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Kryzys może otworzyć przed nami autentyczną szansę 
zyskania „nowej wiedzy” i wytyczenia nowych granic 

poznania o rzeczywistych konsekwencjach dla przebiegu 
przyszłych dociekań i dyskusji…

Zygmunt Bauman, Żyjąc w czasie pożyczonym. 

Grecki mit powiada, że bogowie założyli się niegdyś, 
kto z nich da śmiertelnym najcenniejszy dar. Wygrała 
– w swej mądrości – Atena, sadząc w spulchnionej 
ziemi mała gałązkę, drzewo oliwne; dar, który w 
swej symbolicznej użyteczności towarzyszy nam do 
dziś. Każda religia, każda kultura stroi się w gałązki 
oliwne – dla uczczenia mądrości, sprawiedliwości, 
oddania, sukcesu, talentu. Dla nadziei, że jest na co 
czekać; że odmienimy los, nawet jeśli sami – gdzieś 
po drodze – nieźle narozrabialiśmy – by poplątać 
nasze drogi. Rytuały i codzienność. Mity i legendy. 
Fakty i… pobożne życzenia. Symbol tak mocny, że 
przekracza światy, kultury, religie. Mądrość i pokój. 
A w końcu i nadzieja… że w jakiejś perspektywie uda 
nam się pokonać kolejne „schody” – kryzysy, jakimi 
naznaczona jest nasza codzienność, jakimi naznaczo-
ny jest nasz świat. Symbol, który niezmiennie godzi 
to co jest z tym, czego oczekujemy.

Bo przecież ostatnie lata (jeśli nie dekady!) naznaczy-
liśmy słowem „kryzys”. Odmieniliśmy je przez każdy 
niemal przypadek, przez każdy niemal obszar życia. 
Miedzy państwami, między partiami, między firmami, 
między interesami, między człowiekiem a planetą, 

między Tobą a mną. Kryzysy nałożyły się na sie-
bie, że aż zabrakło nam tchu. Raz, drugi, trzeci. Bo 
gdy widmo jednego wydawało się już odesłane – w 
prawdzie w bliskie – ale jednak zaświaty, przyszła 
pandemia, później wplotła się w nią wojna, która nie 
tylko zmusiła nas do przemyślenia/przedefiniowania 
priorytetów, ale też postawiła nas wobec wartości. 
Wobec katalogu, w którym każdy z kryzysów po-
trafi nie tyle namieszać, co może lepiej powiedzieć 
„wyprostować” pewne tendencje. Te do uciekania, 
zamykania oczu, odwracania się od prawdy o nas 
samych, do zaprzeczenia temu, co bliskie. Tenden-
cje do robienia kroku w tył. Te ostatnie okazały się 
kluczowe, gdy stanęliśmy u próg kolejnego kryzysu 
– energetycznie warunkowanej zimnej zimy, która już 
z zza rogu zerka zarówno do naszych prywatnych 
portfeli, jak i do budżetów kolejnych samorządów/
państw. I jak mantra wraca słowo „kryzys”, tym razem 
w odsłonie, w której uczymy się ograniczać, rezygno-
wać, przebudowywać nasze nawyki – prywatne/
społeczne – tak, aby związać koniec z końcem. Ten 
stricte budżetowy, ale też osobisty, relacyjny. Ten, w 
którym ujawnia się nasz prawdziwy charakter.  Ze 
świadomością, iż „zmagający się z losem ma pokusę, 
by w tarapatach szukać kozłów ofiarnych i strasza-
ków, aby unieść brzemię własnych niepowodzeń” 
(Toynbee, Cywilizacja w czasie próby). Czyż nie?

W każdym kryzysie chodzi przecież o ujawnienia 
obszaru naszej słabości, o odsłonięcie niedostatków, 

obszarów wrażliwych domagających się zmiany, ale i 
o wyznaczenie mapy ratunkowej; o drogę wyjścia. Bo 
zawsze jest rozwiązanie. No, chyba, że chodzi głów-
nie o upór i głupotę, co nie takie znów niepopularne, 
a tak naprawdę to przecież ściśle połączane z tym, co 
powyżej. Chodzi o zorientowanie się w jakim kierunku 
mamy podążać, aby nie pozostać w biernej podległości 
wobec tego, co nas przeraża/paraliżuje; co zamyka w 
bańce niemożliwości; w tym strachu, że „dobrze to już 
było”. I znów – nie wyjdziemy z tego sami. W kryzy-
sach – przynajmniej na początku – często brak nam 
gotowości na jakikolwiek ruch, bo każdy wydaje się 
być „w złą stronę”. I nie wystarczy nadzieja na to, że 
los się odmieni. Bo przecież nie odmieni się sam. Tak 
jak rozmowa/więź/relacja układa się od słowa do sło-
wa, by dalej wejść w nieśmiałe i nieporadne jeszcze, 
jakby niezdecydowane czyny, podobnie nasze działa-
nia zaczynają się od pierwszych gestów. Niektóre po 
prostu przezwyciężają ciszę, inne łatają tą połamaną 
wspólną przestrzeń, by w końcu wywoływać uśmiech 
lub łzę, okazywać wsparcie, czy wreszcie budować 
pełna zmianę. By tworzyć miejsce, w którym będziemy 
umieli się spotkać. By tworzyć takie miejsce w relacji 
między Ja a Ty, ale też w tej oplecionej wartościami i 
tendencjami relacji, pozwalającej wspólnie szukać roz-
wiązań wielkich/nawet globalnych kryzysów. A wszyst-
ko zaczyna się od tego pierwszego kroku, od oliwnej 
gałązki kończącej tą czy inną wojnę; od nadziei, że 
potrafimy być zmianą. 
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DLACZEGO DOKOŃCZENIE 
TRANSFORMACJI 
ENERGETYCZNEJ 
MOŻE DAĆ NAM 
„ZIELONĄ” NIEPODLEGŁOŚĆ?
JAN SZCZEPAŃSKI

Kiedy w 1989 r. zaczął się proces unieza-
leżniania spod jarzma sowieckiego, wia-
domym było, że jeśli polska gospodarka 

będzie chciała się rozwijać, musi rozpocząć 
transformację energetyczną. Od tego czasu 
minęło trzydzieści lat. Zastanówmy się więc, 
w jakim miejscu jesteśmy, przede wszystkim ja-
kie postępy zrobiliśmy w kontekście dążenia do 
„zielonej” niezależnej energetyki? Najpierw 
opiszę i  przedstawię garść suchych faktów 
dotyczących naszego rynku energii, natomiast 
później krótko skomentuję nasz potencjał i  ko-
lejne kroki w drodze do „zielonej” niepodległo-
ści, której uzyskanie będzie, w moim odczuciu, 
jednym z największych sukcesów współczesnej 
Polski. 

Zacznę od energii pozyskiwanej ze spalania 
węgla. W 1989 r. produkowaliśmy około 145 
GWh energii, z czego 140 GWh produkowa-
no dzięki spalaniu węgla kamiennego i brunat-
nego. Z  kolei w  2021 r. łącznie produkowali-
śmy już około 170 GWh, przy czym produkcja 
ze spalania była mniej więcej na podobnym 
poziomie (140 GWh), z  powolnym spadkiem 
pozyskiwania energii ze spalania węgla bru-
natnego. Oznacza to wyraźny wzrost udziału 
odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz gazu, 
co było obserwowane zwłaszcza w  ostatniej 
dekadzie. Skala wydobycia własnego węgla 
spadała w trakcie lat 90., choć w latach 2008-
2015 utrzymywała się na względnie stabilnym 
poziomie. Później zaczęliśmy importować 

coraz więcej węgla z krajów, w których wydo-
bycie było dużo tańsze - zwłaszcza z Rosji. To 
wzrost o ponad 150% – z 6 mln ton w 2015 do 
16 mln w szczytowym 2018 r. W zeszłym roku 
import wynosił około 10 mln ton. Wobec woj-
ny w Ukrainie i embarga z kierunku rosyjskiego, 
nasz rynek okazuje się być wyjątkowo wrażli-
wy i  niezabezpieczony przed brakiem węgla 
na rynku. Nasze wydobycie rodzime przestaje 
być opłacalne, wobec czego, mimo posiada-
nia licznych i bogatych złóż oraz niestabilności 
w handlu, musimy jak najszybciej zrezygnować 
ze spalania węgla. Dziś wiemy, że w niedale-
kiej przyszłości (dekada, dwie) będziemy re-
zygnować z  produkcji energii pozyskanej ze 
spalania węgla brunatnego w  elektrowniach 
PAK (Pątnów, Adamów, Konin). Jest to o  tyle 
ważna deklaracja właścicieli kopalni, że ponie-
kąd została ona wprowadzona na skutek pro-
testów okolicznych mieszkańców wschodniej 
Wielkopolski i Kujaw, oskarżających właścicieli 
lokalnych odkrywek węgla o  dewastację hy-
drosystemu tej części Polski. Póki co niepowo-
dzeniem jest też rozwijanie produkcji energii ze 
spalania węgla kamiennego w bloku w Ostro-
łęce, który ma być docelowo gazowo-parowy.

Pomówmy zatem o  gazie. Wydobycie „rodzi-
mego” gazu ziemnego pokrywało w  2010 r. 
około ⅓ rocznego zapotrzebowania. Obec-
nie ono stopniowo spada zarówno w  warto-
ściach bezwzględnych, jak i strukturze podaży 
oraz popytu (¼ rocznego zapotrzebowania). 

Zastanówmy się, w jakim miejscu jesteśmy, przede wszystkim 
jakie postępy zrobiliśmy w kontekście dążenia do „zielonej” 
niezależnej energetyki? 
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Pozostałą część importujemy albo od poważ-
nych partnerów handlowych np. katarskich 
dzięki portowi LNG, albo importowaliśmy od 
niepoważnych, jak rosyjski Gazprom, od któ-
rego przez lata byliśmy uzależnieni. Z Rosji im-
portowaliśmy ⅓ zapotrzebowania na ten suro-
wiec, jednak dzięki doprowadzeniu do końca 
projektu rury bałtyckiej (Baltic Pipe) gaz rosyjski 
zastąpimy norweskim. Warto też dodać, że 
choć nieco ponad 10 lat temu miało w Polsce 
rozpocząć się łupkowe eldorado w  związku 
z podobno ogromnymi złożami gazu zalega-
jącymi właśnie w łupkach, to nic z tego nie wy-

szło… a  szkoda. Choć dzisiaj w  świetle tego, 
kto przeprowadzał badania i  odwierty, oraz 
jak utrudniano na szczeblu unijnym potencjal-
ne wydobycie rzekomymi kosztami środowi-
skowymi, wydaje się, że wszystkie konieczne 
badania trzeba byłoby wykonać jeszcze raz. 
Przede wszystkim rzetelnie i  niezależnie – dla 
pewności. 

Idźmy dalej. „Własnej” ropy naftowej nie mamy 
w  większej ilości wskutek zabrania nam Za-
głębia Borysławsko-Stanisławowskiego po 

II wojnie światowej. Krajowe wydobycie jest 
niewielkie - ropę importujemy głównie z  Rosji. 
Do końca roku mamy zrezygnować z tego kie-
runku koncentrując się na dostawach morskich 
z innych krajów. Kraking nie jest wydajny, a na 
pewno nie jest ekologiczny, zatem jeśli chcemy 
być niezależni od innych krajów musimy prowa-
dzić politykę rezygnacji z tego surowca. 

