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„Publiczny system powszechnego ubez-
pieczenia zdrowotnego stanowi jedno
z największych osiągnięć naszej cywilizacji”
– te słowa doktora Marka Portera, prze-
wodniczącego rady British Medical
 Association, wypowiedziane z okazji 65-le-
cia brytyjskiego National Health Service
(NHS) w roku 2013, spotkały się z szero-
kim aplauzem. Powszechnie cytowano
także ten fragment jego przemówienia,
w którym podkreślał niezmienny od chwili
założenia NHS cel: „uwolnić ludzi od stra-
chu, że opiekę medyczną może im za-
gwarantować jedynie majątek lub odpo-
wiednie dochody”. Doktor Porter bez wa-
hania wypowiadał te słowa w czasie, gdy
przez Anglię przechodziła fala skandali
związanych z publiczną służbą zdrowia.
Wtedy właśnie oficjalne dochodzenie po-
twierdziło poważne nieprawidłowości,
które mogły być przyczyną przedwczes-
nych zgonów nawet setek pacjentów w jed-
nym ze szpitali, a oddziały ratunkowe pę-
kały w szwach, po nieudanej próbie wpro-
wadzenia nowego numeru alarmowego.
Co więcej, nie był w tej wierze w NHS

odosobniony. W badaniu opinii społecznej,
dotyczącym instytucji, z której Brytyjczycy
są najbardziej dumni, większość wskazała
właśnie publiczny system ochrony zdrowia.
Z 52 proc. poparciem wyprzedził on za-
równo armię (47 proc.), rodzinę królewską
(33 proc.), brytyjską reprezentacją olim-
pijską (26 proc.), jak i BBC (22 proc).
Jednocześnie zdecydowana większość (aż
84 proc.) uważała, że sektor ochrony zdro-
wia powinien pozostać w rękach publicz-
nych, a jedynie 7 proc. Brytyjczyków po-
pierało jego prywatyzację. 

Brytyjczycy ufają publicznemu sys-
temowi ochrony zdrowia, gdyż wierzą,
że – mimo potknięć i wpadek – służy on
bliskiemu im celowi, jakim jest zapew-
nienie równego dostępu do potrzebnej
opieki dla wszystkich, którzy jej potrzebują.
To zaufanie stanowi trudny do przece-
nienia kapitał społeczny. Pozwala uczyć
się na błędach, których odkrycie nie sta-
nowi po prostu „przykrego problemu wi-
zerunkowego”, ale bodziec do reform
i wezwanie do większej transparentności
i kontroli społecznej. W obliczu trudności
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Potrzebujemy od zaraz nowej umowy społecznej dotyczącej ochrony zdro-
wia – która dowartościuje system publiczny, poddając go jednocześnie
większej kontroli społecznej

Zdrowie to wspólna sprawa 



społeczeństwo jest też skłonne ponieść
dodatkowe ofiary, np. płacąc wyższe po-
datki, by utrzymać instytucję, która rea-
lizuje ważną dla niego zasadę solidarności
społecznej.

Prymat wartości

Nie wszędzie tak jest. W USA nawet fakt,
że bankructwa z powodu niewypłacalności
z długów medycznych stanowiły wiodącą
przyczynę upadłości konsumenckiej, nie
był w stanie przekonać dużej części spo-
łeczeństwa do zalet powszechnego ubez-
pieczenia zdrowotnego. M.in. z tego po-
wodu stworzenie idealnego, uniwersalnego
modelu ochrony zdrowia nie jest możliwe
nie tylko w praktyce, ale nawet w teorii.
Każdy system opieki zdrowotnej opiera
się bowiem na kompromisach pomiędzy
wyznawanymi przez daną społeczność
wartościami, które są uwarunkowane spo-
łecznie i kulturowo, a charakterystycznymi
dla danego kraju ograniczeniami, dykto-
wanymi z jednej strony poziomem i źród-
łami finansowania, z drugiej zaś – uwa-
runkowaniami organizacyjnymi.

Problem Polski polega na tym, że
sami nie wiemy, jakie wartości są w tym
kontekście dla nas ważne. Co cenimy
szczególnie – powszechność, jakość, moż-
liwość wyboru czy równy dostęp? Lektura
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej może
sugerować, że punktem wyjścia do stwo-
rzenia naszego systemu ochrony zdrowia
były ideały bliskie Brytyjczykom – jesteśmy
społeczną gospodarką rynkową, a władze
publiczne każdemu zapewniają prawo do
ochrony zdrowia i równy dostęp do świad-
czeń opieki zdrowotnej, finansowanej ze
środków publicznych niezależnie od sy-
tuacji materialnej. Jednak w debacie pub-
licznej o bolączkach systemu ochrony
zdrowia i jego pożądanym kształcie do-

minuje maniera, którą można nazwać
technokratyczną, a która wyraża się w po-
stawie nadmiernej koncentracji na in-
strumentach polityki zdrowotnej niż na
jej celach. Analizując dyskusje branżowe
można odnieść wrażenie, że efektywność
ekonomiczna systemu nie jest po prostu
warunkiem jego sprawnego wypełniania
wyznaczonych przez władze publiczne za-
dań, ale wręcz celem samym w sobie.

O mechanizmach regulujących popyt na
usługi medyczne, takich jak współpłacenie
pacjentów, dyskutuje się często tak, jakby
były cudownym lekarstwem na choroby
służby zdrowia. Na poważnie proponuje
się współpłacenie za wizyty w poradniach
u lekarzy specjalistów, jako rozwiązanie
systemowe, które skróci kolejki przeciw-
działając „pokusie nadużycia” (nadmierne,
nieuzasadnione korzystanie z usług me-
dycznych) w kraju, w którym to płatnik
publiczny (NFZ) narzuca limity tych świad-
czeń. Według danych GUS i tak średnio
co czwarta wizyta realizowana jest poza
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systemem publicznym i opłacana w całości
z kieszeni pacjenta.

Pieniądze to nie wszystko

Rozmowa o narzędziach nie może na
dłuższą metę zastąpić debaty o warto-
ściach, jakim system ochrony zdrowia ma
służyć. Okazuje się, że postawienie na
pierwszym miejscu powszechności dostępu
pozytywnie wpływa na to, jak szeroki jest
wachlarz dostępnych świadczeń, a nawet,
co może być dla wielu zaskoczeniem, na
jakość usług medycznych. Tymczasem
w Polsce, podnosząc temat tak oczywisty,
jak potrzeba zapewnienia równego dostępu
do świadczeń zdrowotnych, niemal na
pewno zostanie się posądzonym o popu-
lizm. Przekierowanie uwagi na mecha-
nizmy pozwala uniknąć trudnej społecznie
dyskusji o priorytetach publicznego sys-
temu ochrony zdrowia i możliwościach
ich realizacji w istniejących uwarunko-
waniach, a także zmilczeć przykrą prawdę,
która jest przecież codziennym doświad-
czeniem rzesz pacjentów – nie wszystkie
potrzeby każdego chorego mogą zostać
zaspokojone. I to niezależnie od tego, czy
pozostaniemy przy obecnie obowiązującym
systemie ubezpieczeniowym, czy też przej-
dziemy na finansowanie budżetowe. Złote
rady ekspertów stwierdzających, że „trzeba
zbilansować publiczne nakłady na lecz-
nictwo z zakresem świadczeń gwaranto-
wanych”, są raczej opisem symptomu ani-
żeli drogą wyjścia. Zbilansowanie nakła-
dów oznacza w praktyce parę miliardów
złotych, których brakuje w systemie, aby
każdy pacjent mógł w miarę szybko otrzy-
mać to, co teoretycznie gwarantuje tzw.
koszyk świadczeń, i np. nie czekać kilka
lat w kolejce na wizytę u endokrynologa. 

Pomijając fakt, że dofinansowanie
systemu ochrony zdrowia jest receptą at-

rakcyjną w swej prostocie dopóty, dopóki
nie przejdziemy na poziom wykonawczy
i nie zaproponujemy podwyżki składki
zdrowotnej, warto też podkreślić, że samo
„dosypanie pieniędzy” nie musi się wcale
przełożyć na większą dostępność czy jakość
usług dla pacjentów. Oczywiście publiczny
system ochrony zdrowia w Polsce jest fi-
nansowany na wyjątkowo niskim poziomie
4,5 proc. PKB (najniższym w Unii Euro-
pejskiej) i jego podniesienie jest ze wszech
miar zasadne, pod warunkiem kontroli
społecznej późniejszego wydatkowania
dodatkowych funduszy. Równie dobrze
bowiem większe wydatki mogą zostać
skonsumowane przez wyższe ceny świad-
czeń, bez zmiany ich dostępności. Stany
Zjednoczone, kraj w którym na ochronę
zdrowia przeznacza się rekordowe sumy,
są tego doskonałym przykładem. W bardzo
ciekawej analizie porównawczej „Higher
fees paid to US physicians drive higher
spending for physician services compared
to other countries”, opublikowanej w 2011
roku w „Health Affairs”, M. J. Laugesen
i S. A. Glied wykazali, iż przyczyną
2,5-krotnej różnicy pomiędzy USA a Fran-
cją i Kanadą – w cenie operacji wymiany
stawu biodrowego finansowanych ze środ-
ków publicznych – były właśnie różnice
w poziomie świadczeń, związane z wyso-
kością wynagrodzeń lekarzy.

Publiczny system: 
więcej za te same pieniądze

Przywołane badanie pozwoliło zobrazować
jeszcze inną prawidłowość: system pub-
liczny kupuje świadczenia taniej aniżeli
ubezpieczyciele prywatni, dlatego może
zapewnić więcej opieki za te same pie-
niądze. We wszystkich badanych krajach,
a badanie obok USA i Francji objęło także
Australię, Niemcy, Kanadę i Anglię, ta

5

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 6 (72)/2016, 1 czerwca–5 lipca 2016 www.nowakonfederacja.pl



sama procedura medyczna w systemie
publicznym kosztowała mniej więcej po-
łowę tego, co w systemie prywatnym.
Choć może przeczyć to intuicjom pokoleń
wychowanych w przekonaniu o tym, że
prawa rynku są niemalże prawami natury,
w fakcie tym nie ma nic zaskakującego.
Płatnik publiczny nie tylko nie zakłada
zysku na własnej działalności, ale też nie
ponosi kosztów związanych np. z wyceną
ryzyka czy marketingiem własnych usług.

Według analizy „An overview of cost sha-
ring for health services in the European
Union” z 2004 roku, w UE koszty admi-
nistracyjne płatników publicznych kształ-
tują się na poziomie 3 – 5 proc., prywat-
nych 10 – 25 proc. Z raportu Światowej
Organizacji Zdrowia z 2010 roku wynika,
że koszty administracyjne płatników pry-
watnych są średnio trzy razy wyższe niż
publicznych. Jeżeli zależy nam na szerokim
dostępie do usług medycznych raczej niż
na luksusowych rozwiązaniach dla garstki
najbogatszych, to nie prywatyzacja, ale
wzmocnienie systemu publicznego wydaje

się właściwym kierunkiem. Usługi zdro-
wotne nie są towarem, jak każdy inny –
wiadomo to od co najmniej połowy ubieg-
łego wieku, m.in. dzięki pracom Kennetha
Arrowa, noblisty z dziedziny ekonomii.
Zwolennikom urynkowienia systemu
ochrony zdrowia warto przypomnieć, że
konsekwentne popieranie tej idei wyma-
gałoby jakiejś deregulacji zawodu lekarza,
co zresztą postulował sam Milton Fried-
man. Czy naprawdę jesteśmy na to gotowi? 

Nie unikniemy kompromisów. Wy-
zwania, przed jakimi staje dziś system
ochrony zdrowia w Polsce, nie są bynaj-
mniej wyjątkowe. Podobnie jak inne spo-
łeczeństwa uprzemysłowione, musimy go-
dzić oczekiwania społeczne z koniecznością
ograniczenia rosnących kosztów opieki
medycznej, które w sposób szczególnie
odczuwalny generują trzy czynniki: zmiany
demograficzne, a więc starzenie się spo-
łeczeństwa, rosnące obciążenie systemu
kosztami chorób niezakaźnych przewle-
kłych, w szczególności tzw. chorób cywi-
lizacyjnych oraz rozwój technologii me-
dycznych, które są często technologiami
drogimi. To wymaga kompromisów. Nie
tylko w Polsce, ale także w krajach znacznie
bardziej zasobnych, systemów ochrony
zdrowia nie stać na zapewnienie wszyst-
kich dostępnych technologii medycznych
(leków, urządzeń, interwencji) wszystkim
obywatelom, którzy mogą ich potrzebować.
Dlatego w wielu państwach, w których
funkcjonuje powszechne, obowiązkowe
ubezpieczenie zdrowotne, w proces de-
cyzyjny, dotyczący wydatkowania środków
publicznych, np. refundacji leków, włącza
się reprezentantów różnych grup społecz-
nych. Kompromisy w tym obszarze muszą
bowiem mieć charakter umowy społecznej,
obejmującej nie tylko środowiska me-
dyczne i środowiska pacjentów, ale także
szerszą reprezentację obywateli. Nie jest

6

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 6 (72)/2016, 1 czerwca–5 lipca 2016 www.nowakonfederacja.pl

Zbilansowanie nakładów

oznacza w praktyce parę

miliardów złotych, których

brakuje w systemie, aby

każdy pacjent mógł w miarę

szybko otrzymać to, co

teoretycznie gwarantuje

tzw. koszyk świadczeń, i np.

nie czekać kilka lat w kolejce

na wizytę u endokrynologa



dobrze, gdy w oczach opinii publicznej
wydają się wynikiem rywalizacji o „krótką
kołdrę” pomiędzy różnymi interesariu-
szami systemu ochrony zdrowia. Bardzo
niebezpiecznym zjawiskiem w naszym
kraju jest narastanie antagonizmów po-
między różnymi grupami zawodowymi,
a nawet grupami pacjentów, którzy za-
czynają postrzegać się nawzajem jako
konkurencję – rywali walczących o ten
sam kawałek tortu wydatków publicznych
(przykładem może być choćby obecny
spór o to, kto ma koordynować opiekę
nad kobietą w ciąży – położna czy szpital).
Jeśli informacja o przesłankach, na pod-
stawie których zapadają trudne decyzje
dotyczące finansowania (lub jego braku)
określonych świadczeń, nie dociera do
opinii publicznej, stanowi to przeszkodę
w racjonalnej ich ocenie, o kontroli spo-
łecznej nie wspominając. Pozostają emocje,
które w kontekście walki o zdrowie i życie
łatwo jest wywołać. Nie należy się potem
dziwić, że w odbiorze społecznym działania
instytucji odpowiedzialnych za ochronę
zdrowia jawią się często jako uznaniowe
i niesprawiedliwe, co prowadzi do spadku
zaufania do systemu ochrony zdrowia. 

Potrzeba społecznego zaangażowania

Remedium na ten stan rzeczy może być
większe zaangażowanie pacjentów i szer-
szego społeczeństwa w decyzje dotyczące
systemu ochrony zdrowia. Pacjenci nie
mogą być zredukowani do pretekstu dla
kontraktowania świadczeń w systemie,
gdyż zbyt dużo od nich zależy. Jak dowodzą
M. Kornfeld, W. Belgaied i M. Toumi
w artykule „Patient Behaviour As A Cost
Driver In The Management Of Chronic
Disease Patients”, opublikowanym
w ubiegłym roku w „Value Health”, za-
chowania pacjentów (np. niestosowanie

się do zaleceń lekarskich) stają się istot-
nymi czynnikami kosztotwórczymi, szcze-
gólnie w chorobach przewlekłych. Idea
tzw. patient empowerment nie wyrosła
tylko z przesłanek idealistycznych, ale też
praktycznych. Współudział w ważnych
decyzjach niesie ze sobą współodpowie-
dzialność, zarówno na poziomie mikro,
gdy chory podejmuje decyzję o udzieleniu
świadomej zgody na daną procedurę me-
dyczną, jak i na poziomie makro, gdy np.
organizacje pacjentów współuczestniczą
w konsultacjach projektów aktów praw-
nych. Wyrazem współodpowiedzialności
może też być akceptacja regulacji praw-
nych, które ograniczają w jakiś sposób
naszą wolność osobistą, zakazując zacho-
wań, o których wiemy, że definitywnie
szkodzą zdrowiu i generują olbrzymie
koszty dla systemu ochrony zdrowia.
Zakaz palenia w miejscach publicznych
jest tego doskonałym przykładem. Także
próby ograniczenia narastającej epidemii
otyłości wpisują się w ten kierunek. Cuk-
rzyca i jej powikłania, a więc schorzenia,
którym teoretycznie można zapobiec, są
dziś poważnym zagrożeniem dla stabil-
ności systemów ochrony zdrowia we
wszystkich krajach wysokorozwiniętych.
Akcje edukacyjne skierowane do dzieci
i młodzieży przyniosły dość mierne efekty,
dlatego w krajach najbardziej zagrożonych,
takich jak Wielka Brytania, rozważa się
opodatkowanie niezdrowej żywności. Sku-
teczność takich działań wymaga powszech-
nej zgody społecznej. W Polsce nawet
prosta próba usunięcia śmieciowego je-
dzenia ze szkolnych sklepików spotkała
się z silnym oporem społecznym; argu-
menty dotyczące wolności gospodarczej
okazały się w debacie publicznej bardziej
nośne niż troska o zdrowie dzieci. To po-
kazuje, jak niski jest poziom zrozumienia
zagrożeń dla zdrowia. Publicyści, stający
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w obronie batoników, jako niezbywalnego
prawa człowieka, zapewne nie spotkali
się z przypadkami amputacji czy utraty
wzroku z powodu powikłań cukrzycy, ale
też nikt nie zadał sobie trudu, by do nich
dotrzeć i im to wytłumaczyć. Po prostu
spróbowano „żywcem” przeszczepić na
polski grunt rozwiązania z krajów, w któ-
rych instytucje publiczne mozolnie wy-
pracowały pewną świadomość społeczną,
inwestując wiele wysiłku w komunikację
z obywatelami.

Dialog społeczny wymaga bowiem
odpowiedniego poziomu wiedzy na tematy
związane ze zdrowiem i jego specyficznych
uwarunkowań, a ten trudno wypracować
bez zaangażowania instytucji publicznych
i środowisk medycznych, przyjęcia przez
nie aktywnej roli w przekazywaniu opinii
społecznej zrozumiałych dla przeciętnego
odbiorcy informacji. Przykładem takiego
aktywnego zaangażowania mogą być
portale internetowe dla pacjentów, pro-
wadzone przez brytyjskie instytucje pub-

liczne odpowiedzialne za różne aspekty
ochrony zdrowia, zawierające bardzo sze-
roką wiedzę, od informacji o poszczegól-
nych jednostkach chorobowych i metodach
ich leczenia, po dane dotyczące jakości
świadczeń w szpitalach. Podobne inicja-
tywy znajdziemy we Francji czy Stanach
Zjednoczonych. Tymczasem w Polsce sły-
szymy głównie rytualne narzekania na
pacjentów konsultujących się u „doktora
Google’a” lub znajomych na Facebooku.
Skoro pacjenci są w Internecie, powinny
tam też być przygotowane przez fachow-
ców rzetelne i prosto wyłożone informacje,
na stronach instytucji publicznych, od-
powiedzialnych za działanie systemu
ochrony zdrowia. Jeżeli ruchy antyszcze-
pionkowe wypracowały skuteczne metody
komunikacji z rodzicami małych dzieci,
to mogą to także zrobić lekarze pierwszego
kontaktu. Zaufanie jest skuteczniejszą
bronią od kar administracyjnych i grzy-
wien wymierzanych rodzicom przerażo-
nym widmem odczynów poszczepiennych.
Lepiej poinformowane, mające poczucie
sprawstwa społeczeństwo łatwiej zgodzi
się na podniesienie składki zdrowotnej,
zamiast – jak to się obecnie dzieje – do-
browolnie „opodatkowywać się”, wydając
11,5 mld zł rocznie na leki bez recepty
i suplementy diety.

Polski publiczny system ochrony
zdrowia wymaga reform, ale ich powo-
dzenie zależy nie tylko od sprytnych roz-
wiązań technicznych, ale także – a może
przede wszystkim – od ustalenia warto-
ści, na których można będzie budować
nieuniknione kompromisy społeczne.
Kompromis w tak wrażliwym obszarze,
jak zdrowie wymaga jednak zaufania,
którego nie da się zbudować bez aktyw-
nego zaangażowania instytucji publicz-
nych w autentyczny dialog z własnymi
obywatelami. 
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Przyszli lekarze już na studiach uczą się,
że sposobność do zabawy mieli w liceum.
Po studiach czasu tylko ubywa, zaczyna
się zdobywanie specjalizacji i praca. Wtedy
dowiadują się, że 8-godzinny dzień pracy
w tym zawodzie praktycznie nie istnieje.
Jak więc poświęcać się rodzinie, zainte-
resowaniom, gdy większość życia mija
w pracy? Kodeks Etyki Lekarskiej odpo-
wiada: „powołaniem lekarza jest ochrona
życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie
chorobom, leczenie chorych oraz niesienie
ulgi w cierpieniu”. Czy jednak stoi to
w sprzeczności z innymi rolami, jakie
pełni lekarz po wyjściu z pracy? W obec-
nym stanie systemu ochrony zdrowia
w Polsce – tak. 

