie barier dla globalnej wymiany hand-
lowej. Jest za polityką otwarcia granic
dla imigrantów z Afryki Północnej i Bli-
skiego Wschodu (chociaż jednocześnie
zgłasza zastrzeżenia co do skuteczności
Frontexu). Jako orędownik republiki la-
ickiej występuje jednocześnie przeciwko
„republikańskiej religii”, a więc i przeciwko
zakazowi noszenia chust przez muzułmań-
skie uczennice we francuskich szkołach. 

Obserwatorzy, komentujący wyda-
rzenia polityczne nad Sekwaną, nie mają
wątpliwości: po tym, jak spadły notowania
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kandydata gaullistowskiej prawicy, Fran-
çoisa Fillona (w związku z ujawnieniem
faktu, że jego żona pobierała nienależne
jej pieniądze z kasy Senatu), francuski
establishment postawił na Macrona –
jako na tego, który ma stawić czoła będą-
cemu ucieleśnieniem politycznego zła
Frontowi Narodowemu. To liderowi En
Marche! powierzona jest misja powstrzy-
mania w drodze do prezydentury Marine
Le Pen, cieszącej się najwyższym popar-
ciem w przedwyborczych sondażach
[O Marine Le Pen i jej wyborczym pro-
gramie pisaliśmy w „Nowej Konfederacji”
w październiku 2016]. Francuskich wy-
borców ma przyciągnąć efekt nowości,
bo slogany Macrona są tak ogólnikowe,
że znajdą w nich coś dla siebie zwolennicy
i lewicy, i prawicy.

Prawdziwy liberalizm?

Czy kogoś nam ten francuski polityk nie
przypomina? Aby odpowiedzieć na to py-
tanie, trzeba pomyśleć o Polsce sprzed
siedmiu lat i przypomnieć sobie harce
prominentnego wówczas polityka Plat-
formy Obywatelskiej, Janusza Palikota.
Opuścił on PO i założył własne ugrupo-
wanie, firmując je swoim nazwiskiem.
Palikot wyjaśniał wtedy, że Platforma jest
nie dość liberalna światopoglądowo i gos-
podarczo. W roku 2011 wszedł ze swoją
formacją do parlamentu, lansując się jako
nowa siła w polskiej polityce. Swój popu-
listyczny przekaz adresował między innymi
do sporej grupy wyborców, kupującej
bajki o tym, że przyczyną wszelkich nie-
szczęść w Polsce jest klasa polityczna,
która gnębi przedsiębiorców.

Dokładnie z taką samą retoryką wrócił
do polskiej polityki w roku 2015, jako
lider Nowoczesnej, Ryszard Petru. Polityk
ten zaczynał swoją karierę polityczną

w roli doradcy wicepremiera i ministra
finansów Leszka Balcerowicza. W swojej
działalności publicznej wyrażał opinie uza-
sadniające racje środowisk, które odniosły
korzyści z polskiej transformacji ustrojowej.
Był więc – tak jak Palikot – związany
z polskim establishmentem III RP. 

W przypadku nowych projektów tych
dwóch polityków chodziło o uzyskanie
kontroli nad wyborcami rozczarowanymi
rządami PO. „Prawdziwy” liberalizm Pa-
likota i Petru miał być narzędziem za-
chowania kontroli nad tą częścią społe-
czeństwa polskiego, której rezygnacja
z głosowania na Platformę mogłaby w wy-
niku ostatecznego rozkładu głosów wzmoc-
nić PiS czy nawet ugrupowania na prawo
od niego.

Lewica eugeniczna

Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden aspekt
„globalnej dobrej zmiany”. Odrzucenie
poprawności politycznej nie jest domeną
prawicy. I nie chodzi tu wyłącznie o kry-
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tycyzm wobec wielokulturowości, który
staje się udziałem osób o poglądach le-
wicowych.

Przypomnijmy sobie niedawny spór
w Polsce o zmianę ustawy, dopuszczającej
aborcję w przypadku stwierdzenia u nie-
narodzonego dziecka wady genetycznej.
Lewicy i liberałom puściły hamulce – za-
częli oni otwartym tekstem mówić o tym,
że „kaleki” i „bękarty” nie powinny przy-
chodzić na świat. A przecież poprawność
polityczna w swoim założeniu ma chronić
nie tylko mniejszości narodowe, religijne
i obyczajowe, lecz wszystkich ludzi, a więc
również osoby chore i niepełnosprawne.
Wydawało się też, że lewica i liberałowie

rozstali się jednak z argumentami euge-
nicznymi.