Podsumowując wątek „tradycyjnych” źródeł, 
pomijam już chyba oczywisty fakt związany 
z  koniecznością rezygnacji ze spalania paliw 
kopalnych na rzecz czystszego powietrza…To 

jest jednak bardzo trudne zadanie, choć w na-
szym kraju powinno się je traktować prioryteto-
wo: mamy 50 tys. nadmiarowych zgonów rocz-
nie z powodu złego stanu powietrza. Powietrza 
zatrutego dymem z  kominów polskich domów 
i  spalinami wydalanymi z  rur samochodów. 
Dlatego powinniśmy w  przyszłości polegać 
na „zielonym” prądzie. Jednak póki energia 
elektryczna nie będzie tania, raczej nie ma co 
liczyć na to, że kierowcy aut spalinowych prze-
rzucą się na elektryki lub na hybrydy, a  wła-
ściciele domów na prosumpcję. Tym bardziej, 

Choć nieco ponad 10 lat temu miało w Polsce 
rozpocząć się łupkowe eldorado w związku z podobno 

ogromnymi złożami gazu zalegającymi właśnie 
w łupkach, to nic z tego nie wyszło… a szkoda
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że ładowanie baterii trwa znacznie dłużej niż 
wlewanie paliwa do baku…

Przejdźmy więc do OZE. Ten sektor rozwijał się 
dość dynamicznie w ostatnich latach, choć nie 
bez problemów i  słabych punktów. Najszyb-
ciej zaczęliśmy obserwować farmy wiatrowe. 
Jednak po dojściu PiS-u  do władzy w  2015 r. 
doszło do nowelizacji ustawy, w ramach której 
uniemożliwiono stawanie nowych wiatraków na 

90% terytorium Polski. To znacznie utrudnia roz-
wój tego sektora OZE w kraju. Szykowana jest 
jednak znaczna liberalizacja tych przepisów. 
Dużym problemem tego rodzaju sposobu uzy-
skania energii jest jednak wysoka niestabilność. 
Wieje – jest prąd, nie wieje – nie ma prądu.

Mamy też inne znaczne osiągnięcia w ramach 
OZE. Dzięki rozwojowi technologii wzrosła 
opłacalność pozyskania energii z  promie-
niowania słonecznego. Inwestycje w  solary 
w  ostatniej dekadzie wystrzeliły. Innym atutem 
Polski jest aktywność geotermiczna, zwłaszcza 
zachodniej części naszego państwa, dzięki 

czemu dobrą inwestycją jest sprawienie sobie 
pompy ciepła. Kto ma pompę, panel słoneczny 
i  wiatraczek jest dziś wygrany i  może spokoj-
nie sobie egzystować, nie zważając na kry-
zys energetyczny. Podobnie mieszkańcy bloku 
wspólnoty mieszkaniowej w  Zwoleniu, gdzie 
po inwestycjach w  OZE rachunki za energię 
spadły o 90%. Niestety, w moim odczuciu ta-
kich inwestycji jest wciąż za mało, a dynamika 
zmian i  inwestycji nie odpowiada potrzebom 

polskiego systemu energetycznego. Hamulcem 
prosumpcji jest ogromne zaniedbanie programu 
modernizacji sieci energetycznej, która w wielu 
miejscach o znacznym nasyceniu gospodarstw 
prosumpcyjnych z panelami słonecznymi i pom-
pami ma problem ze zbyt wysokim napięciem 
swoich linii…

Warunków do realizacji inwestycji w  zakresie 
produkcji prądu elektrycznego z  wody Polska 
niemal nie ma. Górskie rzeki mają zbyt małą 
siłę przepływu, a  nizinny charakter naszego 
kraju nie pomaga. Pływy Bałtyku też nie po-
zwalają na efektywne wykorzystanie energii 

Znając przyzwyczajenia Polaków i dyspensę, 
jaką otrzymali na palenie byle czym i byle jak, 

zakup masek przeciw-smogowych będzie wręcz 
obowiązkowym elementem wyposażenia człowieka 

dbającego o swoje drogi oddechowe
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morskiej wody. Mamy już wiele wodnych elek-
trowni (np. Żydowo, Porąbka-Żar, Solina), które 
nie mają decydującego wpływu na nasz sys-
tem. Pomijam już fakt, że inwestycja w energię 
z przepływu wody to wyjątkowo duża, jak na 
OZE, ingerencja w  środowisko naturalne, nie-
rekompensująca strat w przyrodzie. Nie idźmy 
tą drogą. 

Jednak inwestycje w OZE napotykają na opo-
ry ze strony potencjalnych konsumentów. Sła-
bo stoi ich edukacja i  inne elementy tzw. soft 
power odnośnie wpływu na decyzje Polaków. 
Wydaje się, że Polacy przede wszystkim muszą 
odzwyczaić się od mentalności, wedle której 
trzeba coś spalić, aby było ciepło lub żeby pły-
nął prąd w gniazdkach. Nie, nie musi tak być. 

Może pomogłyby uchwały antysmogowe? 
Działają one już w  wielu miejscowościach, 
zwłaszcza największych miastach naszego 
kraju. Za palenie niedozwolonym w  uchwa-
le materiałem (najczęściej paliwem stałym jak 
np. węgiel) będą grozić wysokie kary. War-
to przypomnieć, że idzie zima 2022/2023. 
Według wstępnych prognoz IMiGW ma być 
ona łagodna i  mokra. Jednak sądzę, że zna-
jąc przyzwyczajenia Polaków i dyspensę, jaką 
otrzymali na palenie byle czym i byle jak, za-
kup masek przeciw-smogowych będzie wręcz 
obowiązkowym elementem wyposażenia czło-
wieka dbającego o  swoje drogi oddechowe. 
FFP 3, a najlepiej FFP 4 w każdym domu! 

Zostaje jeszcze nadal niewykorzystane źródło 
energii, w  moim odczuciu katastrofalnie za-
niedbane w  wyniku rozdmuchanego strachu 
społeczeństwa i  polityków. Mowa oczywiście 
o pozyskiwaniu energii z atomu, które według 
mnie nadal dystansuje zaletami OZE. Atom 
traktuję jak najbardziej jako „zieloną” energię. 
Żarnowiec? Może inna lokalizacja? To mniej 
istotne. Ważniejsze, że trwa to zdecydowanie 
za długo. Kluczowe są według mnie protesty 
z lat 80. podsumowane w 1990 r. porzuceniem 
budowy elektrowni żarnowieckiej w ramach re-
ferendum w województwie gdańskim. W póź-
niejszym okresie wieloletnie spory o lokalizację 
i  problem akceptacji energii atomowej przez 
Polaków nie pozwalały na realizację innych 
elektrowni atomowych. Obecnie Polska jest na 
najlepszej drodze, aby w końcu popchnąć te-
mat do przodu, z uwagi na trwające rozmowy 
odnośnie dostaw paliwa (Polska nie posiada 
potrzebnych zasobów rud uranu) i  technologii 
(tej również nie posiadamy). Dostawcą mogą 
być Amerykanie, Koreańczycy z  ROK oraz 
Francuzi. Nowymi wyzwaniami stojącymi na 
drodze uniezależniania się mogą być rosnące 
koszty i  niestabilność polityczna naszego kra-
ju, zwłaszcza w  świetle protestów Niemców 
(mających nielogiczny uraz do atomu) stara-
jących się blokować większość strategicznych 
inwestycji publicznych naszego kraju. Zawsze 
pozostaje jeszcze SMR („mały atom”), który 
polega raczej na masie małych reaktorów roz-
sianych po całym kraju niż na jednym większym. 
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JAN SZCZEPAŃSKI 
Geograf, historyk, urbanista i nauczyciel, zajmujący się kwestiami dziedzictwa 
i tożsamości ludzi oraz przestrzeni Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej 
w XX i XXI wieku. Zwolennik idei jagiellońskiej, w tym dążenia do podmioto-
wości społeczeństw byłego bloku wschodniego. Obecnie doktorant Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Poglądowo najbliżej do założeń zielonego liberalizmu 
i socjalliberalizmu a biegunowo odległy od komunizmu.

Moim zdaniem pójście w  tą stronę byłoby nie 
najgorsze z  uwagi na dywersyfikację miejsc 
produkcji, rozłożenie inwestycyjne po różnych 
prowincjach Polski, a dzięki temu, dawałoby to 
większą stabilność w kontekście potencjalnych 
ataków na sieć energetyczną… 

Podsumowując, Polakom nadal daleko do uzy-
skania niepodległości w „zielonym” sensie. Na 
chwilę obecną, w  kontekście pozyskiwania 
energii, przynajmniej nie zwiększamy zakresu 
wykorzystywania węgla, choć uzależniliśmy się 
ostatnio od importu. Moim zdaniem na drodze 
do zielonej niepodległości powinniśmy osią-
gnąć następujące kamienie milowe: jak naj-
większe uniezależnienie energetyczne Polaków 
– przedsiębiorców i  gospodarstw domowych 
oraz budowa elektrowni opartych o  technolo-
gię jądrową. Da to Polakom łatwo dostępny, 
tani prąd. Według stanu na rok 2022 zbiegło 

się kilka elementów, z  jednej strony zaciem-
niających faktyczny stan polskiej niezależności 
energetycznej, z  drugiej wprost punktujących 
nasze ewidentne zaniedbania jako państwo 
na drodze do niezależności. Mowa o pande-
mii, wojnie Rosji z Ukrainą i inflacji. Wszystkie te 
trzy elementy windują ceny, zakłócają łańcuchy 
dostaw, wzmacniają niepewność producentów 
i  konsumentów. Takie sytuacje mogą się przy-
darzyć w  przyszłości. Im bardziej rozproszeni 
i oszczędni w produkcji będziemy, tym łatwiej 
przebrniemy przez tego typu kryzysy w polskiej 
gospodarce. Obecne wydarzenia powinny 
być niczym kubeł zimnej wody wylany na nasze 
głowy. Do „zielonej” niepodległości jest przed 
nami jeszcze daleka droga, choć według mnie 
jest ona osiągalna do 2035 r., o  ile potraktu-
jemy ten wątek jako priorytet naszego bezpie-
czeństwa i rozwoju. 
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NIE MA 
NIEPODLEGŁOŚCI 
BEZ NIEPODLEGŁYCH 
KOBIET
MAGDALENA M. KAJ-CHĘCIŃSKA

Od miesięcy oczy całego świata zwrócone są w stronę 
walczącej Ukrainy.  W tym samym czasie irańskie kobiety 
walczą o swoją godność, brutalnie deptaną od dekad 
przez religijnych fundamentalistów.

W  połowie września do mediów 
dotarła informacja o  tajemniczej 
śmierci 22-letniej Iranki – Mahsy 

Amini. Młoda kobieta została śmiertelnie pobi-
ta przez irańską policję obyczajową, dla której 
fakt, że Mahsa miała źle założony hidżab (po-
noć niestarannie zawiązany, przez co część 
włosów była widoczna) oraz założyła obci-
słe spodnie, oznaczał o jej głębokim zepsuciu 
i grzeszności, a także był wystarczającym po-
wodem do jej aresztowania. 