Nowe pokolenie nie chce tego zaak-
ceptować. Najważniejszą grupą, do której
się porównują i którą chcą naśladować
są oczywiście starsi koledzy – lekarze
specjaliści, dobrze sytuowani, posiadający
prywatne praktyki. Z drugiej jednak strony
często porównują się do rówieśników zza
zachodniej granicy, którzy robiąc specja-
lizację już żyją tak, jak ich starsi koledzy
w Polsce. Z tą jednak różnicą, że koledzy

z Polski osiągają wysoki status poprzez
pracę znacznie wykraczającą ponad jeden
etat, gdy ci za granicą żyją na tym samym
poziomie dzięki jednej pracy. Zderzenie
sposobu funkcjonowania tych dwóch grup
wywołać musi dysonans poznawczy, a jego
skutkiem jest często decyzja o emigracji.
Nie ma w tym oczywiście niczego wyjąt-
kowego – każdy chciałby zarabiać więcej,
pracując mniej, i w większości zawodów
emigracja to umożliwia. Jednak ciężka
praca ponad siły wpisana jest w szczególny
sposób w etos pracy lekarza i to nie tylko
w Polsce. Jej symbolem są 24-godzinne
dyżury, które odbywają pracujący w szpi-
talach lekarze, właściwie przez całą swoją
praktykę. Z czasem do dyżurów dołączyły
prywatne praktyki oraz praca w prywat-
nych ośrodkach, gdzie w potocznym po-
strzeganiu biegnie lekarz po odpracowaniu
8 godzin w publicznym szpitalu. 

Zmiana pokoleniowa

Wiele jednak wskazuje na to, że młodzi
lekarze nie chcą tak żyć. Istotnym punktem
w tych rozważaniach jest fakt, że mimo

StaniSłaW MakSYMoWicZ
Ekspert CA KJ ds. socjologii medycyny, 
doktor socjologii

Młodzi lekarze nie chcą pracować ponad miarę, by mieć co włożyć do
garnka. Zmiany w etosie pracy lekarzy przyniosą wiele ważnych dla
naszego zdrowia konsekwencji

Jak Pokolenie Y leczy Polskę



wszystko pieniądze nie są jedynym źród-
łem problemu, choć go napędzają. „Nie
chodzi o kasę, nie bezpośrednio; w Polsce
pracując jak osioł można zarobić bardzo
dużo” – mówi lekarz z Warszawy tuż
przed uzyskaniem specjalizacji. Poza pie-
niędzmi podnoszone się głównie złe wa-
runki pracy młodych lekarzy, słaba jakość

kształcenia specjalizacyjnego oraz brak
wyraźnej perspektywy normalnego funk-
cjonowania w społeczeństwie. „Nie pa-
miętam, kiedy się wyspałem, piję kilka
kaw dziennie, nie mam czasu na własne
hobby, nie mogę zaplanować nawet wy-
jazdu wakacyjnego” – mówi lekarz z Ra-
domia na pierwszym roku specjalizacji.
A po specjalizacji ma być tylko trudniej –
„Jak już przyjmujesz prywatnie, to po dy-
żurze zamiast schodzić do domu idziesz

do gabinetu. Zaczynasz o 7:30 w szpitalu
i jak przed 20:00 jesteś w domu, to
dziwnie się czujesz; jedyne do czego po-
zostaje trochę siły i motywacji to kurs ję-
zyka obcego. Kiedyś się zarzekałem, że
nie wyjadę, ale teraz już bardzo poważnie
to rozważam” – tłumaczy. 

W odpowiedzi na to starsi lekarze
zwykle wzruszają ramionami mówiąc, że
tak wygląda praca lekarza. Tylko że młodzi
chcą to zmienić, a w swoich wyborach
kierują się innymi wartościami. Problem
ten w istocie jest wynikiem szerszego po-
koleniowego myślenia, opartego również
o wzory, które przyszły z bogatszych kra-
jów, buntu przeciwko zastanej sytuacji
oraz edukacji (pisałem na ten temat na
łamach NK). Szczególnie że ważnym pun-
ktem w wypowiedziach lekarzy jest ro-
dzina – „Mi marzy się sytuacja, żeby za-
rabiać w jednym miejscu, a nie wyskakiwać
z jednej pracy i lecieć do drugiej i trzeciej.
To skutecznie eliminuje możliwość po-
siadania rodziny” – mówi mi jeden z mło-
dych lekarzy. Inna rezydentka podczas
spotkania z parlamentarzystami stwier-
dziła, że „albo nie jesteśmy w stanie mieć
rodziny, bo nie możemy jej utrzymać,
albo nigdy tej rodziny nie widujemy”.

Pokolenie Y w kitlu 

Dla wielu jednak oczekiwania młodych
lekarzy mogą wydać się sprzeczne, bo czy
można zarabiać więcej i mniej pracować?
To zależy. Dochody specjalistów są rela-
tywnie wysokie. Według danych Diagnozy
Społecznej z 2015 roku lekarz zarabia
średnio 5,5 tys. zł na rękę. Według GUS
(dane z 2014 roku) około 50 proc. zarabia
w przedziale 3 900 – 7 800 zł brutto. Zaś
30 proc. zarabia powyżej 7 800 zł brutto.
Znam wielu młodych lekarzy specjalistów,
którzy po prostu nie biorą dyżurów w szpi-
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talach i nie dzielą swojej pracy między
kilka kontraktów oraz prywatną praktykę.
Po ośmiu godzinach pracy wracają do
domu i spędzają czas z rodziną czy nad
swoim hobby. Zarabiają mniej niż ich
starsi koledzy, ale mają kontrolę nad
własnym czasem, co jest istotną wartością
dla tzw. Pokolenia Y (czyli urodzonych
po 1984 roku), o którym pisze w polskim
kontekście m.in. Witold Wrzesień w ar-
tykule „Czy pokoleniowość nam się nie
przydarzy? Kilka uwag o współczesnej
polskiej młodzieży”, opublikowanym
w „Nauce” w 2007 roku. Najliczniejsza
zbiorowość pokoleniowa od czasu Baby
Boomers (urodzeni po II Wojnie Świato-
wej) ma zdaniem socjologów znaczny
wpływ na społeczeństwo, kulturę, a co za
tym idzie, także na gospodarkę. W efekcie
jesteśmy świadkami pokoleniowej zmiany,
która przeistacza też etos pracy lekarza,
zdominowany do dzisiaj przez tytaniczną
pracę w kilku szpitalach i przychodniach
oraz niekończące się dyżury. Bo, choć
o to samo walczyli związkowcy od wielu
lat, to na realizację tego postulatu, ze
względu na rozwój gospodarki i sektora
prywatnego w ochronie zdrowia, mają
szansę dopiero wchodzący dziś na rynek.
Jakie są istotne cechy tego pokolenia,
które mają wpływ także na opisywaną
zmianę etosu? Jak pisze Wrzesień, naj-
ważniejsze wydają się dwie. Po pierwsze
przedstawiciele tego pokolenia są skrajnie
niezależni, zarówno z powodu socjalizacji
pierwotnej (wskazuje się tu m.in. po-
wszechność rozwodów w ich rodzinach),
jak i technologicznej rewolucji. Druga,
i chyba ważniejsza nawet cecha, to sposób,
w jaki byli wychowywani przez nadopie-
kuńczych rodziców, którzy żywo angażo-
wali się w życie i rozwój swoich dzieci.
Nic dziwnego, że przedstawiciele młodego
pokolenia, czyli także wchodzący na rynek

pracy młodzi lekarze, chcą poświęcić wiele
czasu swoim rodzinom, będąc w tym dą-
żeniu szczególnie asertywnymi i niechętnie
patrząc na dyżury czy poświęcanie wolnego
czasu na dodatkową pracę.

Rezydenci na marginesie

Na takie podejście nie mogą sobie pozwolić
jednak mniej majętni lekarze. Według
GUS ok. 20 proc. z nich zarabia mniej
niż 3900 zł brutto. Wielu rezydentów za-
rabia ok. 2200 zł „na rękę”, co jest, biorąc
pod uwagę ich kwalifikacje, sumą niską.
Dlatego często czekają z założeniem ro-
dziny i muszą imać się wielu zajęć rów-
nocześnie, w tym samym czasie dalej się
kształcąc. Ich starsi koledzy, mający za
sobą lata zaangażowania w ruch związkowy
podkreślają, że też zawsze walczyli o go-
dziwe warunki pracy oraz o możliwość
pełnego kształcenia na specjalizacji. Na-
kłaniają też młodych do czynnej walki
o swoje prawa. A jak reagują na te rady
młodzi? Wydają się niechętni do strajku,
co pokazała niedawna akcja Porozumienia
Rezydentów (czyli lekarzy robiących spe-
cjalizację, wynagradzanych ze środków
budżetowych), którzy zamiast odejść od
łóżek za cel postawili sobie uświadomienie
parlamentarzystów o swojej trudnej sy-
tuacji w akcji „Adoptuj posła” (dodać
trzeba, że mimo dużego sukcesu medial-
nego, jak przyznali Rezydenci, akcja nie
przyniosła oczekiwanych efektów). Częściej
albo czekają cierpliwie na skończenie spe-
cjalizacji, albo wyjeżdżają za granicę.

To z kolei przekłada się na spadającą
liczbę leczących nas lekarzy. Jednak ne-
gatywne skutki opisywanej pokoleniowej
zmiany mogą być większe niż odpływ le-
karzy z kraju. Teoretycznie w jej efekcie
przeciętny lekarz będzie pracował mniej,
a kolejki do specjalistów tylko się wydłużą.
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Problem ten nie jest jednak brany pod
uwagę w szacunkach dotyczących ilości
lekarzy niezbędnych do leczenia w Polsce.
A współczynnik ten i tak jest dziś znacznie
niższy niż wynosi średnia OECD: według
danych z 2015 roku na 1000 mieszkańców
Polski przypada 2,2 lekarza, średnia zaś
wynosi 3,3 (raport OECD „Health at
a Glance 2015”). I choć wydaje się, że
ograniczona podaż lekarzy doprowadzi
do wzrostu ich zarobków i wydłużenia
długości ich pracy, to jednak na drodze
ekonomii mogą stanąć silne wartości i po-
trzeby nowego pokolenia. 

Mniej ale lepiej?

Nie ma jednak powodu, by podchodzić
do lekarzy jak do niewolników, traktują-
cych kodeks etyki zawodowej jako plan
życiowy. Tym bardziej, że zmiana w po-
dejściu do swojego zawodu niesie ze sobą
pozytywne implikacje. Lekarz pracujący
na jednym etacie lub kontrakcie ma więcej
czasu na uczenie się nowych rzeczy, jest
też bardziej wypoczęty, może więc skupić
się na swojej pracy i na relacji z pacjentem.
A ta też ewoluuje systematycznie w kie-
runku medycyny zorientowanej na pa-
cjenta i relacji opartej na wspólnym na-
radzaniu się lekarza i pacjenta. Jest to
jest wynikiem m.in. zmian w procesie
kształcenia, w którym wiele uwagi po-
święca się problemom komunikacji i ba-
daniom potwierdzającym znacznie większą
skuteczność leczenia w sytuacji, gdy relacja
lekarz-pacjent oparta jest na wzajemnym
zaufaniu i aktywnym dialogu (więcej na
ten temat m.in. w: Susan Dorr Goold,
Mack Lipkin, The Doctor–Patient Rela-
tionship. Challenges, Opportunities, and
Strategies, „Journal of General Internal
Medicine”, 14, 1999). Dzięki temu pacjenci
rzadziej korzystają z pomocy specjalistów,

są zdrowsi, a w konsekwencji kolejki się
skracają. Rośnie też jakość życia personelu
medycznego, w której istotnym wskaźni-
kiem jest rodzina. To wszystko możliwe
jest jednak pod warunkiem, że Polska
przestanie być liderem w najniższych wy-
datkach na służbę zdrowia w Europie:
nad Wisłą wydajemy poniżej 7 proc. przy
średniej OECD na poziomie 9,3 proc.
PKB (a w Niemczech ponad 11 proc.).

Prostego rozwiązania opisanych pro-
blemów nie ma. Analizując stan polskiej
służby zdrowia zawsze dochodzimy do
miejsca, w którym urzęduje minister
 finansów. Ale poprawiające się warunki
pracy personelu medycznego i perspek-
tywy rozwoju też mają duże znaczenie,
chociażby dla decyzji o emigracji lekarzy
i pielęgniarek. Podniesienia wydatków na
zdrowie nie da się jednak uniknąć. Wydaje
się też nieunikniony wzrost wydatków in-
dywidualnych pacjentów na prywatną
służbę zdrowia. Rozwiązaniem problemu
kolejek już teraz jest dla wielu osób w Pol-
sce wykupienie dodatkowej, prywatnej
polisy zdrowotnej. Jeśli jednak to zjawisko
się pogłębi, to pod znakiem zapytania
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stanie sens istnienia publicznej opieki
zdrowotnej. Czy jej zakres zostanie ogra-
niczony z czasem do medycyny interwen-
cyjnej i onkologii? Na pewno nie w tym
kierunku chce iść obecna władza, rozsze-
rzająca zakres publicznej służby zdrowia.
Ma to jednak sens jedynie wtedy, gdy ko-
lejki zaczną się zmniejszać, warunki le-
czenia będą się poprawiać, a wraz z nimi
jakość pracy i życia lekarzy oraz innych
pracowników personelu medycznego. To

ostatnie jest o tyle ważne, że spowoduje
zatrzymanie odpływu wykształconych
w Polsce specjalistów. Bo nawet ostatnie
zwiększenie liczby studentów medycyny
o 20 procent, choć w perspektywie kilku,
kilkunastu lat przyniesie podniesienie
wskaźnika lekarzy przypadających na ty-
siąc pacjentów, to tylko pod warunkiem,
że lekarze ci zostaną w Polsce. A do tego
potrzebne jest coś więcej, niż obietnica
wysokich zarobków na kilku kontraktach. 
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Z raportu Naczelnej Izby Pielęgniarek
i Położnych wynika, że aż 46,5 proc.
polskich pielęgniarek to osoby w wieku
powyżej 50 lat. Kiedy w Polsce za-
braknie pielęgniarek?

Już ich brakuje. I wiemy dokładnie, ilu
brakuje. W tej chwili, żeby dorównać do
średniej unijnej, potrzebujemy 60 tysięcy
pielęgniarek. Nawet gdybyśmy je jakimś
cudem pozyskali, to na pewno nie do-
równamy krajom skandynawskim, w któ-
rych jest 16 pielęgniarek na 1000 miesz-
kańców. W Polsce mamy 5 pielęgniarek
na 1000 osób. 

Przepaść jest naprawdę ogromna.
Tylko 2 proc. polskich pielęgniarek to
osoby w wieku do 30 lat. Poza tym, więk-
szość z nich pracuje na kilku etatach.
Gdyby ograniczyły się do jednego miejsca
pracy, sparaliżowałby to pracę wielu szpi-
tali. Czeka nas katastrofa.

Trzeba jeszcze mieć świadomość, że
rocznie w naszym kraju jest 5 tysięcy ab-
solwentów pielęgniarstwa i położnictwa.
Tylko co trzeci występuje o pozwolenie
na wykonywanie zawodu, czyli potrzebu-
jemy naprawdę wielu lat, żeby w szpitalach
przybyło 60 tys. pielęgniarek.

A co z pozostałymi, którzy nie wystę-
pują o pozwolenie na pracę w zawo-
dzie? 

Duża grupa wyjeżdża za granicę i tam
występuje o to prawo. Wiele osób szuka
też pracy w innych zawodach, tam gdzie
można po prostu lepiej zarobić – na przy-
kład w firmach farmaceutycznych czy
ubezpieczeniowych.

A jak jest w innych krajach? Czy struk-
tura wiekowa jest znacząco różna od
tej naszej?

Zofia MałaS
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
i epidemiologicznego

W ciągu ostatnich 10 lat z Polski wyemigrowało 20 tysięcy pielęgniarek.
To tak, jakby z opolskiego i świętokrzyskiego wyjechały wszystkie pielęg-
niarki 

ostatni dyżur polskiej pielęgniarki

Z Zofią Małas 
rozmawia anna kiljan



W całej Europie brakuje już miliona pie-
lęgniarek, ale struktura wiekowa jest zu-
pełnie inna niż u nas. Na przykład w Anglii
pielęgniarki są młode, ale to również za-
sługa imigracji – z Polski, Czech, Filipin.
W całej Unii Europejskiej pielęgniarki
statystycznie są o około 10 – 12 lat młodsze
niż w Polsce.

Dlaczego?

W Anglii pielęgniarstwo to zawód zama-
wiany. Za studiowanie pielęgniarstwa
otrzymuje się 500 funtów miesięcznie.
To jest spora zachęta. W Europie Za-
chodniej pielęgniarkom też po prostu
lepiej się płaci. No i wspomniana imigracja.
W ciągu ostatnich 10 lat z Polski wyemi-
growało 20 tysięcy pielęgniarek. To tak,
jakby z opolskiego i świętokrzyskiego wy-
jechały wszystkie pielęgniarki.

Dlaczego ta struktura wiekowa tak
u nas wygląda? Czy jakieś konkretne
regulacje tak bardzo utrudniły życie
pielęgniarkom, że nie ma chętnych na
tę pracę?

Są dwie główne przyczyny. Pierwsza to
oczywiście zarobki. Średnia płaca pielęg-
niarki to 3300 zł, czyli około 2500 zł na
rękę. Młode pielęgniarki dostają netto
1400 zł! A to jest ciężka praca i fizycznie,

i psychicznie, wymagająca ciągłego kształ-
cenia. 

Druga przyczyna to warunki pracy:
tam gdzie potrzeba 5 – 6 pielęgniarek,
my mamy 1 – 2. Praktycznie we wszystkich
szpitalach w Polsce jest niedobór personelu
i pielęgniarki pracują pod ogromną presją
czasu oraz w wielkim stresie. Nikt nie
chce wykonywać tak odpowiedzialnej pra-
cy w tak koszmarnych warunkach. Pie-
lęgniarki czują, że nie są w stanie wyko-
nywać wszystkich swoich obowiązków,
a to z kolei odbija się na pacjentach.

To trochę błędne koło – młodzi ludzie
nie chcą pracować w tym zawodzie,
bo... brakuje pielęgniarek. 

Ja często mówię, że pielęgniarka to taki
kombajn wielofunkcyjny, któremu tylko
ciągle dokłada się obowiązków. Pielęg-
niarki w szpitalach to grupa, która ma
najwięcej dodatkowych obowiązków – re-
jestracja, sprawozdawczość do NFZ, bar-
dzo rozbudowana dokumentacja. My
świetnie zdajemy sobie sprawę z tego, że
dokumentacja musi być rzetelna, ale nie
możemy godzić się na ciągłe dokładanie
pielęgniarkom takich obowiązków, bo nie
starcza czasu na opiekę nad pacjentem.
Czy wie Pani o tym, że pielęgniarki w szpi-
talach muszą także często wykonywać
obowiązki ekip sprzątających, które są
nieobecne w nocy, albo że zajmują się
transportowaniem pacjentów na badania
i zabiegi, chociaż to leży w obowiązkach
kogo innego?

No i teraz jeszcze będziecie wypisywać
recepty.

Tak. To uprawnienie już działa od 1 stycz-
nia, ale dotychczas nie dało się z niego
korzystać, bo do tego pielęgniarka musi
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zrobić dodatkowy kurs. Na ten moment
około 1000 pielęgniarek jest w trakcie
ich kończenia. 

Oczywiście dobrze, że takie upraw-
nienie jest, bo są sytuacje, w których rze-
czywiście jest to konieczne – na przykład,
kiedy pielęgniarka odwiedza pacjenta
w domu i widzi, że jest potrzeba przepi-
sania leku. Przyjęliśmy ten obowiązek
wypisywania recept i wiemy, że podwyższa
on rangę zawodu pielęgniarki. Ale to jest
znowu dodatkowe, bardzo odpowiedzialne
zajęcie, które w ogóle nie wiąże się ze
wzrostem wynagrodzenia.

W zeszłym roku NIPiP przeprowadziła
akcję „Ostatni Dyżur”. Bardzo profes-
jonalna kampania. Jakie mieliście za-
łożenia i co udało się zdziałać?

Zasadniczym celem tej kampanii było
przede wszystkim uzmysłowienie Polakom,
że istnieje straszna zapaść w pielęgniar-
stwie i że społeczeństwo nie może już
liczyć na takie świadczenia pielęgniarskie,
jakie powinno z zasady otrzymywać. Dru-
gim założeniem było zrobienie solidnego
raportu stanu faktycznego, żeby uzmy-

słowić władzy skalę problemu. Wydany
w zeszłym roku raport uwzględnia wszyst-
kie najważniejsze zagadnienia: liczbę pie-
lęgniarek, średnią wieku, ogrom zadań.
Udało się to Ministerstwu Zdrowia i par-
lamentarzystom uzmysłowić. Poskutko-
wało podpisaniem podwyżki 4x400 brutto
brutto, czyli czterech podwyżek po ok.
250 zł netto na przestrzeni czterech lat,
i podpisaniem rekomendacji, jaka powinna
być minimalna, poniżej której zejść nie
można, liczba pielęgniarek na oddziale.
Minister Zembala to rekomendował, a te-
raz naszym zadaniem jest przeforsować
realizację.