Z pewnością więc, jeśli jesteśmy
świadkami „globalnej dobrej zmiany”, to
monopolu na nią nie ma żadna opcja po-
lityczna. Tak więc, wbrew publicystycznym
zaklęciom, nie można przesądzać o tym,
że na Zachodzie polityczne wahadło prze-
chyliło się w prawo. Widać lewica i libe-
rałowie też wyciągają wnioski z porażek
systemu, którego strzegą, i próbują przejąć
nadzór nad gniewem niezadowolonych
tłumów. Istotą konfliktu w wielu krajach
świata jest zatem nie to, czy potrzeba
„dobrej zmiany”, lecz to, jaki ma ona
przybrać charakter.
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Konserwatywni myśliciele, tworzący w wa-
runkach lewicowo-liberalnej rzeczywistości
politycznej, nieustannie próbują tworzyć
alternatywy. Ostatnimi czasy doczekaliśmy
się także naszej własnej wizji rzeczywistości
po liberalizmie. Pojawia się jednak pytanie,
na ile jest ona zgodna z doktrynalnym
konserwatyzmem. Wydaje się, że to po-
dobieństwo jest niewielkie, ale jednocześnie
nie sposób oprzeć się wrażeniu, że to jedyny
konserwatyzm, na jaki nas teraz stać. 

Żyjemy w wyjątkowo antykonserwa-
tywnych czasach. Powszechne jest dziś
przeświadczenie o wyczerpaniu zasobów
tej idei, przestała ona napędzać jednostki
do działania, celem realizacji konkretnych
wizji życia społeczno-politycznego. Mamy
nowy paradygmat, wykreowany w całko-
witym oderwaniu od podręcznikowych
celów jakiejkolwiek ideologii politycznej.
Wcześniej myśliciele polityczni, snując
koncepcje dotyczące przebudowy porząd-
ku, kierowali się własnym przekonaniem,
co do jego słuszności. Poprzez wykorzy-
stywanie kategorii rozumu praktycznego,
starali się interpretować zastaną rzeczy-
wistość dzięki formułowaniu alternatyw.

W dzisiejszych czasach mamy zaś do czy-
nienia z przekształceniem formatu post-
modernistycznego, który opiera się na
jego głównym filarze – post-prawdzie.

Post-prawda, rozumiana przez prof.
Marka Cichockiego, jako oderwanie fak-
tów od sfery wartościującej, powoduje
absolutyzację danych, statystyk, badań
socjologicznych, niemal w każdej dzie-
dzinie życia społecznego. Dlaczego ma to
negatywny wpływ na rzeczywistość poli-
tyczną? Odpowiedź jest tutaj zbieżna
z konserwatywnymi wyobrażeniami na
temat społeczeństwa: wszelkie relacje po-
lityczne, społeczne i gospodarcze pomiędzy
różnymi podmiotami sprowadzają się
tylko do roli transakcji, bez jakiejkolwiek
wartości dodanej, polegającej na uwzględ-
nieniu sfery duchowości, psychiki ludzkiej,
dostrzeżenia wolności i godności czło-
wieka, która zgodnie z duchem persona-
lizmu przekształca jednostkę w osobę.
Jak to nierzadko bywa ze sztywnymi da-
nymi, podlegają one rozmaitym mecha-
nizmom interpretacji. Często dwie strony,
próbujące dojść do zupełnie innych kon-
kluzji, posługują się tą samą metodologią

MateuSZ aMbRożek
Współpracownik Ośrodka Myśli Politycznej

Jedynym konserwatyzmem, jaki ma szansę realizacji, jest właśnie rojkow-
ski konserwatyzm awangardowy

aktualizacja tradycji republikańskiej



badań oraz tymi samymi wynikami. In-
nymi słowy, na podstawie tej samej
 informacji, każda ze stron wyciąga zupełnie
inny wniosek. Nie próbuje odnosić się
tychże relacji do jakichś obiektywnych
ram kontroli, celowości, normatywizmu,
który mógłby pozwolić na ewaluację da-
nego sektora polityki.

Walka o wartości

Taka sytuacja musi budzić sprzeciw osób,
które uważają, że świat rzeczywisty nie
składa się tylko z materii. Pogląd, że ist-
nieje coś ponad nami, coś kierującego
naszym zachowaniem, jest bardzo stary.
Niezależnie od różnych przekształceń
ideowych, potrzeba transcendencji jest
zawsze taka sama, a w sytuacjach kryzy-
sowych radykalnie wzrasta, ponieważ lu-
dzie nie znajdują innego, realnego punktu
odniesienia. 