W drodze na posterunek kobieta została przy-
kładnie ukarana przez irańskich strażników 
moralności – przykładnie i  skutecznie, ponie-
waż w wyniku obrażeń ta młoda dziewczyna 
zapadła w śpiączkę, z której już nigdy się nie 
obudziła. 

Pomimo lichych tłumaczeń policji, wedle któ-
rych Mahsa zmarła w  wyniku problemów 
z  układem krążeniowo-oddechowym, a  tak-
że pomimo próby nadania sensu zatrzymania 
jej przez władze poprzez powoływanie się 
na zapisy świętej księgi, wolę proroka, walkę 
z  pokusami stawianymi przed mężczyznami 
(tak, nadal mówimy o niedokładnie zakrytych 
włosach), Iranki powiedziały „dość” i  do tej 
pory odważnie protestują przeciwko opresyj-
nemu aparatowi polityczno-religijnemu.

Dla kobiet w  Iranie, państwie od lat za-
czadzonym radykalnym fundamentalizmem 

muzułmańskim, gdzie aparat władzy i zwierzch-
nicy religijni to świetnie dobrani partnerzy biz-
nesowi, dążący do realizacji własnych celów, 
wyjście na ulice, zdarcie i podpalenie hidża-
bu jest równocześnie aktem wyzwalającym, 
wybiciem się na niepodległość, pokazaniem 
środkowego palca mężczyznom regulującym 
każdy aspekt życia, jak i podpisaniem na sie-
bie wyroku śmierci. 

Od czasu śmiertelnego pobicia Mahsy Amini 
po całym Iranie rozlały się protesty, a w  imię 
niepodległości życie straciło ponad 40 osób 
(zarówno kobiet, jak i wspierających je męż-
czyzn), ponad 700 zostało rannych. 

W tym momencie, obserwując los, który przy-
padł w  udziale Irankom, być może uczestni-
cząc w  demonstracjach solidarnościowych, 
które organizowane są na całym świecie, nie-
jedna z  nas zapewne pomyśli: Mam jednak 
szczęście, że nie urodziłam się tam, a tutaj.

Musimy zrozumieć, że protesty kobiet w Polsce 
i protesty kobiet w  Iranie, pomimo radykalnie 
różnych warunków społeczno-ekonomicz-
nych, to w zasadzie ten sam akt odwagi i chę-
ci dobitnego wskazania, że samostanowienie 
kobiet to prawo człowieka i  jeden z  filarów 
nieodległych państw.

Powody, dla których wychodzimy na ulice, 
są różnorodne: od policji obyczajowej, która Photo by N

eil Bates on U
nsplash
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MAGDALENA M. KAJ-CHĘCIŃSKA
Poznanianka z urodzenia, warszawianka z wyboru. Z wykształcenia polito-
log, przez wiele lat pracowała w sektorze pozarządowym w Polsce i Wielkiej 
Brytanii. Aktywistka, od prawie 20 lat zaangażowana w działalność społecz-
no-polityczną oraz dialog międzykulturowy.

może uznać, że swoim wyglądem prowokuje-
my świątobliwych mężczyzn (którzy z przyjem-
nością przyjmują wykładnię, zgodnie z  którą 
nieustannie wystawiani są na pokusy przez 
kobiety, a za jedyny sposób na zmianę tej sy-
tuacji uważają całkowite ograniczenie praw 
i  niepodległości kobiet. W  końcu nic nie jest 
ich winą, prawda?), do ustawodawców, któ-
rzy postanawiają dyktować nam, jak mają wy-
glądać nasze prawa reprodukcyjne.  

Wspólny jest za to mianownik: to dążenie ko-
biet do ochrony prawa do samostanowienia 

o  sobie i  obrony swojej niepodległości jako 
człowieka, jednostki, kobiety.

Dopóki braku kredytu zaufania wobec drugiej 
kobiety nie zastąpimy wsparciem, empatią 
i  solidarnością, dopóty nasza niepodległość 
i  nasze prawa będą rozgrywane przez moż-
nych polityków realizujących własną agendę, 
a  śmierć i  cierpienie wszystkich Mahs Amini 
tego świata pójdzie na marne.

Nie ma niepodległości bez nieodległych 
kobiet. 
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CZY ODRZE POTRZEBNA 
JEST OSOBOWOŚĆ 
PRAWNA, PO TO
ABY CHRONIĆ JEJ BYT… 
PRZED CZŁOWIEKIEM, 
PRZED JEGO CYWILIZACJĄ? 
EWA MARCJONIAK

Jest rok 2017. Parlament Nowej Zelandii uznaje czczoną 
przez Maorysów rzekę Whanganui za osobę prawną. To 
był pierwszy tego typu przypadek na świecie, swoistego 
usankcjonowania koegzystencji prawnej natury i człowie-
ka w sferze prawnej. To połączenie, precedensu prawnego 
i maoryskiego mistycyzmu, poskutkowało oficjalnym uznaniem 
w zdominowanym przez człowieka świecie rzeki Whanganui 
za „żyjący byt”. 

Przez wieki człowiek żył w  pełnoprawnym 
przekonaniu, że czyni sobie Ziemię, wraz 
ze wszelkimi jej bytami, poddaną. Natura 

ma być narzędziem do zaspokajania potrzeb 
człowieka. Poddanie czegoś komuś to swoisty 
stosunek zależności, który wymusza określo-
ną relację opartą na nierówności, podległości 
i uległości. Człowiek przez tysiące lat kształto-
wał swoją dominującą postawę wobec bytów 
nie-człowieczych (zwierzęcych czy przyro-
dy), najczęściej nie uznając ich praw inaczej, 
jak tylko w sferze służebnej względem rodzaju 
ludzkiego. Instrumentem tego podejścia było 

zawsze prawo stanowione powszechnie lub 
lokalnie, zaś tzw. ochrona prawna nadawana 
bytom nieludzkim – zwierzętom czy dobrom 
natury, zdaje się być zaledwie emanacją owej 
dominacji, bowiem ochrony udzielać ma czło-
wiek, ipso facto w  granicach jego własnego 
uznania. Skoro tak, to zawsze granice tej ochro-
ny określać będzie utylitaryzm w  mniejszym 
(czyli konformistycznym wydaniu) lub nieogra-
niczony przez żadną wpływową społeczność. 
Taka prawna „ochrona środowiska” będzie 
miała zatem na celu wyłącznie zaspokojenie 

potrzeb człowieka, to jest: prawa do wody pit-
nej, prawa do rekreacji, czy nawet prawa do 
czystego środowiska – tak zwana ochrona bę-
dzie zawsze stała na straży prawa człowieka 
do eksploatacji elementów natury.

Jest rok 2017. Parlament Nowej Zelandii uzna-
je czczoną przez Maorysów rzekę Whanga-
nui za osobę prawną. To był pierwszy tego 
typu przypadek na świecie, swoistego usank-
cjonowania koegzystencji prawnej natury 
i człowieka w sferze prawnej. To połączenie, 
precedensu prawnego i  maoryskiego misty-

cyzmu, poskutkowało oficjalnym uznaniem 
w  zdominowanym przez człowieka świecie 
rzeki Whanganui za „żyjący byt”. Żywą i nie-
podzielną całość od gór do morza, obejmują-
cą rzekę i  jej dopływy oraz wszystkie jej ele-
menty biofizyczne i metafizyczne (Whanganui 
River Claims Settlement). Te Awa Tupua, bo tak 
po maorysku nazywa się rzeka Whanganui, 
uznana została za pojedynczy byt „ciągnący 
się od gór po morze, z wszystkimi dopływami 
i  fizycznymi oraz metafizycznymi elementami 
włącznie”. 

Połączenie precedensu prawnego i maoryskiego 
mistycyzmu, poskutkowało oficjalnym uznaniem 
w zdominowanym przez człowieka świecie rzeki 

Whanganui za „żyjący byt”
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Uznanie osobowości prawnej rzeki w jej biofi-
zycznym i metafizycznym znaczeniu - przekła-
dając na język prawny powiedzielibyśmy, że 
z jej określoną własnością do materialnych za-
sobów, jak i dóbr niematerialnych – rodzi okre-
ślone konsekwencje prawne, mianowicie rzeka 
ma swój majątek, którym są jej dobra naturalne, 
ale także ma budżet w wysokości 30 milionów 
dolarów nowozelandzkich, przyznany Te Awa 
Tupua przez rząd Nowej Zelandii na wsparcie 
inicjatyw ukierunkowanych na zdrowie i  do-
bre samopoczucie rzeki. Ponadto, rozwój rzeki 
musi mieć na celu wyłącznie jej dobro, a ludzie 
(grupy czy społeczności ludzkie) zaintereso-
wane czerpaniem z  jej zasobów i  pożytków 
z  rzeki muszą opracować wspólną strategię 
dla jej dobra.

W  stosunkach zewnętrznych rzeka ma swoją 
„ludzką twarz”, gdyż jest reprezentowana przez 
dwóch pełnomocników: jednego ze strony ple-
mion (Whanganui iwi i  innych iwi – ludy za-
mieszkujące nadrzecze i jej dopływy) i drugiego 
z  ramienia rządu. Urząd Te Pou Tupua (pełno-
mocnika rzeki) ma na celu wyłącznie działanie 
i  przemawianie w  imieniu rzeki, podtrzymywa-
nie statusu rzeki, promowanie i ochronę zdrowia 
oraz dobrostanu (dobrego samopoczucia) rze-
ki, wykonywanie funkcji właścicielskich wobec 
gruntów, przez które rzeka wraz z jej dopływami 
przepływa. Pełnomocnicy rzeki działają zatem 
w  jej imieniu i na jej rzecz wykonując wszelkie 
prawa materialne i procesowe. 
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Mamy zatem do czynienia z klasycznym, rzec 
można, stosunkiem przedstawicielstwa wystę-
pującym w stosunkach prawnych w społeczeń-
stwie, który w  tym przypadku oparty jest na 
pełnomocnictwie ustawowym. Przedstawiciel-
stwo upoważnia do podejmowania czynno-
ści prawnych za reprezentowanego w  grani-
cach umocowania. Umocowanie do działania 
w  imieniu i  na rzecz reprezentowanego, jak 
wyżej zaznaczono, wynika z  ustawy (pełno-
mocnictwo ustawowe). Zagadnieniem rodzą-
cym poważny zakłopotanie wydaje się być 
kwestia relacji pomiędzy reprezentowanym 
a  pełnomocnikami i  tego skąd Te Pou Tupua 
mają wiedzę o  tym, co jest dobre dla repre-
zentowanej przez nich rzeki. 

Dla ludów iwi odpowiedź jest oczywista – Tu-
pua Te Kawa! To prawo naturalne i jednocze-
śnie system wartości Te Awa Tupua, które wiążę 
ludzi z  rzeką i  rzekę z  ludźmi (działa w  obie 
strony, to system praw sprzężonych). Prawo to 
opiera się na następujących zasadach: 

• Rzeka jest źródłem duchowego i fizyczne-
go pożywienia dla ludzi; Rzeka jest ducho-
wą i  fizyczną istotą, która wspiera i  pod-
trzymuje Życie, zasoby naturalne, zdrowie 
oraz dobrostan ludów iwi i innych społecz-
ności koegzystujących z rzeką;

• Rzeka jest niepodzielną i żywą całością od 
gór do morza, ze wszelkimi jej dopływami;

• ludy iwi mają niezbywalne połączenie i od-
powiedzialność za rzekę, między innymi 
przejawia się to w  obowiązkach wobec 
rzeki, promowaniu, ochronie i utrzymaniu jej 
zdrowia i dobrostanu.