I jak to forsowanie idzie?

Z obecnym ministrem negocjujemy. Tylko
pada odpowiedź: „Skąd ja wezmę 60 tys.
pielęgniarek?”. Na to trzeba krótko– i dłu-
goterminowej strategii. Dialog z Minis-
terstwem trwa, ale jest zbyt wolny. Ocze-
kujemy przyspieszania. Przecież jest koniec
roku akademickiego, młodzież zaraz otrzy-
ma dyplomy i być może, jeśli zauważy
poważne traktowanie, zechce podjąć pracę
w zawodzie.

To co trzeba zmienić natychmiast?

Podpisać standardy minimalnej liczby
pielęgniarek na dany oddział. Trzeba ko-
niecznie to zrobić i dowiedzieć się, gdzie
ilu pielęgniarek brakuje. Na Zachodzie
nie otwiera się oddziału, jeśli standard
liczebności pielęgniarek i lekarzy nie jest
zachowany. To jest podstawowa sprawa.
U nas otwiera się oddziały, nawet jeśli
nie ma obsady pielęgniarskiej!

Trzeba usankcjonować płace i określić
docelowo, ile powinna zarabiać pielęg-
niarka. Pielęgniarka wchodząca do zawodu
powinna zarabiać 1,5 średniej krajowej.
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Teraz to jeszcze nie jest możliwe, ale
należy wprowadzić te założenia i do nich
zmierzać. Dla przykładu, za czasów Ku-
ronia i Mazowieckiego była tzw. indeksa-
cja – pielęgniarka nie mogła zarabiać
mniej niż 103 proc. średniej krajowej.
Teraz mamy płacę poniżej 70 proc. A mło-
da pielęgniarka zarabia pensję minimalną. 

Lekarze walczą o to samo – żeby re-
zydent miał ponad 100 proc. średniej
krajowej... 

Pielęgniarka jest fachowcem w swojej
dziedzinie – tak samo jak informatyk,
psycholog, farmaceuta. Oczekujemy nor-
malnego traktowania – jako specjalistów.
W Anglii minimalna stawka godzinowa
to 6 funtów, a pielęgniarka wchodząca
do zawodu dostaje 12 funtów. W Nie-
mczech i Włoszech jest podobnie. Skoro
u nas minimalna płaca to 1800 zł brutto,
to pielęgniarka od początku powinna mieć
3600 zł.

Czyli tyle, ile obecnie mają młodzi leka-
rze. A co ze strategią długoterminową? 

Krótkoterminowo to standardy trzeba
określić, podpisać i zacząć dążyć do nich.
A długoterminowo, przede wszystkim
trzeba do tych wpisanych na początku
standardów dojść. I to będzie trwało lata.

A te subsydiowane kierunki to dobry
pomysł?

Od dawna wnosimy o to, żeby pielęgniar-
stwo było kierunkiem zamawianym.

Ale przecież wtedy młodzież skończy
studia i ucieknie za granicę.

Dlatego postulujemy stworzenie przez
Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Ro-
dziny programu „Staż – pierwsza praca”,
tylko żeby ten staż trwał co najmniej
3 lata w jednym zakładzie pracy, a środki
na ten program mogły pochodzić właśnie
nie tylko z Ministerstwa Zdrowia, ale też
z innych resortów. Chodzi o to, żeby zwią-
zać pielęgniarkę z zakładem pracy. Takie
rozwiązania sprawdziły się w wielu krajach. 

Nie wystarczy wpisać w warunki stu-
diów klauzuli o zakazie wyjazdu przez
kilka lat? 

Młodzi ludzie, którzy kończą kierunki
pielęgniarskie, często szukają pracy poza
miejscem zamieszkania – najpierw w kra-
ju, na przykład w Warszawie, gdzie braki
są naprawdę największe. Jednak pieniądze
z pensji pielęgniarskiej nie wystarczają
im na życie w stolicy. Dlatego uważamy,
że jeśli pielęgniarki miałyby podpisać taką
klauzulę, to musiałoby to iść w parze
z rozsądną płacą. 
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W 2011 roku Fundacja Republikańska
opublikowała raport dotyczący zawodów
regulowanych. Jej eksperci wskazali, że
Polska jest liderem Unii Europejskiej pod
względem liczby zawodów regulowanych,
których mamy aż 380. Jednym z celów
drugiej kadencji rządu Donalda Tuska
stała się daleko idąca deregulacja dostępu
do zawodów, a zadanie to przypadło
ówczesnemu ministrowi sprawiedliwości,
Jarosławowi Gowinowi. Po długich pra-
cach i licznych sporach udało się w trzech
transzach wprowadzić ustawy liberalizu-
jące dostęp do 247 zawodów, z czego
70 przestało być zawodami regulowanymi. 

Są jednak profesje, w których do-
chodzi w ostatnich latach do zjawiska od-
wrotnego, czyli zwiększenia zakresu re-
gulacji. Przykładem są fizjoterapeuci, czyli
zawód dotychczas całkowicie otwarty.
Każdy mógł otworzyć działalność gospo-
darczą, w ramach której udzielał usług
fizjoterapeutycznych. Kwalifikacje były
wymagane jedynie w przypadku fizjote-
rapeutów, którzy chcieli podpisać kontrakt
z NFZ. Taki stan rzeczy nie podobał się

organizacjom zrzeszającym wykonujących
ten zawód i dążyły one do uregulowania
swojej profesji, by wyeliminować z rynku
osoby niemające wykształcenia fizjotera-
peutycznego. Uzasadnienie postulatów
wprowadzenia regulacji jest takie samo,
jak przy wszystkich innych zawodach re-
gulowanych – troska o dobro klienta (czyli
w tym przypadku pacjenta), którego trzeba
chronić przed niebezpieczeństwem ko-
rzystania z usług osób niekompetentnych. 

Zamykanie zawodu

Argumenty zwolenników uregulowania
zawodu były poważne. Choć autorzy
uchwalonej pod koniec ubiegłej kadencji
ustawy o zawodzie fizjoterapeuty nie po-
dawali konkretnych danych, dotyczących
skali szkodliwości wykonywania tej profesji
przez osoby niekompetentne, słusznie
wskazywali w uzasadnieniu, że „brak kwa-
lifikacji przy wykonywaniu czynności fiz-
joterapeutycznych może spowodować nie-
odwracalne zmiany w organizmie pacjenta,
doprowadzić pacjenta do inwalidztwa”.

toMaSZ PułróL
Prawnik, publikuje we „Wprost” i „Kurierze Słupeckim”,
były Prezes Stowarzyszenia KoLiber

Fizjoterapeuci i lekarze walczą o to, kto będzie miał prawo diagnozować
i rehabilitować chorych. Dobro pacjenta staje się kartą przetargową
w bitwie o to, komu będą służyć nowe regulacje

Medyczna wojna domowa



Jednak wystraszeni wizją utraty zdrowia
lub życia, przez błędy pseudorehabilitan-
tów, nie możemy tracić z oczu faktu, iż
z perspektywy ludzi już pracujących w tym
zawodzie, nowa ustawa niesie za sobą
ogromne zalety, w postaci ograniczenia
konkurencji na rynku pracy. Wiele prze-
pisów, które znalazły się w ustawie, re-
guluje zawód w nadmiernym stopniu.
Przede wszystkim każdy zaczynający
kształcenie zawodowe w zakresie fizjote-
rapii po 1 października 2017 roku będzie
musiał ukończyć jednolite studia magis-
terskie, odbyć 6-miesięczną praktykę za-
wodową oraz zdać  Państwowy Egzamin
Fizjoterapeutyczny. Wśród wymogów eg-
zaminacyjnych znaleźć można również
wymóg znajomości języka polskiego na
poziomie wystarczającym do wykonywania
zawodu. W praktyce podołać mu będą
musieli fizjoterapeuci z krajów spoza
 Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
których czekać będzie obowiązkowy eg-
zamin z języka polskiego. Szykują się
zatem dodatkowe źródła przychodu dla
polonistów, którzy będą członkami komisji
egzaminacyjnych. 

Wszyscy pozostali fizjoterapeuci, któ-
rzy wykonują zawód na podstawie do-
tychczas uznawanych ścieżek wykształ-
cenia, będą mogli dalej to robić, pod wa-
runkiem jednak posiadania odpowiedniej
praktyki zawodowej (3 lata dla magistrów,
6 lat dla pozostałych). Osoby nieposia-
dające tytułu magistra nie będą jednak
miały wszystkich uprawnień, przysługu-
jących pełnoprawnym fizjoterapeutom.
Zastanawiające jest to, jak bardzo różnić
będzie się sytuacja osób, które zaczęły
studia przed 1 października 2017 od tych,
które rozpoczną edukację po tym terminie.
Ci drudzy po studiach, odbyciu 6-mie-
sięcznej praktyki i uzyskaniu tytułu ma-
gistra mogą przystąpić do egzaminu

i wkroczyć na rynek pracy, jako samodzielni
fizjoterapeuci. Ci pierwsi natomiast, by
móc samodzielnie wykonywać zawód, będą
musieli wykazać się aż 3-letnią praktyką! 

Oprócz wymogów wykształcenia, wzo-
rem innych zawodów zaufania publicz-
nego, utworzony zostanie samorząd za-
wodowy, do którego przynależność będzie
obowiązkowa. Czyli podobnie jak w po-
zostałych profesjach, będziemy mieli mo-
nopol jednej izby, na rzecz której trzeba
będzie płacić składki i której będzie się
podlegać.

Awantura

Jednocześnie nowa ustawa pozwoliła fiz-
joterapeutom wybić się na niepodległość
spod zależności od lekarzy i uzyskać sta-
tusu suwerennego zawodu medycznego.
Do tej pory, jeśli chcieli oni prowadzić
działalność w ramach kontraktów z NFZ,
musieli występować w roli swoistych pod-
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wykonawców lekarzy. Nie mieli bowiem
żadnych uprawnień diagnostycznych,
w związku z czym wszelkie podejmowane
przez nich czynności musiały być wcześniej
zalecone przez lekarza w skierowaniu.
Rodziło to liczne problemy, bo lekarze,
często nie będąc praktykami rehabilitacji,
gorzej znali się na tej dziedzinie i nierzadko
nieprecyzyjnie określali rodzaje zabiegów.
Dodatkowo konieczność uzyskiwania skie-
rowań wydłużała czas leczenia oraz zwięk-
szała koszty, zarówno po stronie pacjen-
tów, jak i NFZ. Nowa ustawa ma to zmie-
nić, zmuszając lekarzy do podzielenia się
z fizjoterapeutami zmonopolizowanym
dotychczas przez nich rynkiem. Nic więc
dziwnego, że przedstawiciele tego właśnie
regulowanego zawodu z entuzjazmem
przyjęli te rozwiązania. Okazało się jednak,
że radość z sukcesu była przedwczesna,
bo pod wpływem środowiska lekarskiego,
obecny rząd zaczął pracę nad nowelizacją
świeżo uchwalonej ustawy. I zaczęła się
awantura na całego.

Jak nietrudno zgadnąć, lekarzom
w nowej ustawie nie podoba się przede
wszystkim uwolnienie fizjoterapeutów
spod ich kurateli. Zniknie bowiem teraz
łatwy dochód, w postaci wypisywania
skierowań na zabiegi. Lekarze, jak każda
grupa zawodowa, nie lubią dzielić się ryn-
kiem i dochodami, oficjalnie jednak nikt
tego nie przyzna, dlatego walka z nowymi
uprawnieniami fizjoterapeutów toczona jest
pod szczytnymi hasłami ochrony pacjentów,
których życie i zdrowie ma być zagrożone
przez niedostatecznie wyedukowanych fiz-
joterapeutów. Swoją drogą to zabawne,
że lekarze domagają się ograniczenia
uprawnień fizjoterapeutów, żeby chronić
nasze zdrowie przed ich niewiedzą, podczas
gdy fizjoterapeuci chcą ograniczyć dostęp
do swojego zawodu, by chronić nas przed
swoimi gorzej wyedukowanymi kolegami. 

Głos lekarskiego lobby znalazł posłuch
w kręgach obecnej partii rządzącej, która
postanowiła naprawić „błędy” poprzed-
niego rządu. Pojawiły się propozycje lik-
widacji nowych uprawnień fizjoterapeutów,
a wiec podtrzymania zależności od lekarzy
oraz likwidacji samorządu zawodowego.
Czyli krótko mówiąc, projekt  nowelizacji
zostawia ograniczenia zawodowe, zabie-
rając przy tym dane w pakiecie z tymi
ograniczeniami uprawnienia. Wzbudziło
to oczywiście protesty fizjoterapeutów,
którzy rozpoczęli walkę o wejście w życie
ustawy uchwalonej przez poprzedni rząd.
Kulminacją sporu stała się kłótnia podczas
posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia.
Pojawiły się tam takie kwiatki, jak wypo-
wiedź posłanki PiS, Józefiny Hrynkiewicz,
dezawuującej wykształcenie fizjoterapeu-
tów po akademiach wychowania fizycznego
(które programem i poziomem praktycznie
nie różnią się od uniwersytetów medycz-
nych), czy też jakby żywcem wyjęta ze
skeczów Monty Pythona awantura o klau-
zulę sumienia dla fizjoterapeutów. I ta
właśnie klauzula stała się najbardziej noś-
nym medialnie tematem w kontekście ca-
łego sporu. Mało kogo bowiem interesują
merytoryczne dyskusje, jednak kiedy tylko
można wpisać jakąś kłótnię w kontekst
naszej wojny plemiennej, pomiędzy rządem
a opozycją, szczególnie jeśli da się ją ota-
gować hasłem: „spór światopoglądowy”,
to już mamy news dnia dla większości
mediów. Dodajmy do tego powszechnie
znaną grację większości przedstawicieli
obozu rządowego w toczeniu tego typu
sporów, i już mamy idealny temat do gril-
lowania rządu z powodu kolejnych oby-
czajowych regulacji. Finalnie doszło do
wstrzymania prac nad nowelizacją,
w związku z czym ustawa prawdopodobnie
wejdzie w życie, co jednak nie wyklucza
dalszych prób majstrowania przy niej.
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Jak regulować?

W tej całej wojence grup zawodowych
umyka nam merytoryczna dyskusja na
temat zasadności poszczególnych regulacji.
Czy faktycznie konieczne jest ograniczenie
dostępu do zawodu fizjoterapeuty? A jeśli
tak, to jak duże? Myślę, że należałoby
rozróżnić tych, którzy działają tylko na
rynku prywatnych usług medycznych,
a tych, których usługi refundowane są
przez NFZ. W przypadku tych drugich
bez wątpienia pewien zakres regulacji jest
zrozumiały. Jako że publiczna służba zdro-
wia nie działa w pełni na zasadach ryn-
kowych, to rynek nie jest w stanie do
końca zweryfikować umiejętności fizjo-
terapeutów, konieczne zatem są pewne
wymogi w zakresie poziomu wykształcenia,
tym bardziej, że w zamian fizjoterapeuci
dostają większe uprawnienia, co jest ko-
rzystne dla pacjentów. Pytanie tylko, czy
te ograniczenia powinny być tak daleko
idące, jak to proponuje nowa ustawa. Czy
naprawdę niezbędne jest kończenie pię-
cioletnich studiów? Skoro chcemy wpro-
wadzić państwowy egzamin, to przecież
będzie on weryfikował wiedzę, w związku
z czym, jeżeli ktoś będzie niedostatecznie
wyedukowany, to go po prostu nie zda.
Dajmy możliwość podejścia do tego
 egzaminu każdemu, a nie tylko absol-
wentom jednolitych studiów magister-
skich. Kolejna, budząca wątpliwości kwes-
tia to sprawa samorządu zawodowego.
Samo nadanie możliwości jego utworzenia
nie jest niczym złym, nie ma jednak po-
wodu, by czynić go kolejnym monopolem
z obowiązkową przynależnością. Dajmy
możliwość tworzenia nieograniczonej licz-
by samorządów, konkurujących i dobro-
wolnych, do których przynależność wiązać
się będzie z prestiżem i zwiększeniem
 zaufania. 

Skoro już regulujemy zawód fizjote-
rapeuty, zróbmy to tak, by mogło to być
wzorem dla zmian w innych zawodach
zaufania publicznego, w których funkcjo-
nują monopole izb zawodowych. I wresz-
cie, zostawmy możliwość działania na
rynku usług prywatnych tym, którzy nie
chcą podchodzić do państwowego egza-
minu. Dla zapewnienia pewnego minimum
bezpieczeństwa pacjentów rozważmy je-
dynie kwestię uregulowania nazewnictwa,

tak by każdy przeciętnie rozgarnięty czło-
wiek mógł rozróżnić, czy osoba, z której
usług chce skorzystać, to wykwalifikowany
fizjoterapeuta, który zdał państwowy
 egzamin, czy też nie. Pamiętajmy o tym,
że wszelka regulacja zawodów wiąże się
z ograniczaniem ich dostępności nie tylko
dla zainteresowanych ich wykonywaniem,
ale również dla konsumentów. Występuje
tu bowiem efekt, który Milton Friedman
nazwał efektem cadillaca. Polega on na
tym, że dopuszczenie do obrotu tylko
usług spełniających najwyższe standardy
(arbitralnie ustalone na poziomie dużo
wyższym niż te, które są rzeczywiście nie-
zbędne) powoduje, że w wyniku ograni-
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czenia konkurencji rosną ceny i wielu
osób nie stać na korzystanie z danego ro-
dzaju usług, przez co zostają pozbawieni
jakiejkolwiek obsługi. Zdaniem Friedmana
można to porównać do sytuacji, w której
regulacje dopuściłyby do ruchu drogowego

tylko luksusowe samochody. Dlatego też
każda regulacja musi mieć swoje uzasad-
nienie, a wszelkie ograniczenia w dostępie
do zawodów, w tym zawodu fizjoterapeuty,
powinny być wprowadzane wyjątkowo
i z dużą ostrożnością. 
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Na pierwszy rzut oka trudno wyobrazić
sobie bardziej odległe od siebie zawody
niż sprzedawca polisolokat i awangardowy
artysta. Tymczasem z dwóch głośnych
w zupełnie różnych środowiskach publi-
kacji – „Chciwości” Pawła Reszki i „ABC
projektariatu” Kuby Szredera – wyłaniają
się obrazy momentami wręcz bliźniaczo
patologicznych systemów oraz tragicznych
dla ich wyrobników konsekwencji uczest-
nictwa w nich. Trudno wyzbyć się wraże-
nia, że te pocztówki z dwóch krańców
świata pracy wiele mówią o jego całości.
Na poziomie rządzących pracą wartości,
regulacji i kultury mamy coraz większy
problem. 

Od kredytu do grzechu

„Chciwość. Jak nas oszukują wielkie firmy”
to autorska kompilacja rozmów z byłymi
i aktualnymi pracownikami banków, agen-
cji ubezpieczeniowych i firm doradztwa
finansowego, okraszona fragmentami służ-
bowej korespondencji czy materiałów
szkoleniowych z serca tych branż. Orygi-

nalny reportaż Pawła Reszki, napisany
jakby z myślą o niezdolnych do koncen-
tracji na dłuższym fragmencie tekstu użyt-
kownikach mediów społecznościowych,
opowiada o kryzysie finansowym, kredy-
tach frankowych i polisolokatach ze spe-
cyficznej perspektywy. Mniej – choć nadal
wiele – mówi o klientach, czyli zewnętrz-
nych ofiarach finansowo-marketingowej
inżynierii. Więcej – o ofiarach wewnątrz
tego systemu: jego pracownikach, agen-
tach, przedstawicielach. Najwięcej chyba –
o ludzkiej naturze skażonej grzechem,
podatnej na błędy i skłonnej do zła. 

O książce dziennikarza „Tygodnika
Powszechnego” trudno było nie usłyszeć:
od lewa do prawa, od tematycznych nisz
po najbardziej mainstreamowe media,
była dyskutowana i cytowana. To chyba
nie tylko zasługa sprawnej promocyjnej
machiny, ale i społecznego zapotrzebo-
wania na poznanie i zrozumienie zasad
rządzących światem finansowych korpo-
racji w polskim wydaniu czy wielkich firm
w ogóle. Znamienne, że podtytuł książki,
o „oszukiwaniu przez wielkie firmy”, nie

Piotr trudnoWSki
Redaktor „Nowej Konfederacji”, 
członek zarządu Klubu Jagiellońskiego

Oczekiwanie samozatrudnienia i śmieciówki mają nie tylko motywacje
ekonomiczno-podatkowe, ale też istotne znaczenie w wymiarze delegacji
odpowiedzialności prawnej jak najniżej, a najlepiej poza firmę

o chciwości i innych toksynach



do końca oddaje jej treść: wszak mowa
wyłącznie o branży finansowej, a i nie
wszyscy bohaterowie to pracownicy firm
wielkich. Pojawiają się i przedstawiciele
małych firm pośrednictwa, i doradztwa
finansowego. 