Widząc bankructwo tych wizji, pró-
buje się tworzyć alternatywy wobec za-
stanego porządku. Właśnie w tym aspekcie
należy rozpatrywać jedną z najnowszych
książek wydanych przez krakowski Ośro-
dek Myśli Politycznej. „Awangardowy
konserwatyzm. Idea polska w późnej no-
woczesności” Pawła Rojka jest jedną z nie-
wielu prób tworzenia takich alternatyw.
Jak sam autor stwierdza, Trzecia Rzecz-
pospolita opiera się na fatalnym niepo-
rozumieniu. Nieporozumienie to wynika
z tego, że wpisanie się w schemat miał-
kości, nijakości, który jest dobrze znany
na Zachodzie, oznacza dla nas upadek
wszelkiej myśli polskiej. Oczywistą reakcją
byłaby zatem chęć odrodzenia jej w pełnej
krasie, jednak autor robi coś zgoła innego. 

Rojek twierdzi że, nie należy wybierać
między Polską wąsatych mieszkańców
Podkarpacia a Polską młodych, wykształ-
conych mieszkańców wielkich ośrodków.

Powrót do czegoś na zasadzie dawnych
ideologii, będących odzwierciedleniem
twardego rdzenia ideowego, związanego
tylko z jedną kategorią wartości, powoduje
niestabilność porządku. Nie należy bowiem
zapominać, iż funkcjonujemy w berli-
nowskim schemacie „pluralizmu warto-
ści” – żeby zapewnić skuteczną koordy-
nację wielu dziedzin państwa oraz uczynić
zadość woli obywateli, należy dokonać
syntezy wielu porządków. Stąd zatem bie-
rze się chęć połączenia wyraźnej dycho-
tomii: awangardy i konserwatyzmu, która

znajduje ucieleśnienie choćby w chęci
czerpania zarówno z Wyszyńskiego, jak
i z Gombrowicza. Jedno z podstawowych
przesłań tej książki zawarte jest w stwier-
dzeniu, że dzieło kardynała Wyszyńskiego
nie jest (…) prostą negacją dzieła Witolda
Gombrowicza, lecz jest jego kontynuacją
i dopełnieniem.

Warto tu spojrzeć na samą treść dokt-
ryny, jaką formułuje Rojek. Mimo różnych
dróg, którymi podążali wymienieni przez
autora myśliciele, obaj wykazują chęć
uformowania na nowo polskiej tożsamości.
Zdaniem Rojka, obaj pragnęli suwerennej
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Formy polskiej, przyjętej świadomie
i z powagą, dającej wolność, tworzącą
wspólnotę i nadającej jej moc. Innymi
słowy, obaj kierowali się wspólną ideą
przy tworzeniu nowej polskości. Rojek
definiuje ten rdzeń polskości na zasadzie
syntezy pojęć mesjanizmu i republikanizmu. 

Mesjanizm jest specyficzną konstruk-
cją duszy polskiej, która charakteryzuje
się pragnieniem przywodzenia moralnego,
wyznaczenia standardu postępowania,
pociągania za sobą milionów. Rojek za-
pewne rzekłby, że taka jest dusza Polaka –
przywiązanie do przeszłości i chęć czer-
pania z niej wymusza podejście twórcze,
nonkonformistyczne, uciekające przed
schematyzmem. Tylko w taki sposób moż-
liwy jest rozwój na płaszczyźnie duchowej
oraz materialnej. Oczywiste jest, że cały
konstrukt tej duszy dopełniany jest przez
religię chrześcijańską, która – stanowiąc
podstawę naszej państwowości – jest je-
dynym punktem odniesienia tożsamym
dla każdego Polaka. Innymi słowy, na
podstawie sprowadzenia całości zjawisk
do wspólnej sfery ideowej, czynimy wspól-
notę polityczną świadomą swych korzeni
i zdolną do budowania nowej rzeczywistości. 

Wyraźną kontynuacją tego sposobu
myślenia jest republikanizm. Obok natu-
ralnych wyjaśnień autora, czyniących z Po-
laków świadomą wspólnotę polityczną,
republikanizm stanowi tu swoisty model
replikacji wzorca, powielanie schematu
mesjanistycznego na każdą z jednostek,
świadomych własnej polskości, która
dzięki tej możliwości może sama być spi-
ritus movens dla siebie i swego otoczenia.
Książka Rojka to zatem świadomy manifest
polskości, który stawia przed Polakiem
wymagania, co do dalszego budowania
wspólnoty w oparciu o mniejsze pod-
wspólnoty – rodzinę, miejsce pracy, Ko-
ściół, przyjaciół.

Ciekawa wizja czy powtórka z historii?

Oczywiście, w związku z takim postawie-
niem sprawy, automatycznie mamy do czy-
nienia z pewnymi niebezpieczeństwami.
Dotyczą one nie sfery filozoficznej, którą
Rojek opisuje do perfekcji, lecz politolo-
gicznej, związanej z ewentualną realizacją
danej wizji. Przede wszystkim stawiamy
tezę, że Polacy są w stanie stworzyć – tu
i teraz – wspólnotę polityczną, że wszelkie
podziały, obserwowane w tej chwili, są
podziałami sztucznymi, tworzonymi na
potrzeby walki partyjnej. Silna antagoni-
zacja tych sporów oraz sprowadzanie ich
do kwestii stricte moralnych mogą jednak
stwarzać niebezpieczeństwo głębszej istoty
konfliktu, sięgającej historii oraz tradycji
kłótliwości polskiej, swego rodzaju ar-
chetypu Polaka, który w okresie pokoju
potrafi walczyć z rodakiem na noże.