 
Zapyta współczesny Europejczyk, jak to być 
może, że rzeka ma odrębny byt prawny, pra-
wo do zachowania i ochrony swego zdrowia 
i dobrostanu? Czy takie podejście do dóbr na-
tury mieści się jeszcze w europejskim porządku 
kulturowym i prawnym, czy jest zaledwie egzo-
tyką antypodów kuli ziemskiej? Nihil novi, nic 
nowego. Starożytni Grecy, od których zapo-
życzyliśmy rdzeń naszej kultury, filozofii, sztuki, 
a  dzięki Rzymianom także i  prawa, doszli do 
tego już w wiekach przed Chrystusem. Odkryli 
wieczny obieg życia, zwany zoe. Zoe, to życie 
nieokreślone, bez formy ( w  przeciwieństwie 
do bios, życia „określonego”, podlegającego 
procesom narodzin i śmierci). To życie nieznisz-
czalne, nurt samego czystego życia, to wresz-
cie fenomen życia podlegającego ciągłej cyr-
kulacji, czyli wciąż odradzającego się. 

Skoro wiedzieli o  wiecznym obiegu życia 
bez formy starożytni Grecy, opierając na zoe 
przebogatą myśl, kulturę, sztukę i  religię (nie-
rozłącznie ze sobą związane), które rozlały się 
przez kolejne wieki na cały kontynent, to nie 
powinno dziwić, że w tradycji (pamięci) ludów 
nowozelandzkich przetrwało prawo naturalne 
rzeki Te Awa Tupua. Szacunek należy się za to, 

że przez dziesięciolecia z determinacją godną 
lepszej sprawy, wywalczyli w  końcu oficjalne 
uznanie prawa naturalnego rzeki przez nada-

nie jej osobowości prawnej, a przez to nada-
nie jej prawa niczym osobie i włączenie jej do 
obiegu prawnego.

Katastrofa ekologiczna na rzece Odrze i w jej 
dopływach, zakłócenie ekosystemu Odry na 
niewyobrażalną jak dotąd skalę, trwające 
długi czas niekontrolowane zanieczyszcza-
nie rzeki i  dopływów przez przedsiębiorstwa 
i  kopalnie, brak spójnej gospodarki na rzece 
mającej na celu jej ochronę, wreszcie komplet-
nie rozproszona odpowiedzialność licznych 
podmiotów państwowych i  samorządowych 

mających za zdanie ochronę środowiska na-
turalnego, pokazały całkowitą niewydolność 
systemu ochrony środowiska w Polsce. Namy-

słu wymaga potrzeba nowego, aczkolwiek 
zakorzenionego głęboko w  naszej kulturze 
europejskiej, spojrzenia na byty natury z  innej 
niż dotąd perspektywy. Nie czynienia z  nich 
wyłącznie narzędzi do zaspokajania potrzeb 
człowieka, nie patrzenia na naturę pod kątem 
ochrony środowiska naturalnego, co jak widzi-
my na przykładzie rzeki Odry nawet tego eg-
zaminu nie zdało.

Czy wobec tego rzekom w Polsce potrzebna 
jest osobowość prawna dla ochrony ich sa-
mych przed człowiekiem? Dlaczego nie… 

Namysłu wymaga potrzeba nowego, 
aczkolwiek zakorzenionego głęboko w naszej 

kulturze europejskiej, spojrzenia na byty natury 
z innej niż dotąd perspektywy

 
EWA MARCJONIAK
Adwokat, mediator, angażująca się pro bono w obronę praw podstawowych 
człowieka i obywatela jako obrońca w postępowaniach karnych aktywistów, 
oraz w obronę praworządności jako obrońca i pełnomocnik w postępowa-
niach dyscyplinarnych dotykających niezależnych i niezawisłych sędziów, 
kieruje zespołem wnioskowo-procesowym Stowarzyszenia Adwokackiego 
Defensor Iuris; autorka wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych.
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PROHIBICJA 
WCZORAJ, DZISIAJ, 
NA ZAWSZE
PIOTR BENIUSZYS

Politycy miewają cele słuszne i niesłuszne. Te 
drugie dostrzegamy częściej, bo ze zdrową 
dawką nieufności odnosimy się do grupy lu-

dzi sprawujących nad nami władzę lub do tego 
aspirujących. Do klasycznych celów niesłusz-
nych polityków należą oczywiście cele wykra-
czające poza wskazane ramy dążenia do roz-
budowy własnej strefy wpływów i władzy oraz 
cel osobistego wzbogacenia się. Gdy za te cele 
zabierają się politycy, to traktują obywateli od-
powiednio jako swoich poddanych i  sługi lub 
jako tzw. dojne krowy.

To bardzo nieładnie, ale jednak powinniśmy być 
skłonni przyznać, że politycy dość często kieru-
ją się też i słusznymi celami. Dzieje się naturalnie 
tak, gdy rozmyślają nad tym, jak poprawić wa-
runki życia obywateli, uchronić ich przed zagro-
żeniami, stworzyć czy zwiększyć ich szanse na 
sukcesy, jak usprawnić funkcjonowanie instytucji 
państwa. Jeden z największych problemów z po-
lityką słusznych celów polega jednak niestety na 
tym, że wybierane dla niej metody częstokroć są 
złe i potwierdzają stare przysłowie o drodze do 
piekła wybrukowanej dobrymi intencjami. Taki 
obrót sprawy przybierają, gdy politycy niesieni 
misją realizacji słusznych celów obsadzają się 
w roli niańki, zaś obywateli traktują jak niedojrza-
łych podopiecznych.

Prohibicja, czyli swoiście skonstruowany global-
ny i  kompleksowy zakaz, jest opcją atomową 
polityka-niańki. Oczywiście termin ten kojarzy 

się nam w pierwszej kolejności z eksperymentem 
społecznym na wielką skalę, jakim był zakaz pro-
dukcji, sprzedaży i  konsumpcji alkoholu w USA 
w latach dwudziestych i na początku lat trzydzie-
stych XX w. (zasadniczo w okresie rządów trzech 
republikańskich prezydentów, których łatwo za-
pomniano – Hardinga, Coolidge’a  i Hoovera). 
Jednak w istocie może być nazwany prohibicją 
każdy zakaz produkcji, sprzedaży i  konsumpcji 
towaru czy usługi, od którego polityk-niańka ze-
chce obywatela odciąć w trosce o jego dobro-
stan. Chodzi więc o różne towary i usługi, które 
w ocenie większości lub znacznej części społe-
czeństwa stanowią dla zdrowia i/lub moralności 
ludzi zagrożenie lub ryzyko. Taki pogląd dużej 
części społeczeństwa polityk-niańka odczytuje 
jako mandat do działania, utrudnia dostęp do 
towaru/usługi, zakazuje jego reklam, a w przy-
padku skrajnym go zakazuje.

Ktoś naiwny, zwłaszcza naiwny liberał, mógłby 
pomyśleć, że spektakularna (żeby nawet nie po-
wiedzieć „groteskowa”) klęska eksperymentu al-
koholowej prohibicji w Stanach Zjednoczonych 
sprzed 100 lat czegoś polityków i  moralistów 
nauczy, że idei załatwiania spraw polityki zdro-
wotnej i misji moralizowania obywateli poprzez 
prohibicje położy kres. W końcu prohibicja spo-
wodowała wiele rzeczy ciekawych (kreatyw-
ne wynalazki skrytek na butelkę, speakeasies 
– w  tempie błyskawicy potrafiące się zwinąć 
bary w  suterenach wielkomiejskich kamienic, 
ekscytację z  konsumpcji zakazanego owocu, 

Do klasycznych celów niesłusznych polityków należą oczywiś-
cie cele wykraczające poza wskazane ramy dążenia do roz-
budowy własnej strefy wpływów i władzy oraz cel osobistego 
wzbogacenia się. Gdy za te cele zabierają się politycy, to 
traktują obywateli odpowiednio jako swoich poddanych i sługi 
lub jako tzw. dojne krowy.
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otwarte ignorowanie idiotycznego prawa przez 
niekiedy wręcz większość policjantów w danym 
mieście, kulturę undergroundowej rozrywki) i nie-
ciekawych (kolosalny rozrost zorganizowanej 
przestępczości mafijnej i  niezliczone przypadki 
zabójstw, rozbojów, pobić i  dewastacji; prze-
żarcie korupcją struktur urzędniczych państwa 
i wystawienie się ich na pośmiewisko), które win-
ny kształtować wyobraźnię bardzo plastycznie. 

A jednak człowiek jest radośnie niereformowal-
ny i nadal popełnia te same głupstwa.

Wraz z  odbiciem przez Demokratów Białego 
Domu skończyła się w USA alkoholowa prohibi-
cja. Ale krótko po tej wczorajszej przyszła prohi-
bicja, która trwa w wielu miejscach świata (w tym 
w  Polsce) do dzisiaj. Każda epoka ma swoje 
obsesje – przed stuleciem był nią alkohol, po-
tem w jego miejsce weszły substancje nazwane 
przez ich przeciwników „miękkimi narkotykami”. 
Wrzuciwszy – co zgodnie wynika z wielu już ba-
dań naukowych nad nimi – te nieco szkodliwe, 
ale niezbyt groźne dla zdrowia (mniej groźne niż 
alkohol, w każdym razie) substancje do jednego 
worka z autentycznymi truciznami typu heroina, 
politycy poczęli zdobywać głosy tocząc „wojnę 

z  narkotykami”. Efekt? Zasadniczo taki sam jak 
w  przypadku zakazu alkoholu. Narastające 
(wraz z  dekonstrukcją mitu o  wielkiej szkodli-
wości marihuany czy haszyszu) naigrywanie się 
z państwa i  jego instytucji z „narkotykami” wal-
czącymi, oparcie kilku nurtów popularnej (kontr)
kultury na ich konsumpcji i ich opiewaniu, rozrost 
siatek przestępczych handlujących towarem 
w miejsce legalnych podmiotów, przemoc zwią-

zana z  tym i gwałtowne zwiększenie się liczby 
ludzi osadzonych w zakładach karnych. W USA 
i  wielu państwach Europy zachodniej dostrze-
żono jednak przed kilkunastu latu nonsens pod-
trzymywania tej prohibicji i stopniowo prawo jest 
obecnie luzowane.

Nie sposób jednak nie zauważyć, że trwało to 
dłużej niż w przypadku alkoholu (niańka czegoś 
się nauczyła po pierwszym niepowodzeniu). 
Zapewne dlatego – nie sposób tego nie podej-
rzewać – że w przypadku tej prohibicji w woj-
nie gangów ginęli przede wszystkim mieszkańcy 
regionów takich jak Ameryka Łacińska i  Azja, 
a  nie biali mieszkańcy USA czy Europy. Także 
do więzień za posiadanie zakazanego owocu 
to nie biali głównie musieli iść. W efekcie politycy 

W USA i wielu państwach Europy zachodniej 
dostrzeżono jednak przed kilkunastu latu nonsens 
podtrzymywania tej prohibicji i stopniowo prawo 

jest obecnie luzowane.

reprezentujący białą większość „zaniepokojo-
nych” obywateli czuli znikomą presję, aby wyco-
fać się z irracjonalnej polityki, pomimo jej oczy-
wistej klęski i idiotyzmu.