Projektariat: 
NGO-sowy chleb powszedni

Z kolei „ABC projektariatu” to książka
głośna głównie w środowisku artystow-
sko-NGO-sowej „warszawki”, choć kon-
tekst, w jakim trzeba ją postrzegać, miał
również swoje pięć minut w medialnym
głównym nurcie. Jej wydawcą jest Fun-
dacja Bęc Zmiana, warszawska organizacja
pozarządowa, działająca na styku światów
sztuki i miasta. O „Bęcu” wyjątkowo głośno
zrobiło się w ubiegłym roku, gdy media
podchwyciły historię pracownika prowa-
dzonej przez fundację księgarni, który
rozpropagował sprawę swojego zatrud-
nienia. Pracując de facto na etacie po-
skarżył się, że wyjątkowo społecznie wraż-
liwa i walcząca o poprawę sytuacji zawo-
dowej artystów oraz społeczników orga-
nizacja zatrudnia go na umowę o dzieło.
W społecznościówkach zawrzało. „Bęc”
spotkał się z falą hejtu, rozpoczęła się
kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. 

Stojąca na czele fundacji Bogna Świąt-
kowska w medialnych komentarzach przez
wszystkie przypadki odmieniała pojęcia
„prekariatu” i „projektariatu”. Definiowała
przez nie nie tylko warunki zatrudnienia
w „Bęcu”, ale też własną sytuację zawo-
dową oraz powszechne w branżach NGO
i kultury zjawisko. Trudno nie przyznać
jej racji: uzależnienie nie tylko organizacji
jako takiej, ale i jej możliwości zatrud-
nieniowych, od zewnętrznych grantów i
projektów, to chleb powszedni tego świata.
Potwierdzają to opublikowane niedawno

badania „Trzecia strona medalu. Sytuacja
osób pracujących w polskich organizacjach
pozarządowych”. Ich analiza to temat na
osobny artykuł, ale samo przywołanie
śródtytułów z diagnostycznej części ra-
portu wiele powie o słuszności „preka-
riacko-projektariackiej” diagnozy: „Brak
stabilności, czyli »od projektu do projek-
tu«”, „montaż finansowy, czyli »moje wy-
nagrodzenie było z bardzo różnych pro-
jektów pozszywane«”, „brak równowagi
między pracą a życiem osobistym, czyli
»telefon służbowy biorę ze sobą na
urlop«”… 

Wydaje się, że wydanie przez Fun-
dację Bęc Zmianę „ABC projektariatu”
należy uznać za usystematyzowany, po-
ważny głos w dyskusji, która choć obecna
w wewnątrzśrodowiskowych gremiach,
wypływa na powierzchnię zwykle wraz
z wybuchem kontrowersji. Dość wspom-
nieć, że przecież analogiczne zarzuty, nie-
zgodnego z lewicowym etosem zatrud-
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niania na śmieciówkach, dotknęły parę
lat wcześniej środowisko „Krytyki Poli-
tycznej”. Wówczas systemowej debaty
chyba zabrakło, ale teraz książka Szredera
– mimo że dotyczy bardziej realiów pracy
zawodowo nomadycznych artystów niż
ściśle „pozarządowców” choćby i z orga-
nizacji kultury – może tę rolę pełnić.

Książki Reszki i Szredera wydaje się
dzielić prawie wszystko. Jedna, napisana
przez znanego dziennikarza „Tygodnika
Powszechnego”, mimo ciężkiej materii
jest nad wyraz lekka, składa się głównie
z poszatkowanych reporterskich rozmów
i wycinków ze służbowej korespondencji.
Styl teoretyka kultury jest zaś branżowy,
erudycyjny i przyciężkawy, pełen odniesień
i neologizmów. „ABC projektariatu” to
nie tylko tytułowy alfabet (od „Ambiwa-
lencji” po „Zaangażowanie”), ale i zmie-
rzająca w stronę politycznego manifestu
eseistyczna część „Radykalizacje” oraz
cztery domykające tom rozmowy. „Chci-
wość” postrzegać można jako zbiór foto-
grafii, inspirujący do rozmyślań nad naturą
człowieka i instytucji (w tej kolejności).
„ABC” – raczej od konserwatywnych roz-
ważań ucieka, ale zwłaszcza „obcego” na
polu ponowoczesnej sztuki czytelnika

skłania do rozważań nad jej sieciową,
nieuchwytną, konceptualną naturą. Wresz-
cie – najbardziej oczywistą różnicą wydaje
się nieprzystawalność światów wielko-
miejskiej elity artystycznej i głównie pro-
wincjonalnej rzeczywistości przedstawicieli
handlowych banków: ludzi łaknących
awansu społecznego, finansowego czy
choćby „geograficznego”. Tu okazuje się
jednak, że opisy tych światów więcej łączy,
niż dzieli. 

Paliwo entuzjazmu

„Wykorzystajcie możliwości miejsca,
w którym przyszło Wam pracować (…).
Jeśli jesteś w tej firmie, bo chcesz pracować
z najlepszymi i największymi, to udowod-
nij, proszę, że warto w Ciebie inwestować
czas i pieniądze” – to fragment jednego
z wielu cytowanych przez Reszkę maili
motywacyjnych, który otwiera rozdział
„Presja”. W przytaczanych rozmowach
i fragmentach korespondencji widać do-
skonale, jak w świecie sprzedaży motywuje
się pracowników: próbując krzesić ich
entuzjazm, odwołując się do ich ambicji
i aspiracji. Stymulowanie niezdrowej kon-
kurencji, atmosfera wyścigu szczurów,
a z drugiej strony ekskluzywne formy wy-
nagradzania najbardziej oddanych pra-
cowników i nieustające przypominanie,
że przecież pracując w „Firmie” chwycili
Pana Boga za nogi – to rzeczywistość,
którą poznajemy czytając „Chciwość”.
Pracownicy godzą się na oszukiwanie
klientów, bo przecież to wielka szansa, że
w ogóle mogą to robić.

Entuzjazm w świecie projektariatu
jest rozpalany na pierwszy rzut oka zu-
pełnie innym krzesiwem: poczuciem misji
czy wyjątkowości własnej pracy. „Arty-
styczny projektariat akceptuje niegodziwe
warunki pracy z racji swojego umiłowania
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sztuki czy też entuzjastycznego dążenia
do realizacji projektów. (…) Dochodzi do
bezpośredniego wyzysku entuzjazmu” –
konkluduje w pewnym momencie Szreder. 

„Te bankiety to trucizna”

Za autorami „The New Spirit of Capita-
lism” Szreder przypomina, że „w prze-
szłości każdy świat społeczny – dom, fab-
ryka, kościół, muzeum – miały wyraźnie
wyznaczone granice, zarówno w czasie,
jak i przestrzeni, normach i obyczajach.
I tak chociażby relacje profesjonalne róż-
niły się od przyjaźni, zobowiązania wobec
rodziny przybierały inną formę niż obo-
wiązki w pracy. W sieciowym kapitalizmie
te granice ulegają rozmyciu, a uprzednio
rozłączne światy przenikają się”. 

Przenikanie się światów pracy i życia
osobistego to kolejny punkt łączący tak
różne rzeczywistości obu książek. Ich naj-
bardziej wyrazisty symbol to „firmowe
imprezy” i „artystowskie bankiety”. Choć
przecież w naturalny sposób powinny
mieścić się w prywatnej, rekreacyjnej
przestrzeni życia, to w obu światach stają
się z jednej strony formą dystrybucji pres-
tiżu, z drugiej – coraz bardziej męczącym
przymusem „bywania” i „networkingu”.
„Stoimy razem przy barze. Coś usiłuję
zagadać, ale kompletny mur i niechęć.
Widać mam nie dość fajną marynarkę.
Piję nie takiego drinka, nie wyglądam
dość korporacyjnie. Nagle podchodzi jakiś
wspólny znajomy. Okazuje się, że pracu-
jemy wszyscy troje w jednej grupie kapi-
tałowej. Jej stosunek zmienia się
o 180 stopni. Jest miła, skora do poga-
wędki” – opowiada jeden z bohaterów
Reszki. „W sieci albo jesteś widoczny,
więc jesteś, albo jesteś niewidoczny i nie
istniejesz. Widoczność generowana jest
przez robienie projektów oraz intensywny

networking. W ten sposób powstaje zaklęty
krąg, ponieważ cyrkulują ci, którzy są wi-
doczni, a widoczność jest zapewniana
 jedynie dzięki cyrkulacji. Wypadnięcie
z obiegu grozi zniknięciem, społeczną
śmiercią, wykluczeniem” – dodaje Szreder. 

Brak granicy między tym, co pub-
liczne i zawodowe a tym, co prywatne,
patologicznie wpływa na relacje rodzinne
i przyjaźnie. Najbardziej wstrząsającym
fragmentem „Chciwości” jest, zdaje się,
opowieść o tym, jak wielu wyrobników
systemu finansowego po kryzysie nie
miało dokąd wrócić. Rozpoczynając pracę
„sprzedażowca” przenieśli się do większych
miast, awansowali „geograficznie”. Tyle
że to właśnie ich sąsiedzi, bliscy, rodzice
i koledzy z podstawówki mieli być ich
klientami – do pozyskiwania ich jako
klientów przygotowywano ich na szkole-
niach i w mailach motywacyjnych. Gdy
okazało się, że namówili dziesiątki bliskich
osób do utopienia oszczędności życia
w polisolokatach – w rodzinnym mias-
teczku lepiej było się im nie pokazywać.
Podobne zjawisko obserwuje Szreder:
„Zaprzyjaźniasz się z osobami, z którymi
pracujesz, a do projektu zapraszasz te
osoby, które lubisz (…). W takich sytua-
cjach nieporozumienia przybierają postać
osobistych ataków, które mogą zakończyć
się nie tylko zerwaniem współpracy, ale
też nadwątleniem przyjaźni”. 

Przedsiębierz albo giń

Jednym z haseł alfabetu Szredera jest
„mikroprzedsiębiorczość”: „W świecie
sieci wszyscy mamy stać się mikroprzed-
siębiocami. Czy nam się to podoba, czy
nie, projektowa dżungla wymaga na nas
takie zachowanie. (…) Od każdego z nas
oczekuje się, że sami zadbamy o własną
przyszłość. Każdy fałszywy krok może za-
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kończyć się wykluczeniem, prekarnością
czy biedą. Żeby utrzymać się na fali, mu-
simy bez ustanku kalkulować, podejmować
ryzyko, skrupulatnie inwestować w samych
siebie i nasze projekty (…) W okrutnej
ekonomii przegrani zostają z niczym,
a zwycięzca bierze wszystko. Tym samym
projektariusze tylko po to, żeby przetrwać,
zaczynają stosować strategie przedsię-
biorczego indywidualizmu, którego po-
chwały głoszą neoliberalni apologeci” –
wylicza autor „ABC”. Dodać trzeba, że
bez wątpienia „neoliberalizm” jest naj-
cięższą ze stosowanych w książce obelg.
Uwikłani w znienawidzony system rady-
kalni artyści, choć w projektach nad wyraz
często zajmują się negowaniem neolibe-
ralizmu, to realizują je w jego ścisłych ra-
mach. „Łatwo jest robić projekty o rów-
ności, o wiele trudniej je równościowo
realizować” – przyznaje autor.

Ale ten przymus ma też zupełnie
inny, dużo bardziej instytucjonalny wy-
miar. Jedną z przytaczanych w „Chciwości”
historii jest anegdota z sądu – jeden
z klientów próbował uwolnić się od swo-
jego kredytu frankowego. „Pani Basia”,
obsługująca go, twardo upierała się przed
sądem, że była pracownicą banku. Otrzeź-
wiło ją dopiero pytanie o to, kto płacił za
nią ZUS. „Chyba dopiero wtedy zrozu-
miała, że miała własną działalność gos-

podarczą, że z bankiem była związana
luźno, że była kimś od brudnej roboty,
kto miał nie zdawać sobie sprawy, że
oszukuje niewinnych ludzi” – opowiada
rozmówca Reszki. 

Oczekiwanie samozatrudnienia czy
zatrudnienie śmieciówkowe ma więc nie
tylko ściśle ekonomiczno-podatkowe mo-
tywacje i konsekwencje, ale też istotne
znaczenie w wymiarze odpowiedzialności
prawnej, ciążeniu w stronę jej delegacji
jak najniżej lub najlepiej poza formalną
strukturę instytucji czy firmy. „Rządzący
bardzo rzadko są rozliczani ze swoich de-
cyzji niezależnie od tego, jak bardzo nie
byłyby one szkodliwe. Natomiast zwykły
projektariat ugina się pod jarzmem ad-
ministracji, kwantyfikując swoje plany
i rozliczając przedsięwzięcia. Ta rozbież-
ność unaocznia iluzoryczność ideologii
audytu oraz jej kompatybilność z techni-
kami władzy” – celnie zwraca uwagę Szre-
der, dość zaskakująco przyjmując na chwi-
lę narrację liberalnych, drobnych przed-
siębiorców. 

Jego uwaga tyczy się jednak nie tylko
władzy publicznej, fundującej artystyczne
granty i projekty, ale i struktur władzy
w świecie biznesu: tak w kontekście są-
dowej anegdoty Reszki, jak i słynnej his-
torii skandalicznej reklamy wódki Żytnia.
Pracująca dla niej agencja reklamowa
stworzyła kreację, na której zdjęcia ofiar
stanu wojennego opatrzono napisem:
„Kac Vegas? Scenariusz pisany przez Żyt-
nią”. Ostatecznie 15 tys. złotych zadośću-
czynienia… nie zapłaci Polmos, ani ob-
sługująca go agencja, ale pracująca dla
niej na śmieciowej umowie pracowniczka. 

Uczciwy przyczynek 

Podobieństw między światami z książek
Reszki i Szredera jest dużo więcej, a ze-
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stawienia idących w podobnym kierunku
cytatów mogłyby zająć kolejne strony tek-
stu. Ich poszukiwania warto pozostawić
czytelnikowi. Ostatnim punktem wspól-
nym, którego nie sposób pominąć, jest
uczciwość obu autorów. Choć przytaczane
fragmenty tworzą obraz zatrważający i pa-
tologiczny, to obaj zadają ważne pytania
i nie decydują się na jednostronne sądy.
Dlaczego uczestnicy patologicznych sys-
temów chcą w nich tkwić? Czy opisane
światy mają tylko ciemne strony? Czy po-
winniśmy się nad nimi użalać, czy raczej
skłaniać do autorefleksji, czy samoorga-
nizacji? Może nie są architektami pato-
logicznych systemów, ale jednak przez
aktywne w nich uczestnictwo – co najmniej
współbudowniczymi?

Tytułowa „chciwość” według Reszki
to nie tylko problem „nieludzkiego syste-
mu” i jego wyrobników. To też cecha
klientów, którzy w pogoni za marzeniem
o emeryturze pod palmami toksyczne
produkty finansowe kupowali chętnie
i bez chwili poważnego zastanowienia.
Z kolei „ambiwalencja”, która otwiera
tom Szredera, to napięcie pomiędzy za-
letami projektu – niezależnością, możli-
wością samorealizacji, dywersyfikacją źró-
deł dochodów – a uzależnieniem od nich.

Wbrew pozorom obaj nie pozwalają sobie
na jednoznaczne potępianie w czambuł
systemów, które opisują.

Przywrócić kapitalizmowi głowę 

Obserwacje Reszki i Szredera są istotnym
uzupełnieniem pejzażu świata pracy w Pol-
sce, który kreśliliśmy w poprzednim nu-
merze „Nowej Konfederacji”. Analizując
kolejne branże pomiędzy tymi skrajnymi
biegunami banków i artystowskich ko-
lektywów, pewnie i w nich znaleźlibyśmy
bez problemu wspólne mianowniki. Nie-
mniej lektura omawianych książek inspi-
ruje do konkluzji, że skoro podobne spo-
łeczne patologie łączą już tak odległe świa-
ty, to problem musi tkwić dużo głębiej,
niż tylko w nich. 

Choć może byłoby to zrozumiałe dla
Reszki i raczej nieintuicyjne dla Szredera,
to wydaje się, że świat pracy, wyzuty z mo-
ralnych punktów odniesienia i pytań
o kondycję pracownika, musi być kon-
sekwencją pseudokapitalizmu, w którym
zerwano więzi ludzi z własnością. Do po-
szukiwania dla niego bardziej antropo-
centrycznych alternatyw – od spółdziel-
czości po ekonomię binarną – obie lektury
kolejny raz motywują.
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„Nam się wydaje, że jesteśmy pępkiem
świata, że możemy wszystkich zatrzy-
mywać, że jesteśmy potentatem finan-
sowym (...). Polska liga jest śmieszna,
nie bójmy się tego powiedzieć. Jes-
teśmy bodaj 20. ligą, jeżeli chodzi
o płacenie” –  powiedział w zeszłym
roku trener Jagielloni Białystok Michał
Probierz. Miał rację?

Absolutnie się nie zgadzam z trenerem
Probierzem. Nie ma przymusu pracy
w polskiej lidze. Zresztą, sam Michał Pro-
bierz pracował kiedyś jako trener w lidze
greckiej i, z tego, co mówił, nie wypłacono
mu pieniędzy, dlatego zrezygnował. Może
być więc gorzej niż w Polsce. Zarobki tre-
nerów i piłkarzy w ekstraklasie są całkiem
przyzwoite, jak na obecny poziom płac
w Polsce i nie tylko. Nie przez przypadek
Słowacy, Węgrzy czy całe Bałkany „pchają
się” do Polski. Nie można też porównywać
wynagrodzenia piłkarza z ligi polskiej do

płacy piłkarza z ligi niemieckiej, hiszpań-
skiej czy angielskiej. Jest to zupełnie inny
poziom gry, inne umiejętności piłkarzy
i generalnie ludzie tam inaczej zarabiają.
Więcej niż w Polsce zarabia murarz, dzien-
nikarz, listonosz, trener, piłkarz też.

Czy polska piłka kiedykolwiek dogoni
te najsilniejsze piłkarsko kraje?

W innych sportach zespołowych już do-
goniła. W polskiej lidze siatkówki gra się
i płaci na najwyższym poziomie, podobnie
zaczyna być w lidze piłki ręcznej. Pytanie
o ligę piłkarską to też pytanie o rozwój
całej polskiej gospodarki.

Czyli poziom futbolu zależy od sytuacji
gospodarczej i poziomu cywilizacyj-
nego kraju?

Tak, ale nie do końca. Również od klasy
piłkarzy. Już teraz Robert Lewandowski

MicHał LiStkieWicZ
Były piłkarski sędzia międzynarodowy, 
w latach 1999 – 2008 prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
Obecnie prezes piłkarskiej I Ligi

MKOl był skompromitowany przez afery, dziś odzyskuje należny mu sza-
cunek. Tak też będzie z FIFA

Piłka nożna nigdy się nie skończy

Z Michałem Listkiewiczem 
rozmawia Marcin Herman



zarabia, choć w zagranicznym klubie,
lepiej od większości piłkarzy w Europie.
Polak może zarabiać dużo już teraz, ale
pod warunkiem, że jest wybitny. Dotyczy
to też trenerów.

Skąd się wziął Lewandowski? Pomógł
mu system szkolenia młodzieży? Poja-
wiają się głosy, że go właściwie nie ma. 

Dyskusja o szkoleniu to nadmuchiwany
balon. Kiedyś mieliśmy piłkarzy rangi
Bońka, Szarmacha czy Deyny, a oni prze-
cież wychowali się na podwórkach. W cięż-
kich warunkach bytowych i warunkach
do trenowania. Jacek Krzynówek, który
zrobił karierę w Bundeslidze, musiał na
każdy trening dojeżdżać parę kilometrów
na rowerze. Boisko, na którym zaczynał,
było właściwie klepiskiem. Nie zwalajmy
wszystkiego na szkolenie, na warunki.
Popatrzmy na Bałkany, na przykład na
Serbię, która ostatnio może nie ma suk-
cesów reprezentacyjnych, ale jest od lat
wylęgarnią talentów. Serbowie grają w naj-
lepszych klubach Europy. To biedny kraj,
a w dość przaśnych warunkach „produ-
kują” wspaniałych piłkarzy i nie marudzą.
Prawdziwy talent w każdym systemie
szkolenia sobie poradzi.

Naprawdę?

Niedawno ktoś w Polsce powiedział, że
Belgowie zbudowali świetny system szko-
lenia i stąd ich ostatnie sukcesy, należy
w związku z tym kopiować ich rozwiązania.
Włodek Lubański, który od kilkudziesięciu
lat mieszka w Belgii powiedział – „to nie-
prawda, po prostu w Belgii trafiło się
świetne pokolenie piłkarzy”. Do tego po-
trzeba tylko normalności w klubach i re-
prezentacji – dobrzy skauci, dobra selekcja
i wyłapie się talenty. Jeżeli w Polsce ich

nie wyłapujemy i nie jesteśmy w stanie
rozwinąć wszystkich talentów piłkarskich,
to dzieje się tak z innego powodu niż rze-
komy brak systemu szkolenia. Problem
jest na samym dole drabiny. Trenerzy
dzieci i młodzieży są w większości słabi,
bo są źle opłacani. Pracują za kilkaset
złotych, więc muszą dorabiać. Poza tym
istotna jest kwestia kulturowa, podejścia
do sportu – jest u nas od najmłodszych
lat nastawienie na wynik. Już dwunasto-
latkowie muszą wygrywać jakąś ligę tram-
pkarzy. Do tego duża część rodziców jest
nieodpowiedzialna. Chodzę na mecze dzie-
ci i widzę, co się dzieje. Nazywamy to
czasem KOR.

