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Hasła: rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo
i handel produktami spożywczymi wy-
wołują u przeciętnego polskiego rozmówcy
szeroką gamę skojarzeń – od dotacji
i KRUS-u, przez unijną parametryzację
krzywizny banana, po konkretne partie
polityczne związane z wiejskim elektora-
tem. Spora część naszych rodaków ma
również bogate własne doświadczenia lub
dziecięce wspomnienia związane z uprawą
pól lub hodowlą zwierząt. Bardzo rzadko
jednak wspomniane powyżej hasła im-
plikują dziś dyskusję na temat zasobów
i strategii. Takie skojarzenia mogą mieć
ewentualnie zagorzali miłośnicy gier kom-
puterowych – tych, w których cywilizacje
i bohaterowie nie żyją wiecznie bez za-
spokojenia podstawowej potrzeby ener-
getycznej. Niestety, polska debata pub-
liczna przedstawia rolnictwo jako ciężar
dla naszego społeczeństwa. Aktywność
zawodowa i pochodzenie związane z wsią,
delikatnie ujmując, nie wiążą się prestiżem.
Tymczasem żywność stanowi podstawowy
zasób każdego społeczeństwa i determinuje
jego poziom niezależności w innych sfe-

rach. Rolnictwo wraz z branżą spożywczą
stanowi jedną z dwóch (obok energetyki)
podstaw gospodarki państwa.

Żywią i bronią! – wciąż aktualne? 

Czasy struktury społecznej opartej na
ogromnej większości obywateli związanych
z szeroko rozumianym rolnictwem należą
do przeszłości (aktualnie jest to około
16 proc. pracujących). Systematycznie
spada również udział tego sektora gos-
podarki w polskim PKB (obecnie poniżej
4 proc.). Obie te tendencje wpisują się
w stereotypowy opis modernizacji gos-
podarczej każdego państwa. Jednak bacz-
nym obserwatorom nie umkną statystyki
dotyczące przemysłu spożywczego. Dla
przykładu: obecnie w Polsce wspomniana
branża wytwarza około 20 proc. produkcji
sprzedanej naszego przemysłu. Przetwa-
rzanie, dystrybucja i handel żywnością to
potężne gałęzie, które – wyrażone w licz-
bach bezwzględnych – stale zwiększają
swoje światowe znaczenie w gospodarce
i polityce. Stale rosnąca populacja Ziemi
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jest w dużej mierze żywiona przez coraz
silniejsze gospodarczo przedsiębiorstwa
wywodzące się z państw wysokorozwi-
niętych (USA, Chiny, Niemcy, Wielka
Brytania). W publicznej debacie zaś bardzo
rzadko zauważany jest silny rozdźwięk
między deprecjacją roli rolnictwa a potęgą
międzynarodowych koncernów spożyw-
czych. 

Sukces przetwórstwa i dystrybucji
żywności wymaga stałego dostępu do
zróżnicowanej bazy surowcowej. Realizację
tego prostego założenia można sprowadzić
do dwóch metod realizowanych synchro-
nicznie: gwarancji regularnych dostaw
z innych państw i zapewnienia własnego
wentylu bezpieczeństwa opartego na coraz
efektywniejszej własnej produkcji rolnej.
W kontekście pierwszego działania warto
zwrócić uwagę, że scenariusz filmu 007
Quantum of Solace nie powstał w całko-
witym oderwaniu od rzeczywistości. Głów-
ny wątek fabuły – wykup boliwijskich
źródeł wody pitnej – w pełni koreluje
z rzeczywistymi działaniami francuskich
spółek, potwierdzonymi w międzynaro-
dowym orzecznictwie sądowym. W boli-
wijskim mieście Cochabamba ograniczony
dostęp do tego surowca, symbolicznie
wyrażony podwyżką cen o 200 proc., był
przyczyną rozruchów społecznych, co stało

się punktem wyjścia dla międzynarodowej
debaty o istnieniu prawa do żywności
jako przywileju każdego człowieka. Jed-
nocześnie debacie publicznej umyka fakt,
że przy rosnącej populacji świata maleją
zasoby wody pitnej (obecnie poniżej 2,5
proc. ogólnych zasobów wody). Ten pro-
blem na razie dotyka głównie Bliski
Wschód oraz Afrykę, co jest często pomi-
janym argumentem w analizach dotyczą-
cych migracji ludności na świecie (szcze-
gólnie nasilających się w Europie w ciągu
ostatniego roku). 

Kto kontroluje nasze rynki?

Kolejnym przykładem aktywnej polityki
w branży spożywczej jest rywalizacja mię-
dzynarodowych koncernów o kontrolę
produkcji rolnej na Ukrainie. Sama in-
formacja o kilkuletniej dzierżawie ziemi
u naszego wschodniego sąsiada wpłynęła
na 10-procentowy wzrost akcji chińskiej
spółki. Do 1 stycznia 2016 roku obowiązuje
regulacja ograniczająca sprzedaż ukraiń-
skich gruntów rolnych, jest ona jednak
powszechnie i jawnie omijana. 

Poza kontrolą zewnętrznych dostaw
surowców państwa wysokorozwinięte nie
rezygnują także z minimalnego (a zarazem
stale zwiększanego) poziomu własnego
sektora rolnictwa. Na zasadach rynkowych
wielu bogatym krajom opłacałoby się im-
portować wszystkie produkty rolne. Mimo
to Stany Zjednoczone, Niemcy i Wielka
Brytania na przestrzeni ostatnich kilku-
nastu lat utrzymują stały odsetek osób
zatrudnionych w rolnictwie oraz stały
udział wartości dodanej tej gałęzi gospo-
darki w swoim ciągle rosnącym PKB. Po-
nadto wszystkie wymienione państwa
mają w zanadrzu, opracowane do ewen-
tualnego sprawnego wdrożenia, techno-
logie efektywnego skoku podaży żywności
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– jej klonowania, kolejne procesy pro-
dukcyjne oparte na GMO i tzw. „nową
żywność”. 

Należy wymienić trzy poziomy stra-
tegicznych zagrożeń związanych ze sta-
bilnością rynku spożywczego.

1. Ograniczenie rynku zbytu przez inge-
rencję polityczną.

Polska debata publiczna ma ten scenariusz
przećwiczony dzięki aktywności naszego
wschodniego sąsiada, który już zaprezen-
tował Unii Europejskiej swoje opanowanie
tego mechanizmu gospodarczego. Rosja
potrafiła sprawnie skonstruować granice
przedmiotowe embarga w sposób doty-
kający zarówno koncerny przemysłu spo-
żywczego, jak i rolników. 

Na całym świecie można zauważyć,
że bariery sanitarne, niuanse taryfikacji
celnej (na przykład na linii suplement
diety – lekarstwo) czy szczegółowe wy-
magania dotyczące oznakowania produktu
to bardzo proste i skuteczne mechanizmy
zablokowania importu z precyzyjnie wy-
branego rynku. 

2. Kontrola cenowa sektora.

Dobrym przykładem pozycji dominującej
w dostarczaniu obywatelom podstawo-
wego surowca, czyli żywności, jest sytuacja
na rumuńskim rynku sprzedaży detalicz-
nej. W przypadku tego państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej ceny rynkowe
środków spożywczych są na nieco wyższym
poziomie od polskich (niezależnie od
blisko dwukrotnie niższego poziomu płacy
minimalnej). Od 2009 roku Rumuńska
Rada ds. konkurencji podejmowała ofi-
cjalne decyzje i nakładała kary na kon-
trolujące rynek niemieckie sieci super-
marketów. Do tej pory nie odnotowano

tam radykalnej poprawy dostępności ce-
nowej żywności dla przeciętnego konsu-
menta.
3. Wykluczenie dostępu do żywności.

Biotechnologiczna walka w rolnictwie
i przemyśle spożywczym przekłada się na
postępy w gospodarczym wyścigu najsil-
niejszych graczy – przede wszystkim Unii
Europejskiej, USA i Chin. Wyższa efek-
tywność produkcji rolnej niestety idzie
w parze z dziesiątkami tysięcy ludzi co-
dziennie umierających z głodu (według
różnych źródeł od 20 do 30 tys. ofiar
dziennie). Stereotypowo nasze skojarzenia
biegną ku afrykańskim dzieciom, zjawisko
głodu dotyka jednak wszystkie kontynenty
bez wyjątku. Większość z nas pamięta
gromadzenie zapasów przez pokolenia
naszych rodziców i dziadków, którzy do-
świadczyli głodu podczas II wojny świa-
towej. Wielu z nas sprzątało mieszkania
po bliskim zmarłym – pozostawione dzie-
siątki tzw. weków i konserw to rodzaj
symbolu charakterystycznego dla ofiar
pozbawienia prawa do żywności na tere-
nach Polski. Kolejnym przykładem wy-
kluczenia dostępu do tego surowca jest
sytuacja głodu Petersburga w latach 90.
ubiegłego wieku.

Krzywizna banana

Najtrudniejszy przedmiot, z jakim obecnie
do czynienia mają studenci prawa, to pra-
wo Unii Europejskiej. Traktaty założy-
cielskie, swoboda przepływu towarów,
koncepcja jednolitego rynku są interpre-
towane przez pryzmat kamieni milowych
w orzecznictwie Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości. Zdecydowana większość
istotnych wyroków dotyczy rolnictwa
i branży spożywczej. Krótko mówiąc, spory
związane z produkcją rolną i z obrotem
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żywnością ukształtowały system prawny
Unii Europejskiej. Kwestie znakowania
środków spożywczych, barier w handlu,
dyskryminacji przedsiębiorców czy zakresu
wymagań sanitarnych i jakościowych to
tylko garść wybranych zagadnień z kil-
kudziesięcioletniej aktywności Trybunału. 

Rolę żywności oraz rolnictwa pod-
kreślają również proporcje budżetu Unii
Europejskiej: blisko 40 proc. środków
jest przeznaczanych na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej. 

Kolejnym symbolem traktowania
żywności jako strategicznego zasobu po-
szczególnych państw członkowskich są
szczegółowe regulacje dotyczące para-
metryzacji produktów rolnych oraz branży
spożywczej. Polska opinia publiczna trak-
tuje sprawę „krzywizny banana” jako po-
wód do wyśmiewania europejskiej biu-
rokracji. Tymczasem geneza tego typu
norm leży w profesjonalnym lobbingu,
opierającym się na kalkulacjach ekono-
miczno-prawnych wskazujących pozytyw-
ne konsekwencje określonej parametry-
zacji jakości żywności dla poszczególnych
państw członkowskich. Na przykład sposób
doboru kryteriów systemów tzw. wyższej
jakości (rolnictwa ekologicznego, żywności
tradycyjnej, oznaczeń geograficznych)
w istotny sposób kształtuje obrót gospo-
darczy i sytuację rolników. Polska opinia
publiczna, skupiająca się wokół priorytetu
dopłaty do hektara leżącego odłogiem
(koszonego co najmniej raz w roku) i trak-
tująca symboliczną „krzywiznę banana”
jako porażkę biurokracji, de facto działa
na długofalową korzyść innych państw
członkowskich. Przepisy określające kształ-
ty mojego ulubionego owocu (minimalna
długość 14 cm, minimalny stopień 27 mm)
przyczyniły się do zdominowania unijnego
rynku przez producentów z francuskich
terytoriów zależnych, kosztem konkuren-

cyjnego importu tego samego towaru
z Kostaryki. Z kolei prawna kwalifikacja
marchwi jako owocu wywołała salwę śmie-
chu w Polsce i duże zyski w pozostałych
państwach członkowskich z powodu kon-
kurencyjnej ochrony jakości dżemów zro-
bionych z tego produktu rolnego. Jedno-
cześnie przedstawiciele Polski nie zapew-
nili podobnego poziomu wsparcia dla na-
szego produktu z tego samego segmentu
– powideł śliwkowych. Niestety nikt nie
zrobił tego za nas.

Unijny interwencjonizm gospodarczy
w dziedzinie rolnictwa to istotne starcie
strategicznych interesów gospodarczych,
mogące doprowadzić do powstania no-
wych form prawnych działania admini-
stracji publicznej. Kwoty mleczne nie pa-
sują do żadnych standardowych typologii
będących owocem doktryny polskiego
i europejskiego prawa administracyjnego.
Tymczasem wprowadzenie tego specy-
ficznego instrumentu reglamentacji pro-
dukcji mleka brutalnie ograniczyło jego
podaż. W ostatnim czasie doszło do po-
nownego uwolnienia rynku. W takiej sy-
tuacji, po władczym obniżeniu potencjału
produkcyjnego mleka na całym konty-
nencie i redukcji rozproszonej konkurencji,
zdeterminowani przedsiębiorcy o naj-
większym zapleczu technologicznym i od-
łożonym kapitale finansowym mogą błys-
kawicznie rozwinąć swoją działalność.
Można śmiało przewidywać, że chodzi
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o niemieckich i austriackich rolników,
przygotowujących się już wcześniej do
takiej sytuacji. 

Polska nadal jest jednym z faworytów
na jednolitym rynku, ale nie wykorzys-
tujemy swojego potencjału. Nie podej-
mujemy dostatecznych wysiłków w walce
o długofalową konkurencyjność naszego
rolnictwa. 

Szanse dla Polski

Rozwinięte rolnictwo może realnie prze-
ciwdziałać radykalnej centralizacji Polski.
Obecnie blisko 40 proc. polskich obywateli
mieszka na wsi. Można odnieść wrażenie,
że są oni skazani na wybór pomiędzy
przeprowadzką do kilku największych
miast w kraju a egzystencją dzięki tzw.
programom pomocowym. Jednocześnie
w polskiej debacie nie brakuje utyskiwań
na postępującą centralizację Polski. Tym-
czasem silna struktura agrarna to najlepsza
gwarancja przeciwdziałania polaryzacji
demograficznej państwa. Silne gospodar-
stwa rolne oraz aktywna spółdzielczość
w ramach tzw. łańcucha żywnościowego
„od pola do stołu” stwarzają Polakom
możliwości sukcesu zawodowego poza
dużymi aglomeracjami. Narzędziem do
osiągnięcia tego założenia mogą być dzia-
łania edukacyjne, wsparcie efektywnej
produkcji rolnej oraz instrumenty finan-
sowe ułatwiające rozruch gospodarstwa
rolnego.

Powinniśmy zmierzać do konsolidacji
struktury agrarnej. Obecnie aż 85 proc.
gruntów rolnych pozostaje we władaniu
około 1,5 miliona gospodarstw indywi-
dualnych. Tylko 34 proc. z nich było w sta-
nie utrzymać rodzinę wyłącznie z aktyw-
ności rolniczej. Zmiana polskiej struktury
agrarnej powinna opierać się na założe-

niach zwiększania powierzchni aktywnych
gospodarstw rolnych oraz skutecznej ko-
operacji rolników. W tej dziedzinie po-
winniśmy brać przykład z państw UE-15.
We Francji działa ponad 3,5 tysiąca przed-
siębiorstw spółdzielczych, w Niemczech
z kolei porównywalnych form prawnych
jest około 2,5 tysiąca. 

Obecnie polska żywność jest konku-
rencyjna cenowo wewnątrz Unii Euro-
pejskiej. Z tego powodu zapełniamy na-
szymi produktami najniższe półki w za-
granicznych sieciach supermarketów. Na
przykład nasze rodzime mrożone produkty
drobiowe oraz jaja trafiają do sprzedaży
detalicznej niemal w całej Europie. Jednak
połączenie strategicznego i wspólnotowego
myślenia polskich producentów powinno
doprowadzić do konstatacji o konieczności
walki również o konsumenta poszukują-
cego żywności wyższej jakości. Posiadamy
wszelki niezbędny potencjał do stworzenia
sieci sprzedaży środków spożywczych
skierowanej do wybrednego klienta za-
interesowanego quasi-ekskluzywnymi
dobrami. Część europejskich konsumen-
tów jest gotowa dopłacić za rzetelną cer-
tyfikację lepszej jakościowo żywności. Do
krajowej debaty rzadko docierają wieści
o wysokim poziomie świadomości kon-
sumenckiej na zachodzie Europy, znaj-
dującej swój wyraz chociażby w toczącej
się w Niemczech debacie o TTIP (Trans-
atlantic Trade and Investment Partner-
ship – traktat handlowy o zniesieniu
barier pomiędzy UE a USA). Polscy klienci
nie są jeszcze na tyle zdeterminowani,
żeby organizować uliczne demonstracje
z powodu umów międzynarodowych wpły-
wających na jakość żywności. Tymczasem
ten poziom oczekiwań zagranicznych kon-
sumentów w połączeniu z pozytywnym
wizerunkiem polskiej kultury gastrono-
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micznej stanowi szansę na rozwój spół-
dzielczości produkcyjnej i zorganizowanej
sieci sprzedaży polskiej żywności.