W  Polsce ta prohibicja jeszcze potrwa. Być 
może będzie jeszcze niańczyć Polki i  Polaków 
z ciągiem do zioła, gdy świat Zachodu (zgodnie 
ze swoim „progresywnym” credo) zaprowadzi 
kolejną prohibicję – prohibicję jutra. Sygnał do 

startu dała w  tym roku ostatecznie Nowa Ze-
landia, która rozpoczyna, rozpisany na dekady, 
projekt pełnej prohibicji palenia tytoniu. W koń-
cu, skoro z  alkoholem się nie udało, z  marihu-
aną nie udaje, to zostaje tytoń, z którym można 
spróbować. 

Pomysł jest przebiegły, a  nowozelandz-
ka niańka jest dużo bystrzejsza od jej spalo-
nych poprzedniczek z  epok prohibicji dnia 
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wczorajszego i dnia dzisiejszego. Przede wszyst-
kim, alkohol i „trawa” są dzisiaj „cool”. Wszyst-
kie fajne postacie w popkulturze albo piją (James 
Bond), albo palą skręty (The Dude z „Big Lebow-
ski”), albo piją paląc skręta (Snoop Dogg). Co 
innego papierosy. Te mogą pojawiać się tylko 
w filmach, których akcja nie tylko toczy się kilka 
dekad temu, ale i których główną misją jest po-
kazać atmosferę i realia „tamtych czasów”. Czy-
li całe to palenie w  samolotach, restauracjach 
i w  trakcie posiedzeń zarządów spółek w stylu 

„Mad Men”. Ale w innych przypadkach opinia 
publiczna rusza na barykady! Wyobrażacie so-
bie, aby Bruce Wayne analizując zbrodnie Rid-
dlera jarał w  Batjaskini camela? Prędzej skręta 
zapali, ale nie camela z filtrem. 

Nie, papierosy są passé, więc o wiele łatwiej 
jest uczynić je nowym przedmiotem prohibicyj-
nej zabawy w trzeciej odsłonie. Jednak geniusz 
nowozelandzkiego projektu sięga o wiele głę-
biej. Otóż tamtejsza prohibicja papierosowa 
– inaczej niż alkoholowa i  trawiasta – nie 

obejmie natychmiast, z dnia na dzień, całego 
społeczeństwa. Wyrwanie obywatelowi z ręki 
kieliszka i fajki wodnej okazało się ryzykowne 
i nieskuteczne, więc na razie w Nowej Zelan-
dii wszyscy będą mogli palić dalej. Zakazem 
objęte zostaną dzieciaki urodzone po 2009 
roku. To ich dożywotnio obejmie ta prohibi-
cja, więc nie będą mogły palić ani po ukoń-
czeniu niedługo 18-tki, ani potem w sile wieku 
koło czterdziestki, ani nawet na tzw. usranym 
łożu śmierci po – niewątpliwie – długim życiu 

w  towarzystwie Alzheimera, w  wieku lat 90, 
a może i 110. Natomiast nawet o rok starsi od 
nich będą mogli do końca życia dymić jak lo-
komotywa. 

Inne kraje postępowego świata deklarują, że 
będą „z  zainteresowaniem przyglądać się 
przebiegowi tego eksperymentu społeczne-
go”. Nie wątpię, będą się przyglądać i prze-
bierać z  zazdrości nóżkami. Będą też zlecać 
swoim najtęższym umysłom opracowanie tzw. 
narracji, która będzie miała przekonać ludzi, że 

takie rozwiązanie prawne nie jest ani „ejdży-
zmem”, ani dyskryminacją, ani ograniczeniem 
praw i swobód obywatelskich, ani idiotyzmem. 
W końcu wszyscy się zgadzają, że papierosy 
są szkodliwe i zabijają ludzi. Wolnościowe fra-
zesy muszą przy tym zejść na drugi plan.

Ja natomiast nie mogę się doczekać, jak nowo-
zelandzkie społeczeństwo będzie kombinować 
przeciwko tej prohibicji. Pewne rzeczy z  góry 
wiadomo (tak – będą skrytki na papierosy, 
dilerzy handlujący tytoniem, ukarani grzywną 
czy nawet pozbawieniem wolności za palenie, 
a gdy coraz więcej będzie roczników objętych 
zakazem rozrośnie się struktura handlu nielegal-
nego, która w  końcu kogoś niewątpliwie za-
strzeli), inne budzą wielką ciekawość (czy do 
paki pójdzie ktoś, kto młodszemu koledze od-
pali szluga, albo wręcz kupi mu sztangę fajek 
w sklepie?).

Przyszłość jest nieprzewidywalna, więc nie-
koniecznie możemy orzec, że papierosowa 
prohibicja jutra jest skazana także na klęskę. 
Może nie jest. Idea wprowadzania jej stopnio-
wo zwiększa jej szanse, bo dopiero po około 
trzech dekadach zostanie nią objęta większość 
społeczeństwa. Politycy-niańki liczą, że do tego 
czasu nastąpi akceptacja i kulturowa przemia-
na, która ograniczy do minimum grupę ludzi 
autentycznie pragnących palić tytoń. Ale był-
by to pierwszy raz, gdy człowiek zrezygnował 
z używki.

Tak, przyszłość jest nieprzewidywalna. A  mimo 
to kusi skończyć pytaniem, co dalej. Jaka będzie 
prohibicja pojutrze? Mam z  roku na rok coraz 
bardziej nieodparte wrażenie, że będzie to pro-
hibicja mięsa i żywności pochodzenia zwierzę-
cego. 

Tak, dzisiaj to brzmi jak political fiction, ale na 
pewno nieco mniej jak political fiction aniżeli 
brzmiało 10 lat temu, prawda? Wtedy szef PSL 
nawet nie musiałby słów „prawo Polaka do scha-
bowego” brać w usta, a dzisiaj musi, a wielu się 
z  tego naśmiewa. Prawda jest jednak taka, że 
stale rośnie nie tylko liczba wegan (to akurat 
zjawisko ze wszech miar pozytywne – to ludzie 
świadomie i dobrowolnie dokonujący indywidu-
alnych wyborów, a więc skarb z punktu widze-
nia każdej sensownie wizji liberalnego ładu), 
ale także agresja i emocjonalność wielu wypo-
wiedzi wegańskich aktywistów. A z aktywistami 
sprawa jest już nieco bardziej złożona, bo choć 
akcje edukacyjne, uświadamiające i  pokazu-
jące ludziom problemy i dylematy są dobre, to 
już prozelityzm każdego stylu życia i wywieranie 
presji na wybory innych są nieliberalne. 

Wszystko jest kwestią większości w demokracji. 
Kiedyś w  niektórych państwach wyłaniała się 
większość antyalkoholowa, co dziś w  świecie 
zachodnim jest nie do pomyślenia. Większość 
przeciwko „miękkim narkotykom” jeszcze się tu 
i ówdzie trzyma, choć zasadniczo sypie i powo-
li nawet w Polsce zmierza w  kierunku katafalku 

Rośnie nie tylko liczba wegan (to akurat zjawisko 
ze wszech miar pozytywne – to ludzie świadomie 

i dobrowolnie dokonujący indywidualnych wyborów, 
a więc skarb z punktu widzenia każdej sensownie wizji 

liberalnego ładu), ale także agresja i emocjonalność 
wielu wypowiedzi wegańskich aktywistów
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w  sensie siły politycznego oddziaływania. Nie 
ma jeszcze chyba nigdzie większości antytyto-
niowej, ale się wykluwa i kazus Nowej Zelandii 
pokazuje już konkretnie i zupełnie realistycznie, 
że zakaz staje się możliwy. Niewykluczone, że 
w połowie XXI w. będzie oczywistym poglądem 
demokratycznych większości. Tak to działa i dla-
tego warto pochylać się nad wszystkimi, także 
raczkującymi ruchami społecznymi, aby ocenić 
ich potencjał do uzyskania większości, choćby 
i  w  odległej perspektywie czasowej. A  także, 
aby ocenić, na ile ich wewnętrzna dynamika 
zmierza w  kierunku zgłoszenia uderzających 
w  wolność innych ludzi żądań. W  przypadku 

niektórych zwolenników diety wyłącznie roślin-
nej, obawiam się, takiego scenariusza wykluczyć 
nie można. 

Po zakończeniu lektury tego tekstu polecam Pań-
stwu skonsumować stek typu Porterhouse z czer-
wonym winem, a  potem popchnąć to whisky 
single malt, zapalając przy tym suszoną roślinę 
Państwa wyboru. Tak, to wszystko jest niezdrowe 
i nie warto robić tego za często. Ale po lekturze 
tego tekstu można sobie naprawdę pozwolić. 
No bo cóż, tak do końca nie wiemy, ile jeszcze 
będzie nam wolno. 

PIOTR BENIUSZYS 
Politolog i socjolog, tłumacz, specjalista w dziedzinie historii liberalizmu i ewolucji 
zachodnioeuropejskich partii liberalnych, członek zespołu redakcyjnego i publicy-
sta „Liberté!”, pisał także na łamach „Gazety Wyborczej”, tygodnika „Polityka”, 
„Dziennika Gazety Prawnej” oraz dla Instytutu Obywatelskiego. 
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MOJA PRYWATNA 
WOJNA Z PIS. 
NIEPEŁNE KALENDARIUM 
ZA NIEPEŁNY ROK 2022 
BARTŁOMIEJ AUSTEN

Ten rząd jest mi wrogiem osobiście, bo jest wrogiem mojej 
firmy, mojej rodziny i próbuje mnie od tych 7 lat systematy-
cznie ograbić i po prostu zabić, zniszczyć i doprowadzić do 
bankructwa. To jest wojna. Ja kontra oni.

Preludium
Prześladowanie przedsiębiorczości i  własności 
prywatnej w PRL-u było faktem, z którym się nie 
dyskutuje. Nic więc dziwnego, że partia spra-
wująca aktualnie w naszym kraju władzę, partia, 
której lider pozostał mentalnie w  latach PRL-u, 
powiela te działania. Według niego i  jego eki-
py dobry przedsiębiorca to państwowy przed-
siębiorca. Dowodów na poparcie tej tezy jest 
mnóstwo. Historia repolonizacji kolejki górskiej 
na Kasprowy Wierch, Gubałówkę, gdzie naj-
pierw Polskie Koleje Liniowe sprzedały w 2013 
roku kolej funduszowi Mid Europa Partners za 
215 milionów złotych, aby potem przy udziale 
PFR-u ją odkupić od tego samego podmiotu po 
sześciu latach za prawie dwa razy tyle, czyli 417 
milionów złotych, jest jej chyba najbardziej ab-
surdalnym przykładem. Chociaż ostatnie słowa 
Prezesa, o  chęci odkupienia znowu przez PFR 
sklepów Żabka, z rąk tym razem funduszu CVC 
Capital Partners, sprawiają, że do życia  w opa-
rach absurdu już musimy, chcąc nie chcąc, po 
prostu przy tej ekipie przywyknąć. 