KOR?

Klub Oszalałych Rodziców. Wywierają
presję na dzieci, na trenerów, na sędziów,
podsycają agresję. A przecież w tym wieku
piłka to ma być przede wszystkim zabawa.
Dopiero później najwybitniejsi idą do wy-
czynu. Dlatego dobrze, że obecnie PZPN
wprowadza program Pro Junior System.
Przeznaczy na to ok. 10 mln złotych rocz-
nie. I duże, i małe kluby mają być pre-
miowane za szkolenie młodzieży. Oczy-
wiście, nie łudźmy się, że nagle będziemy
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mieli nową „złotą jedenastkę”, taką jak
w czasach Kazimierza Górskiego. Sukcesy
zależą też od innych czynników. Większość
młodych piłkarzy, jak w każdym kraju,
nie zrobi wielkiej kariery, ale mam na-
dzieję, że te programy „wypuszczą”
dobrych obywateli.

Jaki to ma związek z postawami oby-
watelskimi?

Sport na tym szczeblu to przede wszystkim
wychowanie i integrowanie społeczeństwa.
Nawet jeśli ktoś nie zostanie świetnym
piłkarzem, to jako dorosły będzie dla sa-
mego siebie, rekreacyjnie uprawiał sport,
będzie w tym dobrym wzorem dla swoich
dzieci. Może będzie trenerem, może sędzią,
może ekspertem, instruktorem, może pro-
pagatorem sportu i działaczem społecz-
nym. Będzie miał przyjaciół.

No i w sporcie masowym najważniejsza
jest chyba profilaktyka zdrowotna...

Tak. Amerykanie kiedyś obliczyli, że 1 dolar
wydany na sport masowy to zaoszczę-
dzenie 7 dolarów na wydatkach na opiekę
zdrowotną i na walkę z przestępczością.

Skąd ciągle rosnąca popularność fut-
bolu na świecie? Jeszcze w latach
międzywojennych dużo bardziej popu-
larna w Europie była np. lekka atletyka. 

To najprostsza gra, bardzo łatwa w per-
cepcji, ma proste i rzadko zmieniające
się przepisy. Można ją wszędzie uprawiać,
każdy może w nią grać – mały, duży,
drobny, potężny... Nie wymaga tak żmud-
nego treningu, jak siatkówka czy koszy-
kówka. Z powodu tej prostoty, oglądając
piłkę na stadionie czy w telewizji, każdy
może mieć złudzenie, że miałby szansę

zostać zawodowym piłkarzem, gdyby jego
życie potoczyło się inaczej. Albo, że jego
dzieci wciąż mają szansę na sukces. Dla-
tego też łatwiej identyfikować się z piłka-
rzami.

Ostatnio jednak wizerunek piłki nożnej
się popsuł. Zwłaszcza za sprawą afer
korupcyjnych w FIFA, po których do
odejścia został zmuszony wieloletni
prezes Sepp Blatter.

Jest dwóch Seppów Blatterów. Z jednej
strony jest człowiek bardzo zasłużony dla
piłki, który miał duży udział w populary-
zacji tego sportu, nawet na najdalszych
krańcach świata. Z drugiej ktoś, kto potem,
w podeszłym wieku, jakby „odjechał”, za-
mknął się w wieży z kości słoniowej, nie
zauważył, że wokół niego kręcą się różne
złe typy, które wykorzystują jego zadufanie
w sobie. Moim zdaniem był na stanowisku
po prostu za długo. Powinien był odejść
w glorii po bardzo udanych mistrzostwach
świata w Brazylii w 2014 roku. A tak,
grzechy różnych „rzezimieszków”, zwłasz-
cza z Afryki i Ameryki Południowej, spadły
na jego konto. Uważam, że po latach, gdy
ocenimy to na spokojnie, okaże się, że
Blatter zrobił dużo więcej dobrego niż
złego.

Czy jego następca Gianni Infantino
posprząta to wszystko? Przecież jego
nazwisko, jako dyrektora w UEFA, już
pojawiło się w aferze „Panama Papers”. 

Moim zdaniem jest tu niewinny. Rzecz
działa się kilkanaście lat temu, podpisał
dokument z firmą, co do której wtedy nie
było zastrzeżeń. Dużo poważniejsze grze-
chy, związane z „Panama Papers”, mają
politycy tacy jak David Cameron czy Petro
Poroszenko. Mam wrażenie, że ich media
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czepiają się mniej. Ale wiem, jak to działa,
sam to przeżyłem. Byłem wyzywany przez
polityków od najgorszych, wysyłano mnie
albo innych działaczy PZPN do więzienia.
A ci, którzy wysyłali, skończyli różnie.
Minister Lipiec siedzi w więzieniu, minister
Drzewiecki odszedł w niesławie. Politycy
na całym świecie często stosują taką me-
todę, że krzyczą: „łapaj złodzieja”, gdy
sami mają nieczyste ręce i sumienie. Uwa-
żam, że Infantino jest idealnym wyborem

na stanowisko prezesa FIFA. To człowiek
jeszcze stosunkowo młody, ma wiele po-
mysłów, sprawdził się w UEFA, dajmy
mu popracować. Myślę, że z FIFA będzie
jak z Międzynarodowym Komitetem Olim-
pijskim, skompromitowanym przez po-
dobne afery, związane z przyznawaniem
prawa do organizacji igrzysk. A dziś, po
wyrzuceniu paru działaczy i pod rządami
Niemca, Thomasa Bacha, MKOl odzyskuje
należny mu szacunek nie tylko w świecie
sportu.

Blattera i innych wysokich działaczy
FIFA pogrążyło przede wszystkim
śledztwo i doniesienia medialne w spra-
wie korupcji przy przyznawaniu prawa
do organizacji mundialu w Rosji w 2018
roku i w Katarze w 2022. Potem jeszcze
okazało się, że wątpliwości śledczych
budzą mundiale 2006 w Niemczech
i 2010 w RPA.

Kierownictwo FIFA popełniło dwa wielkie
błędy. Pierwszy – zdecydowano się przy-
znać za jednym razem prawo do organi-
zacji mistrzostw świata w 2018 i 2022
roku. Drugi – decyzję podejmowała mała
grupa ludzi: Komitet Wykonawczy FIFA,
którego połowa członków była nieuczciwa.
Nowe kierownictwo FIFA odeszło od ta-
kich praktyk, ale oczywiście za późno.
Teraz organizatora mundialu będą wy-
bierać wszystkie federacje, a to jest już
dużo trudniej zmanipulować.

Ale po co różne kraje tak walczą o or-
ganizację największych imprez piłkar-
skich? Przecież potem okazuje się, że
trzeba do tego dokładać, a większość
zysków zgarnia FIFA bądź UEFA.

Mimo wszystko, warto. To impuls do roz-
woju piłki i infrastruktury sportowej
i transportowej. Przecież gdyby nie było
u nas Euro 2012, możliwe, że nie byłoby
modernizacji najważniejszych linii kole-
jowych, lotnisk czy autostrad. Albo byłyby
dużo później. Poza tym to prestiż i miejsce
w historii.

Nie słyszałem dotąd o aferach przy
przyznawaniu mistrzostw Europy. Czy
UEFA to czystsza organizacja?

Tutaj są działacze tylko z Europy, obo-
wiązują inne zasady i mechanizmy. Prze-
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cież zdecydowana większość podejrzanych
o korupcję w FIFA była spoza Europy,
z krajów takich jak Wysypy Kajmana,
Trynidad Tobago, Brazylia, Argentyna.

Z tym, że, obecnie zawieszony prezes
UEFA, Michel Platini również jest po-
dejrzany o przyjęcie łapówki. A wszyst-
ko zaczęło się od Amerykanina Chucka
Blazera, wiceprzewodniczącego FIFA,
który miał przyjąć ok. 10 mln dolarów
łapówki i bogato żyć na koszt federacji
piłkarskiej Ameryki Północnej, Środ-
kowej i Karaibów. Ciekawe zresztą, że
śledztwo, które doprowadziło do zmia-
ny w FIFA, prowadzi FBI, a Blattera
bronił sam Władimir Putin.

Blatter powiedział jedną rzecz, z którą
się akurat zgadzam: gdyby było tak, że
po przyznaniu MŚ 2018 Rosji przyznanoby
MŚ 2022 USA, to nie byłoby afery, a przy-
najmniej nie byłaby tak głośna. Blatter
sam głosował za kandydaturą USA do or-
ganizacji mundialu 2022. Dwa wielkie
mocarstwa miały organizować największą
imprezę sportową po sobie. Ale wmieszali
się bogaci Katarczycy. Niejasną rolę ode-
grał Platini, na którego naciskał ówczesny
prezydent Francji Nicolas Sarkozy, by
wsparł kandydaturę Kataru i przekonał
do niej kilku działaczy. To była, moim
zdaniem, czysta polityka. A tam, gdzie
polityka tak bezceremonialnie wchodzi
do sportu, tam zawsze są problemy.

Czy mundiale w Rosji i w Katarze nie
budzą niesmaku? Mistrzostwa w Rosji –
po agresji na Ukrainę i w kraju łamiącym
prawa człowieka, w Katarze – również
w kraju łamiącym prawa człowieka...

Co do Rosji, gdy przyznawano te mist-
rzostwa, nie było przecież sprawy Ukrainy.

Bojkot nie ma sensu, na bojkotach igrzysk
w Moskwie 1980 i Los Angeles 1984
stracili przede wszystkim sportowcy. Poza
tym, czemu miałoby dojść do bojkotu
akurat tych mundiali, skoro były już Ig-
rzyska Olimpijskie w Chinach, w których
uczestniczyli najważniejsi światowi przy-
wódcy, także z „wolnego świata”.

Lekką atletyką, tenisem, kolarstwem,
siatkówką niedawno po raz kolejny
wstrząsnęły afery dopingowe. Futbolem
nie, chociaż prasa angielska pisze, że
w futbolu też jest obecny nielegalny
farmakologiczny doping.

Zdarzają się przypadki dopingu w futbolu,
ale sporadycznie. W tej dyscyplinie doping
nic nie da, bo na boisku trzeba myśleć,
reagować na zmienne wydarzenia, a środki
dopingowe, zdaje się, w tym przeszkadzają.
Poza tym kontrole antydopingowe są bar-
dzo ostre.

Czyli jest Pan optymistą, co do przy-
szłości futbolu?

Piłka nożna i w ogóle gry zespołowe zawsze
się obronią.

Pieniądze, o których tu dużo rozma-
wialiśmy, nie są zagrożeniem? Czasem
wydaje mi się, że piłka nożna to jakaś
ciągle pompowana bańka finansowa.
Poza tym, powiększają się finansowe
różnice między bogatymi a biednymi
klubami i federacjami.

Pieniądze nie są aż tak ważne. Kiedyś
Kazimierz Górski powiedział, że gdyby
pieniądze decydowały o wyniku, to mist-
rzem świata byłaby Arabia Saudyjska,
a Nigeria nigdy by nie zagrała w mistrzo-
stwach świata. Piłka nożna to taka dys-
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cyplina, która przetrwa w każdych wa-
runkach, niezależnie od tego, co się będzie
działo. W Polsce w czasach okupacji nie-
mieckiej była dla Polaków zakazana, za
granie w piłkę groził obóz koncentracyjny.
A mimo to w podziemiu organizowano
rozgrywki ligowe. To pokazuje, jaka magia
jest w tej grze.

Przed nami Euro 2016. Nie pytam, jaki
wynik Polaków Pan przewiduje, bo to
jest sport i wszystko się może zdarzyć.
Ale mówił Pan o Belgii, że mają teraz
najlepsze od lat pokolenie piłkarzy.
O Polsce mówi się czasem to samo...

Mamy w tej chwili najsilniejszą w XXI
wieku drużynę narodową, z największym
potencjałem. Ta grupa ludzi, która jest
teraz u Nawałki, może dokonać wielkich
rzeczy. Jeżeli oni tego nie zrobią teraz
lub w najbliższych mistrzostwach świata
za 2 lata, to następna taka szansa pojawi
się nie wiadomo kiedy. Problem w tym,
że nie widać na razie następców, wyniki
i gra juniorów i młodzieżowców są, deli-

katnie mówiąc, niezadowalające. Na do-
datek młodzi piłkarze za rzadko dostają
szansę w Ekstraklasie czy I ludzie, zamiast
nich trenerzy wolą wystawiać często prze-
ciętnych Słowaków, Serbów czy Czechów.
Najzdolniejsi młodzi wyjeżdżają za granicę,
i tylko nieliczni się przebijają, a ci co zos-
tają, dostają za mało szans i pogrążają
się z czasem w marazmie, bo ich miejsca
zajmują troszeczkę tylko lepsi, starsi ob-
cokrajowcy.
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Rząd premiera Manuela Vallsa przetrwał
w połowie maja wotum nieufności w izbie
niższej parlamentu, ale zwycięstwo okazało
się gorzkie. Związki zawodowe zablokowały
implementację reformy rynku pracy, tzw.
ustawę El Khomri, przepchaną przez par-
lament dzięki artykułowi 49-3 konstytucji.
Był to już czwarty raz, kiedy Valls posłużył
się metodą, pozwalającą uchwalać ustawy,
omijając jednocześnie parlamentarną
większość. W takiej sytuacji ustawa wcho-
dzi w życie, angażując osobistą odpowie-
dzialność premiera i rządu. To, że inaczej
nie udało się uchwalić reformy pokazuje,
jak osłabiony politycznie jest prezydent
François Hollande. Jego własna partia
stanęła przeciwko niemu.

Trzydzieści nędznych lat

Ustawa El Khomri ma uelastycznić rynek
pracy, ułatwić zwolnienia pracowników
z przyczyn ekonomicznych i wydłużyć
 tydzień pracy. Jest to nie w smak związ-
kowcom z największej centrali CGT-FO,
którzy obawiają się utraty wpływów, jeśli

reforma wejdzie w życie. Większość mniej-
szych centrali związkowych, bardziej sko-
rych do współpracy z pracodawcami, po-
stanowiła jej nie kontestować. Związkowcy
CGT zajęli rafinerie (pod koniec maja
6 rafinerii na 8 przestało funkcjonować),
elektrownie nuklearne i porty. Na ponad
4 tys. stacji benzynowych zabrakło paliwa,
zatrzymały się pociągi i metro, a w Paryżu
dochodziło do regularnych bitew między
skrajnie lewicowymi demonstrantami
z kolektywu „Nuit Debout” a policją. Rząd
Vallsa, który złagodził założenia ustawy
czterokrotnie, zanim w ogóle trafiła do
parlamentu, musiał sięgnąć po rezerwy
paliwowe, by zapobiec poważnym brakom
w przemyśle. 

Walka między francuskim rządem
a związkowcami obrazuje patologie tra-
piące Francję przez ostatnie 30 lat, nazy-
wane nad Sekwaną „trzydziestoma nędz-
nymi” („Les trente piteuses”). Gospodarcza
stagnacja, słabe państwo, rozdmuchana
biurokracja, brak reform strukturalnych,
fragmentacja społeczna, ideologiczna pust-
ka, klęska modelu wielokulturowości, za-

aLekSandra rYbińSka
Redaktor „Nowej Konfederacji”,
publicystka wPolityce.pl

Francja stała się symbolem stanu całej Europy. Podzielona albo się zroś-
nie, albo wybuchnie wojna domowa, w której walczyć będą imigranci
z przedmieść z opuszczonymi przez państwo obywatelami

francja na rozdrożu



machy terrorystyczne, rosnące bezrobocie
oraz niepewność, co do roli Francji w Eu-
ropie i świecie ‒ to wszystko spowodowało,
że Francuzi stracili zaufanie do klasy po-
litycznej i z lękiem patrzą w przyszłość.
Idea rychłego „upadku” („declin”) Francji
stała się tak dominująca wśród intelek-
tualnych elit nad Sekwaną, że w ostatnich
latach powstało na ten temat aż kilkanaście
książek. Jednym z czołowych piewców
upadku jest publicysta tygodnika „Le
Point”, Nicolas Baverez. Według niego
w XVII wieku Francja była potęgą nie
tylko europejską, lecz także światową ‒
w dziedzinie militarnej, gospodarczej i de-
mograficznej. „Francuski był językiem
światowym. Wystarczy poczytać wspom-
nienia kardynała Richelieu oraz Ludwika
XIV, by się o tym przekonać. Potem były
jeszcze krótkie chwile świetności, [takie
jak ‒ A.R] Imperium napoleońskie oraz
imperium kolonialne stworzone przez III
Republikę. Z tego nic nie zostało. Rewo-
lucja przemysłowa, dwie wojny światowe
i złe zarządzanie państwem zniszczyły
francuską dominację. Utknęliśmy w stanie
permanentnej niemożności” – pisze Ba-
verez w swojej książce „Francja, która
upada” („La France qui tombe”). 

Narcystyczne elity

Jeśli spojrzymy na twarde dane, diagnoza
Bavereza wydaje się trafna: Trzy miliony
Francuzów, czyli 10,2 proc. siły roboczej,
jest bez pracy. To drugi najgorszy wynik
wśród państw G7. Szczególnie wysokie
jest bezrobocie wśród osób poniżej 25 roku
życia. Jedna na cztery jest bez pracy. Dług
publiczny wynosi 2 biliony 100 miliardów
euro i zbliża się niebezpiecznie do 100 proc.
PKB. Francja od 1974 r. nie miała zrów-
noważonego budżetu. Nadmierne wydatki
publiczne pociągają za sobą duszącą gos-

podarkę fiskalność. Jak wyraził to jednego
z francuskich bankierów, „jeśli w ciągu
ostatnich 30 lat francuska gospodarka
natrafiała na jakieś problemy, rozwiązanie
było tyko jedno: wzrost wydatków pub-
licznych”. Do tego dochodzi brak reform
strukturalnych. Z tych, które francuskie
rządy podjęły w ostatnich latach, kolejne
się wycofały, inne utknęły w połowie drogi.

Podczas gdy w innych krajach przepro-
wadzono poważne i bolesne zmiany –
choćby tzw. „big society” Davida Came-
rona, „Hartz IV” w Niemczech czy „jobs
act” Matteo Renziego we Włoszech, we
Francji nie udało się zreformować do
końca nawet systemu emerytalnego. Ko-
lejnym problemem jest brak elastyczności
rynku pracy, z czym premier Valls usiłuje
właśnie walczyć, oraz silna pozycja związ-
ków zawodowych, które widzą w bloko-
waniu refom sens swojej egzystencji. Wy-
nikiem tego jest bardzo słaby wzrost gos-
podarczy, oscylujący w okolicach 1 proc.
PKB. Jak pisze były minister spraw za-
granicznych Hubert Védrine, w swojej
książce „Wyzwanie dla Francji” („La Fran-
ce au défi”), „Francja to kolektywna oso-
bowość żywiąca różnorodne iluzje na swój
własny temat oraz na temat świata. Ofiara
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narcystycznego i wrogiego zmianom sys-
temu polityczno-medialnego”.

Utrata wpływów

Brak gotowości elit nad Sekwaną do zmian
oraz panujące wśród nich, i coraz głośniej
wyrażane, przekonanie, że integracja
 europejska działa na niekorzyść Francji,
doprowadziły do poważnych zgrzytów na
linii Paryż-Berlin i praktycznie zatrzymały
francusko-niemiecki motor. Hollande, za-
pytany ostatnio przez dziennikarzy o pro-
jekt swojego rządu dla Europy, odparł
poirytowany: „Europa? A kogo to obcho-
dzi!”. Euro, które było pomysłem francu-
skim, dziś odbija się Paryżowi czkawką.
Francuski eksport stale słabnie, a pod
względem konkurencyjności kraj został
dawno prześcignięty przez Niemcy. Obec-
ność Francji w strefie euro nie przyczyniła
się także do wzrostu poziomu życia. Jeszcze
w 1999 r. PKB per capita Francji stanowił
115 proc. średniej unijnej. W 2014 r. po-
ziom, jaki udało się osiągnąć Francji, to
zaledwie 107 proc.

Według francuskich elit politycznych
Unia Europejska ewoluowała od projektu
pierwotnego, który służył francuskim in-
teresom gospodarczym i politycznym.
Francja zgodziła się na zjednoczenie Nie-
miec pod warunkiem zgody RFN na głęb-
szą integrację monetarną i rezygnację
z silnej marki. To miało zagwarantować,
że Francja nie utraci swoich wpływów
politycznych w Europie. Stało się jednak
inaczej i dziś Francja przestaje być rów-
norzędnym partnerem dla Berlina. Za-
miast martwić się niestabilnością podzie-
lonych Niemiec, jak w okresie zimnej
wojny, Paryż martwi się rosnącymi wpły-
wami politycznymi, które Niemcy czerpią
ze swej gospodarczej siły. Francja czyni
wprawdzie duże wysiłki, by zachować

wpływy w dawnych koloniach. Arabska
Wiosna, niestabilność na Bliskim Wscho-
dzie i Afryce znacznie osłabiły jednak
promieniowanie francuskiego „soft po-
wer”. Nieudana interwencja w Libii (USA
musiały pomóc Paryżowi, któremu za-
brakło paliwa do Rafali), dobrze obrazuje
także słabnącą siłę militarną Francji, która
należy w końcu do światowych atomowych
potęg i jest stałym członkiem Rady Bez-
pieczeństwa ONZ.