Ponadto, naturalnym celem Rojka
jest aktualizacja republikańskiej tradycji,
która ugruntowała złe cechy polskiego
charakteru oraz przyczyniła się do upadku
Państwa Polskiego, powodując, że nie jes-
teśmy pewni tego, czym jest nasza tożsa-
mość. Rojek odwołuje się w swojej publi-
kacji do wizji patriotyzmu sarmackiego,
dokonując jej korekty o połączenie wielości
światopoglądów, obecnych w polskiej de-
bacie politycznej. Podstawową wadą my-
ślenia Rojka jest nieuwzględnienie tego,
jakie rezultaty przyniosło owo wykształ-
cenie świadomościowe obywateli Rzecz-
pospolitej. Tu warto odwołać się szkoły
stańczykowskiej, patrzącej na dane zja-
wiska z perspektywy praktyki politycznej,
która pokazała, że pojęcie republikanizmu
ewoluowało w pojęcie anarchii, uniemoż-
liwiające wykształcenie się władzy cen-
tralnej, zdolnej do poradzenia sobie z pro-
blemami. 
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Warto spojrzeć także na aspekt dokt-
rynalny. Wędrówka piewców konserwa-
tyzmu awangardowego pokazała, jak dalece
odszedł on choćby od tego, co kiedyś było
powszechnie uznawane za konserwatyzm.
Oczywiście, można wymieniać tu specy-
ficzne formy ewolucji myśli politycznej
oraz zmianę rzeczywistości politycznej.

Problemem było jednak to, że konserwa-
tyści sami stopniowo schodzili z pola
walki, przyswajając nadmiernie idee uwa-
żane za postępowe. Brak było wstrze-
mięźliwości oraz umiaru, który nakazywał
aktualizowanie programu konserwatyw-
nego o stopniowe nabywanie pewnych
cech, przy jednoczesnym zachowaniu
rdzenia ideowego w postaci silnej władzy,
hierarchii i autorytetu, którego dziś bra-
kuje. Podobnie mamy do czynienia w przy-
padku tej konkretnej alternatywy. Nie-
mniej jednak warto zauważyć, że konser-
watyzm awangardowy jest jedną z cieka-
wych, konserwatywnych perspektyw, od-
noszących się do rzeczywistości politycznej. 

Kolejnym, praktyczno-politycznym
mankamentem koncepcji Rojka jest jej
nadmierna dwubiegunowość. Pomiędzy
nią a konserwatywnym spojrzeniem na
rzeczywistość polityczną występuje bo-

wiem szereg pól do zagospodarowania –
chociażby w przypadku odniesienia się
do władzy politycznej, etyki w gospodarce,
samego procesu gospodarczego, pryncy-
piów polityki. Bardzo prawdopodobne
też jest, że owe pozorne, de facto, punkty
wspólne, które wskazuje autor, nie po-
siadają zbytniej tendencji do łagodzenia
sporów i znajdowania kompromisu, co
będzie powodowało dalszą dekompozycję
wizji. Oczywistym działaniem konserwa-
tystów w związku z tym nie będzie próba
refleksji nad dalszym sposobem prowa-
dzenia polityki ideowej, lecz poszukiwanie
kompromisu i następne ustępstwa, co
powieli schemat działania konserwatystów,
znany od szeregu lat.

A jednak Rojek!

Z drugiej strony mamy wizję konserwa-
tyzmu doktrynalnego, którego zwolenni-
kiem w Polsce jest margines społeczeń-
stwa. Obok problemów organizacyjnych
i praktyczno-politycznych, mamy także
do czynienia z brakiem jasnego przed-
stawicielstwa i odwzorowania w społe-
czeństwie poparcia dla danej idei. Dlatego
jeżeli spojrzymy na czynnik wyborczy,
bardziej prawdopodobna jest realizacja
pierwszej wizji aniżeli drugiej. Powinno
to skłaniać do refleksji nad przyszłymi
ruchami politycznymi konserwatystów
ideowych.