Ja tu jednak nie chcę dziś pisać o sprawach do-
tyczących mnie może i osobiście, bo to jednak 
z moich podatków przecież też ten absurd jest 
finansowany, a  o  sprawach dotyczących mnie 
bardzo, ale to bardzo bezpośrednio. Otóż nie 
od dziś, nie od tego roku uważam, że tak jak też 
nie byłem zachwycony rządami PO, które uwa-
żam do dziś za populistyczne i  anty-przedsię-
biorcze, to jednak to, co się dzieje od 2015 roku, 

sprawia, że Polska jest dziś jednym z najgorszych 
miejsc na świecie do prowadzenia działalności 
gospodarczej. Powiem wprost. Ten rząd jest mi 
wrogiem osobiście, bo jest wrogiem mojej firmy, 
mojej rodziny i próbuje mnie od tych 7 lat syste-
matycznie ograbić i po prostu zabić, zniszczyć 
i doprowadzić do bankructwa. To jest wojna. Ja 
kontra oni.

Dzisiaj, kiedy piszę te słowa, jest 18 październi-
ka 2022 roku. Roku dla mojej firmy, którą zało-
żyłem w 2015 z moim ojcem, a od 3 lat prowa-
dzę samodzielnie z żoną, bardzo owocnym, ale 
też potwornie trudnym. Zajmujemy się hurtowym 
handlem, głównie owoców mrożonych. W  tak 
zwanych ,,mrożonkach” siedzę już ponad 18 lat. 
Wiem naprawdę coś o tym i potrafię co nieco. 
Mam zawsze plan A, plan B, plan C i staram się 
na nich nie kończyć. Jednak kiedy w paździer-
niku, listopadzie zeszłego roku podpisywałem 
z  moim kontrahentem z  krajów arabskich, od 
którego kupuję owoce, kontrakt na barterowe 
rozliczenie w  kukurydzy, którą skupowaliśmy 
i  produkowaliśmy dla niego w  Ukrainie i  pod 
którą specjalnie kupiliśmy maszyny, naprawdę 
nie mogliśmy przewidzieć tego co się stanie 24 
lutego 2022 roku. Tak samo jak Covidu w 2020 
roku. Tego nikt nie przewidział, a jeśli twierdzi, że 
przewidział, to po prostu kłamie. 

Jednak wojna, które mnie, moją firmę, osobiście 
dotknęła i  która w  normalnym świecie wystar-
czyłaby mi za kilka lat problemów i sprawiłaby, 
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że moim wrogiem byłby tylko i wyłącznie Pan P. 
spod Moskwy, okazała się tylko namiastką pro-
blemów, które inny Pan M. z Wiejskiej postarał 
się na mnie zesłać.

Akt 1. Podtapianie
Zaczęło się wszystko pod koniec zeszłego roku. 
Dokładnie 24 grudnia, w  Wigilię. Odebrałem 
telefon podczas wigilijnej wieczerzy. Mój roz-
mówca dał mi cynk, że na skutek wprowadzo-
nych kilka dni wcześniej zmian w polskim prawie 
podatkowym, w  związku z  podpisaniem przez 
Pana DługoPiSa ustaw dotyczących Nowego 
Ładu, moja spółka uzyskała możliwość omi-
nięcia podwójnego opodatkowania, które rok 

wcześniej rząd dla nas przygotował niezgodnie 
z  prawem i  logiką. Spółka osobowa, jaką jest 
spółka komandytowa pamiętająca czasy Wene-
cjan, nie może bowiem płacić CIT-u i PIT-u jed-
noczenie. Tego się nie da wytłumaczyć, a jednak 
tak się w 2021 roku stało w kraju nad Wisłą. 

W  drugi dzień świąt do notariusza i  prawnika 
zadzwoniliśmy i przygotowaliśmy odpowiednie 
zmiany w umowie spółki. Żeby to poskutkowało, 

zmiany musiały wejść do końca roku 2021. Pro-
blemem więc był czas, a  właściwie jego brak. 
Jak można, do cholery jasnej, zmieniać prawo 
podatkowe w  listopadzie czy grudniu ze skut-
kiem obowiązywania od stycznia następnego 
roku? Okazuje się, że można.  Skoro oni mogą, 
my też musimy się sprężyć i to zrobiliśmy. Ostat-
niego dnia roku, już w  strojach sylwestrowych, 
odwiedziliśmy notariusza i  kilka godzin przed 
północą pozmienialiśmy co trzeba.

Zmiany najlepsza z  żon jak zawsze wpisała 
elektronicznie do KRS-u  i  przez pół roku płaci-
liśmy do Urzędu Skarbowego według nowych 
zasad. Urząd nie protestował. Wydawało się, że 

wszystko było ok. Po pół roku okazało się jed-
nak, przy robieniu bilansu, że myliliśmy się gru-
bo. Nie wiedzieliśmy bowiem, że wraz z usta-
wami około Nowo-Ładowymi zmiana dotknęła 
procedury zgłaszania zmian w  KRS, czego na 
początku stycznia nikt nie zauważył. Otóż do tej 
pory, gdy się zgłaszało zmianę w KRS-ie i  coś 
było nie tak, KRS kontaktował się mailowo lub 
listownie i prosił o uzupełnienie braku, wyjaśnie-
nie nieścisłości, itd. To się uzupełniało się to i było 

Teraz to już tak nie działa. KRS nie informuje. 
Ty, obywatelu, musisz sam wejść na swój/ich profil 

i sprawdzić, czy w prawym górnym rogu 
coś do Ciebie nie napisali

dobrze. Teraz to już tak nie działa. KRS nie infor-
muje. Ty, obywatelu, musisz sam wejść na swój/
ich profil i  sprawdzić, czy w  prawym górnym 
rogu coś do Ciebie nie napisali. Niestety Naj-
lepsza z  Żon, która tą procedurę wielokrotnie 

wcześniej przechodziła, o tym nie wiedziała, bo 
skąd miała wiedzieć? Napisali, że proszą, aby 
wyjaśnić, dlaczego w dokumentach u notariusza 
siedzibą spółki jest ulica Koperkowa 64C/2, 
a w dokumentach spółki ulica Koperkowa 64C 
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m.2. Nie odpowiedzieliśmy w  terminie, zmiana 
się nie zarejestrowała. Efekt: dopłata podatkowa 
na kilkadziesiąt tysięcy złotych i odsetki do za-
płacenia za pół roku plus kolejna wizyta i koszty 
u notariusza.

Akt 2. Kamieniowanie
Kiedy zaczęła się wojna, sporo towaru i  część 
maszyn do produkcji miałem po stronie ukra-
ińskiej. Przez pierwszy miesiąc przed wojną 
i  pierwszy miesiąc wojny byłem cały czas na 
standby. Co pół godziny, nawet jak zasnąłem, 
się za chwilę budziłem i  sprawdzałem telefon. 
Zaczęło się już, czy jeszcze nie? Kiedy się za-

częło, to sprawdzałem co chwilę, co się dzieje. 
W międzyczasie ja, pacyfista, stałem się eksper-
tem od spraw wojny. Dziś wiem czym różni się 
brygada zmotoryzowana od brygady zmecha-
nizowanej. Jednak nie o tym dziś. 

Przez pierwszy miesiąc, dwa miesiące wojny non 
stop jeździliśmy w tą i w tamtą stronę, organizując 

pomoc humanitarną i wojskową. Towaru nie dało 
się z Ukrainy w początkowej fazie wywieźć. Kie-
dy zaś w końcu strona ukraińska odblokowała tą 
możliwość na naszej drodze jak zwykle stanął 
Pan M. i jego ekipa. 

Otóż doszło do reformy przejść granicznych 
dotyczących eksportu/importu towarów spo-
żywczych. W skrócie kiedyś było tak, że tir z to-
warem z  Ukrainy do Polski przejeżdżał przez 
granicę i  aby towar można było sprzedać na 
terenie Unii, na granicy otwierało się kontrolę 
celną, robiło kontrolę Sanepidu i  potem jecha-
ło do Lublina czy Chełma i  robiło WIJHRS, po 

czym  się zamykało odprawę celną. Było tak, bo 
WIJHRS nie można było zrobić na granicy, bo 
nie przebywali tam zwykle ich inspektorzy. Kula-
ło się to jakoś-takoś przez wiele lat, ale PiS po-
stanowił to ulepszyć, bo ich elektorat w Lublinie, 
Chełmie czy Przemyślu skarżył się, że setki tirów 
stoją im pod domami i  to ani estetyczne, ani im 
do niczego nie potrzebne. 

Wymyślono więc, żeby WIJHRS robić na gra-
nicy. Efekt: powstały kolejki na kilka, kilkanaście 
dni, gdyż Sanepid działa na granicy 24 godziny 
na dobę, Urząd Ceny – 24 godziny na dobę, 
ale WIJHRS przez dużą część wakacji praco-
wał na głównym przejściu w Hrebenne na jedną 
zmianę i  zamiast trzech osób na zmianie była 
jedna. Pewnego razu, jak spytałem kierowcę, 
który dojechał do stacji kontroli WIJHRS, który 
jest w kolejce, to odpowiedział mi, że jest dwie-
ście trzynasty. Gdy udało mi się dodzwonić do 

mojej agencji celnej i  zapytać, ile WiJHRS od-
prawia tirów dziennie, to odpowiedzieli mi, że 
piętnaście. Kurtyna. Rachunek in minus to około 
kilkadziesiąt tysięcy złotych przez dodatkowo 
poniesione koszty.

Akt 3. Rzucenie lwom na pożarcie
Gdy w  końcu ogarnąłem jakoś w  miarę temat 
Ukrainy, ponosząc oczywiście duże koszty, bo 
trzymanie przez tydzień tira na granicy z  włą-
czonym agregatem przy tegorocznych cenach 
paliwa, uwierzcie mi, jest naprawdę kosztow-
ne, to Pan M wymyślił kolejny sposób jak mnie 
dopaść.

Zaczęło się całkiem niewinnie. Pan M zorgani-
zował bodajże w marcu konferencję i oznajmił, 
że żeby ulżyć społeczeństwu, zostanie wprowa-
dzony zerowy VAT na żywność. Jednocześnie na 
tej samej konferencji, odpowiadając na pytania 
dziennikarzy, obiecał przedsiębiorcom tak zwa-
ną szybką ścieżkę zwrotu tego VAT-u. Jak zwykle 
kłamał. W moim przypadku przez ten zerowy VAT 
uzbierało mi się tylko przez trzy pierwsze miesią-
ce, czyli kwiecień, maj, czerwiec do zwrotu 253 
tysiące złotych. W  lipcu wystąpiliśmy o  zwrot. 