Zmiana paradygmatu

Francuzi boleśnie odczuwają utratę dawnej
świetności i mają pretensje do kolejnych
prezydentów, niedorastających ich zda-
niem do ideału silnego przywódcy, którym
w kolektywnej wyobraźni pozostaje generał
Charles de Gaulle. Konstytucja V Republiki
została uszyta na miarę generała, jego
następcy mieli więc duży kłopot, by ją
wypełnić. Zamiast silnej prezydentury
była „quasi-monarchia” (Sarkozy) albo
„prezydencka niemożność” (Hollande).
Polityczne cykle nad Sekwaną stały się
w konsekwencji coraz krótsze. Mitterand
i Chirac rządzili jeszcze przez dwie ka-
dencje. Sarkozy utrzymał się tylko przez
jedną, a szanse Hollande’a na drugą są
obecnie znikome. Źródeł tego stanu rzeczy
można by doszukiwać się w chorobie post-
polityki, ale w przypadku Francji przyczyna
leży raczej w działaniach przedstawicieli
„pokolenia ‘68” i wywołanej przez nich
stopniowej dekonstrukcji państwa. Idea
narodu została porzucona na rzecz mglis-
tego internacjonalizmu, podpartego kul-
tem praw człowieka, pozbawionego ideo-
wej głębi. Lewica – jak pisze w książce
„Samobójstwo Francji” („Le suicide fran-
çais”) Eric Zemmour – ogarnęła duch
narodu, dokonując swoistej zmiany pa-
radygmatu i otwierając drzwi dla masowej
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imigracji. W 1959 roku de Gaulle, jak do-
nosi w napisanej przez siebie biografii
generała jego bliski współpracownik Alain
Peyrefitte, podczas wojny w Algierii po-
wiedział swoim oficerom, że „Francja jest
krajem ludzi rasy białej”. „Jesteśmy krajem
europejskim, białej rasy, kultury greckiej
i łacińskiej i religii chrześcijańskiej. Mu-
zułmanie? Widzieliście ich w ich turba-
nach? Przecież to widać, że to nie są Fran-
cuzi” – są to słowa, których dziś nikt we
Francji, z wyjątkiem Marine Le Pen, nie
odważyłby się wypowiedzieć.

Poczucie winy za wojnę w Algierii,
z której Francuzi tak naprawdę do dziś
się nie rozliczyli, przyśpieszyło jeszcze
budowę społeczeństwa wielokulturowego
i tolerancyjnego, rozmywając przy tym
narodową tożsamość do tego stopnia, że
gdy w 2011 r. Sarkozy usiłował przepro-
wadzić wielką debatę dotyczącą tego, co
to znaczy być Francuzem, musiał się pod-
dać: zarówno eksperci, jak i zwykli Fran-
cuzi nie byli w stanie określić, na czym,
poza serem, bagietką i winem, polega
„francuskość”. Debatę utrudniła zresztą
poprawność polityczna, która we Francji
jest rozbudowana do tego stopnia, że nie
wolno nawet do celów naukowych tworzyć
statystyk opartych na kryteriach etnicznych
czy religijnych. 

Równoległe społeczeństwa

Dziś Francja ma jedną z największych
społeczności muzułmańskich w Europie,
której liczby członków nikt dokładnie nie
zna, z wspomnianych wyżej powodów,
ale która według szacunków oscyluje mię-
dzy 5 a 7 mln osób – w kraju liczącym
65 milionów mieszkańców. Pobłażliwość
wobec islamu i klientelizm, szczególnie
socjaliści widzą w muzułmanach wdzięczny
elektorat, doprowadziły do powstania imi-

granckich gett, swoistych równoległych
społeczeństw, którymi rządzą radykalni
imamowie, i nad którymi państwo nie
ma prawie żadnej kontroli. Przedmieścia
te regularnie się buntują, dochodzi do
podpaleń budynków i samochodów oraz
bitew z policją. Karetki pogotowia, straż
pożarna, a nawet policja omijają je sze-
rokim łukiem. Na domiar złego muzuł-
mańskie organizacje prezentują postawę
roszczeniową, domagając się budowy coraz
to kolejnych meczetów i sal modlitewnych.

Gdy nie otrzymują tego, czego chcą, modlą
się na ulicach, blokując, jak w Paryżu,
całe dzielnice, by pokazać, że przestrzeń
publiczna należy do nich i wymusić przy
okazji od państwa koncesje. Państwo oka-
zuje się być wobec tego bezradne, co po-
tęguje lęk i poczucie braku bezpieczeństwa
u obywateli. Zamachy w Paryżu – na re-
dakcję „Charlie Hebdo” oraz salę kon-
certową Bataclan uwidoczniły dodatkowo
słabość służb specjalnych, które nie po-
siadały ani personalnych, ani finansowych
środków, by monitorować znanych im
islamskich radykałów. Bez kozery można
powiedzieć, że Francja stopniowo kapi-
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tulowała przed islamem, równocześnie
wyzbywając się resztek chrześcijańskich
korzeni i tradycji. Jakiekolwiek obawy
czy nawet nader delikatne nawoływanie
do patriotyzmu były tłumione odwoły-
waniem się do najbardziej ponurych aka-
pitów historii XX wieku. Tożsamościowa
próżnia, w połączeniu ze słabym państwem
i coraz silniejszym islamem, doprowadziła
do wzmocnienia się antyimigranckich
ugrupowań, jak Front Narodowy, który
przez lata 80. i 90. był marginalnym ru-
chem politycznym. Dziś ma od 25 do
30 proc. poparcia w sondażach. Strach
społeczeństwa przed islamem jest w ob-
liczu zamachów we Francji tak silny, że
nawet francuscy Żydzi głosowali w ostat-
nich wyborach regionalnych na partię Le
Pen, mimo iż jeszcze dekadę temu była
to partia otwarcie antysemicka. Francuski
rząd wprowadził wprawdzie po zama-
chach – jak się wydaje na stałe – stan
wyjątkowy i poszerzył uprawnienia służb,
nie rozwiązuje to jednak problemu braku
integracji muzułmanów i otwartej kon-
testacji przez nich francuskiego porządku
prawnego. Nie rozwiązuje także kwestii
radykalizacji muzułmanów służących w po-
licji oraz armii. Mnożą się przypadki de-
zercji i niesubordynacji żołnierzy (dzie-
siątki wyjechało walczyć u boku Państwa
Islamskiego w Syrii) oraz odmowy poli-
cjantów uczestniczenia w akcjach anty-
terrorystycznych. Głośny stał się przypadek
muzułmanki, która porwała swój policyjny
mundur, nazywając go „republikańską
szmatą”. 

Sytuacja jest tak napięta, że pojawiły
się głosy ostrzegające przed wojną do-
mową, która czeka Francję, jeśli muzuł-
manie nie podporządkują się zasadom
 liberalnej demokracji. Publicysta „Le Fi-
garo” Ivan Rioufol twierdzi w swojej książ-
ce „Wojna domowa, która nadejdzie” („La

guerre civile qui vient”), że gdy islamiści
staną się wystarczająco silni, mogą pod-
burzyć imigranckie getta do otwartej re-
wolty przeciwko państwu. Według niego
będzie to wynikiem postawy „francuskich
tak zwanych humanistów, którzy ignorują
antysemityzm przedmieść, szerzącą się
tam nienawiść do białych. Zamiast walczyć
z IS w Syrii Hollande powinien zająć się
walką z wrogiem wewnętrznym” – pisze
Rioufol. Jego zdaniem „ci ludzie rozumieją
tylko język siły”, a jeśli państwo nie sięgnie
po środki przymusu, to zrobią to koniec
końców obywatele. Wybuchnie wojna
 domowa, która raz na zawsze przywróci
porządek w kraju. 

Dokąd zmierza Paryż?

Francja – podzielona, osłabiona wewnętrz-
nie i zewnętrznie – stała się symbolem
stanu całej Europy, równie podzielonej
i osłabionej. Problemy z islamem, o któ-
rych pisze Rioufol, trapią bowiem nie
tylko ją, ale wszystkie kraje posiadające
dużą społeczność muzułmańską. To, jak
Francja sobie z nimi poradzi w najbliższych
latach, na tle słabości państwa i gospo-
darki, będzie dobrą wskazówką na to, jak
poradzą sobie pozostali. Choćby Belgia,
która oscyluje na granicy państwa upad-
łego. Ale także Niemcy, u których inte-
gracja muzułmanów również się nie udała,
i które nie radzą sobie z masowym na-
pływem imigrantów z Afryki i Bliskiego
Wschodu. Wskaźnik urodzeń wśród mu-
zułmanów jest o wiele wyższy niż wśród
rdzennych mieszkańców Starego Konty-
nentu, dlatego ich liczba, a tym samym
ich rola w polityce, będzie rosła. Powstają
już pierwsze partie islamskie, które drogą
demokratyczną usiłują zwiększyć swój
wpływ na politykę. Demokratyczny Sojusz
Muzułmanów (UDMF), który zdobywa
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coraz to nowych zwolenników na imi-
granckich przedmieściach, może posłużyć
za wzór tego, czego możemy się spodziewać
w najbliższych latach w wielu krajach Eu-
ropy. To, w jakim kierunku podąży Francja
jest także ważne ze względu na rosnącą
siłę partii antyimigranckich i euroscep-
tycznych na Starym Kontynencie. Liderka
Frontu Narodowego Marine Le Pen za-
mierza kandydować w wyborach prezy-
denckich w 2017 roku i choć ma małe
szanse na zwycięstwo, to jeśli uzyska
dobry wynik, zmusi tradycyjne partie do
przejęcia choćby części jej politycznej
agendy. Francuską centroprawicę już teraz
czasami trudno odróżnić od FN, a kanclerz
Niemiec Angela Merkel niedawno przy-
znała, że niesłusznie ignorowała postulaty
spokrewnionej ideowo z FN „Alternatywy
dla Niemiec” i zamierza brać je w przy-
szłości pod uwagę.

Jeśli chodzi zaś o pozycję Francji
w Europie, to znalazła się ona w potrzasku.
Pozostały jej tak naprawdę tylko trzy
opcje: zaakceptować niemieckie przy-
wództwo i liczyć na to, że demografia
(Francja ma wciąż najwyższy wskaźnik
urodzin w Europie) w końcu załatwi spra-
wę. Do tego czasu jednak Niemcy będą
decydować o polityce unijnej, wprowa-
dzając rozwiązania niekoniecznie korzys-
tne dla Francji. Może też zerwać osta-

tecznie więzi z Berlinem, stając się nie-
formalnym liderem śródziemnomorskiego
bloku, włącznie z podzieleniem strefy
euro na dwie – południową i północną.

Wzięłaby jednak wówczas na siebie od-
powiedzialność za region słaby gospo-
darczo i oparty o jeszcze słabsze instytucje.
Trzecim wariantem jest realizacja wizji
„Europy narodów” de Gaulle’a i zacho-
wanie „francuskiego wyjątku”, co zbliży-
łoby Paryż do Londynu. Jeśli euroscep-
tyczne tendencje we Francji wzrosną, ten
scenariusz może się ziścić. Nie bez powodu
francuska centroprawica zapowiedziała,
że jeśli wygra wybory prezydenckie, to
jeszcze w 2017 roku przeprowadzi refe-
rendum nad relacjami łączącymi Francję
z Unią Europejską.
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Polska ze względu na swoje położenie
geograficzne jest istotnym elementem
chińskiej strategii Nowego Szlaku Jed-
wabnego. Całość pasa bałtycko-czarno-
morskiego może się znaleźć w okowach
polskich interesów.

Strategia „Jedna Droga, Jeden Szlak”,
czyli Nowy Jedwabny Szlak w XXI wieku
(One Belt One Road Initiative), została
ogłoszona przez prezydenta Chin Xi Jin-
pinga w kazachskiej Astanie we wrześniu
2013 roku. Od tamtej pory jest realizowana
z wielkim rozmachem przez państwo chiń-
skie i jeśli się powiedzie, będzie miała
potencjał przebudować architekturę mię-
dzynarodowego ładu globalnego, w tym
systemu wymiany towarowej, a co za tym
idzie ‒ wszystkich instytucji, będących
kręgosłupem tego systemu. 

W wymiarze geopolitycznym może
odwrócić skutki wielkich wypraw geogra-
ficznych, w wyniku których powstał system
obrotu światowego, sprzyjający państwom
morskim, historycznie ujmując – pań-
stwom brzegowym Europy Zachodniej,
a następnie morskiemu mocarstwu Stanów
Zjednoczonych. Sukces Szlaku może zmie-

nić relacje na korzyść lądowego systemu
komunikacyjnego, łączącego odległe obec-
nie części Eurazji, ze wszystkim tego kon-
sekwencjami. 

Strategia ta ma na celu umożliwienie
kontynuacji imponującego wzrostu i roz-
woju potężnej gospodarki chińskiej, w wa-
runkach narastającej strategicznej rywa-
lizacji, z dotychczas dominującym, mor-
skim mocarstwem globalnym oraz archi-
tektem ładu światowego ‒ Stanami Zjed-
noczonymi, które są strażnikiem global-
nego systemu handlowego (Bretton
 Woods, dolar, MFW, Bank Światowy,
WTO) oraz poprzez system sojuszy na
Pacyfiku sprawują dominację na morzach
i ocenach świata (i co najważniejsze ‒ na
morskich szlakach handlowych). 

Dłuższa ścieżka rozwoju

Waszyngton od 2011 r., po ogłoszeniu
sławnego pivotu na Pacyfik, zaczął pro-
wadzić politykę powstrzymywania wpły-
wów Chin w Azji, a w szczególności blo-
kowania swobodnej ekspansji gospodar-
czej Chin w kierunku pełnego Pacyfiku

Jacek bartoSiak
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Należy wykorzystać budowę przez Chiny Nowego Jedwabnego Szlaku ‒ dla
polskiego rozwoju oraz do budowy potęgi i wpływów państwa polskiego 

Polska na Jedwabnym Szlaku



(Partnerstwo Transpacyficzne oraz zabiegi
dyplomatyczne wsparte wzmocnioną obec-
nością wojskową). Wojskowym wymiarem
pivotu jest wdrażana po 2011 r. w siłach
zbrojnych USA koncepcja wojny powietrz-
no-morskiej, mająca utrzymać projekcję
siły USA w morzach przybrzeżnych w Azji,
przez które przechodzą właśnie najważ-
niejsze światowe szlaki komunikacyjne. 

Dominująca pozycja wojskowa USA
na tych wodach stanowiła czynnik stabi-
lizujący układ sił oraz rolę USA w systemie
światowym, a jednocześnie czyniła hand-
lujące ze światem drogą morską Chiny
zależne od Stanów Zjednoczonych. Gwał-
towny wzrost potęgi Pekinu (najpierw
ekonomicznej, a potem także wojskowej
w tym rejonie) zaczął zmieniać ten stan
w ostatnich latach. Pojawiła się strate-
giczna rywalizacja i próba ograniczenia
możliwości poszerzania wpływów Chin –
tam, gdzie dominują Amerykanie lub
gdzie mogą oni wywrzeć wpływ polityczny
na swoich partnerów. W związku z tym,
że Pekin wcześniej na fali dynamicznego
rozwoju gospodarczego zaczął dokonywać
ekspansji w kierunku morskich obszarów
Pacyfiku, zdobywać sojuszników oraz od-
działywać finansowo na swoje otoczenie
w Azji Południowo-Wschodniej, Stany
Zjednoczone poczuły się zagrożone. 

Gdyby trend ten się utrzymywał,
wówczas USA zostałyby wypchnięte z re-
gionu Azji i Pacyfiku i straciłyby kontrolę
nad morskimi szlakami handlowymi w re-
gionie, a to zakończyłoby ich globalną
dominację. Powrót zainteresowania Ame-
ryki Zachodnim Pacyfikiem skomplikował
Chinom oddziaływanie gospodarcze i po-
lityczne na swoje bezpośrednie otoczenie,
a z całą pewnością przeszkodził chińskim
planom integracji regionu pod swoim
przywództwem. W związku z powyższym
ChRL przyjęła nową, dłuższą ścieżkę roz-

woju. Jest nią ekspansja Nowego Szlaku
Jedwabnego prowadzącego w głąb Eurazji,
przede wszystkim przy pomocy rozbudowy
linii komunikacyjnych, spiętych szybką
koleją oraz autostradami i hubami trans-
portowymi. Tym samym ChRL ucieka
w kierunku zachodnim, do mas lądowych
Azji Środkowej i dalej na zachód, w kie-
runku Europy. Jest to podyktowane za-
równo obiektywnymi wymogami geopo-
lityki, jak i dużymi rezerwami finansowymi
oraz zapasami mocy gospodarki chińskiej
po okresie intensywnego rozwoju, gdy
PKB państwa środka rósł średnio o 10
proc. rocznie.

W związku z tym Chiny, napotkawszy
opór w ekspansji na morzu, postanowiły
(jak wszystkie historyczne mocarstwa
strefy brzegowej) skierować swoje wysiłki
w kierunku zbudowania nowego ładu gos-
podarczego w Eurazji, poprzez masy lą-
dowe z Chin do Europy. Połączenie siecią
transportową z Europą i krajami Unii
Europejskiej scaliłoby dwa najbardziej
produktywne obszary Eurazji. Będzie to
wymagało zbudowania lub modernizacji
infrastruktury transportowej (dróg, lotnisk,
autostrad, linii kolejowych, w tym kolei
wielkich prędkości), jak również rzecznych
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i morskich portów, infrastruktury tele-
komunikacyjnej oraz rurociągów i gazo-
ciągów oraz wszelkiego rodzaju sieci prze-
syłowych dla surowców. Najważniejsza
część przemowy prezydenta Xi Jinpinga
w Astanie dotyczyła stworzenia „strate-
gicznego połączenia od Oceanu Spokoj-
nego do Morza Bałtyckiego”.

Otwarta formuła

Od 2014 roku Jedwabny Szlak stał się
bez wątpienia najważniejszą kwestią za-
równo w zagranicznej, jak i wewnętrznej
polityce Chin. W listopadzie 2014 roku
Pekin ogłosił założenie Funduszu Szlaku
Jedwabnego, a miesiąc wcześniej, wraz
z 20 innymi azjatyckimi krajami, Chiny
założyły Azjatycki Bank Inwestycji In-
frastrukturalnych (AIIB). Ponadto w stycz-
niu 2015 roku Chiny uruchomiły Fundusz
Rozwijania Energii, również w celu sfi-
nansowania tej inicjatywy, która stała się
bezpośrednim instrumentem polityki chiń-
skiej w ujęciu regionalnym i globalnym.
Stała się także głównym elementem chiń-
skiej dyplomacji. W mediach, na wyda-
rzeniach kulturalnych, spotkaniach eks-
perckich i wizytach turystycznych jest
ona promowana jako chiński „plan Mar-
shalla”, Chiny zaś są przedstawiane jako
mocarstwo przyjazne, proponujące otwartą
formułę uczestnictwa. Analitycy chińscy
przewidują, że realizacja Jedwabnego
Szlaku potrwa kilka dekad. 

Według planów chińskich, i jest to
istotne także dla Polski, powstanie Nowego
Szlaku Jedwabnego może zmienić układ
ekonomiczny oraz porządek globalny, jeśli
chodzi o podział pracy i jej owoców. Wiel-
kie odkrycia geograficzne oraz kolonializm
stworzyły i utrwaliły system wynikający
z mechanizmów wewnątrzregionalnych
oraz ponadregionalnych, dotyczących po-

działu pracy, redystrybuujących nadwyżkę
wartości pracy i jej owoców z peryferii
(biednych, nierozwiniętych części świata,
zwykle eksporterów surowców) oraz pół-
peryferii do krajów rdzenia (uprzemysło-
wionych i rozwiniętych państw.) Kraje
rdzenia bowiem dysponują umiejętno-
ściami, wiedzą, wysokokapitałową pro-
dukcją, a peryferie i półperyferie skupiają
się na pracy niskich umiejętności, małej
wydajności, niskich kosztach oraz wydo-
byciu surowców i produktów nieprzetwo-
rzonych. 

Wyjść z peryferii

Dotychczasowy system stale wzmacniał
dominację krajów rdzenia, pomimo dy-
namiki zachodzących procesów (nowe
technologie, nowe środki transportu),
w wyniku czego pojedyncze kraje mogły
zmieniać swój status peryferyjny lub pół-
peryferyjny. Niektóre, jak Holandia, Wiel-
ka Brytania czy USA, stawały się hege-
monami. Wszystkie kraje rdzenia były
mocarstwami morskimi, bowiem powstały
w wyniku odkryć geograficznych. „Świa-
towy system” przesunął potęgę w kierunku
morza. W ten sposób pojawił się trójpo-
dział pracy: kraje rdzenia, półperyferii
i peryferii. Rdzeń zdominował półperyferie,
a półperyferie ‒ peryferie. Kraje rdzenia
dominują poprzez posiadanie i kontrolo-
wanie najważniejszych środków produkcji
oraz wykonują zadania o większym po-
ziomie wiedzy (dominacja w produktach
high end, innowacyjności, produktywności,
finansach i handlu).