Niemal z marszu narzuca się tutaj
arystotelejska dychotomia między tym,
co możliwe do zrealizowania, a tym, co
najlepsze. Najlepszego nie sposób wcielić
w życie, ponieważ obok tego mamy szereg
zmiennych, które musielibyśmy ujednolicić
lub zablokować dostęp czynnika ludzkiego
do ich sedna, by zachować stałość i nie-
naruszalność danego modelu. Dlatego
o wiele bardziej atrakcyjne jest to, co do-
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puszcza wielość polityczną i jednocześnie
nie czyni z areny politycznej miejsca,
w którym owy porządek mógłby ulec de-
stabilizacji oraz zniszczeniu. Skoro chodzi
zaś o zapewnienie funkcjonowania danego
porządku politycznego, roztropny polityk
wybierze ten model, który zapewni dalsze
trwanie.

Podobną sytuację mamy w przypadku
powyżej przeze mnie opisywanym. Oczy-
wiście można poczynić uwagę, że kom-
promis ideowy znacznie różni się od kom-
promisu politycznego i w związku z tym
destrukcyjnie wpływa na ideę. Jednak tu
trzeba uznać wyższość postmodernizmu,
który rolę wartości sprowadził do roli in-
nych czynników – takich jak fakty, rze-
czywistość – i przyczynił się do spłycenia
ich roli. Skuteczne postępowanie wymaga
od polityka operatywnego działania, także
w aspekcie idei, co czyni daną materię
polityki niezmiernie kruchą i nieodporną

na wstrząsy. Niezgrabny polityk nie będzie
w stanie być skutecznym decydentem,
o ile nie będzie miał za sobą praktyki
i tony teorii, która na przestrzeni czasów
zmieniała się.

Wracając do meritum, z powyższych
rozważań można wyciągnąć wniosek, iż
jedynym konserwatyzmem, który ma szan-
sę realizacji, jest właśnie rojkowski kon-
serwatyzm awangardowy. Może to dziwić
ze względu na jego powyższą krytykę,
jednak fakty pokazują wyraźnie, że bez
opanowania pewnych kluczowych sfer,
które w dzisiejszym rozumieniu polityki
sprowadzają się do zapewnienia sobie
skutecznego marketingu politycznego, nie
można formułować założeń polityki. Będzie
to kolejne sprzeniewierzenie się temu, co
powinno być konserwatyzmem, jednak
etyka odpowiedzialności skłania nas
do tego, by wziąć sprawy w swoje ręce
i działać na rzecz poprawy rzeczywistości. 
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Czy moda to nieważna błahostka? A może
to dziedzina sztuki użytkowej, która –
jak zwierciadło – odbija aktualny stan
społeczeństwa, mówi coś o rzeczywistości
albo bywa używana, by tę rzeczywistość
kreować? Czy styl ubierania się może być
narzędziem w rękach władzy? Czy ubrania
mówią coś o Polakach, ich kondycji na
wielu płaszczyznach życia, czy istnieje
jakiś styl polski? Czy to w ogóle ważne,
żeby istniał?

Wbrew pozorom istnieje silny związek
między polityką a modą. Na przestrzeni
dziejów moda była odbiciem wydarzeń
politycznych i stanu mentalnego społe-
czeństwa. Czynników wpływających na
zmiany w sposobach ubierania się zawsze
było wiele.

Rewolucja, przemysł, emancypacja

Jeden z bardziej wyrazistych przykładów
wpływu zmian dziejowych na modę to
okres Rewolucji Francuskiej. Rokokowy
świat arystokracji francuskiej, kreujący
trendy w modzie Europy Zachodniej,

przeżywał pod koniec XVIII wieku apo-
geum materialistycznej zwyczajowości.
Ubiory były przesadzone, suknie kobiece
osiągnęły niespotykane wcześniej rozmia-
ry, ilość zdobień w postaci koronek, ko-
kardek, biżuterii i drogich tkanin była
powalająca, a wysokość peruk rosła do
monstrualnych rozmiarów. W tych ostat-
nich montowano makiety wspaniałych
żaglowców lub klatki z mechanicznymi
ptaszkami. Ciało kobiet ściśnięte było
sztywnym gorsetem, a sylwetka znie-
kształcona obszernym stelażem. 

Z nadejściem idei rewolucyjnych za-
częło się to zmieniać. Powoli następował
przesyt materialnym stylem życia, co stało
się idealnym gruntem dla nowej ideologii,
propagowanej m.in. przez Jana Jakuba
Rousseau. Zaczęto nawoływać do zwró-
cenia się ku naturze i odrzucenia zdobyczy
cywilizacji, którą uważano za kreatora
wszelkiego zła. Modne stały się wypady
na wieś i budowanie letnich domów. To
zmusiło ludzi do przywdziania wygod-
niejszych strojów. Ubiory kobiet znacznie
się uprościły, zdjęto sztywne i obszerne

baRbaRa SZeWcZyk
Reżyser filmowy, absolwentka Szkoły Filmowej w Łodzi 
i New York Film Academy w Nowym Jorku