Konsolidacja, spółdzielczość,
skuteczność

Spośród 31 tez przedstawionych w expose
nowego Prezesa Rady Ministrów tylko
dwie odnoszą się do rolnictwa, obszarów
wiejskich i branży spożywczej. Dotyczą
one ograniczenia zagrożenia wykupu ziemi
i wysokości dopłat. Niestety, te cele tak-
tyczne nie pozwalają na budowę aktywnej
strategii zarządzania zasobami i ich kon-
kurencyjności na jednolitym rynku oraz
w eksporcie do państw trzecich. Zwięk-
szenie puli środków na dopłaty niemoty-
wujące do podejmowania aktywnej dzia-
łalności rolniczej (na przykład za skoszenie
trawy raz w roku) nie pobudzi naszej
branży do zorganizowanego konkuren-
cyjnego skoku. Tymczasem u naszego
progu stoi potężne wyzwanie o długofa-
lowych skutkach – TTIP, wobec którego
polska dyplomacja poprzestaje na hasłach
„zabezpieczenia sektora”, bez szczegóło-
wego przygotowania merytorycznego na
temat skutków tej umowy dla rolnictwa,
przemysłu spożywczego i konsumentów. 

Jeśli zgodzimy się z zasadnością tezy
o żywności jako zasobie państwa, musimy
pogodzić się z koniecznością przygoto-
wania strategii zarządzania tym zasobem.
W mojej ocenie powinna się ona opierać
na trzech filarach. Pierwszy taki filar to
zauważalna wewnętrzna konsolidacji ryn-
ku produkcji, mogąca się realizować po-
przez zwiększanie powierzchni gospo-
darstw rolnych oraz ich skuteczne, spół-
dzielcze działanie. Obecny system dopłat
motywuje obywateli do posiadania nie-
wielkich powierzchni gruntów rolnych
w celu pobierania dofinansowań. Nasze

młode pokolenia potencjalnych rolników
czerpią krótkoterminowe korzyści z prak-
tycznie nieuprawianych hektarów. Tym-
czasem niemieccy, włoscy konkurenci sta-
wiają na edukację, większą efektywność
i odpowiedni dobór kryteriów unijnego
prawa żywnościowego. W Polsce wska-
zujemy na nieliczne przypadki funkcjo-
nujących kooperatyw, spółdzielczości
w rolnictwie oraz branży przetwórczej.
Wieczne tłumaczenie tego zjawiska za-
szłościami historycznymi (na przykład
spuścizną PRL-u) nie doprowadzi polskiej
wsi do sukcesu gospodarczego. Alterna-
tywą dla zmniejszania znaczenia rodzi-
mego rolnictwa lub uzależniania go od
dostaw do międzynarodowych koncernów
z branży spożywczej (w wyniku konsoli-
dacji produkcji i upraw monokulturowych)
jest budowa kapitału społecznego między
rolnikami w połączeniu z wyższą jakością
procesu pracy. 

Drugim filarem polskiej strategii
może być aktywna polityka wspierania
skróconego łańcucha żywnościowego. To
najlepsza pomoc dla rolników i konsu-
mentów poszukujących środków spożyw-
czych wyższej jakości. Prostymi regula-
cjami tzw. sprzedaży bezpośredniej, le-
galizacji targowisk i skutecznej certyfikacji
rolnictwa ekologicznego można efektywnie
zwiększyć popyt na krajowe produkty.
Włoscy konsumenci, na przykład, są przy-
zwyczajeni do zakupów spożywczych na
bazarach, gdzie króluje lokalna żywność. 

Trzecim kierunkiem naszego działania
powinno być wspieranie raczkującego
polskiego przemysłu przetwórczego oraz
rodzimych sieci sprzedaży żywności. Często
tego typu postawa spotyka się z komen-
tarzami o zaściankowości i przestarzałej
ideologii. Tymczasem niemiecka i brytyjska
polityka nie ma oporów przed wspieraniem
swoich sieci sprzedaży czy promocją swojej
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żywności. Rosnący patriotyzm konsumen-
cki w Polsce pozwala mieć nadzieję, że
świadomość obywatelska będzie najlepszą
pomocą dla polskiego rolnictwa. 

Szanujmy wieś

Rolnictwo i przemysł spożywczy to ko-
nieczna podstawa niezależności politycznej
każdego państwa. Deprecjacja roli gos-
podarczej wsi prowadzi do manipulacji
polegającej na społecznym wyparciu świa-

domości o masowej konieczności zapew-
nienia dostępności produktów bieżącej
potrzeby – żywności. Brak długofalowej
strategii zarządzania tym cennym zaso-
bem, nadmierna satysfakcja z dopłat do
hektara w połączeniu z aktywną polityką
pozostałych państw członkowskich –
 skazują nas na postępujące zewnętrzne
uzależnienie i skojarzenia z Jamesem
Bondem w sytuacji podwyżki cen żywności
o 200 proc. w ciągu roku.
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Jest taki gatunek przedsiębiorcy, wobec
którego polskie państwo żywi nadopie-
kuńcze uczucia. Z jednej strony chucha
na niego i dmucha, z drugiej zaś wyznacza
mu drogi życiowe, którymi ma podążać,
i surowo każe za nieprzestrzegania planów
Mamusi.

To zahukane dziecko to rolnik. Nie
płaci podatku dochodowego, korzysta z fi-
nansowanego przez podatników (czyli
w dużej mierze nie-rolników) systemu
emerytalnego, ma w końcu często pew-
ność – której nie mają twórcy nowoczes-
nych technologii, producenci obuwia czy
instrumentów muzycznych – że jego pro-
dukty zawsze jakoś się sprzedadzą. Te
przywileje mają jednak swoją cenę: nie-
samowite, nieporównywalne z niczym in-
nym przeregulowanie tego segmentu gos-
podarki, które przeszkadza mu rozwijać
się wedle swoich możliwości.

Po co państwo w rolnictwie?

Nie ma powodu, dla którego państwo
miałoby jakoś szczególnie ingerować aku-

rat w rynek rolny. To tylko na pierwszy
rzut oka „branża specjalnej troski”. Je-
dzenie jako potrzeba fizjologiczna znajduje
się u podstawy piramidy Maslowa, bez
zaspokojenia głodu w ostatecznym roz-
rachunku po prostu giniemy. Korposzczury
z Warszawki mogą się podśmiewać z Po-
laka-cebulaka z Podkarpacia czy Lubelsz-
czyzny, ale trudno będzie im zaprzeczyć,
że bez jego mozolnej pracy nie mieliby co
jeść. Atawistyczny lęk przed głodem –
którego to głodu mimo wszystko większość
Polaków na szczęście na co dzień nie do-
świadcza – każe mieć przeświadczenie,
że „ktoś” musi zadbać o to, by produktów
rolnych nie zabrakło.

Tylko dlaczego miałoby to być akurat
bezpośrednio państwo? Jeśli czemuś jest
faktycznie blisko do idealistycznego mo-
delu „konkurencji doskonałej”, to jest to
właśnie rynek rolny. Działa na nim bardzo
wielu przedsiębiorców, w zdecydowanej
większości nieopierających się na mono-
kulturze, co zmniejsza ryzyko. Łatwo zna-
leźć zastępstwo dla poszczególnych pro-
duktów, zarówno producentowi (gdy coś

stefAn sęKowsKi
Redaktor „Nowej Konfederacji”,
dziennikarz „Gościa Niedzielnego”

Rolnictwo to w Polsce jedna z najbardziej uregulowanych dziedzin gos-
podarki. Prawo utrudnia rolnikom rozwój, a konsumentom dostęp do
taniej i zdrowej żywności

Chłop w okowach regulacji 



„nie idzie”), jak i konsumentowi (gdy nie
może nabyć potrzebnego produktu w od-
powiedniej dla siebie cenie). Z naturalnych
czynników, mogących zakłócać funkcjo-
nowanie rynku, trzeba na pewno wymienić
sporą nieprzewidywalność zbiorów, zwią-
zaną z tym, że uprawa roślin w dużej
mierze zależy od pogody, a także to, że –
szczególnie na początku – na zwrot z in-
westycji czeka się często wiele lat (choćby
w sadownictwie, gdzie profilu produkcji
nie da się zmienić z dnia na dzień, ponie-
waż drzewa muszą najpierw urosnąć). 

I choć tych problemów zupełnie prze-
skoczyć się nie da – bo nie przeniesiemy
się nagle w strefę innego klimatu (i bardzo
dobrze, gdyż to właśnie m.in. dzięki na-
szemu umiarkowanemu klimatowi cie-
szymy się taką, a nie inną agrokulturą) –
to jednak, zwłaszcza w erze wysokoroz-
winiętych technologii, możemy złagodzić
negatywne skutki tych zjawisk. Jednak
na pewno nie przeskoczymy tego, że w dy-
namicznym świecie nikt nie może być pe-
wien stałych, a tym bardziej stale polep-
szających się warunków własnej działal-
ności. A chcielibyśmy być pewni, prawda?
I to, co się nie wszystkim udaje, udało się
europejskim rolnikom – stworzyli politykę,
która zapewnia miraż stałości zbytu włas-
nych produktów.

CAP-nąć rolnika

Tak powstała Wspólna Polityka Rolna
Unii Europejskiej (CAP). Gdy ruszała
w latach 60. XX wieku, jako element
funkcjonowania jednolitego rynku Euro-
pejskiej Wspólnoty Gospodarczej, zaczęło
się od gwarantowania cen skupu różnych
produktów rolnych. Jednak szybko okazało
się, że producenci mający zapewnioną
cenę na swoje produkty zaczęli produko-
wać ich więcej, co doprowadziło do zalania
rynku nikomu w danym momencie nie-
potrzebnym mięsem czy nabiałem. Za-
miast jednak odwrócić się od dotychcza-
sowych rozwiązań, eurokraci postanowili
bohatersko walczyć z problemami nie-
znanymi w żadnym innym systemie –
niszcząc produkty rolne, wprowadzając
limity produkcyjne, a nawet, co jest chyba
najbardziej absurdalne, płacąc za… nie-
uprawianie roli. To właśnie z CAP-em
związanych jest najwięcej euroabsurdów,
wśród których uznanie marchwi za owoc
(po to, by Portugalczycy mogli otrzymywać
dotację na swój dżem z tej… rośliny) wcale
nie jest najbardziej skrajnych przypad-
kiem – bo taka na przykład brukiew jest
w całej UE brukwią, ale może być też
rzepą, gdy wchodzi w skład cornish pasty,
czyli pieroga kornwalijskiego. 

Wszystkie te z pozoru groteskowe
przykłady mają swoje wymierne znaczenie,
czego najlepszym dowodem jest to, że
największymi beneficjentami CAP-u są
najbogatsi latyfundyści, w tym brytyjska
rodzina królewska. Cała Wspólna Polityka
Rolna ma na celu neokolonialne wyzy-
skiwanie peryferii UE (i nie tylko, o czym
przekonują się m.in. państwa afrykańskie),
zwłaszcza przez Francję i Niemcy. Może
to brzmieć szokująco, zwłaszcza gdy mamy
wdrukowane poczucie, że na polskich rol-
ników spada rokrocznie deszcz euro

11

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 12 (66)/2015, 2 grudnia 2015–5 stycznia 2016 www.nowakonfederacja.pl

Cała wspólna Polityka

Rolna ma na celu

neokolonialne

wyzyskiwanie peryferii Ue,

zwłaszcza przez francję

i niemcy



w postaci różnego rodzaju funduszy. Jed-
nak każdy kij ma dwa końce i także w tym
wypadku z jednej strony widać pieniądze
płynące do rolników (zwłaszcza średnich
i dużych producentów), nie widać za to
utraconych korzyści z w pełni wolnego
unijnego rynku, na którym nasze – o wiele
tańsze i często także zdrowsze produkty –
mogłyby sobie doskonale radzić. Radzą
sobie zresztą, ale mogłyby robić to jeszcze
lepiej, gdyby nie różnego rodzaju ograni-
czenia produkcji i surowe kary, które mu-
simy za nie płacić. Całe szczęście do
historii odchodzi chyba najbardziej
 dolegliwa dla naszych rolników kwota
mleczna, za której przekroczenie musieli
co roku płacić setki milionów euro kary.
To, że likwidowana jest ona akurat teraz,
nie wynika z pryncypialnego przywiązania
do wolnego rynku, ale z tego, że kwoto-
wanie zdążyło już poczynić spore spusto-
szenia i częściowo „wyrównało” potencjał
produkcyjny w UE (w najlepszej sytuacji
są ci rolnicy, którzy nie zmniejszali swojego
pogłowia i grzecznie płacili co roku kary
za przekroczenie kwot). Podobnych przy-
kładów (zresztą nie tylko w rolnictwie, także
chociażby w rybołówstwie) jest więcej. 

Na przykładzie CAP-u doskonale wi-
dać, jak przeregulowanie prowadzi do
zwyrodnienia wartości, na których opiera
się stan chłopski, takich jak gospodarność
i szacunek dla bożych darów, jakimi są
płody rolne (to przeświadczenie rzeczy-
wiście cały czas głęboko tkwi w mental-
ności ludności wiejskiej). Tak jak kwoty
prowadzą do częstego niszczenia „nad-
liczbowego”, a przecież w pełni warto-
ściowego mleka, tak dopłaty na przykład
do uprawy ekologicznej zachęcają do cwa-
niactwa polegającego na fikcyjnej dzia-
łalności, o czym donosiła w kwietniu Naj-
wyższa Izba Kontroli w odniesieniu do
ekologicznego sadownictwa. Jeśli w ciągu

10 lat powierzchnia upraw mogła wzros-
nąć ośmiokrotnie, wydajność zaś kilku-
nastokrotnie… spaść, to świadczy to tylko
o kompletnym fiasku programu.

Prawo pisane pod dużych

Choć przywykliśmy zrzucać wszelką winę
na Brukselę, to jednak nie tylko Unia Eu-
ropejska utrudnia działanie polskim rol-
nikom. Wiele regulacji nakładamy na siebie
sami, czego przykładem jest choćby po-
dejście do przetwórstwa własnych pro-
duktów rolnych i ich bezpośredniej sprze-
daży. Można oczywiście powiedzieć, że jest
to kwestia marginalna. W Polsce mamy
jednak wielką liczbę małych gospodarstw,
a to oznacza, że dla setek tysięcy polskich
rodzin drobne przetwórstwo mogłoby być
nie tylko możliwością dorobienia, ale także
głównym źródłem utrzymania. A nie może.

Wynika to z prawa, które pod kątem
fitosanitarnym i podatkowym traktuje
drobnego przetwórcę tak samo, jak ogrom-
ną fabrykę. Swego czasu pewna starsza
pani opowiadała mi, że gdyby chciała
sprzedawać swoje pasztety z fasoli za łącz-
nie kilkaset złotych miesięcznie, musiałaby
wydać kilkadziesiąt tysięcy złotych na
sam generalny remont domu. Inny czło-
wiek, który hobbystycznie produkuje sta-
rymi metodami sery, opowiadał o tym,
co musiałby zrobić, gdyby chciał rozwinąć
swoją działalność i przynajmniej odrobinę
na niej zarabiać. Musiałby m.in. kupić
nowoczesny sprzęt, spełniający technicz-
no-sanitarne wymogi prawa – problem
w tym, że jego serów nie da się za pomocą
tego sprzętu produkować. I tak tracimy
możliwość korzystania z pysznych prze-
tworów, a stare tradycje rolniczo-kulinarne
odchodzą w zapomnienie.