Chiny są krajem, który przeszedł
z peryferii do półperyferii (przy ogromnej
skali ludności i terytorium, co jest wielkim
sukcesem). Jest on na drodze do wywró-
cenia całego systemu światowego do góry
nogami i stania się krajem rdzenia w zu-
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pełnie nowym systemie, nieznanym przez
500 lat dominacji mocarstw morskich.
Chiny poważnie rozważają wydawanie
pieniędzy już nie na amerykańskie obli-
gacje, lecz na projekty infrastrukturalne,
związane z Nowym Szlakiem Jedwabnym.
A dług USA rośnie i Ameryka potrzebuje
swoich wierzycieli. Jeśli ta sytuacja się
pogłębi, Stany Zjednoczone nie będą
mogły dłużej finansować swojego global-
nego zaangażowania, tak jak Wielka Bry-
tania zaprzestała to czynić pomiędzy
I a II wojną światową. Wówczas po okresie
przejściowym, charakterystycznym dla
lat 30. XX wieku (okres „bałkanizacji”
systemu), przejęły tę rolę Stany Zjedno-
czone. Zanim to nastąpiło, świat podążał
od jednego kryzysu gospodarczego do na-
stępnego, podobnie jak obecnie.

Polska w planach chińskich zajmuje
z powodu swojego położenia geograficz-
nego kluczowe miejsce, bowiem leży na
europejskiej osi handlowej wschód–za-
chód i północ–południe, w samym sercu
Niziny Środkowoeuropejskiej, jest naj-
większym krajem regionu, członkiem UE,
co zapewnia Chinom „punkt wejścia” na
rynki UE, ale jest słabsza kapitałowo i or-
ganizacyjnie od Niemiec, co z punktu wi-
dzenia Pekinu jest korzystne. 

Szansa rozwoju

Przez terytorium Polski wiodą najkrótsze
szlaki handlowe łączące Wschód z Za-
chodem oraz Bałtyk z Morzem Czarnym,
Adriatykiem i Morzem Śródziemnym.
Polska jest naturalnym hubem transpor-
towym Europy i łączy masy kontynentalne
Eurazji przez Bałtyk z Atlantykiem. Polska,
sama mając duży rynek wewnętrzny, spina
europejski ruch handlowy ze wschodu na
zachód i z północy na południe w kierunku
Morza Czarnego i dalej: Kaukazu, Azji,

Afryki, Kanału Sueskiego oraz nowego
„Szlaku Jedwabnego”. 

W razie możliwości korzystania z bu-
dowania „Szlaku” na warunkach podmio-
towych, zaczęłaby mieć ogromne oddzia-
ływanie na cały tzw. pomost bałtycko-czar-
nomorski, czyli kraje położone pomiędzy
Polską a Rosją. 

W przypadku niewykluczonego słab-
nięcia Rosji stawiałoby to Polskę w roli
pierwszego kandydata do prymatu i od-
działywania gospodarczo-kapitałowego
w całej Europie Wschodniej i przestrzeni
postsowieckiej oraz stwarzałoby ogromne
szanse rozwoju. Pojawiłoby się naturalne
przyciąganie wszystkich państw położo-
nych pomiędzy Niemcami a Rosją w polską
orbitę wpływów. W dalszej fazie ten proces
mógłby uruchomić stopniowe przyciąganie
do Polski państw skandynawskich, za-
chęconych rolą gospodarczą Polski, jako
zwornika osi północ–południe i wschód–
zachód. Całość pasa bałtycko-czarnomor-
skiego znalazłaby się w okowach polskich
interesów i kotwiczyłaby europejski koniec
Szlaku Jedwabnego, przyciągającego han-
del z dynamicznej Azji. A państwa regionu,
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kojarzące dotychczasowe wpływy rosyjskie
z nieprzezwyciężalną słabością gospodar-
czą, orientowałyby się na Polskę, tak jak
my orientowaliśmy się na przełomie XX
i XXI w. na prosperity kojarzone z Unią
Europejską.

Spójna strategia

W razie podjęcia decyzji o rozpoczęciu
współpracy z Chinami, Polska musi opra-
cować spójną strategię postępowania wo-
bec wszystkich swoich głównych partne-
rów, w tym Unii Europejskiej, a w szcze-
gólności wobec Niemiec, które chcą być
głównym partnerem Chin w Europie i za-
chować swoje przewagi kapitałowo-orga-
nizacyjne oraz strukturalne w Europie
Środkowej i Wschodniej. W razie otwarcia
na Chiny Polska musi też przyjąć nową,
spójną strategię postępowania wobec USA,
korzystając z doświadczeń sojuszników
USA w Azji, dla których Chiny pozostają
dominującym partnerem gospodarczym,
przy pozostawaniu kluczowym sojuszni-
kiem USA w zakresie bezpieczeństwa. 

Należy odpowiednio monitorować
właśnie powstającą wobec Europy ame-
rykańską strategię „onshore balancing”,
polegającą na zmuszaniu sojuszników do
wzięcia na siebie większej odpowiedzial-
ności za własne bezpieczeństwo, z pozos-
tawieniem jedynie rotacyjnej obecności
wojskowej, mającej zapewnić „punkty
wejścia i wyjścia” siłom zbrojnym i wpły-
wom politycznym USA. Bez stałej obec-
ności, silnego zaangażowania, wielkich
wydatków i niekontrolowalnych zobowią-

zań strategicznych. Ma to w założeniu
zwolnić zasoby USA do innych zadań, ale
także elastycznie pozwalać prowadzić
 politykę amerykańską, dla zachowania
korzystnej dla USA równowagi w Eurazji
w trójkącie USA-Chiny-Rosja, w rozpo-
czętym już okresie rywalizacji wielkich
mocarstw o nowy ład bądź obronę starego. 

Otwarcie na Chiny wpłynie też na
relacje Polski z Rosją i należy przygotować
strategię też w tym kierunku. Potrzebna
jest wielka strategia rozpisana na wiele
lat i skalibrowana na wszystkie powyższe
kierunki, których uwarunkowania będą
„w ruchu”, ze względu na zmieniającą
się pozycję Polski, powstawanie nowych
szlaków komunikacyjnych oraz ruchu ka-
pitału, a wszystko to w celu wykorzystania
zaistniałej sytuacji dla polskiego rozwoju,
budowy potęgi i wpływów państwa pol-
skiego, korzystając z chińskiej geostra-
tegicznej konieczności budowania Jed-
wabnego Szlaku. 

Brak, z jakiegokolwiek powodu, osta-
tecznego sukcesu Nowego Szlaku Jed-
wabnego nie pozbawi Polski inwestycji,
infrastruktury ani kapitału pozostawionego
„na drodze” jego realizacji. To samo do-
tyczy zysków i doświadczeń naszych firm.
Nawet przy braku podjęcia głębszej współ-
pracy z Chinami należy przyjąć politykę
kwitującą budowę Szlaku względem za-
chodnich partnerów: Niemiec, USA i UE
i uzyskać za rezygnację z udziału w pro-
jekcie stosowne koncesje. Działania Chin
mają bowiem fundamentalne znaczenie
dla statusu państw Zachodu w nadcho-
dzącej przyszłości.
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Choć od ponad roku w Jemenie toczy się
krwawa wojna z udziałem co najmniej 10
państw, to sytuacji w tym kraju nie po-
święca się w zachodnich mediach zbyt
dużej uwagi. Tymczasem do zaognienia
konfliktu doprowadziła w znacznej mierze
Arabska Wiosna, którą Zachód tak usilnie
wspierał. Dziś kraj, obok Libii oraz Syrii,
płaci za to najwyższą cenę. 

Duże znaczenie w jemeńskim kon-
flikcie mają wpływy aktorów zewnętrznych
– poparcie Iranu dla Hutich (od którego
rebelianci się odżegnują) oraz Arabii Sau-
dyjskiej dla sunnickich plemion. W tym
wymiarze Jemen jest kolejnym państwem
regionu (po Libanie, Syrii i Iraku), w któ-
rym toczy się zastępcza wojna między
rządami w Teheranie i Rijadzie. Sytuację
dodatkowo komplikuje fakt, że konflikt
między Hutimi a obaloną władzą centralną
i popierającymi ją klanami nie ma wymiaru
wyłącznie religijnego – jego istotą jest
także plemienność, na która nakładają
się różnice wyznaniowe. Z jednej strony
walczą tam zajdyccy Huti (szyici), ko-
rzystający z pomocy Iranu i libańskiego
Hezbollahu, z drugiej zaś rząd byłego pre-

zydenta Abd Rabbuh’a Mansura Hadi’ego,
wspierany przez międzynarodową koalicję
państw arabskich, pod przywództwem
Arabii Saudyjskiej. Na wywołanej kon-
fliktem wewnętrznym destabilizacji ko-
rzystają radykalni islamiści – Al Kaida
(dokładniej Al Kaida Półwyspu Arabskiego
– AQAP) oraz Państwo Islamskie, które
zainstalowało w Jemenie swoją komórkę.
O ile w ogóle się w mediach o tej wojnie
mówi, to zwykle prezentuje się perspek-
tywę sunnicką. W tej analizie przedsta-
wiona będzie perspektywa Hutich, w opar-
ciu o rozmowę z wpływowym duchownym
szyickim, pochodzącym z Jemenu i blisko
związanym z rebeliantami. Z uwagi na
obawy przed wywiadem saudyjskim oraz
represjami wobec jego rodziny musi on
pozostać anonimowy i w tej analizie będzie
nazywany Hassanem. 

Od Arabii Felix 
do imamatu zajdyckiego

Jemen to najstarsze państwo arabskie
i jego tradycje państwowe sięgają co naj-
mniej XI w. p.n.e. Do 1538 r. rządziły tu

WitoLd rePetoWicZ
Niezależny dziennikarz, 
ekspert ds. międzynarodowych portalu Defence24.pl, 
prawnik
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kolejne sunnickie lub ismaelickie dynastie,
ale już w 897 r. pojawił się alternatywny
ośrodek władzy w postaci zajdyckiego
imamatu. Zajdyci i ismaelici to dwa
z trzech odłamów szyickich, trzecim są
dominujący dziś imamici, którzy m.in.
stanowią większość mieszkańców w Iraku
czy Iranie. Podział na szyitów i sunnitów
w islamie zaczął się po śmierci Mahometa,
na tle sporu o przywództwo w świecie
muzułmańskim. Ocenia się, iż obecnie
zajdyci stanowią około 40 proc. ludności
Jemenu. 

W XVIII w. uniezależniło się sun-
nickie południe Jemenu i w Adenie zaczęła
rządzić dynastia sułtanów Lahidżu. Wkrót-
ce jednak państwo to znalazło się pod
protektoratem brytyjskim, podczas gdy,
pomijając krótkotrwałe uzależnienie od
Turcji, zajdycka północ uniknęła koloni-
zacji. W 1962 r. pronaserowscy, arabscy
nacjonaliści obalili jednak ostatniego ima-
ma zajdyckiego i ustanowili republikę.
Rojalistów, próbujących przywrócić ima-
mat, wsparła natychmiast Arabia Sau-
dyjska i Wielka Brytania, która wciąż
sprawowała protektorat na południu Je-
menu, m.in. w Adenie. Po stronie nowych

władz republikańskich opowiedział się
natomiast Egipt. W toczącej się przez ko-
lejnych 8 lat wojnie Saudowie ponieśli
klęskę i musieli się wycofać z Jemenu.
W międzyczasie w 1967 r. Jemen Połu-
dniowy uzyskał niepodległość w ramach
dekolonizacji, jako Jemeńska Republika
Ludowo-Demokratyczna. Wkrótce objęli
tam władzę komuniści i kraj ten stał się
satelitą ZSRR. Tymczasem w Jemenie
Północnym, noszącym teraz nazwę Je-
meńskiej Republiki Arabskiej, po serii
przewrotów w 1978 r. władzę objął Ali
Abdullah Saleh, stojący w czasie „zimnej
wojny” po stronie USA.

Wahabizacja Jemenu 
przyczyną konfliktu

Zdaniem Hassana przez 1200 lat – od
pojawienia się zajdyckiego islamu w Je-
menie do przejęcia władzy w tym kraju
przez Saleha – nie było problemów między
sunnitami a zajdytami, gdyż różnice reli-
gijne między nimi były niewielkie i polegały
głównie na nieco odmiennym sposobie
modlenia się. Ponadto szyici byli więk-
szością na północy, a sunnici mieszkali
głównie na południu. Czasem wybuchały
drobne konflikty, ale wg Hassana były
inspirowane głównie przez sąsiadów. Sy-
tuacja zmieniła się po dojściu do władzy
w Egipcie Gamala Abdel Nassera, który
forsował projekt zjednoczenia wszystkich
Arabów, nie opierając się na religii, lecz
tożsamości narodowej. To właśnie pod
wpływem idei arabskiego nacjonalizmu
doszło do przewrotu w Jemenie Północ-
nym i Arabia Saudyjska poczuła się za-
grożona. Zdaniem Hassana, choć militarna
interwencja saudyjska zakończyła się fia-
skiem, to monarchia postanowiła reali-
zować swoje interesy w Jemenie w inny
sposób, szerząc tam wahabizm.
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Wahabizm narodził się w XVIII w.
na Półwyspie Arabskim, jako fundamen-
talistyczna ideologia stworzona przez
 Muhammada ibn Abd al-Wahabba. Zda-
niem szyitów oraz wielu niezależnych ob-
serwatorów początki wahabizmu przypo-
minają narodziny Państwa Islamskiego.
W połowie XVIII w. Wahab zawarł pakt
z Ibn Saudem, emirem jednego z beduiń-
skich państewek na Półwyspie Arabskim.
W zamian za uznanie wahabizmu za religię
obowiązującą, Ibn Saud zaczął podbój
Półwyspu Arabskiego przy pomocy Wa-
haba i jego ludzi. W 1802 r. saudyjsko-
wahabicka armia najechała Irak i spaliła
mauzoleum imama Husajna w Karbali,
jedno z najświętszych miejsc szyickich.
16 lat później armia tureckiego sułtana
zlikwidowała I Państwo Saudów, ale na
początku XX w. przy pomocy Brytyjczyków
Abdulaziz al Saud zdołał je reaktywować,
a wahabizm pozostał religią obowiązującą. 

Z perspektywy szyitów, w tym zaj-
dytów, wahabizm jest nową religią, którą
od kilku dekad Arabia Saudyjska próbuje
narzucić muzułmanom, i to stanowi przy-
czynę większości problemów szyicko-sun-
nickich. „To Arabia Saudyjska pomogła
dojść do władzy Salehowi, żeby był prze-
ciwwagą dla rosnących w Jemenie wpły-
wów naserowskich, a on odwdzięczył się
tym, że pozwolił otworzyć w Jemenie
szkoły wahabickie i indoktrynować sun-
nitów w Jemenie” – twierdzi Hassan. Na-
przeciw temu stoi – jak mówi – ideologia
zajdycka, która jest oparta na rewolucjo-
nizmie i nie pozwala, by zajdytami rządzili
nie-zajdyci. Sytuacja się zaostrzyła, gdy
w 1979 r. doszło do rewolucji w Iranie
i została tam ustanowiona republika
islamska z ajatollahem Chomeinim na
czele. Hassan nie ukrywa, że do Jemenu
zaczęła napływać literatura polityczna

z Iranu i wielu młodych zajdytów chciało,
by taki sam ustrój zapanował w Jemenie.

Wojna domowa 
i powstanie ruchu Hutich

Nowy rozdział w historii Jemenu rozpoczął
się wraz z upadkiem ZSRR. 22 maja
1990 r. doszło do zjednoczenia obu części
Jemenu. Prezydentem nowej Republiki
Jemenu pozostał Ali Abdullah Saleh.
W 1993 r. odbyły się wybory, które wygrała
partia Saleha – Generalny Kongres Lu-
dowy, nie uzyskując jednak bezwzględnej
większości. Dwa kolejne miejsca zajęła
rządząca dotąd w Jemenie Południowym
Jemeńska Partia Socjalistyczna oraz Partia
Al-Islah, będąca odnogą Bractwa Muzuł-
mańskiego, panislamskiego, dżihadystycz-
nego ruchu dążącego do restytucji kalifatu.
Jest on zwalczany przez Arabię Saudyjską
i większość arabskich monarchii, gdyż
jego panislamizm stanowi zagrożenie dla
lokalnych dynastii. Dominacja Saleha
(dzięki wsparciu Al-Islah) i północnego
Jemenu doprowadziła do rebelii Południa
pod przywództwem Jemeńskiej Partii So-
cjalistycznej. W 1994 r. wybuchła wojna
domowa, którą wygrał Saleh. W kolejnych
wyborach, z 1997 r., partia Saleha uzyskała
już bezwzględną większość, a Al-Islah
zebrała resztę puli. W wyborach prezy-
denckich, które odbyły się w 1999 r.,
Saleh dostał 96 proc. głosów. 

Niezadowolone z wpływów saudyj-
skich młode pokolenie zajdytów zaczęło
organizować się na Północy, tworząc partię
al Haq. Na jej czele stanął Hussein Bad-
reddin al-Huti, członek jemeńskiego par-
lamentu w latach 1993 – 1997. „Nasz
lider udał się w góry, by tam nauczać
religii i tak powstał ruch Hutich. Od sa-
mego początku wykształciła się w nim
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również grupa młodzieży, będąca pod
wpływem irańskiej rewolucji” – opowiada
Hassan. W 2004 r. ruch Hutich rozpoczął
rebelię, a Hussein Badreddin al-Huti
został zabity przez wojsko. Jednocześnie
w Jemenie powstała Al Kaida Półwyspu
Arabskiego (AQAP). Według Hassana od-
powiedzialność za to ponosi syn Saleha,
Ali Ahmed, który jako szef jemeńskiej
Gwardii Republikańskiej wysyłał sunnitów
na wojnę do Afganistanu. Huti wielokrot-
nie oskarżali Saleha, a potem jego na-
stępców i Arabię Saudyjską, o posługiwanie
się AQAP w walce z nimi.

Arabska Wiosna – początek chaosu

Dogodne warunki dla rebeliantów po-
wstały po obaleniu Saleha na fali Arabskiej
Wiosny w 2011 r. Huti zintensyfikowali
swoje działania, wykorzystując słabość
nowych władz Jemenu, i opanowali kolejne
terytoria na północnym zachodzie kraju.
Podczas protestów, jakie wybuchły wraz
z Arabską Wiosną, ludzie domagali się
rezygnacji Saleha, który jednak odrzucił
te żądania i po nieudanych próbach me-
diacji doszło do walk zbrojnych między
siłami prezydenta a islamistami, zdomi-
nowanymi przez partię al-Islah. W czerwcu
2011 r. doszło do zamachu, w którym
Saleh został ciężko ranny, co zmusiło go
do wyjazdu do Arabii Saudyjskiej na le-
czenie. Ówczesny saudyjski król dopro-
wadził do rozejmu, a władzę objął wice-
prezydent Abd al-Rab Mansur al Hadi
(sunnita). We wrześniu 2011 r. walki zos-
tały wznowione, a Saleh powrócił do Je-
menu, jednak pod naciskiem Rijadu mie-
siąc później zgodził się oddać władzę.
W zorganizowanych w lutym 2012 r. wy-
borach, zbojkotowanych m.in. przez Hu-
tich i separatystów południowo-jemeń-
skich, Hadi był jedynym kandydatem.

Wyborów parlamentarnych nie przepro-
wadzono i teoretycznie nadal funkcjonuje
parlament wybrany w 2003 r. 

„Gdy zaczęły się demonstracje, to wi-
dzieliśmy, że za tym stoi Bractwo Muzuł-
mańskie, które jest bliskie wahabitom,
oni mieli dobrą pozycję polityczną dzięki
polityce Saleha. Z jednej strony nienawi-
dziliśmy Saleha, ale z drugiej strony Brac-
two Muzułmańskie jest jeszcze gorsze.
Hadi nie jest demokratą, to marionetka
Arabii Saudyjskiej” – twierdzi Hassan.

Arabska Wiosna w Jemenie wzmoc-
niła też AQAP, która stworzyła nową or-
ganizację Ansar al Sharia i po opanowaniu
większości regionu Abyan, na południu
Jemenu, ogłosiła w 2011 r. powstanie
Emiratu w Jemenie. Już w 2011 r. zaczęło
dochodzić do walk AQAP i innych grup
salafickich z Huti, co ostatecznie dopro-
wadziło do całkowitego chaosu w Jemenie.
Na południu znaczne tereny zostały opa-
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nowane przez Emirat AQAP, podczas gdy
na północy trwały starcia Hutich z salafi-
tami i zwolennikami al-Islah, która fak-
tycznie przejęła władzę w Jemenie po
odejściu Saleha. W sierpniu 2014 r. Huti
rozpoczęli serię manifestacji w stolicy Je-
menu – Sanie, które szybko przerodziły
się w krwawą bitwę. Hassan twierdzi, że
Huti nie ruszyli do Sany, by przejąć siłą
władzę, ale by oczyścić Jemen z Al Kaidy
i doprowadzić Ansar al Sharia do wyborów
parlamentarnych, w których chcieli wziąć
udział. Mimo podpisanego porozumienia
rebelianci nie weszli jednak do nowego
rządu i wkrótce doszło do wznowienia
walk. 22 stycznia 2015 r. Huti przejęli
kontrolę nad Saną i większością jemeńskiej
północy, a Hadi został zmuszony do po-
dania się do dymisji i uwięziony w pałacu
prezydenckim, z którego jednak zbiegł
miesiąc później do Adenu, b. stolicy Je-
menu Południowego. Huti tymczasem
ogłosili w Sanie powstanie Komitetu Re-
wolucyjnego. Po tym, jak w marcu siły
wierne Salehowi próbowały opanować
lotnisko w Adenie, Hadi zdecydował się
uciec do Arabii Saudyjskiej. W między-
czasie w Jemenie pojawił się jeszcze jeden
gracz – Państwo Islamskie. 13 listopada
2014 r. ogłosiło powstanie „kalifatu”, a rok
później dokonało pierwszej operacji ter-
rorystycznej, atakując dwa meczety szyickie
w Sanie. W zamachu zginęły 142 osoby. 