Mimo globalizmu i naszego wprzęgnięcia w światowy system gospodar-
czy, daje się dzisiaj zauważyć różnice w sposobie noszenia się w różnych
krajach

areszt za czerń, 
czyli o związkach mody z polityką



stelaże, zaczęto szyć suknie swobodnie
opływające ciało, ukazujące jego naturalne
kształty. Szyto je z lekkich materiałów,
jak bawełna czy muślin. Uproszczeniu
uległa również moda męska. Odrzucono
koronkowe rękawy, żaboty i haftowane
szustokory (rodzaj surduta) oraz peruki.
Surdut (protoplasta dzisiejszej marynarki)
uległ skróceniu, stał się wygodniejszy,
w mniejszym stopniu krępował ruchy.
Mężczyźni porzucili też pastelowe barwy
(modny w rokoku błękit czy róż) na rzecz
różnych odcieni brązu i beżu. Kobiece
suknie natomiast zaczęły w swej prostocie
przypominać starożytne tuniki. Fryzury
upinano wzorem rzymianek (fascynacja
antykiem na przełomie XVIII i XIX wieku
w dużej mierze była wynikiem niedawnego
odkrycia Pompei). Uproszczenie stroju
stało się symbolem zbliżenia z ludem –
idei związanej z hasłami równości i bra-
terstwa.

Podobnie w kolejnych epokach daje
się zauważyć wpływ rzeczywistości na
modę. Podczas przemian społecznych
i przemysłowych XIX w. strój kobiecy za-
czął na powrót przyjmować bogate formy.
Gdy Napoleon ogłosił cesarstwo, nakazał
ludziom nosić jedwab, by ożywić rodzimy
przemysł tkacki. Strojniejszy ubiór miał
także manifestować siłę i bogactwo Francji.
Kobiety połowy XIX w. nosiły spódnice
o kształcie dzwonu, o obwodzie sięgającym
czasem trzech metrów! Ich dostojne syl-
wetki utożsamiano z królewską godnością. 

Wynalazek maszyny parowej przy-
spieszył rozwój przemysłu, a fabryki włó-
kiennicze produkowały masową ilość tka-
nin i pasmanterii. Moda musiała dosto-
sować się do tak nasyconego rynku. Eman-
cypacja kobiet i coraz powszechniejsze
podejmowanie przez nie pracy oraz po-
pularyzacja podróży koleją zmusiły zaś

do ponownego upraszczania stroju. Moda
męska także ulegała redukcji, osiągnąwszy
w końcu formę znaną dzisiaj, różniącą
się na przestrzeni dekad jedynie detalami
i proporcjami. Ciemne (czarne, brązowe
lub granatowe) spodnie do kostek, koszula,
kamizelka, marynarka i krawat lub wcześ-
niej fular to zestaw, który uformował się
w pierwszej połowie XIX wieku! Właśnie
wtedy ukształtował się styl życia nowo-
czesnego mężczyzny, który pracuje w mie-
ście, jeździ tramwajem i koleją, załatwia
interesy.

Następnym, można by rzecz, przeło-
mem totalnym była I wojna światowa,
która zburzyła stary porządek. Zniknął cały
znany wcześniej świat: tradycyjne wartości,
mieszczański styl życia, obyczajowość.
Zmiana stylu życia na bardziej nowoczesny
drastycznie przyspieszyła. Odmieniło to
także sytuację kobiet. W wielu krajach
otrzymały one prawo wyborcze i inne
prawa obywatelskie na równi z mężczyz-
nami, a jeszcze podczas wojny powszechnie
podejmowały pracę, gdy miliony mężczyzn
poszło na front. Kobiecy ubiór uległ wtedy
ogromnemu uproszczeniu. Po raz pierwszy
w historii spódnica skróciła się do wyso-
kości kolan, zrzucono gorset, ścięto włosy
na krótko, a sylwetka zaczęła przypominać
chłopięcą. 
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Polski styl?

Czy na tle tych przemian wyodrębnił się
jakiś styl polski? Czy wydarzenia targające
naszym krajem wpływały na sposób no-
szenia się i coś o nas mówiły?

Najwyraźniejszym okresem kształ-
towania się stylu polskiego był XVII w.,
kiedy królował żupan i kontusz. Ubiór
ten to przetworzenie stroju tureckiego,
który przybył do nas przez Węgry i w tym
czasie uległ różnym przekształceniom,
tworząc fason charakterystyczny tylko dla
Rzeczypospolitej. W XVII w. stał się ubio-
rem szlachty, symbolizującym ideologię
sarmatyzmu, stawiającą klasę uprzywile-
jowaną ponad innymi stanami w wierze,
iż wywodzi się ona od starożytnego, od-
ważnego i miłującego wolność ludu, przy-
byłego z ziem perskich. Strój ten stał się
symbolem tradycji szlacheckich, patrio-
tyzmu i waleczności. 