Sytuacji nie poprawia uchwalona
w kwietniu ustawa o sprzedaży bezpo-
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średniej. Przez wprowadzenie podatku
obrotowego w wysokości 2 proc. przy
przychodach do 150 tys. euro zmusza ona
bowiem rolników do prowadzenia księgi
ewidencjonującej przychody i zgłoszenia
jej do urzędu skarbowego. Na pierwszy
rzut oka wydawałoby się, że to sensowne

rozwiązanie, jednak kompletnie nie od-
powiada ono na realne problemy związane
ze sprzedażą bezpośrednią. Rolnikom nie
dolega to, że nie płacą podatku dochodo-
wego, czy – jak w tym przypadku – od
przychodu, ale wyśrubowane wymogi sa-
nitarne, których ustawa nie zmienia, a tak-
że ograniczenia dotyczące procesu pro-
dukcji, w której mogą brać udział tylko
członkowie rodziny. Sytuację poprawia
nieco październikowe rozporządzenie mi-
nistra rolnictwa dotyczące produktów po-
chodzenia zwierzęcego, zwiększające nie-
które limity sprzedaży i łagodzące wymogi
sanitarne, ale znów: dotyczy to jedynie
części produktów.

Tyrania status quo

Hamulcowym zmian – które cudownie
przyspieszyły pod koniec kadencji – było,
o dziwo, PSL. Od zawsze profiluje się ono
jako partia dbająca o interes rolników,
jednak czasy, kiedy rzeczywiście je re-
prezentowała, skończyły się dawno temu.

Dziś to stronnictwo grupujące przede
wszystkim wielki wiejski biznes, w tym
także przetwórców niezainteresowanych
wzrostem konkurencji – stąd niechęć do
znoszenia regulacji. Stosunek „ludowców”
do rolników najlepiej było widać w pełnych
wyższości wobec „frajerów” wypowiedziach
byłego już ministra rolnictwa Marka Sa-
wickiego, który dawał wyraźnie do zro-
zumienia, że interesują go przede wszyst-
kim ci chłopi, którzy już dziś dają sobie
radę. 

Na przeszkodzie znoszeniu różnego
rodzaju regulacji stoją także… sami rolnicy,
w dużej mierze ci, którzy najbardziej by
na nim skorzystali. Mało kto postuluje
likwidację CAP-u, króluje raczej prze-
świadczenie, że musimy starać się o „wy-
równanie dopłat”, oczywiście w górę, a nie
w dół. Wielu rolników korzystających
z unijnych funduszy nie zauważa związku
dopłat z krępującymi ich działalność re-
gulacjami – a te są nieodłączną częścią
Wspólnej Polityki Rolnej. Wiele osób,
zwłaszcza należących do grona wielkich
producentów i przetwórców rolnych, jest
zainteresowanych utrzymaniem status
quo, zarówno w zakresie prawa europej-
skiego, jak i polskiego. Szkoda, bo tak
naprawdę to tylko miraż stabilności, której
zresztą i dziś rolnicy nie doświadczają,
o czym świadczą na przykład ubiegłoroczne
problemy ze zbytem owoców, wynikające
z wprowadzenia embarga przez Rosję,
czy wcześniejszy nagły spadek cen psze-
nicy. Potrzebna jest zmiana sposobu my-
ślenia i uwierzenie we własne, przecież
ogromne, siły. Przekonanie, że jest się
w stanie dobrze funkcjonować na rynku
bez nieustannej ingerencji państwa – tak
jak ma to miejsce w zdecydowanej więk-
szości branż. Dopóki to nie nastąpi, polskie
rolnictwo nie będzie mogło w pełni wyko-
rzystać swoich przewag konkurencyjnych. 
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We Francji w każdym sklepie można
za grosze kupić dobry cydr. A w Polsce,
która jest królestwem jabłek, nie...

To dlatego, że mamy zupełnie inne prze-
pisy. Mówimy o dwóch krajach w tej
samej Unii Europejskiej, ale działających
na zupełnie innych zasadach. To są kom-
pletnie inne realia. Francuski sadownik
może spokojnie wyprodukować taki cydr,
może go wstawić na półkę, sprzedać. Ma
o wiele łatwiej pod względem biurokra-
tycznym. 

U nas pokutuje postkomunizm:
wszystko, co nie jest dozwolone, jest za-
bronione, a już w szczególności dotyczy
to produkcji alkoholu, która podlegała
wyłącznemu monopolowi państwowemu. 

Jeśli spojrzymy na inne kraje, nie
tylko Unii Europejskiej, to zobaczymy,
że tam jest zupełnie inaczej. Na Bałkanach
rolnik może wyprodukować rakiję, własne
wino, może je legalnie sprzedać. Austriak
po prostu zbiera swoje morele, robi słoik

dżemu, nakleja jakąś tam etykietę, wstawia
do sklepiku w swojej miejscowości i zwy-
czajnie sprzedaje.

A w Polsce?

W Polsce jakiekolwiek, nawet najmniejsze
przetwórstwo, a już szczególnie związane
z produkcją alkoholową, powoduje lawinę
przepisów i opłat. Te przepisy są związane
z podatkiem akcyzowym, z podwyższonymi
obowiązkami dotyczącymi warunków sa-
nitarnych, działalnością gospodarczą.

Nie możemy zrobić niczego, nie po-
dejmując działalności gospodarczej. A wte-
dy zaczynają się zupełnie inne realia. Od
razu płacimy wysoki podatek dochodowy,
podlegamy pod Państwową Inspekcję Pra-
cy i wszelkie możliwe urzędy. I tym spo-
sobem najdrobniejszy rolnik, przetwórca
staje się średnim przedsiębiorcą, bo u nas
nie ma czegoś takiego jak małe przedsię-
biorstwo w sektorze produkcyjnym. 

tomAsZ solis
Radny Województwa Lubelskiego, 
Wiceprezes Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru

Nie ma zwyczaju, by po świeży produkt wysokiej jakości wybierać się
na targowisko. U nas na targowisku kupi Pani chiński plastik

Rolnik zderza się z pociągiem

Z tomaszem solisem 
rozmawia Anna Kiljan



To jest główny hamulec dla powsta-
wania przedsiębiorczości na wsi. Myślę,
że niektórzy rolnicy chętnie wpisaliby się
na listę produktów tradycyjnych i piekliby
chleb metodą tradycyjną. Ale żeby upiec
nawet 10 bochenków chleba i sprzedać je
na lokalnym rynku, trzeba otworzyć przed-
siębiorstwo i wyłożyć mnóstwo pieniędzy.
Ludzie po prostu nie decydują się na pod-
jęcie takiej działalności.

To akurat jest przeszkoda, która doty-
czy wszystkich przedsiębiorców w Pol-
sce, nie tylko rolników. A może po
prostu nie trzeba wszystkiego robić
samemu? Może trzeba z sąsiadami
współpracować?

Próby współpracy oczywiście są, ale wy-
padają bardzo różnie. O ile w działalności
typowo rolniczej to się jakoś powiodło,
o tyle w innych sektorach nie jest tak
dobrze. Powiodło się stworzenie grup pro-
ducenckich, ale one były inicjowane wręcz
centralnie. 

Proszę krótko wyjaśnić, czym są grupy
producenckie.

Przeważnie są to spółki z o.o. Członkowie
grupy tworzą własne, odrębne produkty,

ale prowadzą wspólnie zaopatrzenie
w środki produkcji, wspólnie przechowują
owoce, tworzą duże centra logistyczne
i wspólnie prowadzą sprzedaż. Ich prace
są skonsolidowane. Dlaczego to się udało?
Oczywiście, dlatego że wykonaliśmy
ogromną pracę, ale też dlatego, że były
na to odgórnie przeznaczone środki. 

Sugeruje Pan, że nie da się nic zrobić
bez pieniędzy publicznych?

Żeby taka inicjatywa konsolidacyjna w ogó-
le powstała, przetwórca czy sadownik
musi w tym widzieć jakąkolwiek szansę.
A w obliczu przytłaczającej dominacji
rynku przez wielkie korporacje takich
szans dla małych producentów po prostu
nie ma, zwłaszcza w przetwórstwie. Nie
sztuką jest coś wyprodukować, sztuką jest
konkurować z ogromnymi firmami, które
dysponują wielkimi budżetami marke-
tingowymi. Rynek małych producentów
trzeba zbudować od podstaw, dlatego
 potrzebna jest pomoc państwa. W małym
przetwórstwie ani nie ma takich możli-
wości, ani przepisy nic nie ułatwiają.
Wręcz utrudniają, bo niemal wszystkie
przepisy są odpowiednie dla wielkich
przetwórni, ale nie dla drobnych, lokalnych
przetwórców. Potrzeba uproszczenia tych
procedur.

Przecież minister Sawicki wprowadził
pewne ułatwienia.

Minister Sawicki zezwolił rolnikom na
łatwą sprzedaż produktów na targowiskach
na podstawie podatku ryczałtowego. Ale
paradoks polega na tym, że możemy te
produkty sprzedawać tylko pod chmurką.
Jeśli postawimy wiatę albo daszek, to już
podlegamy innym regulacjom! W cywili-
zowanych krajach tego typu sprzedaż od-
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bywa się na dużych targowiskach miej-
skich, gdzie są hale i dobre warunki. To
tworzy tradycję – istnieją wielopokole-
niowe stanowiska, na których kolejne po-
kolenia sprzedają swój – mający renomę
– produkt. A u nas można coś sprzedać,
ale tylko pod warunkiem, że deszcz będzie
nam kapał za kołnierz.

Skoro samemu trudno jest cokolwiek
sprzedać, to jak wygląda współpraca
z wielkimi odbiorcami, sklepami wiel-
kopowierzchniowymi? 

Z takimi odbiorcami jak sklepy wielko-
powierzchniowe współpraca nie wygląda
w ogóle. Tacy mali producenci w ogóle
nie mają szansy do nich wejść. Podam
Pani przykład. Chcieliśmy robić soki proste
(te pięciolitrowe soki w worku), zwróci-
liśmy się do jednej z firm zajmujących
się zaopatrzeniem średnich sklepów. Oka-
zało się, że mamy inwestować w promocję
(to już są pieniądze powyżej 100 tys. zło-
tych), musimy zapłacić opłatę miesięczną
za każdy produkt, który chcielibyśmy
wprowadzić, musimy urządzić promocję
– i jeżeli po trzech miesiącach, po ocenie
tej promocji, wskaźniki będą odpowiednie,
możemy w ogóle dalej funkcjonować. Jeśli
nie będą odpowiednie, to musimy wszyst-
ko zaczynać od nowa. 

Takiego małego gospodarstwa nie
stać na tego typu koszty! Zderzamy się
z pociągiem. 

Nie możemy wprowadzić do dużych
sklepów prawdziwie zdrowych, świeżych
produktów, bo za podobną działkę wzięły
się dosyć duże firmy, które stać na po-
niesienie kosztów, o których mówiłem.
Ale te zakłady proponują już tylko „uda-
waną” zdrową żywność, napakowaną che-

mią, to nie jest już taki produkt, jaki pro-
ponowaliśmy my, jako drobni przetwórcy. 

To znaczy, że nie ma szans, żeby w du-
żych sklepach pojawiła się zdrowa
żywność?

Szanse są. Podam Pani przykład z Włoch.
W Południowym Tyrolu w pierwszym lep-
szym supermarkecie w dużym mieście
jedna półka jest darmowo przeznaczona
na produkty lokalne. To jest zapisane
w umowie. Producenci lokalni mają prawo
wystawiać swoje tradycyjne produkty bez
opłat. Dzięki temu każdy klient ma dostęp
do prawdziwej zdrowej żywności. Tam
mała przedsiębiorczość jest wspierana,
a tradycja pielęgnowana! U nas takich
decyzji nie ma. A powinniśmy być z na-
szych tradycji kulinarnych dumni, po-
winniśmy je wspierać.

W takim razie potrzeba decyzji poli-
tycznych na poziomie krajowym.

Dokładnie tak. Decyzji politycznej, która
wspierałaby lokalną wytwórczość. Ale
przede wszystkim trzeba zrozumienia dla
takich małych wytwórców, którzy włas-
nymi siłami próbują coś zrobić. Wielu
małym producentom udało się uzyskać
prestiżowy unijny znak „Jakość i Tradycja”.
To się dzieje w piekarnictwie, wędliniar-
stwie, ale niestety nie ma miejsca w sek-
torze przetwórstwa owocowo-warzywnego. 

U nas małego przetwórstwa owocowo-
-warzywnego w ogóle nie ma. Ponad 80
proc. potencjału przetwórczego należy do
zewnętrznego kapitału! Nie znam drugiego
takiego państwa na świecie, które by po-
zwalało na to, żeby kapitał zewnętrzny
miał taką władzę spekulacyjną nad rynkiem. 
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Ale przecież wytwórcy sami mogą coś
zrobić, żeby przeciwstawić się speku-
lacjom zewnętrznego kapitału...

Wie Pani, jest to możliwe. Pamiętam, jak
w 2004 roku odwiedziła Polskę jedna
z największych niemieckich grup jedno-
czących sadowników. Zapytaliśmy, co jest
największym sukcesem niemieckiego sa-
downictwa ostatnich 20 lat. Z pełnym
przekonaniem powiedzieli, że to, iż ich
sklepy wielkopowierzchniowe mają teraz
pięć telefonów do producentów jabłek,
a nie pięćset. Dzięki temu nie ma we-
wnętrznej konkurencji. Grupy producenc-
kie dbają o jakość i opłacalność produkcji.
Nie ma zaniżania cen.

Rozumiem, że w Polsce wciąż jest ra-
czej pięćset telefonów do producentów
jabłek?

Na razie jeszcze tak. Ale staramy się o
konsolidowanie tej branży za pomocą
grup producenckich. To zaczyna się uda-
wać w przypadku produktów nieprzetwo-
rzonych, ale w przetwórstwie jesteśmy
na razie na samym początku drogi. Prze-
pisy, które regulują rynek, są koszmarne. 

Dlaczego angażuje się Pan w lokalną
politykę i działalność społeczną? Taka
aktywność daje szanse na realne zmiany? 

Gdybym nie wierzył, że to się może udać,
to bym tego nie robił. Do niedawna było
tak, że typowym stwierdzeniem polskiego
urzędnika w każdej sprawie było „Unia
nie pozwala”. Gdybym nie doświadczył
pewnych sytuacji na własnej skórze, to
pewnie też bym w to dalej wierzył.

To jakie są Pana doświadczenia?

Pod koniec 2006 roku zaczęliśmy starać
się o regulację rynku malin, bo wystąpiła
ogromna huśtawka cenowa. Uczestniczy-
łem w pracach grupy „Owoce i warzywa”
przy KE, gdzie negocjowaliśmy interwencję
Unii na tym rynku. Na pierwszym spot-
kaniu powiedzieli, że to jest polski pro-
blem, więc musi go rozwiązać nasz rząd.
Ale nie odpuszczaliśmy, zaprosiliśmy
przedstawiciela KE do Polski, pokazaliśmy
mu cały ciąg produkcyjny, aktywną grupę
społeczną i skalę problemu. Po 10 mie-
siącach otrzymaliśmy dopłatę 400 euro
do hektara malin i truskawek. To było
możliwe dzięki konsolidacji rynku. Zakłady
przetwórcze zgodziły się na audyty, a rząd
mówił tym samym głosem, co my. Jeśli
ma się argumenty i dobrze się ich używa,
to można cel osiągnąć. 

Czego oczekujecie od nowego rządu?

Po pierwsze, zmiany przepisów. Nie może
być tak, że najmniejszy sadownik, prze-
twórca musi zgromadzić taką górę pa-
pierów, jakby produkował dla całego wo-
jewództwa.
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Czyli uproszczenie procedury rozpo-
częcia małej sprzedaży.