Saudyjscy „jastrzębie” 
ruszają do akcji

26 marca 2015 r. w końcu rozpoczęła się
arabsko-sunnicka interwencja zbrojna
w Jemenie przeciwko Hutim i w obronie
rządu Hadiego, nosząca nazwę „Asifat al-
Hazm” (Burza Zdecydowania). Interwen-
cja była inicjatywą Arabii Saudyjskiej i do
koalicji przystąpiły również Zjednoczone

Emiraty Arabskie, Bahrajn, Kuwejt, Egipt,
Jordania, Maroko, Katar, Senegal oraz
Sudan, ze wsparciem najemników ame-
rykańskiej firmy Blackwater. Decyzja ta
wiązała się ze zmianą króla Arabii Sau-
dyjskiej. W styczniu 2015 r. zmarł król
Abdullah, a władzę przejął jego przyrodni
brat Salman. Szybko doprowadziło to do
przetasowań dworskich w rodzinie kró-
lewskiej, a na pierwszy plan wysunął się
30-letni syn króla Salmana, Muhammad. 

W styczniu 2015 r. został on miano-
wany ministrem obrony, a w kwietniu
tego samego roku zastępcą następcy tronu
(czyli drugą osobą w linii sukcesji). To
właśnie on oraz mianowany następcą
tronu Muhammad bin Nayef (bratanek
króla) uważani są za antyirańskich jast-
rzębi, dążących do konfrontacji z Iranem
i bezwzględnej polityki wobec szyitów na
Półwyspie Arabskim, traktowanych jako
potencjalna V Kolumna Iranu. Zbudo-
wanie potężnej koalicji sunnickiej prze-
ciwko Hutim miało zagwarantować sukces
w krótkim czasie. Jednak mimo inten-
sywnych nalotów szyickim rebeliantom
jeszcze w marcu udało się opanować
trzecie największe miasto w Jemenie –
Taiz i dopiero w sierpniu 2015 r. siły Ha-
diego odzyskały kontrolę nad większością
tego miasta. Bitwa trwa zresztą nadal,
a miasto jest oblężone przez siły Hutich
i sprzymierzone z nimi obecnie siły wierne
byłemu prezydentowi Salehowi.

Należy podkreślić, że trwająca od po-
nad roku międzynarodowa interwencja
państw sunnickich w Jemenie okazała
się kompletną porażką, a Huti sporadycz-
nie zdołali nawet chwilowo przenieść
walki na przygraniczne terytorium w Arabii
Saudyjskiej (prowincja Nadżran). Rząd
w Rijadzie, obawiając się wzrostu wpływów
szyickich, zdecydował się na umocnienie
granicy z Jemenem, a także wsparcie dla
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sunnickich plemion gotowych zwalczać
Hutich; należy przy tym zaznaczyć, że
nie wszyscy jemeńscy sunnici widzą w sau-
dyjskim rządzie swojego sojusznika. Z kolei
Iran wspiera szyickich Hutich, jednak nie
podlegają oni bezpośrednio rozkazom
rządu w Teheranie i wykazują znaczną
niezależność. Podobnie jak dla jemeńskich
sunnitów, również dla szyickich Hutich
przynależność plemienna jest ważniejsza
od związków z szyickim Iranem. Jedno-
cześnie na południu kraju widoczne jest
zwiększenie tendencji secesjonistycznych.

Jemen jest obecnie podzielony na
cztery strefy kontroli. Północ (większość
terytorium północnego Jemenu, w tym
niemal całe wybrzeże Morza Czerwonego
oraz częściowo Taiz) jest pod kontrolą
Hutich. Siły Hadiego kontrolują częściowo
Aden, jednak w mieście tym silne wpływy
zachowują Al Kaida oraz Państwo Islam-
skie, co uniemożliwia Hadiemu i jego

rządowi rezydowanie w nim. Ponadto po-
łudnie Jemenu jest pod częściową kontrolą
Emiratu Al-Kaidy Półwyspu Arabskiego
m.in. miasta Zindżibar, Azzan, Habban,
Ahwar czy Shuqrah. Dżihadyści kontrolują
też większość wybrzeża Zatoki Adeńskiej.
Państwo Islamskie, oprócz częściowej
kontroli w Adenie, obecne jest też w innych
częściach Jemenu, m.in. w Lawdar. Mimo
kilkukrotnych prób wysiłki na rzecz pokoju
nie przynoszą rezultatów. Ostatnie, krót-
kotrwałe zawieszenie broni, nieobejmujące
jednak AQAP i Państwa Islamskiego, zos-
tało ogłoszone 10 kwietnia b.r.

Zdaniem Hassana znalezienie poko-
jowego rozwiązania jest możliwe, ale wa-
runkiem jest zakończenie bombardowań.
Według niego wzmacniają one jedynie
wolę walki po stronie Hutich, i powodują
tak ogromne zniszczenia. Jemeńczycy
mogą mieć problem z odbudową swojego
kraju, nawet na przestrzeni następnych
40 lat. Hassan twierdzi również, iż Huti
nie chcą ponownego podziału Jemenu,
ale jeśli południe będzie chciało się odłą-
czyć, to nie będą się temu przeciwstawiać.
W każdej chwili są też gotowi do prze-
prowadzenia wyborów pod międzynaro-
dowym nadzorem.

Podziały regionalne 
i katastrofa humanitarna

Podziały regionalne w Jemenie były jednak
jedną z przyczyn obecnego przewrotu.
Obalony rząd przygotowywał projekt fe-
deralizacji Jemenu i podziału na sześć
federalnych regionów, wbrew Hutim,
zmierzającym do podziału kraju na dwie
części – północ i południe (co w praktyce
oznacza powrót do idei dwóch państw je-
meńskich). 

„Świat się boi Hutich, ale niesłusznie,
chcemy dwóch rzeczy: by zajdyci rządzili
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na swoim terenie, choćby w ramach fe-
deracji, i żeby nie byli zmuszani do uczenia
się w szkołach wahabizmu” – podkreśla
Hassan. Dodaje również, że rebelianci
nie są podporządkowani Iranowi i to ich
odróżnia nawet od libańskiego Hezbollahu,
choć przyznaje jednocześnie, że obecna
wojna wpisuje się w schemat globalnego
starcia dwóch obozów: Iran-Rosja-szyici
i USA-Saudowie-sunnici. Jednak jego
zdaniem Jemen nie może sobie pozwolić
na taką politykę międzynarodową, jaką
prowadzi Iran, a przykład Iraku pokazuje,
że można, będąc sojusznikiem Iranu,
utrzymywać też relacje z USA. „Nie ma
żadnych przeszkód, by Jemen pod rządami

Hutich miał dobre relacje z USA, jeśli
Ameryka zmieni swoje podejście do Je-
menu. Przede wszystkim chcemy, by tylko
Jemen kontrolował swoje zasoby ropy
naftowej. Jeśli USA się na to zgodzą i po-
każą, że mają dobre intencje, to my też
chcemy mieć dobre relacje z nimi” –
mówi Hassan.

W wojnie w Jemenie zginęło już około
65 tys. cywilów. Swoje domy opuściło
1,5 mln Jemeńczyków, a około 10 mln
nie ma stałego dostępu do wody, jedzenia
i elektryczności. Rada Bezpieczeństwa
ONZ w rezolucji nr 2201, przyjętej 15 lu-
tego br. ostrzega, że Jemen jest na drodze
ku upadkowi.

52

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 6 (72)/2016, 1 czerwca–5 lipca 2016 www.nowakonfederacja.pl



53

Internetowy Miesięcznik Idei, nr 6 (72)/2016, 1 czerwca–5 lipca 2016 www.nowakonfederacja.pl

W dzień był zwykłym pracownikiem nie-
mieckiej firmy ubezpieczeniowej Allianz.
Po zmroku wychodził na łowy. Polował
na aforyzmy, by ściągnąć z ich twarzy
maski skrywające to, co naprawdę znaczą.
Ujeżdżał metafory i nawet najbardziej
przestarzały archaizm, czy rzekomo nie-
przekładalny na obce języki rym, nie był
w stanie go obezwładnić. Chyba że swoją
melodią, skłaniającą do tego, by dać się
przetłumaczyć z, jak niektórzy twierdzą,
języka poetów (polskiego), na język filo-
zofów (niemiecki). Karl Dedecius – bo
tak nazywał się nasz bohater – nie pro-
wadził swojej walki z wzajemnym niezro-
zumieniem dwóch zwaśnionych narodów
sam, a jednak to jemu bezsprzecznie
należy się palma pierwszeństwa, o którą
bezinteresownie ubiegał się przez kilka-
dziesiąt lat swojego dorosłego życia.

Trudno wymienić polskiego poetę,
którego choćby jednego wiersza nie prze-
łożył na język niemiecki. Począwszy od
Biernata z Lublina, przez Mikołaja Reja
czy Adama Mickiewicza, po poetów Młodej
Polski i polskiego futuryzmu. Najbardziej
ukochał sobie jednak twórców współczes-

nych. Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert,
Wisława Szymborska czy Adam Zagajew-
ski – wszyscy doczekali się płynących
spod jego pióra przekładów na język nie-
miecki. Był także propagatorem polskości,
choćby jako założyciel Niemieckiego In-
stytutu Kultury Polskiej w Darmstadt,
czy nieformalny doradca niemieckich kan-
clerzy i prezydentów, którzy przed wizy-
tami w Polsce radzili się go, a nawet za-
bierali ze sobą w podróż. 20 maja tego
roku skończyłby 95 lat, umarł jednak
26 lutego 2016 roku.

Dziecko wojny

Urodzony w 1921 roku Dedecius dorastał
w Łodzi. Bawił się z polskimi, rosyjskimi
i żydowskimi dziećmi, zamieszkującymi
ten znany z „Ziemi obiecanej” Reymonta
tygiel kulturowy. Aż przyszła wojna. „Właś-
nie w 1939 roku, gdy ogłoszono nas (czysta
formalność) »dojrzałymi« (dlaczego wła-
ściwie »dojrzałymi« i do czego »dojrza-
łymi«?), właśnie w tej chwili, gdy przed
Panem i mną stały pierwsze własne i wolne
decyzje, zostaliśmy obaj nagle wrzuceni

Stefan SękoWSki
Redaktor „Nowej Konfederacji”,

Pojawia się pytanie: kim był Karl Dedecius? Niemcem rozkochanym w pol-
skości, a może ukrytym Polakiem, którego los rzucił nad Ren?

tłumacz znaczy przyjaciel



w skrajną niewolę. W dwie skrajne sytuacje
przymusowe. W jednej chwili stałem się
potencjalnym faszystą, a Pan moją po-
tencjalną ofiarą” – pisał w jednym z listów,
stanowiących część dłuższego eseju, do
Tadeusza Różewicza, poety, który także
odegra w jego tłumaczeniowej twórczości
istotną rolę. Dedecius trafił najpierw do
Służby Pracy Rzeszy, później do Wehr-
machtu i walczył na froncie wschodnim.
Tam, wzięty do niewoli, spędził 7 lat w łag-
rze, gdzie, wraz z innymi więźniami, bu-
dował kanał Wołga-Don. Tu dosięgła go
pasja. Jako pacjent łagrowego szpitala
dostawał od pielęgniarek rosyjskie po-
wieści do czytania. Nie było dla niego
problemem to, że nie znał cyrylicy –
w końcu znał język polski, pokrewny ro-
syjskiemu, dzięki czemu literka po literce
rozszyfrowywał rosyjską literaturę. Zdołał
po pewnym czasie nauczyć się języka do
tego stopnia, by pisać sowieckim strażni-
kom listy do ukochanych. Do NRD przy-
jechał w 1950 roku (do RFN trafił 2 lata
później), jednak trudno mu było uznać
Niemcy za swoją ojczyznę: w końcu był
urodzonym Łodzianinem.

Jednak to właśnie ta wojna, która
o mały włos kosztowała go życie, stała też
za jego pasją – a właściwie misją – tłu-
maczeń. Wróćmy do listu do Różewicza,
w którym prosi go o pozwolenie przeło-
żenia na język niemiecki paru jego wierszy.
Polski poeta jest jego rówieśnikiem, po
latach okazało się nawet, że uczył ich
w szkole (choć nie w tym samym mo-
mencie) ten sam polonista. W czasie
wojny walczył w Armii Krajowej, byli
więc, przynajmniej formalnie, wrogami.
„Być może byłaby to okazja do zbliżenia” –
pisze Dedecius o swoim zamiarze. Po
 latach staną się bliskimi przyjaciółmi, od-
wiedzającymi się i nazywającymi siebie
nawzajem w listach „Stary Chłopie” – ale

teraz jeszcze są „Szanownymi Panami”.
Dedecius tłumaczy, że Theodor Adorno
przekonał go, iż pisanie poezji po Ausch-
witz jest barbarzyństwem – jednak wiersze
Różewicza kazały mu zmienić optykę. –
„Gdy już nic nie pozostanie z osiemdzie-
sięciu tomów akt i stu sześćdziesięciu ty-
sięcy stron frankfurckiego procesu Ausch-
witz, Pana wiersze – »Warkoczyk« i »Oca-
lałem prowadzony na rzeź« – nadal będą
świadczyć, jako niewielki ułamek »formy
niepokoju«, o wielkim ciężarze naszego
sumienia – oraz uzasadniać istnienie
liryki, która oczyszcza” – pisze do niego.

I nie są to czcze stwierdzenia. Dede-
cius już w drugiej wydanej przez siebie
antologii polskiej poezji sięgnął po bolesny
temat wojny. W 1959 roku podarował
niemieckim czytelnikom osobliwy prezent,
w postaci zbioru wierszy polskich poetów,
którzy zginęli w czasie II wojny światowej –
począwszy od „Modlitwy żałobnej” Józefa
Czechowicza, przez dzieła takich twórców,
jak Mieczysław Braun, Tadeusz Hollender,
Krzysztof Kamil Baczyński czy Tadeusz
Gajcy. Wielu ich niemieckich, żyjących
rówieśników odczuło dzięki temu, jakie
straty poniosła polska kultura w wyniku
II wojny światowej.
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Lekcja polskości

Jednak celem działania Dedeciusa nie
jest wieczne biczowanie własnych rodaków
za Wielką Wojnę – ale przybliżenie im,
i, dosłownie, prze-tłumaczenie kultury
sąsiada zza Odry. Świadczy o tym choćby
sposób, w jaki rozpoczynał swoją działal-
ność. Szukając wierszy do swojej pierwszej
antologii „Lektion der Stille” („Lekcja ci-
szy”), napisał w 1958 roku do kilku miesz-
kających w Polsce krytyków literackich,

z prośbą o radę, czyje i jakie dzieła powi-
nien przełożyć. Świadczy to o tym, że sam
wtedy niezbyt orientował się w ówczesnych
trendach (co dziwić nie powinno, w końcu
było ledwie parę lat po „odwilży”), jednak
bardzo chciał te braki nadrobić. – „Po-
myślałem, że ten Dedecius to cwaniak.
Chciałby wydać antologię, która mu przy-
niesie pieniądze i chwałę, ale to ja mam
mu tą antologię zrobić, bez pieniędzy
i chwały” – pisał jeden z odbiorców jego
listów, mieszkający wówczas jeszcze
w Warszawie, legendarny niemiecki krytyk
literacki Marcel Reich-Ranicki, w artykule

umieszczonym w… księdze pamiątkowej
poświęconej Dedeciusowi z okazji jego
65. urodzin. „Lektion der Stille”, zawie-
rająca wiersze m.in. Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego, Juliana Tuwima czy Mie-
czysława Jastruna, nie przyniosła mu być
może zbyt wielu pieniędzy, ale otworzyła
drogę do sławy tłumacza i popularyzatora
polskiej poezji. Miała też duże znaczenie
dla zapoznania Niemców ze współczesną
polską poezją – co potwierdziło co naj-
mniej kilkadziesiąt recenzji, jakie ukazały
się wówczas w niemieckich gazetach.

„Lektion der Stille” rozwiązała worek
dziesiątków tomików, antologii i zbiorów
esejów na temat polskich poetów. Ogrom-
na praca, jaką wykonał, budzi podziw –
w końcu tłumaczenie poezji jest bardzo
trudne, bo jak jednocześnie przekazać
nowemu odbiorcy rytm i przekaz wiersza,
i nie oddalić się zbytnio od oryginału?
Dedecius, gdy już musiał wybierać między
urodą i wiernością przekładu, decydował
się na to pierwsze, często swobodnie trak-
tując pierwowzór. Nierzadko budzi to
kontrowersje. Germanista prof. Julian
Malinowski, pozytywnie nastawiony do
metody Dedeciusa, pisze w artykule opub-
likowanym w pracy zbiorowej „Karl De-
decius. Ambasador kultury polskiej w Nie-
mczech”, że „niejednokrotnie niemiecki
tłumacz sam ociera się o niebezpieczny
patos, gdzie nadinterpretacja prowadzi
na granice śmieszności”. Z reguły jednak
te niedokładności w przekładzie „nie są
(…) wyrazem sprzeniewierzenia się treści
i wymowie oryginału za cenę zachowania
jej ogólnego, trudnego do zdefiniowania
piękna”. Osoba dwujęzyczna łatwo wy-
chwyci, jak tłumacz odrzuca – często ar-
bitralnie – wszystko, co utrudniłoby od-
biorcy zrozumienie wiersza: zbędne, jego
zdaniem, przymiotniki, czy też archaizmy,
dzięki czemu niemiecki odbiorca może
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ludzkiej, inteligentnej,

mądrej rozmowy”



ze (względnym) zrozumieniem czytać na-
wet „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Ukryta opcja?

Szczególne zamiłowanie miał Dedecius
do poezji miłosnej, aforyzmów. Bardzo
ciekawa jest także jego przygoda z poezją
religijną. Jak pisał niemiecki teolog ka-
tolicki Winfried Lipscher, tłumacząc
 Karola Wojtyłę czy ks. Jana Twardow-
skiego Dedecius przybliżał Niemcom to,
co jest zdaniem Lipschera unikalne dla
polskości, czyli zjednoczenie sakralno-
patriotyczne, które w sekularnych Nie-
mczech nie występuje. To ciekawe, bo
sam Dedecius był protestantem – zresztą
pierwszym w historii ewangelikiem i za-
razem pierwszym Niemcem, który w 1987
roku otrzymał doktorat honoris causa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
(rok przed kard. Josephem Ratzingerem).

Pojawia się więc pytanie: „kim był
Karl Dedecius?”. Niemcem rozkochanym
w polskości, a może ukrytym Polakiem,
którego los rzucił nad Ren? Wskazywałby
na to choćby wpis do sztambucha jednej
z koleżanek z łódzkiej szkoły. 15-letni

przyszły tłumacz wyłuszczał w dłuższym
elaboracie, że „szczególniej my Polacy,
dozwalamy najsilniej rozwijać się Uczu-
ciom, następnie pracujemy nad ukształ-
ceniem się Myśli, wcale zaś nie dbamy
o wolę”. Sprawa jest jednak bardziej skom-
plikowana. Po latach w artykule „Świa-
dectwo biografii. O tożsamości” pisał:
„Przywiązany jestem do kultury polskiej,
bo ukończyłem polskie gimnazjum w 1939
roku, niemniej jednak rodzina była nie-
miecka. (…) Ja wyrosłem w polskiej szkole
humanistycznej na Europejczyka, a nie
na Niemca czy kogokolwiek innego. (…)
Życie ukształtowało mnie na człowieka,
który gdy spotka partnera do dialogu, nie
interesuje się prima vista i głównie jego
religią, narodowością, poglądami, lecz po
prostu pyta o możność prowadzenia ludz-
kiej, inteligentnej, mądrej rozmowy”.

Brzmi to wszystko może i pompa-
tycznie, ale prawdziwie i szczerze, gdy
spojrzy się na aktywność Dedeciusa –
człowieka, który na każdym kroku po-
wtarzał, że jego swoistym patronem (choć
przecież był ewangelikiem) jest św. Hie-
ronim – patron jednocześnie i przyjaciół,
i tłumaczy.
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„NK” w potrzebie!

„Nowa Konfederacja” znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, w związku
z utratą kilku Darczyńców. W kwietniu stałe przychody miesięcznika wyniosły
7 150 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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