Kontusz to długa tunika, przykrywa-
jąca żupan o podobnym kroju. Miał, w cha-
rakterystyczny sposób, rozcięte rękawy,
od pachy do łokcia, wywinięte i odrzucone
do tyłu. Ubiór wiązało się szerokim pasem.
Całości stroju dopełniała futrzana czapka,
dekorowana broszą z kosztownym ka-
mieniem i piórami bażanta oraz delia –
rodzaj płaszcza podbitego futrem. No
i oczywiście szabla. Strój wydawał się bar-
dzo męski, w porównaniu z dziwaczną
modą zachodnią tej epoki. Mężczyźni eu-
ropejscy nosili wówczas bufiaste spodnie
do kolan, obcisłe pończochy oraz deko-
rowane bujnymi koronkami wielkie koł-
nierze i kokardy u butów, a także rozłożyste
kapelusze ze strusimi piórami. Ciekawe,
że modny kształt zachodniej męskiej syl-
wetki podkreślał wtedy ramiona, łydki,
a nawet genitalia, podczas gdy w polskiej
sylwetce męskiej najważniejszy stał się
brzuch! Na większości portretów epoki

zauważyć można, że postawność sarmaty,
jego męskość i siła wyraża się w obszernym
brzuchu, który dodatkowo podkreślony
jest tkanym wzorzyście pasem. Kto wie,
czy właśnie przez to do dzisiaj brzuchatych
mężczyzn w Polsce nie uważa się za symbol
dobrobytu i władzy?

Kiedy w XVIII w. Rzeczypospolita
chyliła się ku upadkowi, ścierały się dwa
obozy ideowe: konserwatyści i liberałowie,
którzy wyraźnie różnili się od siebie wy-
glądem. Ci drudzy hołdowali modzie za-
chodniej, a ich image, pełen koronek,
haftów i pastelowych barw, wydawał się
nieco zniewieściały, w porównaniu z ob-
szernymi męskimi sylwetami konserwa-
tystów, obleczonymi w żupany i kontusze. 

Wraz z upadkiem Rzeczypospolitej
skończył się okres polskiego ubioru na-
rodowego. W XIX w. zakładano kontusz
jedynie odświętnie, na ważne uroczystości
lub pozując do fotografii, przypominając
tym samym dawne czasy świetności, co
kojarzy się już teraz po prostu z polskością. 

Zwalczyć „modę” na żałobę

Momentem, w którym ubiór stał się znowu
swego rodzaju manifestem był okres „ża-
łoby narodowej” w czasie Powstania Stycz-
niowego, gdy kobiety przywdziały czerń.
Była to powszechna i cicha niezgoda na
działania zaborców. Noszono wtedy sym-
boliczną biżuterię (np. bransolety w kształ-
cie kajdan), wykonaną z prostych mate-
riałów, jak drewno czy metal. Ta drogo-
cenna została oddana na poczet powstania.
W najostrzejszym zaborze rosyjskim wła-
dze zaczęły z tą „modą” walczyć, wyma-
gając od kobiet w czerni poświadczenia
o niedawnej śmierci bliskiej osoby. Jeśli
taka kobieta nie potrafiła udowodnić, że
naprawdę jest w żałobie, mogła nawet
zostać aresztowana.
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Na początku XX w., w duchu prze-
czuwania upadku ciemiężących nas mo-
carstw, próbowano stworzyć styl polski
od nowa. Projektowano kobiece płaszczyki,
inspirowane kontuszem, czy nakrycia gło-
wy w postaci czapki konfederatki. To
samo działo się w architekturze. Stanisław
Witkiewicz stworzył styl zakopiański, czer-
piąc inspirację z rzemiosła ludowego Pod-
hala. Uważał, że w nim zakonserwowały
się dawne motywy, używane w Polsce
w budownictwie oraz sztuce użytkowej,
i dlatego można uznać styl zakopiański
za polski styl narodowy. Jednak idea ta
nie przeniknęła do świata mody. Być może
dlatego, że był to okres, gdy mocno wal-
czono o uproszczenie stroju i wprowa-
dzenie przede wszystkim fasonów wy-
godnych. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepo-
dległości, gdy starano się stworzyć naro-
dowy styl w sztuce, propagowano także
ubiory z motywami ludowymi. Miał to
być element odbudowy ducha – dającego
narodowi siłę, by swą wytężoną pracą bu-
dował kraj zniszczony po ponad wieku
zaborów. Nowoczesny i modny na świecie
w sztuce użytkowej styl art déco, zrywający
z mieszczańskim przepychem, a używający
prostych i skośnych linii, w wykonaniu
polskich artystów pełny był inspiracji lu-
dowych, a jednocześnie wizjonerski i za-
chwycający pod względem wykonania.