Tak. Po drugie, dofinansowywanie, na
przykład z PARP, skonsolidowanych
przedsiębiorstw, na przykład 10 ogrod-
ników, którzy chcą wspólnie podejmować
działania w zakresie pracy naukowej, ro-
bienia certyfikatów, działalności marke-
tingowej i handlowej. Brak takich dofi-
nansowań odcina możliwość rozwoju nie-
nastawionych na masową produkcję
przedsiębiorstw, złożonych z producentów,
którzy mogą zachować swoją tożsamość
i indywidualność. 

Teraz konsumenci szukają wyjątko-
wych produktów, a takie można wytworzyć
tylko przez to, że mały producent ma
swoją wyjątkową recepturę, tworzy pro-
dukt wysokiej jakości i omija pośredników,
którzy na nim zarabiają. Bez pośredników
taki producent może wreszcie być kon-
kurencyjny na rynku. Dzisiaj niestety jest
tak, że każdy, kto chce w tej branży co-
kolwiek zarobić, musi występować w roli
petenta. Nie ma alternatywy. Dyktat wiel-
kich sklepów rządzi całym rynkiem. Mali
nie są w stanie sprostać takim wymaga-
niom. Trzeba zauważyć ten problem.

To co robi najmniejszy wytwórca? Jak
w ogóle ma trafić na rynek detaliczny? 

Na zachodzie mali wytwórcy sprzedają
na targowiskach. W Polsce nie ma takich

targowisk. Nie ma zwyczaju, by po świeży
produkt wysokiej jakości wybierać się na
targowisko. U nas na targowisku kupi
Pani chiński plastik. A dlaczego? Bo –
jak mówiłem – rozpoczęcie małej pro-
dukcji regionalnej wiąże się z ogromnymi
trudnościami.

Więc koło się zamyka. Nie da się łatwo
umieścić produktu na targowisku, więc
go tam nie ma, a to z kolei powoduje,
że nikt już tam nie szuka zdrowej żyw-
ności, więc nie ma parcia, żeby się
tam pojawiała. Co w takim razie zrobić,
żeby nie było pośredników, którzy
uniemożliwiają rywalizację małym pro-
ducentom?

Trzeba zająć się kształceniem liderów
rynku. Sadownicy, którzy zawiązali się
w grupy producenckie, momentalnie stali
się właścicielami firm o wartości kilku-
dziesięciu milionów złotych, działających
na bardzo trudnym rynku. Oni nie byli
w żaden sposób do tego przygotowani.
Z funduszu „Kapitał ludzki” można było
przeprowadzić szkolenia dla florystów,
spawaczy, księgowych i wiele innych, nie
można było natomiast przeprowadzić
szkoleń dla liderów przedsiębiorstw, bo
to nie podlegało dofinansowaniu. Jeśli
dalej tak będziemy do tego podchodzić,
to we wszystkich dziedzinach będziemy
mieli niedouczonych liderów i niedouczo-
nych przedsiębiorców.
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Sekretarz redakcji „Nowej Konfederacji”
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Po zeszłorocznej kompromitacji państwa
w głosowaniu do Sejmików na tegoroczne
wybory parlamentarne warto spojrzeć
pod kątem słabości wynikających z obo-
wiązującego Kodeksu Wyborczego. Na-
pisanie prawa wyborczego zupełnie od
nowa powinno bowiem stać się jednym
z priorytetów nowego Sejmu: tak, by prace
zakończono najpóźniej w ciągu dwóch lat
i by najbliższe ogólnopolskie wybory,
w 2018 roku, odbyły się już pod rygorem
nowego, niebudzącego konstytucyjnych
wątpliwości prawa. Impulsem do tego
mogłoby być zaskarżenie, najpóźniej na
początku 2016 roku, obowiązującego Ko-
deksu Wyborczego przed Trybunałem
Konstytucyjnym. Tu pole do popisu mają
nowe sejmowe ugrupowania. 

Mija rok od wyborów samorządo-
wych, jednej z największych kompromitacji
państwa polskiego po 1989 roku. Po wy-
borach parlamentarnych coraz częściej
słyszymy o perspektywie powtórzenia gło-
sowania do Sejmików, co formalnie mia-
łoby być konsekwencją zmiany podziału
terytorialnego państwa (Prawo i Spra-

wiedliwość postuluje stworzenie dwóch
nowych województw), a w praktyce –
szansą na naprawienie „wypaczonych”,
według opinii polityków Prawa i Spra-
wiedliwości i Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej, przez Polskie Stronnictwo Ludowe
wyników głosowania z 2014 roku. Tym-
czasem uzdrowienie polskiego życia pub-
licznego powinno oznaczać, że kolejne
wybory ogólnokrajowe odbędą się po ca-
łościowej reformie obowiązującego Ko-
deksu Wyborczego. Ta zaś powinna zostać
przeprowadzona gruntownie, w ramach
szeroko zakrojonych konsultacji społecz-
nych i politycznych i bez przesadnego po-
śpiechu. 

Kodeksowi Wyborczemu w obecnym
kształcie nie pomogą bowiem opracowy-
wane ad hoc nowelizacje. Z próbą prze-
prowadzenia drobnych poprawek mieliś-
my już do czynienia po wyborach samo-
rządowych. Najbardziej oczywiste błędy
legislacyjne, jak brak przyczyny nieważ-
ności głosu w protokołach z niektórych
głosowań, zostały poprawione. Niestety,
wyrywkowe propozycje nowelizacji Ko-

PiotR tRUdnowsKi
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”,
członek warszawskiego zespołu Klubu Jagiellońskiego

Obowiązywanie martwych przepisów karnych w prawie regulującym prze-
bieg procesu wyborczego nie służy polepszeniu demokratycznych stan-
dardów

wybory niezgodne z Konstytucją? 



deksu nie rozwiązują problemów z chao-
tycznym prawem wyborczym. Przykładem
niech będą wątpliwości, które wzbudził
tzw. „spis treści” w książeczkach wybor-
czych: na kilka dni przed październiko-
wymi wyborami Fundacja Batorego alar-
mowała, że jego formuła może przyczynić
się do błędnego głosowania części wy-
borców. Ostatecznie tak się nie stało
i liczba głosów nieważnych w głosowaniu
parlamentarnym była niewielka. Warto
jednak przypomnieć, że jeszcze kilka mie-
sięcy temu Państwowa Komisja Wyborcza
proponowała inny kształt książeczki, taki,
w którym ów „spis treści” pełniłby rolę
strony tytułowej. Wówczas liczba głosów
nań oddanych mogłaby być analogiczna
do liczby ponadprogramowych głosów
oddanych na PSL w ramach „efektu ksią-
żeczki” w wyborach samorządowych
z 2010 i 2014 roku.

Obserwacja minionej kampanii par-
lamentarnej skłania do wniosków, że
w Kodeksie Wyborczym jest także wiele
innych nieścisłości, niesprawiedliwości
i absurdów, które powinny zostać popra-
wione przed kolejnym „maratonem wy-
borczym” lat 2018–2020. Uważna analiza
procesu wyborczego każe stwierdzić, że
w wielu punktach przepisy Kodeksu Wy-
borczego budzą wątpliwości natury kon-
stytucyjnej i ograniczają równość szans

ubiegających się o głosy podmiotów. Co
najgorsze jednak, poprzez swoje anachro-
nizmy Kodeks Wyborczy w praktyce skła-
nia kandydatów do stanowienia prawa
do… nieprzestrzegania prawa. Trudno zaś
o bardziej degenerującą dla systemu po-
litycznego sytuację niż ta, w której – by
móc skutecznie ubiegać się o mandaty –
jego przedstawiciele prawo łamią. 

Przeanalizujmy zatem kampanijne
perypetie różnych ugrupowań i spójrzmy
na problemy, z jakimi zetknęły się w mi-
nionych wyborach. 

Kukiz’15, czyli bierne prawo wyborcze
istnieje tylko teoretycznie

Na początku kampanii wyborczej Paweł
Kukiz ogłosił, że liczba kandydatów, którzy
zgłosili chęć startowania z jego list, cztero-
krotnie przekracza liczbę osób, które może
wystawić w wyborach do Sejmu. Na pierw-
szy rzut oka może się wydawać, że ta pub-
licystyczna fraza miała być jedynie kolejnym
argumentem na rzecz jednomandatowych
okręgów wyborczych, w których bierne
prawo wyborcze jest nieograniczone. Gdy
zastanowić się nad problemem głębiej,
trudno nie przyznać Kukizowi racji. 

Konstytucja nie mówi bowiem wprost
o biernym prawie wyborczym, ale stanowi,
że „wybrany do Sejmu może być obywatel
polski mający prawo wybierania, który
najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat”.
Dodaje co prawda, że „zasady i tryb zgła-
szania kandydatów i przeprowadzania
wyborów oraz ważności wyborów określa
ustawa” (czyli: Kodeks Wyborczy), ale
wydaje się, że ograniczenie biernego prawa
wyborczego jedynie do osób, które są go-
towe związać się z ogólnopolską organi-
zacją (partią lub komitetem wyborców)
zdolną do zebrania ponad 100 tys. pod-
pisów w skali kraju, jest ograniczeniem
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biernego prawa wyborczego w sposób
idący dalej niż ustawowa delegacja. Fak-
tyczne prawo bycia wybranym do Sejmu
mają bowiem jedynie ci kandydaci, którzy
startują z list ogólnopolskich komitetów.
Jeśli komuś nie po drodze z ogólnopol-
skimi partiami, jego bierne prawo wy-
borcze jest ograniczone – choć nie ma po
temu konstytucyjnej przesłanki. 

Nie oznacza to bynajmniej, że ko-
nieczne jest wprowadzenie jednomanda-
towych okręgów wyborczych. Wystarczy-
łoby wprowadzenie ordynacji mieszanej,
która bez zmiany Konstytucji zapewnia
proporcjonalność wyborów i równe prawo
startu w wyborach tak dla kandydatów
partyjnych, jak i zupełnie niezależnych.
Co ważne, ordynację mieszaną popiera
jako rozwiązanie optymalne Prawo i Spra-
wiedliwość, a gotowość do jej poparcia
deklarowali również najważniejsi politycy
Kukiz’15, Platformy Obywatelskiej i .No-
woczesnej. 

To jednak nie jedyny wniosek z wy-
borczych zmagań ruchu Pawła Kukiza.
Gdy pojawiły się kontrowersje wokół osta-
tecznego kształtu jego list, część struktur
zaczęła grozić liderowi „publicznym pa-
leniem zebranych podpisów poparcia”.
W czym problem? 

By wystartować w jednym z 41 okrę-
gów, należy złożyć listę kandydatów po-
partą przez minimum 5 tys. wyborców.
Komitety, które zarejestrują listy w co
najmniej w połowie okręgów (czyli w 21
okręgach), mogą wystawić listy w całym
kraju. Rzecz w tym, że Kodeks Wyborczy
jasno mówi, iż wyborcy udzielają poparcia
„liście kandydatów”. Praktyka jest zaś
taka, że wyborcy udzielają poparcia pod
szyldem komitetu, ponieważ większość
partii do dnia rejestracji wstrzymuje się
z ogłoszeniem faktycznego kształtu swoich
list. Stąd wzięły się problemy Kukiza,

a także legendarne historie o roszadach
na listach, dokonywanych przez zgłasza-
jących już w czasie formalnej rejestracji
list lub w kilka dni po zakończeniu zbiórki
podpisów. Fikcyjność tego procesu z pew-
nością nie służy przejrzystości procesu
demokratycznego. Celowe wydaje się więc
urealnienie go, bądź to przez zbieranie
podpisów pod listą poparcia dla danego
komitetu w okręgu (a nie pod listą kan-
dydatów), bądź też przez zobowiązanie
komitetów do zgłoszenia list kandydatów
w momencie konstytuowania się komitetu
wyborczego, by zbiórka podpisów odby-
wała się faktycznie pod zatwierdzonymi
i zgłoszonymi do Państwowej Komisji
Wyborczej listami kandydatów.

Z procesem zbierania podpisów zwią-
zany jest jeszcze jeden proceder, na który
publicznie zwrócił w tej kampanii uwagę
Marcin Palade. Przed każdymi wyborami
powracają historie o rzekomym kopio-
waniu archiwalnych list z podpisami –
skserowanych przy okazji wcześniejszych
wyborów – i ich przepisywaniu przez ko-
mitety wyborcze. Według niektórych źródeł
funkcjonuje wręcz zjawisko handlowania
takimi listami. Palade sugeruje, że listy
wyborcze powinny zostać skontrolowane
przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego. Nawet jeżeli to rozwiązanie wydaje
się przesadzone, to na przyszłość należy
zobowiązać Państwową Komisję Wyborczą
do analizowania list poparcia w taki sposób,
by wykluczyć wątpliwości w tej dziedzinie.
Proces weryfikowania list poparcia powi-
nien być również otwarty na obywateli. 

.Nowoczesna, 
czyli finanse w szarej strefie

Inne kontrowersje minionej kampanii
przypadły w udziale partii Ryszarda Petru.
W trakcie wyborów upubliczniono część
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wewnętrznej korespondencji partii .No-
woczesna, najciekawszym wątkiem nie-
wątpliwie była kwestia finansowania tego
ugrupowania. Wyciek potwierdził, że na
stronie Komitetu Wyborczego Petru przez
pewien czas zbierano środki nie na konto
komitetu wyborczego, lecz na jedną ze

związanych z partią organizacji pozarzą-
dowych. Ta praktyka z pewnością budzi
poważne wątpliwości, jednak w świetle
omawianej problematyki najważniejsze
wydaje się wskazanie przyczyny takiego
stanu rzeczy.

Otóż Państwowa Komisja Wyborcza
rękami i nogami broni się przed umożli-
wieniem wpłat na konta partii i komitetów
wyborczych na zasadzie tak zwanych „mi-
krowpłat”, ponieważ odbywają się one
zwykle za pośrednictwem jakiegoś systemu
płatności. W skrócie: środki nie trafiają
z konta wyborcy na konto partii bezpo-
średnio, ale przez pośrednika, którym
jest firma dostarczająca technologię umoż-
liwiającą prostą płatność internetową.
Wymóg „ręcznego” dokonywania przele-
wów, opatrzonych dodatkowo szczegóło-
wym i często niemieszczącym się w ban-
kowych tabelach tytułem, to całkowity
anachronizm w czasach powszechnych

internetowych zakupów. PKW w zupeł-
ności powinna wystarczyć możliwość jed-
noznacznego ustalenia darczyńcy: a na
to mikropłatności pozwalają. Ograniczenia
w tej dziedzinie utrudniają społeczno-
ściowe finansowanie partii politycznych,
co oznacza, że dyskryminują oddolne,
obywatelskie ruchy czy nowe formacje
na rzecz partii, które otrzymują finanso-
wanie z budżetu państwa i zwykle w ogóle
nie zabiegają o wsparcie finansowe od
swoich wyborców. 

RAZEM, czyli 90 minut i 8 sekund

Kolejną niedoskonałość procesu wybor-
czego omówimy na przykładzie partii Ra-
zem. Lewicowa formacja szturmem wdarła
się na polską scenę polityczną, a swe po-
lityczne momentum zyskała w ostatnim
tygodniu kampanii, kiedy jej lider wywołał
zainteresowanie komentatorów i wybor-
ców niezłym występem w telewizyjnej de-
bacie przedstawicieli wszystkich komite-
tów. W czasie swoich kilkunastu minut
w ramach półtoragodzinnej debaty Adrian
Zandberg zdołał wywołać zainteresowanie
wyborców pozwalające na wywindowanie
wyniku formacji ponad próg uprawniający
do otrzymywania budżetowej subwencji.
Niewiele wcześniej działacze Razem roz-
poczęli kampanię protestu przeciwko dys-
kryminacji w mediach publicznych: po-
między 7 a 27 września w ogólnokrajowych
kanałach Telewizji Polskiej poświęcono
jej bowiem… 8 sekund. W tym samym
czasie Platformie Obywatelskiej poświę-
cono blisko 17 godzin czasu antenowego,
a Prawu i Sprawiedliwości – 15,5 godziny.
Dwie największe partie miały w tym okre-
sie razem ponad trzy razy tyle czasu an-
tenowego, co sześć „mniejszych” komite-
tów łącznie! Na dodatek telewizja pub-
liczna była też gospodarzem debaty Beaty
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Szydło i Ewy Kopacz, choć analogicznych
debat w formule „jeden na jeden” nie za-
proponowano przedstawicielom pozos-
tałych komitetów. 