Efekt: oczywiście kontrola. Kontrola zakończyła 
się z pozytywnym skutkiem 5 października. Mimo 
to do dziś nie odzyskałem tych pieniędzy. Mają 
mi oddać w ten piątek. Oczywiście bez odsetek. 
Przy 17% inflacji policzyłem sobie, że oddadzą 
mi minimum 15 tysięcy mniej. Dodatkowo przez 
to, że wyjęli mi z firmy około 400 tysięcy z ka-
pitału obrotowego (bo czekam też na zwrot za 
lipiec, sierpień i wrzesień), to nie byłem w stanie 
spłacić jednego kredytu. Musiałem go przedłu-
żyć, co przy obecnych stopach procentowych, 
ufundowanych mi przez kolegę Pana M, Pana G, 
kosztowało mnie drugie tyle. Efekt. Jestem znowu 
w plecy przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Gdy w końcu ogarnąłem jakoś w miarę 
temat Ukrainy, ponosząc oczywiście duże koszty, 

bo trzymanie przez tydzień tira na granicy 
z włączonym agregatem przy tegorocznych cenach 

paliwa, uwierzcie mi, jest naprawdę kosztowne, 
to Pan M wymyślił kolejny sposób jak mnie dopaść

Nic nie będzie się opłacało produkować  
w Polsce. Ani lodów, ani dżemów, ani pierogów. 
Nic. Nie będzie niczego. Produkcja się przeniesie 

poza nasz kraj



Akt 4. Ukrzyżowanie
W zeszły poniedziałek Pan M znowu postano-
wił nam uprzykrzyć życie. Tym razem ogłosił, że 
będzie dla przedsiębiorstw zamrożona stawka 
za kilowatogodziny za prąd na poziomie poni-
żej 800 złotych. Do tej chwili firmy płaciły około 
200-300 złotych, ale stawki proponowane od 
nowego roku miały wynieść około 2200-2400 
złotych. Różnica znaczna, więc choć będzie 
drożej, to jednak nie tak drogo, jak mogłoby być. 
Niestety okazało się, że nie dotyczy to wszyst-
kich, bo tylko małych i średnich przedsiębiorców 
i że na ten cel przeznaczonych będzie około 17 
miliardów złotych, podczas gdy Niemcy na ten 
sam cel zamierzają przeznaczyć 200 miliardów, 
ale euro. Nawet licząc po Kaczyńskiemu, czy-
li 3 euro za złotówkę, jest to jakieś 35-36 razy 
więcej. Na moją wysoce energochłonną branżę 
padł po tej zapowiedzi blady strach. 

Jeżeli ta ustawa wejdzie w tym kształcie w życie, 
to cała moja branża zostanie zniszczona. Nic 
nie będzie się opłacało produkować w Polsce. 

Ani lodów, ani dżemów, ani pierogów. Nic. Nie 
będzie niczego. Produkcja się przeniesie poza 
nasz kraj. Upadnie większość dużych produkcyj-
nych, magazynowych firm, a po nich upadną ci 
mali, średni, którym rząd plus lewica populistycz-
nie chce niby pomóc. 

Zobaczymy, jak będzie. Na razie tylko zapo-
wiedź tej ustawy sprawiła, że duże sieci handlo-
we przestały podpisywać umowy na nowy rok. 
Zaczynają zastanawiać się, ile sprzętu chłodni-
czego, mroźniczego będą musiały wycofać ze 
swoich sklepów. Przez to producenci nie chcą 
odbierać zamówionego towaru, bo nie wiedzą, 
gdzie go sprzedadzą i komu. Próbują opróżniać 
rozpaczliwie magazyny. Sprzedać swoje fir-
my, zaczynać procedury restrukturyzacyjne, no 
i przestają płacić faktury. 
Jest źle. Nauczka z Polskim Ładem nic Pana M 
nie nauczyła. Jest jeszcze czas, aby napisać epi-
log, a nie nekrolog do tej historii, ale tego czasu 
już jest naprawdę bardzo mało. 
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BARTŁOMIEJ AUSTEN
Były wiceprzewodniczący regionu pomorskiego Nowoczesnej, były kandydat 
Nowoczesnej na urząd Prezydenta miasta Gdynia, były koordynator powiatu 
Gdynia. 
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Spośród wielu paneli w  ramach tegorocz-
nej edycji Yalta European Strategy (YES) 
wśród internautów największym zaintere-

sowaniem cieszy się dyskusja zatytułowana The 
Place of this War in Human History. Być może to 
magia nazwisk tak przyciąga, bo wzięły w niej 
udział czołowe postacie obiegu intelektualnego 
– Timothy Snyder, Niall Ferguson, Serhij Płochij, 
a  dyskusję prowadziła doskonale znana Anne 
Applebaum.

Może liczba odtworzeń na YouTubie świadczy 
o tym, że zależy nam na odnalezieniu się w tym, 
w czym bierzemy udział, co obserwujemy, w zro-
zumieniu wydarzeń dziejących się na naszych 
oczach, choćby na ekranach smartfonów, lapto-
pów czy telewizorów, zdarzeń, o których czyta-
my na portalach internetowych czy w gazetach. 
Do tego w  ostateczności sprowadza się tytuł 
wspomnianego na początku panelu – „Miejsce 
trwającej wojny w historii świata”. Media infor-
macyjne nam tego na co dzień nie zapewniają. 
Zresztą nie do końca taka jest ich rola. 

W  tym roku, do będącego na oczach całego 
świata Kijowa, do którego przeniosła się jałtań-
ska konferencja w 2014 r. po aneksji Krymu przez 
Rosję, przybyło pokaźne grono znamienitych 
uczestników i  uczestniczek. Oprócz wymienio-
nych na początku, byli m.in. Wolodymir Zełenski, 
Mateusz Morawiecki, Fareed Zakaria. 

Wielkość sali kontrastowała jednak z  rozpo-
znawalnością i  znaczeniem osób. Scena rów-

nież nie była okazała. Powiedziałbym, że raczej 
kameralna. Organizatorzy zdecydowali się, że 
tłem będzie błękit nieba, jakby chcieli przekazać 
nadzieję, jaka płynie z  nadużywanego zwrotu 
sky is the limit. Nie było to jednak niebo podobne 
do tych tapet znanych z naszych smartfonów czy 
laptopów. Był to kolaż przedstawiający paletę 
błękitów z różnych miejsc w Ukrainie, w Europie, 
w USA. 

Amerykański historyk Timothy Snyder podczas 
panelu siedział na tle nieba z Amsterdamu i Ob-
wodu Połtawskiego – Poltava Oblast. Te na-
zwy rzucają się w oczy zwłaszcza na nagraniu. 
W Rosji Amsterdam i Połtawa to nazwy przywo-
łujące ważną kartę w jej historii. Drugie z wymie-
nionych miast nie tylko nie może dobrze kojarzyć 
się w Szwecji, ale także dla Polski ma negatyw-
ne konotacje. Warto przyjrzeć się też tym wyda-
rzeniom ze względu na to, że Putin przywołuje 
w swoich wystąpieniach Piotra I. 

(Osoby mniej zainteresowane historią mogą od 
razu przeskoczyć do części Koniec mocarstwa?)

Narodziny imperium
Holandia była jedną z  destynacji podróży po 
Europie jaką w 1697 r. incognito odbył car Piotr I. 
To obrosłe w legendę Wielkie Poselstwo, w któ-
rym wzięło udział ponad 200 osób, miało stać 
się źródłem budowy potęgi rosyjskiej. Car szukał 
inspiracji w  instytucjach społecznych i  politycz-
nych najbardziej rozwiniętych krajów ówczesne-
go świata. Fascynowały go nowe technologie, 

OD POŁTAWY 
DO DONIECKA? 
KRÓTKA HISTORII 
PEWNEGO MOCARSTWA 
I NARODZINY NOWEGO
PIOTR GÓRSKI

Organizatorzy zdecydowali się, że tłem będzie błękit nieba, jakby 
chcieli przekazać nadzieję, jaka płynie z nadużywanego zwrotu sky 
is the limit. Nie było to jednak niebo podobne do tych tapet znanych 
z naszych smartfonów czy laptopów. Był to kolaż przedstawiający 
paletę błękitów z różnych miejsc w Ukrainie, w Europie, w USA. 
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zwłaszcza związane z  okrętami. To dlatego 
tyle czasu spędził w holenderskich i angielskich 
stoczniach. Podczas podróży ściągał do Rosji in-
żynierów, aby stworzyć flotę morską z prawdzi-
wego zdarzenia.

Piotr I nie chciał uczynić Rosjan Europejczykami. 
Chciał z nich zrobić Holendrów, z którymi pierw-
szy raz spotkał się w moskiewskiej dzielnicy han-
dlowej Niemiecka Słoboda zamieszkałej przez 
holenderskich, angielskich i niemieckich kupców. 

To w końcu Niderlandy przez niemal cały wiek 
XVII dominowały na świecie, zwłaszcza gospo-
darczo. Amsterdam był ówczesnym centrum 
świata finansowego. Podejście pod miasto wojsk 
Ludwika XIV zachwiało jego pozycją. Ostatecz-
ny upadek potęgi holenderskiej nastąpił tuż po 
opuszczeniu Holandii przez Piotra, gdy upadła 
Kompania Wschodnioindyjska i  Bank Amster-
damski, a kraj uzależnił się od Francji, kolonie zaś 
zajęli Anglicy. 

XIX-wieczny poeta rosyjski Wasilij Żukowski, od-
wiedzając dom w  Zaandam, w  którym miesz-
kał Piotr Wielki, na ścianie napisał, zwracając 
się do przyszłego cara Aleksandra II, który mu 

towarzyszył: „Nad biedną tą chatą / Unoszą się 
aniołowie święci. / Wielki Książę! Pochyl głowę: 
/ Tu kolebka twego imperium, / Tu narodziła się 
wielka Rosja”. To oczywiście poetycka przesada 
i romantyczna fantazja.

Dla owładniętego chęcią uczynienia z Rosji po-
tęgi Piotra I  morze było kluczowe, co pokazy-
wała niewielka przecież Holandia. To ono było 
oknem na świat, a wiek XVII to czas świata (aby 
użyć określenia wybitnego francuskiego histo-

ryka Fernanda Braudela). Glob coraz bardziej 
oplatały szlaki handlowe europejskich potęg 
– w  tym okresie Holandii i  wyrastającej na je-
dyną potęgę morską Anglii. Zresztą morze stało 
się jednym z podstawowych problemów prawa 
międzynarodowego tamtych czasów – ius pu-
blicum europeum. Co to znaczy, że morze jest 
wolną przestrzenią? Czy jest niczyje, czy jednak 
należy do wszystkich? Co z wojną prowadzoną 
na nim – jak pogodzić to, że dla niektórych jest 
ono obszarem wojny, z faktem, że dla innych to 
przestrzeń pokojowego handlu? Czy możliwy 
jest porządek na morzach i oceanach oparty na 
jakiejś formie równowagi sił, a  więc zasadzie, 
która obowiązywała państwa europejskie? 

Czy też może on zostać utrzymany jedynie, gdy 
gwarantuje go ostatecznie wyraźnie dominująca 
siła? Spierali się o te kwestie prawnicy i wielkie 
umysły tamtych czasów.

Na ile świadomy był tych zagadnień Piotr I, trud-
no powiedzieć. Być może kierował się swoją fa-
scynacją żeglowania z lat dzieciństwa, do której 
przyczynił się jego nauczyciel, Holender Franz 
Timmerman i holenderski szkutnik Karsten Brandt, 
którzy odremontowali starą łajbę, na której przy-
szły car nauczył się pływać. Być może potężna 

flota miała być imitacją światowych potęg, 
a być może narzędziem do pokonania na Mo-
rzu Czarnym Imperium Osmańskiego, z  którym 
od dekady Rosja prowadziła wojnę. Być może 
wszystkie te powody po trochu miały wpływ na 
dążenie cara do otworzenia rosyjskiego okna 
na świat.