Polski Pawilon przygotowany na Między-
narodową Wystawę Sztuk Dekoracyjnych
i Przemysłu w Paryżu w 1925 r. zdobył
nie tylko Grand Prix, ale także większość
innych nagród. Co ciekawe, propagowano
wtedy również postawę patriotyzmu gos-
podarczego, zachęcając do używania pol-
skich tkanin, takich jak len, a jeśli jedwab,
to koniecznie ten z Milanówka.

Ocena współczesnego stylu 

Najtrudniej jest zawsze ocenić styl współ-
czesny. Zawsze wydaje nam się, że nie
ma w nim nic charakterystycznego, że
jest miksem wszystkich wzorów. Jednak
tak nie jest, a różnice zauważa się naj-
wcześniej po około dziesięciu latach.

Mimo globalizmu i naszego wprzęg-
nięcia w światowy system gospodarczy,
daje się zauważyć dzisiaj różnice w spo-
sobie noszenia się w różnych krajach.
Polskie kobiety są bardziej kobiece niż
ich koleżanki z Zachodu i Północy, a rzadko
bywają wyzywające i pełne kolorów, jak
to bywa w przypadku ich koleżanek ze
Wschodu. Są raczej skromne, ale też ele-
ganckie.

Mężczyźni natomiast coraz powszech-
niej zaczynają zwracać uwagę na ubiór.
Dowodem tego jest zmiana widoczna nie
tylko na ulicy, ale również w księgarniach!
Pozycje książkowe, dotyczące historii ubio-
ru lub sposobu ubierania się, a także mo-
dowe blogi internetowe dziś coraz częściej
pisane są przez mężczyzn i do nich kiero-
wane. 

Lokalizm w ubiorze

A czy dzisiaj potrzebujemy stylu polskiego,
pokazania odrębności i swojskości, pod-
kreślenia lokalności? Zapewne współczes-
na moda o polskim charakterze cieszyłaby
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się zainteresowaniem, tym bardziej w do-
bie patriotyzmu gospodarczego. Senty-
menty działają, co widać po sukcesie łódz-
kiej firmy „Pan tu nie stał”, założonej
przez trzydziestokilkulatków zafascyno-
wanych wzornictwem PRL-u. Produko-
wane w Łodzi ubrania to przetworzenie
modnych w PRL-u wzorów, z dodatkiem
zabawnych powiedzeń i słów kojarzących
się z epoką. Okazuje się, że dzisiaj ludzie
są w stanie zapłacić więcej nie tylko za
to, że dana rzecz ma dla nich dobre ko-
notacje, ale też dlatego, że wyprodukowana
została w Polsce. Świadczy to z jednej
strony o wzroście zamożności społeczeń-
stwa, a z drugiej o potrzebie zaznaczenia
odrębności w zglobalizowanym świecie,
a także o żywotności sentymentów.

Zapewne gdyby dziś ktoś wypuścił
kolekcję ubrań inspirowanych polską sztu-
ką ludową lub historią, zrobił to przy tym
w wyważony, a zarazem atrakcyjny sposób,
to można spodziewać się, że takie ubrania
cieszyłyby się wielkim powodzeniem. Przy-
kładem może być niewielka kolekcja pio-
senkarki Cleo, która wraz z raperem Do-

natanem nagrała kilka piosenek inspiro-
wanych muzyką ludową, sławiących sło-
wiańszczyznę (szczególnie słowiańskie
kobiety). Spódniczki z góralskiej tkaniny
i koszulki z tradycyjnym podhalańskim
wzorem w kształcie serca rozchodziły
się jak ciepłe bułeczki.

Podobnie jest z markami „Surge Po-
lonia” i „Red is bad”, produkującymi ko-
szulki i bluzy z ilustracjami nawiązującymi
do świetności I Rzeczypospolitej lub bo-
haterów II wojny światowej. Jeszcze dzie-
sięć lat temu mało kto założyłby taką
bluzkę. Dziś spotykamy się z nimi bardzo
często. Czuć w tym wyraźnie chęć powrotu
do lokalności, spowodowaną zapewne
niepewnością i drżeniem współczesnego
świata. Jak widać, ubiory wciąż mówią
o naszym stanie ducha, ale zarazem my
możemy mówić poprzez ubiór. Wzornic-
two, moda i architektura – to coś więcej
niż zwykłe przedmioty – mogą być dzie-
łami sztuki, ale nie tymi z muzeum, tylko
otaczającymi nas na co dzień. Nie należy
tych dzieł bagatelizować, gdyż mogą mieć
naprawdę duży wpływ na społeczeństwo.
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„NK” w potrzebie!

„Nowa Konfederacja” znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, w związku
z utratą kilku Darczyńców. W listopadzie stałe przychody miesięcznika wyniosły
8 000 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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