Po zarejestrowaniu list wszystkie ko-
mitety powinny być traktowane w ten
sam sposób: zebrały bowiem liczbę pod-
pisów uprawniającą do udziału w wybo-
rach. To nie przedwyborcze sondaże, ale
właśnie rejestracja ogólnopolskich list
powinna być podstawą do dystrybucji za-
interesowania mediów publicznych ko-
mitetami wyborców. Wymaga to jasnego
określenia w Kodeksie Wyborczym: tak,
by arbitralnie organizowane debaty
z udziałem wybranych kandydatów nie
były domeną publicznych mediów i aby
widzowie i słuchacze serwisów informa-
cyjnych choć w kampanii wyborczej mieli
szansę na uzyskanie obiektywnych infor-
macji o działalności wszystkich formacji
ubiegających się o głosy wyborców w skali
kraju. 

Vagla, 
czyli rodzynek pośród ignorantów 

Formułując postulaty zmian w prawie
wyborczym, nie sposób nie przywołać
niezwykle wartościowej pracy u podstaw,
którą wykonał swoim startem Piotr Vagla
Waglowski, ubiegający się o mandat se-
natora w jednym z warszawskich okręgów.
Waglowski, prawnik znany z obnażania
absurdów obowiązującego w Polsce prawa,
również ze swojego startu w wyborach
uczynił swoisty edukacyjny eksperyment:
starał się nagłaśniać wszelkie nakazane
prawem normy – i przestrzegać ich! Przy
tej okazji ujawnił szereg anachronizmów
Kodeksu Wyborczego. Szczegółową relację
z udziału w wyborach można znaleźć
w serwisie niedoszłego senatora, tu jednak
zajmiemy się jednym z najbardziej sym-

ptomatycznych kuriozów, na które zwrócił
uwagę. 

Otóż art. 106 Kodeksu Wyborczego
stanowi, że „każdy wyborca może prowa-
dzić agitację wyborczą na rzecz kandyda-
tów, w tym zbierać podpisy popierające
zgłoszenie kandydata, po uzyskaniu pi-
semnej zgody pełnomocnika”, a także, że
„kto, w związku z wyborami, bez pisemnej
zgody pełnomocnika wyborczego prowadzi
agitację wyborczą – podlega karze grzywny
albo aresztu” (art. 499). By wykazać ab-
surdalność tych przepisów, Waglowski
nie przystąpił do Komitetu Wyborczego

Wyborców Piotra Waglowskiego, a na-
stępnie – by uczynić zadość przepisom –
zwrócił się do pełnomocnika swojego ko-
mitetu o pisemną zgodę na agitowanie
na rzecz… samego siebie. Bez niej mógłby
przecież skończyć w areszcie.

Rzecz w tym, że przywołane przepisy
to wedle powszechnej opinii prawo abso-
lutnie martwe. Nie znam przypadku, by
jakikolwiek obywatel społecznie prowa-
dzący agitację na rzecz popieranego przez
siebie kandydata – zapewne poza agita-
torami Waglowskiego – posiadał opisy-
waną pisemną zgodę. W przypadku ogól-
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nopolskich komitetów wyborczych uczy-
nienie zadość takiemu wymogowi byłoby
wręcz niemożliwe, bo w grę wchodziłyby
m.in. tysiące „pozwoleń” dla rozdających
ulotki.

Obowiązywanie martwych przepisów
karnych w przepisach regulujących prze-
bieg procesu wyborczego z pewnością nie
służy polepszeniu demokratycznych stan-
dardów. Jednak podważenie zaufania
i szacunku dla instytucji państwa to tylko
najbardziej „optymistyczny” ze scenariuszy
związanych z obowiązywaniem opisanych
przepisów. Można sobie bowiem wyobrazić
sytuację, w której jakaś władza o poten-
cjalnie autorytarnych zapędach postanowi
kiedyś wykorzystać „zapomniane” przepisy
do prześladowania opozycji i – przygoto-
wawszy się zawczasu – rozpocznie kon-
trolowanie agitujących na rzecz swojej
politycznej konkurencji.

Przyczynek do poważnej pracy

Przywołane przykłady mają po części cha-
rakter anegdotyczny, ale ich zebranie ma
na celu wykazanie tego, na jak wielu po-
ziomach obowiązujący Kodeks Wyborczy
nie spełnia standardów demokratycznego
państwa prawnego. Co najmniej kilka
z wymienionych słabości prawa wybor-
czego budzi też bardzo poważne wątpli-
wości konstytucyjne: ograniczenie bier-
nego prawa wyborczego czy niesprawied-
liwe traktowanie ogólnopolskich komi-
tetów wyborczych w mediach publicznych
powinno zostać zbadane przez Trybunał
Konstytucyjny. Z wnioskiem w sprawie
zbadania zgodności Kodeksu Wyborczego
z Konstytucją może wystąpić 50 posłów:
wystarczą więc do tego parlamentarzyści
wybrani z list Kukiz’15 wsparci bądź to
przez posłów .Nowoczesnej, bądź to przez

przedstawicieli mniejszych partii prawi-
cowych wybranych z list Prawa i Spra-
wiedliwości.

Niezależnie od tego należy oczekiwać,
że Prawo i Sprawiedliwość – jako partia,
która najgłośniej protestowała przeciwko
skandalowi wyborczemu jesienią 2014
roku – rozpocznie działania na rzecz na-
pisania nowego, adekwatnego do praktyki
politycznej i pozbawionego anachroniz-
mów i niesprawiedliwości Kodeksu Wy-
borczego. Choć takie działania nie zostały
zapowiedziane wprost, to w debacie nad
expose premier Beaty Szydło Jarosław
Kaczyński otworzył furtkę do sejmowej
debaty nad zmianą ordynacji. Trudno
o lepszą okazję do całościowej nowelizacji
Kodeksu. Proces ten powinien odbywać
się w ramach szerokich konsultacji spo-
łecznych, z udziałem przedstawicieli także
pozaparlamentarnych środowisk politycz-
nych i organizacji pozarządowych. 

Sytuacja, w której prawo wyborcze
pozostawia furtkę do delegitymizowania
procesu wyborczego, jest dla demokracji
niebezpieczna. Konstytucyjne wątpliwości
odnośnie do Kodeksu Wyborczego to –
długofalowo – zagrożenie znacznie po-
ważniejsze niż „zamachy na demokra-
tyczne państwo prawne”, które komen-
tatorzy głównego nurtu chcą widzieć w co
drugim działaniu nowo wybranej władzy.
Oni jak widać nauki z gorzkiej lekcji, jaką
były wybory samorządowe 2014 roku, nie
wyciągnęli. Czy zaś naprawdę wagę tam-
tego kryzysu pojęli ci, którzy z licznych
nieprawidłowości w procesie wyborczym
wyciągali najdalej idące wnioski, czyli po-
litycy Prawa i Sprawiedliwości? To pokażą
najbliższe miesiące. Jak zawsze w takich
sytuacjach należy mieć nadzieję, że oby-
watelska presja zadziała w tej sprawie
motywująco.
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Działania PiS w pierwszych powyborczych
tygodniach to efekt porzucenia przez pra-
wicę myślenia państwowego, wykracza-
jącego poza perspektywę „my – oni”.
Osiem lat opozycji, osiem lat grillowania
przez media głównego nurtu zaowocowało
lekceważeniem tego, co w państwie po-
winno być wspólne. Nawet jeżeli znaj-
dziemy sto argumentów usprawiedliwia-
jących taką ewolucję prawicy, to nie widzę
ani jednego przemawiającego za tym, by
wiązać z nią jakiekolwiek nadzieje jako
z siłą będącą w stanie przywrócić termi-
nowi Rzeczpospolita jego podstawowe
znaczenie. 

Logika III RP

Prawica porzuciła program państwowy,
rozumiany jako naprawa reguł i instytucji,
a nie przejmowanie struktur państwa
i poddawanie ich własnej politycznej kon-
troli. Nie mówię tylko o Prawie i Spra-
wiedliwości, którego ewolucję w tej kwestii
można było obserwować już w czasie koa-
licji z LPR i Samoobroną, a potem w wy-

raźnym przesuwaniu zainteresowań ku
polityce społecznej, historycznej, ku kon-
fliktom kulturowym i symbolicznym oraz
ku fundamentalnej krytyce już nie tylko
mającego cechy przestępcze układu, lecz
także całego establishmentu. 

Myślenie kategoriami państwa jako
całości (a nie państwa jako narzędzia czy
przestrzeni podlegającej kolonizacji) wy-
parowało z mediów o wyrazistej orientacji
prawicowej i przestało być punktem od-
niesienia dla wielu grup intelektualnych
wspierających rządzącą dziś formację. Po-
rzucili go wszyscy ci, którym dziś wystarczy
przejęcie władzy i symboliczne akty upo-
korzenia przeciwników. Ci, którym sprawia
satysfakcję skuteczność PiS w „przejęciu”
Trybunału Konstytucyjnego i którzy cze-
kają na „odbicie” publicznych mediów. 

Tym słowom nie towarzyszy poli-
tyczny idealizm. Widziałem grę o stołki
i przejmowanie spółek skarbu państwa
przez Akcję Wyborczą Solidarność i pa-
miętam ożywiający ten proces duch
„TKM”. Pamiętam oburzenie części poli-
tyków i beneficjentów ruchów kadrowych

RAfAł mAtyjA
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Dumna ze swojego zwycięstwa prawica nie będzie w stanie przekuć go
w taką zmianę reguł, która pozwoli nam rywalizować z silniejszymi dziś
podmiotami

Partyjna wojna 
zamiast naprawy państwa



wobec tych wszystkich dziwnych reform,
które AWS zapowiadała, a które mogły
przeszkadzać w konsumpcji politycznych
konfitur. Pamiętam przejmowanie pań-
stwa przez SLD, z „blitzkriegową” likwi-
dacją UOP. I pamiętam „dorzynanie
 watahy” oraz całkiem niedawne dowody
pazerności ludowo-platformerskiej elity.
Nie mogę też zapomnieć personalnej
nędzy wielu decyzji koalicji, którą PiS za-
warł z LPR i Samoobroną. 

Tyle tylko, że to wszystko należy do
logiki Trzeciej Rzeczpospolitej. Państwa,
które nazbyt często jest terenem szkodliwej
eksploatacji ze strony partii politycznych,
a zbyt rzadko przedmiotem ich troski.
Dlatego obawiam się, że w kwestii sto-
sunku do reguł, które stanowią fundament
obecnych porządków, zasadniczej zamiany
nie będzie. Będzie „tak samo, tylko jeszcze
bardziej”. Tak tylko bowiem można ocenić
zachowanie większości parlamentarnej
i Prezydenta w reakcji na wprowadzone
przez PO zmiany w sposobie kształtowania
składu Trybunału Konstytucyjnego. Tak
samo – zlikwidowanie zasady rotacyjnego
kierownictwa w komisji ds. służb spe-
cjalnych, mocno zmanipulowanej już w po-
przedniej kadencji. 

Nieufni i nieobliczalni

Źródłem tego typu działań jest nieufność,
jaką żywi Jarosław Kaczyński wobec roz-
wiązań instytucjonalnych. W głośnym
onegdaj „przemówieniu radomskim”
z czerwca 2007 roku powiedział bardzo
jasno o naiwności tych, którzy wierzą
w skuteczność instytucjonalnych reform.
I o pragmatyzmie wierzących w znaczenie
„czynnika ludzkiego”, który nakazuje
 przywiązywanie większej wagi do zmian
kadrowych. Nieufność ta odnosi się też
do realnych struktur państwa, a także do

perspektywy uwikłania „swoich ludzi”
w reprezentowane przez nie interesy. Dla-
tego Jarosław Kaczyński próbuje zbudo-
wać wysoki mur nieufności między rdze-
niem partyjno-politycznym nowej władzy
a otoczeniem. Może się obawiać, że w prze-
ciwnym razie ludzie PiS szybko staną się
adwokatami swoich branż, resortów, za-
czną liczyć się z opinią mediów czy posłów
opozycji. Mur nieufności można zbudować
tylko poprzez działania, które utrudnią
współpracę między PiS a otoczeniem. Po-
przez wejście w ostry konflikt z opozycją,
z wpływowymi środowiskami zawodowy-
mi, z mediami. Żaden koszt nie jest zbyt
wysoki, by go ponieść. A koszty będą
spore. 

Metoda polityczna Jarosława Ka-
czyńskiego – polegająca na nieprzewidy-
walności – okazała się wiele razy bardzo
skuteczna w dziele destrukcji silniejszych
od niego koalicji, w rozbrajaniu przeciw-
ników i niewygodnych sojuszników. Ale
jeszcze nigdy nie doprowadziła do ukształ-
towania stabilnego, sprawnego mecha-
nizmu rządzenia. 

W pierwszych tygodniach po wybo-
rach Prawo i Sprawiedliwość bardzo osła-
biło własną zdolność do wprowadzania
zmian innych niż personalne czy organi-
zacyjne. Zapomniało, że w obecnej kon-
strukcji ustrojowej władza nie polega na
wydawaniu poleceń, lecz na umiejętności
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budowy koalicji forsujących niekorzystne
dla części graczy decyzje. Te koalicje wy-
magają twórczego zaangażowania urzęd-
ników, ekspertów, partnerów społecznych.
Polecenia skutkują co najwyżej bezwolnym
posłuszeństwem. Pozostaje tylko czekać,
aż część ministrów zrozumie, że takie
bezwolne posłuszeństwo nie pozwala na
wprowadzanie istotnych, jakościowych
zmian. Wszędzie tam, gdzie zmiany są
trudne i mogą być sabotowane przez część
aparatu administracyjnego, torpedowane
przez silne lobby itp., rządowi może za-
braknąć sojuszników. 

Równocześnie Prawo i Sprawiedli-
wość dość poważnie zredukowało program
rządzenia. Przynajmniej w sferze dekla-
racji. Expose na poziomie konkretów po-
twierdziło jedynie najbardziej wyraziste
obietnice wyborcze. W wielu pozostałych
punktach było lakoniczne, małomówne
lub ostentacyjnie milczało. Premier Beata
Szydło bardzo ogólnikowo przedstawiła
wizję polityki międzynarodowej, choć wia-
domo, że w tej sferze szykują się istotne
zmiany. Nie wspomniała o przestrzeni
samorządowej, choć właśnie Prawo i Spra-
wiedliwość powinno być zainteresowane
zakwestionowaniem umocnionego w la-
tach rządów PO strukturalnego centra-
lizmu. 

Ta pospieszna redukcja nie wyklucza
istnienia pozytywnej agendy na poziomie
ministerstw. Zwłaszcza w tych sferach,
w których istnieje dość szeroki konsensus
polityczny (jak wsparcie dla polityki de-
mograficznej czy obszar podlegający nowej
minister cyfryzacji), i tych, które nie wy-
magają współdziałania aparatu urzędni-
czego, partnerów społecznych, a w szcze-
gólności mobilizacji opinii publicznej (jak
usprawnienia administracyjne). 

Ograniczenie pola manewru

Można zrozumieć logikę rządzenia, se-
lektywnie wyznaczającą wąskie pola kon-
fliktu i szerokie pola kooperacji z otocze-
niem. Ale polityka, która z założenia pro-
wadzi do konfliktu na wielu polach, jest
niewytłumaczalna nie tylko z perspektywy
ściśle państwowej, lecz także z punktu
widzenia interesu uprawiających ją władz.
Szczególnie wówczas, gdy wikła instytucje,
których rolą ustrojową jest budowanie
konsensusu szerszego niż aktualna więk-
szość parlamentarna. 

Takim istotnym ograniczeniem pola
manewru było w ostatnich tygodniach
włączenie Prezydenta w dwie logiki: kon-
fliktu z otoczeniem i legislacyjnego blitzk-
riegu. Prezydent Duda nie tylko przez
osiemdziesiąt dni odmawiał rozmowy
z premier Ewą Kopacz, ale też po ogło-
szeniu wyników wyborów nie znalazł po-
wodu, by spotkać się na indywidualnych
konsultacjach z liderami opozycji. Choćby
po to, by przedstawić im własny punkt
widzenia w sprawie Trybunału Konsty-
tucyjnego, porozmawiać o sytuacji mię-
dzynarodowej, i – co w polityce natural-
ne – nawiązać nić osobistego porozumie-
nia i kontaktu. 

Oczywiście, Kancelaria może lekce-
ważyć reakcję części środowisk prawni-
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czych, może nie martwić się ustąpieniem
profesorów Aleksandra Halla i Henryka
Samsonowicza z kapituły Orderu Orła
Białego. Może uznać, że wizerunkowe
straty zawsze da się „przykryć” i „odrobić”.
Nie zamierzam martwić się osobistą po-
pularnością prezydenta Andrzeja Dudy
ani udzielać mu porad. Problem polega
na tym, że poniesione w ciągu zaledwie
miesiąca straty poważnie utrudniają rea-
lizację zapowiedzianej już agendy prezy-
dentury. Utrudniają traktowanie Prezy-
denta jako tego, kto jest w stanie wychodzić
w swym działaniu poza logikę partyjnego
konfliktu. O ile strategia PiS, nastawiona
na utrzymanie ostrego konfliktu politycz-
nego nie budzi – zwłaszcza w świetle
ostatnich ośmiu lat – wielkiego zdziwienia,
o tyle silne uwikłanie w nią Prezydenta
jest nie tylko sprzeczne z wizją prezyden-
tury, jaką prezentował on w kampanii,
ale też znacząco ogranicza pole manewru
obozu rządzącego.

Dywan spod nóg

Początek rządów PiS wzmocnił podziały
na scenie politycznej, które od lat można
opisywać już nie jako partyjne czy ideo-
logiczne, ale raczej plemienne. Łatwość,
z jaką ze strony na stronę przechodzili
politycy tacy jak Michał Kamiński czy Ja-
rosław Gowin, pokazuje, że najsilniejszą
więzią nie są poglądy czy choćby diagnoza
sytuacji, lecz proste „my – oni”. Obie
strony myślą tak nie tylko o konflikcie
politycznym, ale także o społeczeństwie,

a lapsus premier Ewy Kopacz o „naszych
Polakach” podpowiedział publicystom
zgrabną formułę, dzięki której można na-
zwać owo pęknięcie plemiennym. 

Plemienna lojalność sięga daleko
poza partie polityczne. Ogranicza pola
wyłączone z bieżącego konfliktu do bardzo
skromnego marginesu. W warunkach ta-
kiego pęknięcia i twardej nieufności można
dokonywać zmian personalnych i orga-
nizacyjnych. Można – dopóki pozwala na
to większość w Sejmie – wprowadzać
zmiany legislacyjne i błyskawicznie uzy-
skiwać podpis Prezydenta. Ale rządzenie
nie sprowadza się do tych dwóch procesów.
Tak jak państwo nie jest po prostu tere-
nem, który się podbija, umieszczając wszę-
dzie swoich ludzi i opowiadając historyjki
o tym, że do reformowania konieczne jest
posiadanie pełnej kontroli. 

Taka polityka jest wyc iąganiem dy-
wanu spod nóg wszelkich planów naprawy
instytucji. Element siły w takiej reformie
jest czasami potrzebny, ale nigdy nie jest
wystarczający. Znacząca część takich zmian
wymaga raczej misternego i długofalowego
budowania zaufania między różnymi ak-
torami sceny publicznej. To dla rządów
PiS może się okazać barierą nie do prze-
kroczenia. Jeżeli tak będzie – czekają nas
kolejne stracone lata. Dumna ze swojego
zwycięstwa prawica nie będzie w stanie
przekuć go w taką zmianę reguł, która
pozwoli nam rywalizować z silniejszymi
dziś podmiotami i skutecznie reagować
na pojawiające się przed państwem i in-
stytucjami publicznymi problemy.
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Za austriackim prawnikiem, Georgem
Jellinkiem, przyjęło się określać państwo
jako władzę sprawowaną nad narodem
państwowym (Staatsvolk) i terytorium.
Władza ta ma charakter suwerenny, po-
nieważ państwo ma monopol na przemoc
fizyczną. Aby ją zachować, państwo ściśle
strzeże swojego terytorium przed jakimi-
kolwiek zewnętrznymi ingerencjami czy
nawet wpływami. Każde naruszenie su-
werenności definiowane jest jako działanie
sprzeczne z jego żywotnymi (egzysten-
cjalnymi) interesami i wywołuje natych-
miastową reakcję obronną. Jeśli zaś wiąże
się ono z działalnością innego państwa,
to odpowiedzią może być zastosowanie
narzędzi militarnych. Polityka jest w ten
sposób kontynuowana za pomocą innych
środków.

Polityka otwartych drzwi

Państwo broniło się w szczególności przed
napływem obcych. Z tego względu oby-
watele innych państw lub apatrydzi mogli
zostać wpuszczeni na jego terytorium pod

warunkiem kontroli. Temu właśnie służyła
granica państwowa. 

Kryzys migracyjny wybuchł wówczas,
gdy politycy zawiesili działanie podsta-
wowej funkcji państwa, czyli kontrolę
granic. Najpierw zrobili to Grecy i Włosi,
którzy po cichu przestali rejestrować
imigrantów docierających do nich z Bli-
skiego Wschodu i północnej Afryki i otwo-
rzyli dla nich drogę w głąb Europy. Głów-
ne kraje docelowe tej wędrówki ludów,
Niemcy, Austria i Szwecja, choć zorien-
towały się, że będą sobie musiały poradzić
z falą migracyjną o nieznanych do tej
pory rozmiarach, początkowo zbagateli-
zowały ten problem. Niemcy we wrześniu
br. demonstracyjnie zrezygnowały z kon-
troli imigrantów przybywających na ich
terytorium. Co prawda po tygodniu ją
przywróciły, ale kanclerz Merkel konty-
nuowała politykę „otwartych drzwi”, gło-
sząc, że nie zgodzi się na wyznaczenie
górnej kwoty uchodźców, jaką przyjmie
państwo niemieckie. Na obawy swoich
współrodaków odpowiedziała sloganem
„Zrobimy to!”.

KRZysZtof RAK
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”,
ekspert Ośrodka Analiz Strategicznych

Kryzys migracyjny ujawnił, że król jest nagi. Europejskie państwo naro-
dowe zawiesiło działanie swoich podstawowych funkcji. Czy procesy ero-
zyjne doprowadzą do jego upadku?

Abdykacja państwa narodowego w europie



Gdy przeciążone nadmierną liczbą
przybywających imigrantów landy i gminy
zaczęły protestować wobec tej polityki,
Angela Merkel zapowiedziała, że nie ma
dla niej alternatywy. A to dlatego, że nikt
nie będzie budował murów na morzach
i lądach ani strzelał do imigrantów. Tym
samym przyznała, że państwa narodowe
nie są dziś w stanie efektywnie kontrolować
ani swoich granic, ani osób, które chcą
się przez nie przedostać. Nie wyjaśniła
jednak, dlaczego tak się dzieje. Można
przypuszczać, że przyczyną nie jest nie-
zdolność instytucji państwowych (policji,
wojska, służb specjalnych), ale brak woli
politycznej do stosowania państwowej
przemocy. Klasa polityczna stara się jednak
ukryć swoją impotencję i dlatego z takim
neofickim zapałem odwołuje się do argu-
mentacji moralnej, która jest jej z gruntu
obca.

Do tej pory takie niekontrolowane
wędrówki ludów mogły się odbywać na
terytoriach państw upadłych. Jednak Re-
publika Federalna Niemiec z pewnością
nie jest państwem upadłym – ani nawet
upadającym. Nadal można ją zaliczyć do
najlepiej zorganizowanych państw na kon-
tynencie.

Szaleństwo egalitaryzmu

Inny aspekt kryzysu odsłaniają wydarzenia
we Francji. Najbardziej zastanawia fakt,
że zdecydowana większość terrorystów,
którzy ostatnio przeprowadzili zamachy
w tym kraju, to jego obywatele. Obywa-
telami francuskimi byli bracia Kouachi,
którzy w styczniu br. wymordowali re-
dakcję „Charlie Hebdo”, a także ich wspól-
nik, Amedy Coulibaly, który w sklepie
z koszerną żywnością zastrzelił cztery oso-
by, a później również policjantkę. Podobnie
jak Sid Ahmed Ghlam, który dzięki przy-

padkowi nie zdążył w kwietniu wysadzić
w powietrze dwóch kościołów, czy Yacin
Sali, który zaatakował firmę Air Products
w Saint-Quentin-Fallavier i jej szefa po-
zbawił głowy. Wszystko wskazuje także
na to, że większość zamachowców z 13 lis-
topada była dobrze znana francuskim
służbom.

O „walce”, jaką toczyło z nimi fran-
cuskie państwo, najlepsze wyobrażenie
daje przykład Amedy’ego Coulibaly’ego.
W 2004 roku został on skazany za napad
na bank. W więzieniu spotkał jednego
z braci Kouachi. Tam dopiero przeszedł
na islam i został zwerbowany przez przed-
stawiciela Al-Kaidy Djamela Beghala,
który miał znajdować się w ścisłej izolacji.
Po wyjściu na wolność był indoktrynowany
przez islamskich kaznodziejów. W roku
2013 został skazany na pięć lat więzienia
za działalność terrorystyczną. Po trzech
miesiącach został zwolniony. Po trzech mie-
siącach! Gdyby nie pobłażliwość państwa
francuskiego, terrorysta siedziałby za krat-
kami, a pięć osób nadal by żyło.

Te przykłady dowodzą, że wojna Fran-
cji z Państwem Islamskim jest również
rodzajem wojny domowej, której przy-
czyną jest fakt, że część francuskich oby-
wateli nie czuje się częścią narodu pań-
stwowego (narodu politycznego). Przy-
pomnijmy, że według Jellinka nie ma
państwa bez obywateli, których łączy więź
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powstająca wskutek obywatelstwa, a więc
więź tworząca się ze wspólnych obowiąz-
ków i praw. Tworzą one pewien norma-
tywny fundament wspólnoty politycznej,
który wcześniej Georg Wilhelm Friedrich
Hegel nazwał etycznością (Sittlichkeit).
Bez niej, bez społecznie postrzeganego
i przestrzeganego zespołu norm, nie ist-
nieje ani naród polityczny, ani państwo. 

Ta etyczność jest dziś kwestionowana
przez imigrantów i ich potomków oraz
przez samych Francuzów. Szaleństwo ega-
litaryzmu powoduje, że dopuszczamy rów-
noprawność wszystkich etyczności. Skoro
nasza własna nie jest szczególna, to traci
swoją wartość, a więc siłę przyciągania,
czyli atrakcyjność. Objawia się to m.in.
w ten sposób, że elity francuskie przeko-
nują, iż cywilizacja islamu jest tak samo
dobra, jak cywilizacja chrześcijańska. Jeśli
tak się dzieje, to przybysze nie mają naj-
mniejszego powodu do asymilacji. W spo-
łeczeństwie multi-kulti – w społeczeństwie
wielu równoprawnych etyczności – wszyst-
ko wolno, albowiem każda norma kultu-
rowa jest równie dobra. A jeżeli tak, to
aksjologiczny pluralizm prowadzi do stop-
niowego odwartościowania wszelkich war-
tości oraz erozji państwa i narodu pań-
stwowego.

Kiedy Francja przestała być Francją

Trzeba się zatem zmierzyć z hipotezą
erozji narodu państwowego. Ciekawie
diagnozuje ją francuski politolog Eric Zem-
mour w wywiadzie dla tygodnika „Plus
Minus”. Zemmour zwraca uwagę, że od
czasu rewolucji przemysłowej Francja po-
trzebowała rąk do pracy i stała się krajem
imigranckim. Do lat 60. XX wieku nie
było większych problemów z asymilacją.
Przybysze akceptowali francuskie porząd-

ki. Nie tylko stawali się obywatelami, czyli
częścią francuskiego narodu państwowego,
ale także przyjmowali francuskie dzie-
dzictwo historyczno-kulturowe. Ulegali
sile przyciągania francuskiej wspólnoty
politycznej i kulturowej.

Kryzys rozpoczął się w latach 70.
XX wieku. Zemmour ujmuje go tak:

„Początkowo, chcąc żyć tak jak Fran-
cuzi z wielkich miast, odchodzili od islamu.
Kiedy jednak zaczęło się łączenie rodzin,
gdy przyjechały żony i dzieci, powróciła –
skądinąd zrozumiała – ochota odtworzenia
dawnego domu, dawnego życia. Ale ona
oznaczała: nie dać się przerobić na Fran-
cuza. Wróciły więc także arabskie imiona
nadawane dzieciom, podczas gdy imigranci
ze wszystkich innych nacji wybierali dla
potomstwa imiona francuskie. Postępo-
wała reislamizacja z meczetem jako ośrod-
kiem kulturalno-społecznym, a nie tylko
religijnym. Francuskie elity, z lewa i z pra-
wa, sprzyjały temu procesowi w poczuciu
kolonialnej winy oraz wiary w skuteczność
amerykańskiego mitu, według którego
nawet bardzo się od siebie różniące wspól-
noty mogą zgodnie żyć razem. Stąd się
wzięły stowarzyszenia w rodzaju SOS Ra-
sizm, forsowanie «prawa do odmienno-
ści», koncepcja i praktyka multi-kulti...
Poza tym wcześniej, gdy nadchodził kryzys
gospodarczy i ubywało miejsc pracy, cu-
dzoziemskich robotników odprawiano
tam, skąd przybyli; spotkało to m.in. Po-
laków w latach 30. ubiegłego wieku. Od
połowy lat 70. nie odsyłano nikogo. Prze-
ciwnie, pozwolono sprowadzać rodziny.
Szybko rozrastająca się społeczność zajęła
tereny, które przestały być Francją”.

Te dwa przykłady, Niemiec i Francji,
dowodzą egzystencjalnego kryzysu dwóch
instytucji nowożytnego Zachodu: państwa
narodowego i narodu państwowego. In-
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stytucji, dodajmy, które gwarantowały
mu globalną supremację.

Fetyszyzacja i koniec systemu?

Strach elit politycznych przed użyciem
siły i niezdolność społeczeństw do asy-
milacji przybyszów wynika z daleko po-
suniętych procesów anomii, które cechuje
zanik etyczności i erozja więzi społecznych.
Za Machiavellim można by powiedzieć,
że narody Zachodu są zepsute.

Elity i społeczeństwa obawiają się
użycia siły, ponieważ nie legitymizuje jej
wspólnie akceptowany zespół norm ak-
sjologicznych. Siła stosowana bez odnie-
sienia do wartości i norm jest stosowana
niesłusznie. Nie ma więc legitymizacji.
W ten sposób stawia się pod znakiem za-
pytania legalność monopolu przemocy
państwa. Zapomina się przy tym, że bez
tego monopolu państwo istnieje tylko
teoretycznie. 

Ta anomia jest związana ze słabnię-
ciem więzi społecznych. Ich rozpad po-
woduje, że imigranci nie mogą stać się
częścią narodu politycznego, albowiem
traci on swoją siłę przyciągania. 

Skąd anomia i rozpad więzi? Trudno
nie dostrzegać ich przyczyn w społeczno-
-gospodarczej organizacji naszego życia.

Negatywne zjawiska związane z rozwojem
kapitalizmu dostrzegali już w XIX wieku
zarówno Karol Marks, jak i Max Weber,
a zatem myśliciele stojący na antypodach,
jeśli chodzi o rozumienie mechanizmów
bytu społecznego. Obydwaj wskazywali
na autodestrukcyjną siłę niszczącą po-
rządek społeczny. Tą siłą jest niczym nie
ograniczony konsumpcjonizm. Marks opi-
sywał jego negatywne skutki, mówiąc
o koncepcji fetyszyzmu towarowego. To
zjawisko dostrzegał wyraźnie także Weber,
gdy w szkicu Asceza i duch kapitalizmu
zauważał: „dobra zewnętrzne tego świata
zaczęły uzyskiwać coraz bardziej wzras-
tającą i nieubłaganą władzę nad ludźmi,
jak nigdy przedtem w historii”.

Tak rozumiany konsumpcjonizm nisz-
czy podstawy naszego społecznego bytu:
wartości, normy i więzi międzyludzkie.
Jeśli Marks i Weber mieli rację, to znaczy,
że kapitalizm jest systemem autodestruk-
cyjnym. Nie możemy więc wykluczyć, że
czekają nas czasy rewolucyjnego przełomu:
zniszczenia obecnej organizacji życia spo-
łecznego i powstania zupełnie nowej. To
nie będzie koniec Zachodu, ale koniec
pewnego modelu rozwojowego. Być może
ziści się hipoteza Immanuela Wallersteina,
przepowiadającego koniec jednolitego
systemu światowego (World-System), któ-
ry ma jedno centrum gospodarcze, a nie
ma jednego centrum politycznego (im-
perialnego). Koniec ten, jeśli nastąpi, bę-
dzie się wiązał z przekształceniem pod-
stawowego elementu dzisiejszego świata,
jakim jest nowożytne państwo narodowe.
Powstanie nowy system, w którym Zachód
straci swoją dotychczasową władzę i do-
minację. 

Nie można jednak wykluczyć innego
scenariusza. Być może państwo narodowe
ma w sobie potencjał, którego nie jesteśmy
w stanie dziś dostrzec. Nie raz już bowiem
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okazywało się, że pogłoski o jego śmierci
były przesadzone. To jednak oznaczałoby,
że państwo narodowe i naród państwowy
muszą wypowiedzieć wielką wojnę do-

minującemu dziś ekonomizmowi, który
redukuje osobę ludzką do maszynki, bez-
refleksyjnie zaspokajającej coraz to nowe
potrzeby materialne.
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Stany Zjednoczone na dobre zakotwiczyły
się na Pacyfiku, co oznacza, że skutecznie
realizują obecnie politykę pivotu. Ta po-
lityka ma trzy wymiary. Po pierwsze: wy-
miar dyplomatyczny. Amerykanie uczest-
niczą we wszystkich forach, na których
głos zabierają państwa ASEAN (wcześniej,
szczególnie w fazie, gdy prowadzili globalną
wojnę z terrorem, byli na nich praktycznie
nieobecni). Przekonali też Japonię do za-
warcia strategicznego sojuszu oraz Filipiny
do ponownego wynajęcia im baz morskich
i powietrznych. Filipiny są kluczowe dla
Morza Południowochińskiego, ponieważ
z ich terytorium można dokonać projekcji
siły. Podobne kroki Amerykanie podjęli
w odniesieniu do Australii. Canberra pod-
pisała zgodę na stacjonowanie amery-
kańskich żołnierzy na północnym wy-
brzeżu kontynentu. Siły USA stacjonujące
w australijskim porcie Darwin mają łatwy
dostęp do archipelagów południowego Pa-
cyfiku, w tym Indonezji, a co za tym idzie –
do ważnych morskich szlaków komuni-
kacyjnych. To oznacza, że – co najmniej
w wymiarze dyplomatycznym – pivot działa. 

W sensie gospodarczym, a jest to
drugi wymiar polityki pivotu, Amerykanie
również odnoszą pewne sukcesy. Wyne-
gocjowali Partnerstwo Transpacyficzne
(TTP) z pominięciem Chin. Ma to prze-
sunąć punkt ciężkości gospodarki z Azji
Wschodniej na Pacyfik, który USA jako
mocarstwo morskie kontroluje. Co więcej,
Amerykanie wynegocjowali takie warunki
w TTP, by Chińczycy nigdy do niego nie
mogli dołączyć, m.in ze względu na wy-
sokie standardy ochrony prawa patento-
wego, własności intelektualnej i środo-
wiska oraz wyśrubowanych norm ban-
kowości. 

Jeśli chodzi o trzeci wymiar pivotu,
wymiar wojskowy, Amerykanom idzie
znacznie gorzej. Istnieje wprawdzie kon-
cepcja wojny powietrzno-morskiej, która
przeszła ostatnio „rebranding”, mający
usunąć wszelkie skojarzenia z militarną
agresją, i nosi teraz nazwę „Joint Concept
for Access and Maneuver in the Global
Commons”, czyli JAM-GC (Wspólna kon-
cepcja dla dostępu i manewrowania na
wspólnych zasobach świata – red.), jej

jACeK BARtosiAK
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Ma powstać nowy świat, alternatywny do tego morskiego, a docelowo
potężniejszy, bo Eurazja ma większy potencjał niż Ameryka. Jesteśmy
świadkami wielkiej gry

Zimna wojna na Pacyfiku



realizacja okazuje się jednak trudna. Ame-
rykanie przerzucają stopniowo flotę na
Pacyfik, ale mają duże problemy z zacho-
waniem jej zdolności operacyjnej i nie
nadążają z remontami okrętów. Dlatego
Chińczycy podejmują tak ofensywne dzia-
łania na Morzu Południowochińskim. 

W ramach zaakceptowanej przez pre-
zydenta Baracka Obamę operacji nisz-
czyciel rakietowy USS Lassen przepłynął
pod koniec października w odległości po-
niżej 12 mil morskich od sztucznych wysp
usypanych przez Chińczyków nad rafami
w archipelagu Spratly na Morzu Połu-
dniowochińskim. Była to pierwsza z sze-
regu zapowiadanych przez Waszyngton
akcji kwestionujących rozciąganie suwe-
renności Chin na sztuczne wyspy. Pierw-
sza, ponieważ niebawem nastąpi kolejna:
wzdłuż archipelagu Spratly przepłyną
wówczas aż dwa amerykańskie niszczyciele
rakietowe. To, kiedy dokładnie to nastąpi,
jest utrzymywane w tajemnicy. 

Amerykanie twardo egzekwują prawo
mocarstwa morskiego, strzegącego wol-
ności mórz i oceanów. Oczywiście ta wol-
ność jest iluzoryczna, bowiem w rzeczy-
wistości chodzi o utrzymanie globalnego
handlu morskiego, na którym korzystają
USA, gdyż jest on prowadzony na ich wa-
runkach. To rodzi potencjał wybuchu po-
ważnego konfliktu z Chinami. Chińczycy
uznali, że obecny system międzynarodowy
nie sprzyja ich rozwojowi i że muszą ten
system albo rozbić, albo przynajmniej
zmienić – Amerykanie zaś nie dają im
przestrzeni. Morze Południowochińskie
to najważniejszy akwen morski na świecie,
przepływa przez nie cały handel morski
z Korei Południowej, Tajwanu, Japonii
i Chin do Europy i Afryki. 

Chińczycy, po tym jak Amerykanie
przepłynęli niszczycielem obok archipelagu
Spratly, przerzucili eskadrę składającą

się z 11 samolotów bojowych na nowo
wybudowane lotnisko na Parcelach. Na
Morzu Południowochińskim mamy dwie
grupy wysp. Na Północy są Parcele, na
Południu – Spratly. Amerykanie, płynąc
na Spratly, znajdowali się więc daleko od
lotnictwa chińskiego, które mogłoby za-
topić ich okręt. 

Amerykanie robią dokładnie to samo,
co Napoleon zrobił z Wielką Brytanią na
początku XVIII wieku, narzucając na nią
blokadę kontynentalną. Pokazują Chiń-
czykom, że ich bezpieczeństwo zależy od
USA. Towary, które Chińczycy eksportują,
i surowce, które importują, są zależne od
marynarki wojennej Stanów Zjednoczo-
nych. Chińczycy czują się zablokowani
w ekspansji morskiej, dlatego muszą eks-
pandować w ląd, gdzie nie ma Ameryka-
nów. Tak postępują wszystkie państwa
rimlandu, czyli wybrzeża kontynentu Eu-
razji. To dlatego Napoleon najpierw podbił
Europę, by następnie zdusić morską potęgę
Wielkiej Brytanii. Stąd wziął się pomysł
Nowego Jedwabnego Szlaku – lądowego
połączenia Chin z Europą – który byłby
alternatywą dla korzystania z drogi mor-
skiej. Chiny muszą dalej rosnąć, bo mają
ogromne rezerwy produkcyjne i kapita-
łowe. Uciekają więc w ląd. Firmy chińskie,
które mogłyby ekspandować przez morze,
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będą teraz budować szlak przez Azję Cen-
tralną do Europy. Dlatego powstał Azja-
tycki Bank Inwestycji (AIB), który ma
ten projekt sfinansować. Ma powstać
nowy świat, alternatywny do tego mor-
skiego, a docelowo potężniejszy, bowiem
Eurazja ma większy potencjał niż Ameryka.
Jesteśmy świadkami wielkiej gry. 

Wraz z tą wielką grą rodzi się jednak
potencjał wybuchu poważnego konfliktu.
Amerykanie mogą nie czekać, aż Chiń-
czykom uda się zbudować Jedwabny Szlak,
i może dojść do przesilenia. Przed chiń-
skim projektem piętrzą się zresztą także
problemy natury technicznej. Nie jest tak
łatwo budować szlak przez Azję Środkową.
Nie wiadomo też, co będzie dalej z gos-
podarką Chin, która powoli traci impet.
Gdy Napoleon podporządkował sobie całą
Europę Zachodnią, najpierw Włochy,
 Niemcy, a potem Austrię, zburzył rów-
nowagę na kontynencie. Na końcu zostały
tylko Wielka Brytania i Rosja. Zawarły
więc sojusz. Zawsze państwo heartlandu
(centralnej części Eurazji – red.) wiąże się
z dominującym państwem morskim. Taka
sama sytuacja powtórzyła się podczas I woj-
ny światowej. Ententa powstała po tym,
jak Niemcy zaczęli budować wielką flotę
i próbowali wyjść na morza i oceany świata,
przez co zagrażali systemowi brytyjskiemu. 

Słabe państwo heartlandowe zawsze
sprzymierza się z państwem morskim, by
blokować rozwój państwa rimlandowego.
To samo wydarzyło się w czasie II wojny
światowej, po tym jak Hitler przegrał
bitwę o Anglię i nie udało mu się zdusić
Albionu. Wielka Brytania natychmiast
zawarła sojusz z Sowietami i Niemcy mu-
siały szukać Lebensraumu (przestrzeni
życiowej – red.) na Wschodzie oraz podjąć
próbę pokonania Moskwy. A Anglosasi
zrobili wszystko, co w ich mocy, by do
tego nie dopuścić. Wracając do współ-

czesności: to samo zrobią mocarstwa mor-
skie z Rosją, jeśli chiński szlak będzie się
budował, a Chiny się wcześniej nie wy-
wrócą. Konfrontacja strategiczna już po-
woli zamienia się w zimną wojnę amery-
kańsko-chińską, ta zaś łatwo może się
przerodzić w wojnę gorącą. A warto pa-
miętać, że Chiny są znacznie potężniejsze
w relacji do swoich potencjalnych prze-
ciwników, niż były nazistowskie Niemcy
czy Związek Sowiecki.

Polska powinna, wzorem poważnych
graczy, przygotować się na nadchodzące
przewartościowania i przyłączyć się do
projektu Jedwabnego Szlaku. Ma w nim
bowiem do odegrania ważną – ze względu
na geografię – rolę. Szlaki lądowe z Pań-
stwa Środka do Europy Zachodniej muszą
biec przez Europę Środkowo-Wschodnią,
a w szczególności przez nasz kraj. Stwo-
rzenie nad Wisłą centrum przesyłowego
jest przede wszystkim zagrożeniem dla
Niemiec, które chciałyby być końcowym
punktem szlaku komunikacyjnego. W tym
aspekcie to nam jednak sprzyja geografia.
Powinniśmy wykorzystać nasze położenie
geopolityczne. Istnieje szansa, że zarobimy
na tym, zanim dojdzie do tąpnięcia na
Pacyfiku. Należy stworzyć nową koncepcję
geopolityczną, która weźmie pod uwagę
także rolę Rosji i Niemiec w tej układance. 
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Kościół rzymskokatolicki w Polsce – dla
jednych autorytarna i skorumpowana
struktura, narzucająca swoje rozwiązania
doktrynalne w sferze publicznej, dla innych
ostoja polskości, repozytorium wartości,
które gwarantują zachowanie tożsamości
w niebezpiecznie i coraz gwałtowniej mo-
dernizującym się świecie. Dla jednych to
mniej lub bardziej przydatny polityczny
sojusznik; dla innych: „jeden, święty, po-
wszechny i apostolski Kościół”, nadzieja
zbawienia doświadczana za pośrednic-
twem wiary i rozumu, także w przestrzeni
społecznej, w sferze publicznej.

Każdy z powyższych opisów wyma-
gałby licznych dookreśleń, choćby poprzez
naszkicowanie relacji zachodzących między
poszczególnymi postawami wobec Ko-
ścioła jako instytucji i doktryny. W po-
szczególnych przypadkach inaczej także
przedstawiają się sposoby rozumienia ka-
tolicyzmu. Przecież rzymski katolicyzm
jako wspólnota wiary i zbawienia co innego
dziś znaczy dla środowisk katolików otwar-
tych, a co innego dla środowisk tradycjo-
nalistycznych – a i one bywają rozmaite.
Polskie antyklerykalizmy oraz tzw. kato-

licyzm kulturowy w swojej treści i prze-
kazie, w szukaniu uzasadnień oraz w ich
artykulacji również są niejednorodne. 

Wreszcie, żeby rzecz skomplikować,
polityczne sojusze z Kościołem rzymsko-
katolickim zawierały w III Rzeczpospolitej
wszystkie istotne siły polityczne, różnie
sytuujące się na skali: lewica, centrum,
prawica. Ujmując rzecz w publicystycznym
skrócie: jeśli słyszymy dziś, że agnostyk
debatuje gdzieś lub wadzi się karczemnie
z katolikiem, trzeba koniecznie dopytać:
jaki agnostyk z jakim katolikiem?

Tradycja czy modernizm

Szczególne miejsce na mapie katolicyzmu
w Polsce zajmuje środowisko skupione
wokół kwartalnika „Christianitas”, budu-
jące swoją tożsamość na odczytaniu So-
boru Watykańskiego II w duchu zacho-
wania katolickiej Tradycji. To znaczne
wyzwanie, nie tylko w dziedzinie litur-
gicznej, ponieważ posoborowy katolicyzm
– także w Polsce – w swoim głównym
nurcie w dużym stopniu opiera się na
kontestacji ciągłości własnej doktryny

KRZysZtof wołodźKo
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Książka Tomasza Rowińskiego nie jest lekturą tylko dla wierzących – 
to solidna lekcja kwestionowania nowoczesności

Co o iii RP mówi dante



i kulturowego depozytu lub stara się (nie-
kiedy dość dowolnie) każdą zmianę przed-
stawiać jako uprawnioną. 

Spór wokół „liturgii trydenckiej” i „no-
wej liturgii” stanowi jedynie wierzchołek
góry lodowej konfliktów między środo-
wiskami tradycjonalistycznymi i moder-
nistycznymi. Dla pokoleń katolików wy-
chowanych już w duchu posoborowych
zmian te antagonizmy są często komplet-
nie nieczytelne albo w ogóle nieznane, co
samo w sobie ukazuje, jak głęboka trans-
formacja dokonała się w Kościele w ciągu
zaledwie kilku dekad. Niestety, nie jest
to święta ignorancja. 

Wydana kilka miesięcy temu książka
Bękarty Dantego. Szkice o znikaniu i od-
radzaniu się widzialnego chrześcijaństwa
pióra Tomasza Rowińskiego, jednego z re-
daktorów „Christianitas”, stanowi dobrą
okazję, by lepiej zrozumieć horyzonty my-
ślenia i argumentację tych tradycjonalistów
katolickich, którzy pozostają w pełnej
łączności z posoborowym Rzymem, szu-
kając optymalnego rozwiązania sporów
o ciągłość i zmianę w Kościele. Z pewnością
dla części czytelników zbiór esejów i fe-
lietonów Rowińskiego będzie stanowić
„trudną mowę”, ponieważ autor nie szuka
„zgody za wszelką cenę” ze swoimi opo-

nentami ani ze świeckimi ideami i ideo-
logiami, które poddaje analizie. Jego pasją
i metodą jest apologia katolicyzmu jako
suwerennej i nadrzędnej wobec świata
doktryny, co brzmi dziś niemal niesto-
sownie, nierzadko również dla katolików
– i to nie tylko tych w sposób świadomie
definiujących się jako „otwarci”. Przeko-
nanie o względności prawd wiary, wręcz
bezwzględność tego „dogmatu”, stanowi
swoistą mądrość opinii publicznej, nie-
rzadko bliską także osobom ochrzczonym
w Kościele rzymskokatolickim. 

Nieledwie barokowy tytuł książki Ro-
wińskiego nie powinien zniechęcać – czy-
telnika nie zanudzi wodolejstwo. W klu-
czowym dla zbioru artykule Rządzą nami
bękarty Dantego autor z miejsca przy-
stępuje do ofensywy: „to jeden z najbar-
dziej frapujących problemów dzisiejszej
polityki i jej antropologii: jak to możliwe,
że członek rządu, urzędnik lub osoba pub-
liczna deklarująca prywatnie wiarę kato-
licką z pełną premedytacją występuje
przeciw zasadom tej wiary, argumentując
to »skutecznością«, laickością państwa
lub etosem urzędniczym?”. 

Dwa cele

Ktoś zapyta: gdzie Dante Alighieri, a gdzie
polityka demokratyczna czasów III Rzecz-
pospolitej? Rowiński dowodzi, że korzenie
nowoczesności kryją się głęboko w dzie-
jach, w czasach gorących średniowiecznych
sporów między papiestwem a cesarstwem.
Dante, którego geniusz kojarzymy przede
wszystkim z Boską komedią, był autorem
politycznego tekstu Monarchia, który
i dziś powinien stanowić lekturę obo-
wiązkową dla osób zgłębiających filozofię
polityki. Co istotne, choć zwolennicy ce-
sarstwa negowali teokratyczne roszczenia
papiestwa, używając instrumentarium
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teologii chrześcijańskiej, to jednak stop-
niowo prowadziło to do laicyzacji dyskursu
politycznego i wzmacniania niezależności
cesarskiej władzy, co w szerszej perspek-
tywie budowało autonomię świeckiej po-
lityczności. 

Dante, opowiadając się po stronie
cesarza przeciwko papieżowi, nie tylko
dowodził, że władza świecka nie potrzebuje
zapośredniczenia kościelnego, gdyż po-
chodzi bezpośrednio od Boga, lecz także
wysunął bardziej szczegółowy argument,
wprowadzający realny dualizm między
rzeczywistością świecką a duchową w ich
polityczności – czy ściślej: w ich dwóch
coraz bardziej odrębnych politycznościach.
Wedle jego koncepcji istnieją dwa nieza-
leżne cele ostateczne rodzaju ludzkiego,
które możemy odczytywać także w kluczu
dwóch rozumności: „Dwa zatem cele po-
stawiła człowiekowi do osiągnięcia nie-
dająca się wysłowić Opatrzność, miano-
wicie szczęśliwość doczesną, możliwą do
zrealizowania własnymi siłami, którą wy-
obraża raj ziemski, oraz szczęśliwość
wieczną, polegającą na oglądaniu Oblicza
Bożego. Do tej szczęśliwości, którą wy-
obraża raj niebieski, dotrzeć sami nie po-
trafimy i osiągniemy tylko przy pomocy
światła Boskiego”.

„Prywatyzacja” religii

Oczywiście, historia idei proponuje przede
wszystkim hipotezy służące do interpretacji
rzeczywistości przeszłej, zastanej czy nawet
nadchodzącej, a nie nieomylne klucze do
jej zrozumienia. Niemniej nie tak rzadkie
dziś próby pogodzenia „dwóch rozumno-
ści” na rodzimej centroprawicy, jeśli chce-
my je pojąć choćby jako narzędzia „ba-
nalnej” partyjnej pragmatyki, muszą być
przedmiotem analiz na gruncie filozofii
czy wręcz teologii polityki. Rozumność

„prywatyzacji” doświadczenia religijnego
w polityce sprowadza się dziś z reguły do
wskazania nadrzędności świeckiej wspól-
noty i jej praw – co nie jest niczym nie-
zwykłym w świecie zachodnim. Polskie
doświadczenie to z kolei legitymizacja
pewnych kontrowersyjnych ustaw przez
odwołanie „do woli większości katolickiego
społeczeństwa”, czyli próba połączenia
logiki demokracji z logiką rozumianego
po katolicku prawa naturalnego. 

Ta strategia – z reguły nikt nie ma
ochoty przyjrzeć się jej bliżej – w gruncie
rzeczy jest niespójna i niepełna, opiera
się na różnych aksjologiach. Jej podsta-
wowy walor polityczny polega na tym, że
działa w danym momencie rodzimej trans-
formacji polityczności, nie przysparzając
zbyt wielu kłopotów ani klasie politycznej,
ani Kościołowi w Polsce. Ale ład pragma-
tyczny jest zmienny z natury rzeczy i osta-
tecznie nie może uniknąć wpływu urny
wyborczej. Przed tym próbuje ostrzec Ro-
wiński. Nie sądzę jednak, by znalazł wielu
protagonistów wśród samych katolików.

Mit Polaka-katolika

W Bękartach Dantego zwraca uwagę jesz-
cze jeden ważny wątek. Jesteśmy bardzo
często epatowani myślą – podawaną w za-
leżności od jej autorów z afirmacją lub
pejoratywnie – że rodzima kultura prze-
siąknięta jest katolicyzmem. W gruncie
rzeczy jednak współcześnie polska kultura
i obyczajowość są zlaicyzowane. Katoli-
cyzm tak stanowczy i intelektualnie doj-
rzały w wyrażaniu swoich racji jak ten,
który reprezentuje środowisko „Christia-
nitas”, stanowi margines naszej rzeczy-
wistości i debaty publicznej. Owszem,
obyczajowość religijna bardzo mocno
przenika polskie świętowanie, ma także
miejsce w naszej polityczności. Również
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obraz Polaka-katolika jest na tyle silnie
obecny na centroprawicy, że trudno po-
wątpiewać w jego słabość. Rowiński neguje
jednak tę spójność. Wskazuje niejedno-
krotnie, że polski katolicyzm – ten ro-
mantyczny, szeroko przyjęty, obecny w wy-
obraźni społecznej – jest na ogół idealiz-
mem wcielonym w pewną zwyczajową
formę, którą odbieramy jako okołoko-
ścielną, czy zeświecczonym spirytualiz-
mem, który karmi się chrześcijaństwem
jako swoim mitologicznym uzasadnieniem. 

Zarzut autora wobec tego, co się
 nazywa często mitem Polaka-katolika,
wybrzmiewa wyraźnie. Polityczną i me-
tafizyczną racjonalność rzymskiego ka-
tolicyzmu, który opiera się na porządku
doktryny i instytucji i w ich obrębie szuka
uzasadnień choćby dla praw publicznych
oraz reguł funkcjonowania instytucji pań-
stwowych, zastąpił pathos narodowo-re-
ligijny. Ten rodzaj przeżycia wspólnoto-
wego (które jest pasją, wraz z całą wielością
znaczeń tego słowa) łatwo zanegować jako
nieracjonalny, szczególnie gdy jako al-
ternatywę wobec niego postawić inny mit,
czyli wizję polityczności sprowadzonej do
technokratycznego zarządzania rzeczy-
wistością (filozofia polityki na modłę „cie-

płej wody w kranie”). Technokratyczne
sposoby sprawowania władzy odsuwają
na dalszy plan etykę polityczności, a czło-
wiek staje się w nich przede wszystkim
przedmiotem inżynierii społecznej. Tym
bardziej – nie potrzebują suwerennego
i samoświadomego katolicyzmu jako real-
nego punktu odniesienia, „religijność pa-
tetyczną” zaś traktują jako zbędną lub
służącą niebezpiecznym celom zbiorową
emocję, którą najbezpieczniej jest usunąć
z przestrzeni publicznej (jeśli nie można
jej użyć dla własnych celów). 

Polskość dzisiejsza ani nie jest kato-
licka w ścisłym tego słowa znaczeniu, ani
nie jest radykalnie zeświecczona, za to –
bez odnalezienia katolickiego ratio – rea-
lizuje się w źle zdefiniowanym polu sporu
między zapożyczonymi na ogół z Zachodu
koncepcjami pragmatycznego liberalizmu
a rodzimymi narodowo-religijnymi pa-
radygmatami. Rowiński opisuje polskość
w odniesieniu do państwa i Kościoła, czyli
form, które mają (a przynajmniej powinny
mieć) swoje wyraziście skonstruowane
i określone instytucje i prawa, swoje gra-
nice i swoją „graniczność”, niezbędny cię-
żar realny stanowiący probierz dla „od-
powiedniości między rzeczą a intelektem”,
między tym, co istnieje, a patosem pat-
riotyczno-religijnych uczuć bądź patosem
opiewającym wspaniałości modernizacji.

Jaki katolicyzm dla Polski AD 2015?

Rowiński nie odrzuca koncepcji Polaka-
-katolika. Chce raczej oczyścić jego obraz,
osadzić go w jasno określonych pojęciach
i w realności zarówno polskości, jak i ka-
tolicyzmu. Autor wiąże w jedno te zagad-
nienia mocnym zdaniem, które samo
w sobie brzmi zdecydowanie konfronta-
cyjnie: „sensem polskości jest w historii
rozpoznawanie Boga zarówno przez naród,
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jak i państwo”. To problem, nazywając
rzecz po imieniu. 

Przede wszystkim dlatego, że katoli-
cyzm, który mógłby ewentualnie wiązać
polskość w jedną formę, sam dziś uległ
daleko idącej fragmentaryzacji. Pokazują
to nie tylko spory między „Kościołem to-
ruńskim” i „Kościołem łagiewnickim”
(o ile ten drugi ma w ogóle jakiś realny
byt własny i punkt zaczepienia), lecz także
skonfliktowanie katolicyzmów polskiej
inteligencji czy znacznie szerzej: tożsa-
mościowe problemy posoborowego rzym-
skiego katolicyzmu, o których przez długie
lata pontyfikatu Jana Pawła II niewiele
się u nas mówiło. Dopiero czasy Bene-
dykta XVI i Franciszka lepiej uzmysławiają
te kwestie opinii publicznej (nierzadko
w bardzo niemądry i skrótowy sposób).
Stąd kolejne pytanie: jaki katolicyzm miał-
by być wiążący dla polskiej tożsamości
AD 2015? Jeśli odpowiemy: tradycjona-
listyczny, to wtedy można jeszcze dopy-
tywać: a z jakiego nurtu tradycjonalizmu?
I tak katolicka powszechność, w której
mogłaby zakorzenić się polskość, rozbija
się o pytanie o kondycję Kościoła w świecie
współczesnym.

Ponadto, projekt Rowińskiego jest
problematyczny także ze względu na samą
polskość w jej historycznych przeobraże-
niach. Tradycje polskości, jakkolwiek
źródłowo w sposób istotny sięgają czasu
chrztu Polski i stopniowego przenikania
katolicyzmu, państwa i narodu, trudno
w dziejach (szczególnie pojmowanych
inaczej niż historia zbawienia) sprowadzić
do historii polskości i katolicyzmu. Nawet
jeśli uznamy, że „polski patriota nie musi
być katolikiem”, to w tym kluczu nieroz-
wiązane (albo postrzegane jako ułomne)
pozostaną ojczyste tożsamości związane
z protestantyzmem, prawosławiem, a na-
wet z diasporami żydowską i muzułmań-

ską, a w czasach nowożytnych: świeckimi
prądami ideowymi, takimi jak endecja
czy socjalizm niepodległościowy. 

Oczywiście, z wnętrza katolicyzmu
à la „Christianitas” można dowodzić, że
wszystkie te polskie współtożsamości są
do uzgodnienia z wizją katolickiej pol-
skości. Nawet jeśli nie będziemy negować
prawdy tego przekonania i przyjmiemy,
że katolicyzm jest warunkiem sine qua
non polskości, to bardzo łatwo dziś spro-
wadzić je do jednej z wielu konkurencyj-
nych opinii. To kontrargument niezbyt
silny, ale wystarczający w świecie pono-
woczesnym. 

Nowe narracje

W dodatku – co oczywiście nie stanowi
argumentu za treściami samej książki lub
przeciw nim – wiem dobrze, że tezy Ro-
wińskiego są dla mnie zrozumiałe, po-
nieważ mam za sobą wiele lat edukacji
w katolickich instytucjach i studia filozo-
ficzne, podczas których wiele uwagi po-
święciłem historii filozofii politycznych,
nie szczędząc zainteresowania autorom
antycznym i średniowiecznym, zanim do-
szedłem do Karola Marksa. Mam poważne
wątpliwości, czy tezy Rowińskiego byłyby
czytelne nie tylko dla laickiej lewicy, ale
i dla znacznej części laickiej prawicy, tym
bardziej że dojmująco doświadczamy dziś
zerwania kulturowej tradycji za sprawą
kultury masowej, która zamyka nas w krę-
gu doraźnej myśli poppolitycznej. 

Widzę jeszcze jeden problem, sięga-
jący poza publicystykę i myśl Rowińskiego.
Wyraźnie zaznacza się w ostatnim czasie
przesuwanie prawicowej narracji w stronę
pozycji neoendeckich, powołujących się
także na Boga i katolicyzm. To już nie
patriotyzm postromantycznego mesjaniz-
mu, ale coraz bardziej neonacjonalistyczny
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i wykluczający projekt, który miesza mniej
lub bardziej szowinistyczne hasła „białej
rasy” z treściami podobno katolickimi.
Ta kwestia z przyczyn chronologicznych
nie mogła się pojawić na kartach Bękartów
Dantego, a wiele wskazuje na to, że będzie
ona stanowiła w nadchodzących latach
o wiele większe wyzwanie dla katolickiego
nauczania i tożsamości niż „herezja ro-
mantyzmu”. A jeśli w dodatku przez osoby
z zewnątrz katolickiego uniwersum będzie
postrzegana właśnie jako reprezentatywna
dla kościelnego nauczania, to wiele anta-
gonizmów jeszcze się zaostrzy. Ze szkodą
i dla polskości, i dla katolicyzmu. 

Mam nadzieję, że Bękarty Dantego
znajdą się w biblioteczce każdego, kto

stawia sobie pytanie o tożsamość „wi-
dzialnego chrześcijaństwa”, kogo fascynuje
napięcie między radykalnie świecką a zde-
cydowanie katolicką politycznością, kto
odpowiedzi na nurtujące pytania szuka
w głębi historii ludzkiej myśli. To nie jest
książka tylko dla wierzących – to solidna
lekcja kwestionowania nowoczesności,
a ta sztuka bardzo się przydaje w czasach
przeróżnych konformizmów myślenia i po-
lityczności.

Bękarty Dantego. 
Szkice o zanikaniu i odradzaniu się

widzialnego chrześcijaństwa, 
Tomasz Rowiński, Kraków 2015
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„NK” w potrzebie!

„Nowa Konfederacja” znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, w związku
z utratą kilku Darczyńców. We wrześniu stałe przychody miesięcznika wyniosły
7 670 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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