Okno czarnomorskie
Z  pewnością jednak za pierwszy cel podboju 
obrał Azow, twierdzę u ujścia Donu do Morza 
Azowskiego należącą do Turków. W  1695 r. 

„Nad biedną tą chatą / Unoszą się aniołowie święci. 
/ Wielki Książę! Pochyl głowę: / Tu kolebka twego 

imperium, / Tu narodziła się wielka Rosja”
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jego wyprawa skończyła się niepowodzeniem. 
Jednak powtórna próba zdobycia miasta w na-
stępnym roku przyniosła sukces. W  drugim po-
dejściu po raz pierwszy wykorzystane zostały 
statki wybudowane na potrzeby tej kampanii 
w  stoczni na rzece Woroneż, dopływie Donu. 
Jednak to Azow miał stać się głównym miastem 
stoczniowym, tu miała zostać wykuta przyszła 
rosyjska flota tak wojskowa, jak i  handlowa. Tu 
Piotr I ściągał europejskich specjalistów. Nawet, 
kiedy w 1709 r. zbliżała się, jak się później oka-
zało, kluczowa bitwa, car przebywał w Azowie 
i nadzorował budowę statków. Dwa lata po tym 
wydarzeniu, w 1711 r., Rosja utraciła miasto, które 
wróciło do Porty Osmańskiej, by w 1739 z po-
wrotem znaleźć się w rosyjskich rękach. W tam-

tym czasie los Azowa to był prawdziwy „rollerco-
aster”. Nic więc dziwnego, że wspomina o nim 
Wolter w Kandydzie – tym przewrotnym utworze 
– w pokręconej historii nieszczęsnej staruszki.

Po zwycięstwie nad Turkami, Piotr I zwęszył oka-
zję do budowania pozycji Rosji, bo – jak pod-
kreślał – nad swoje życie przedkładał chwałę 
swojego państwa. Podczas Wielkiego Poselstwa 
szukał sojuszników do ostatecznego rozprawie-

nia się z  Wysoką Portą. Sułtan, widząc swoją 
słabnącą pozycję, zmierzał jednak do pokoju. 
Holandia i Anglia podjęły się mediacji między Im-
perium Osmańskim a Ligą Świętą (Austria, Rzecz-
pospolita, Wenecja, Państwo Kościelne, Rosja). 
Na kongresie w Karłowicach podpisano traktat, 
w którym Turcja zrzekała się terytoriów na rzecz 
pozostałych sygnatariuszy. Był to bodaj pierwszy 
raz, kiedy rosyjscy dyplomaci spotkali się z wyko-
rzystaniem mediacji w negocjacjach pokojowych.

Wówczas tylko między Imperium Osmańskim 
a  Rosją został zawarty rozejm. Dopiero w  na-
stępnym roku w Stambule podpisano już „pokój 
wieczysty”, na mocy którego Azow oraz część 
zdobytych terenów stały się częścią Cesarstwa 

Rosyjskiego. Jeśli Piotr I  liczył na więcej, musiał 
obejść się smakiem. Czarnomorskie szlaki han-
dlowe wciąż pozostawały wyłącznie w  rękach 
tureckich, na co naciskały także Holandia i An-
glia. W ten sposób na południu, w rejonie Mo-
rza Czarnego, sytuacja się ustabilizowała.

Okno bałtyckie
Teraz Rosja mogła podejść do drugiego okna 
na świat i zdobyć dostęp do Bałtyku. To właśnie 

ten kierunek obrał car w roku 1700 udając się na 
Narwę. Uzasadnienie tego posunięcia, powta-
rzane przez wieki, pobrzmiewa dziś znajomo. 
Chodziło o  odzyskanie „prastarych ziem rosyj-
skich” oraz zabezpieczenie się przed zagroże-
niem płynącym z Zachodu. Rzecz w  tym, że te 
rzekomo prastare ziemie rosyjskie nie były rosyj-
skie, lecz należały do będącej związanej z Ru-
sią Kijowską Rusi Nowogrodzkiej, która w  XV 
w. została podbita przez Wielkie Księstwo Mo-
skiewskie. Samą Narwę natomiast zdobył do-
piero Iwan Groźny w połowie XVI w. Wtedy też 
zaczęła pełnić funkcję ważnego dla Rosji miasta 
handlowego.

W  drugiej dekadzie XVII w., w  wyniku wojny 
szwedzko-rosyjskiej, Narwę i  pas terytorium 
nadbałtyckiego objęła w  posiadanie Szwecja. 
W 1617 r. zwróciła Rosji Nowogród, ale odcięła 
dostęp do Bałtyku. Szwedom marzyło się także 
uzyskanie Archangielska, tak by przez Szwecję 
przechodził cały handel Rosji z Europą. Do tego 
nie dopuścili mediatorzy w pertraktacjach – An-
glik John Meyrick i Holender Reinoud van Brede-
rode, gdyż obawiali się o interesy swoich krajów, 
które były wówczas równoznaczne z interesami 
kompanii handlowych.

Tak więc w  1700 r. Szwecja była w  regionie 
Morza Bałtyckiego potęgą rosnącą od 90 lat 
w siłę. To właśnie Szwecja uosabiała zagrożenie 
płynące z Zachodu. Stabilizacja na południu po-
zwoliła Piotrowi I na konfrontację nad Bałtykiem. 

Był to warunek koalicji antyszwedzkiej, jaką car 
stworzył z nowo wybranym królem Polski, Augu-
stem II Sasem oraz z Danią. Uderzenie wojsk ro-
syjskich na Narwę nie powiodło się. Piotr I, który 
uciekł przed walką, miał po czasie uznać tą po-
rażkę za błogosławieństwo, ponieważ zmusiła 
ona armię do modernizacji i  ciężkiej pracy. Po 
kilku latach Szwedzi boleśnie się o tym przeko-
nali.

Zanim do tego doszło, Karol XII odpuścił dalszą 
walkę z Piotrem I  i zaatakował Rzeczpospolitą. 
Car wykorzystał zaangażowanie głównych sił 
szwedzkich w  innym teatrze wojennym i  zdo-
bywał kolejne terytoria i  miasta nad Bałtykiem. 
W 1703 r. na okupowanych terenach rozpoczął 
nawet budowę miasta, które miało stać się przy-
szłą stolicą i  głównym ośrodkiem handlowym 
z Europą. Nazwał je Sankt-Pieter-Burch, a więc 
w  jedynym zagranicznym języku jaki znał, czyli 
niderlandzkim. Zdobyte tereny na stronę rosyj-
ską formalnie przeszły dopiero w 1721 r. W tym 
też roku oficjalnie powstało Imperium Rosyjskie, 
a Piotr I został imperatorem.

Rzeczpospolita – przedpokój na drodze 
do mocarstwa
Narew stała się również miejscem, w  którym 
Rzeczpospolita ostatecznie utraciła podmioto-
wość i stała się terytorium wojny Szwecji i Rosji. To 
tam w 1704 r. Piotr I podpisał pakt z Augustem II, 
któremu zresztą już kilka lat wcześniej, jako elek-
torowi saksońskiemu, pomógł podczas wolnej 

Miejscem, które można wskazać 
jako kolebkę imperium, była położona na terytorium 

dzisiejszej Ukrainy Połtawa
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elekcji zostać królem Polski przekupując szlachtę 
oraz za pomocą  groźby użycia rosyjskich wojsk. 
W traktacie narewskim Sas podporządkowywał 
politykę polską rosyjskiej. Rzeczpospolita mia-
ła otrzymywać rosyjskie subsydia oraz pomoc 
wojskową, walczyć razem z  Rosją przeciwko 
Szwecji aż do końca wojny i nie podejmować 
samodzielnych pertraktacji pokojowych. Była to 
odpowiedź konfederacji sandomierskiej, pierw-
szego prawdziwego stronnictwa prorosyjskiego, 

na ogłoszenie przez konfederację warszawską, 
stronnictwo proszwedzkie, bezkrólewia, a  na-
stępnie na życzenie Karola XII, aby królem wy-
brano Stanisława Leszczyńskiego.

Był to czas dwuwładzy. Na kontrolowanych 
przez Szwedów terenach władzę sprawował 
Leszczyński, tam, gdzie stacjonowały wojska 
polskie i rosyjskie, a więc głównie na rozległych 
terytoriach wschodnich – August. Do tego pol-

ska szlachta była podzielona co do orienta-
cji politycznej. Na niekorzyść Szwecji mocno 
wpływała stosowana przez jej wojsko przemoc. 
Chytrym posunięciem, uderzając na Saksonię, 
z której się wywodził i którą władał August, Ka-
rol XII zmusił Sasa do zrzeczenia się korony Pol-
ski na rzecz Leszczyńskiego i  zerwania sojuszu 
z Cesarstwem Rosyjskim

Rozwiązawszy sytuację w  Rzeczpospolitej, 
Szwecja mogła skupić się na Rosji. Piotr I nie był 

chętny do konfrontacji. Unikał bitew, wycofy-
wał się stosując taktykę spalonej ziemi, tak aby 
maksymalnie utrudnić życie, a przede wszystkim 
aprowizację w  żywność szwedzkiego wojska. 
Wciąż byli przy nim konfederaci sandomierscy, 
mający nadzieję na obsadzenie przez niego 
w przyszłości nowego króla.

Tymczasem Karol XII i Leszczyński zawarli sojusz 
z  hetmanem Mazepą, obiecując mu niepodle-
głość Lewobrzeżnej Ukrainy wraz z  Kijowem, 
będących od 40 lat częścią Rosji. Na wieść 
o tym Piotr I urządził masakrę w Baturynie, stolicy 
Hetmanatu. Trójprzymierze szwedzko-polsko-

-kozackie miało doprowadzić do decydującego 
starcia z Rosją.
Połtawa – drzwi do mocarstwa
Miejscem, które można wskazać jako kolebkę 
imperium, była położona na terytorium dzisiej-
szej Ukrainy Połtawa. To w bitwie o to miasto siły 
rosyjskie rozniosły wojsko szwedzkie, a król Karol 
XII musiał uciekać i prosić o azyl Wysoką Portę. 
To samo zrobił Mazepa. Po bitwie, Piotr I wzię-
tym do niewoli generałom podziękował za to, że 
Szwedzi swoimi zwycięstwami nauczyli go sztuki 

wojennej. Za to wzniósł toast przy salwie armat-
niej. W takich okolicznościach Szwecja utraciła 
status mocarstwa regionalnego. Po tej poraż-
ce już się nie podniosła, choć wojna północna 
trwała jeszcze przez wiele lat.

Znaczenie tej bitwy opiewała również poezja, 
zwłaszcza ta romantyczna. To Połtawie po-
święcił swój poemat adorator Piotr Wielkiego, 
Puszkin. To od wspomnienia Połtawy rozpoczy-
na swój poemat w  pierwszej połowie XIX w. 
Byron. Dostrzega w  nim, że „Chwała, potęga 
i laury wojenne, / Czczone przez ludzi i jak lu-
dzie zmienne, / Przeszły na cara zwycięskiego 

Putin, anektując Krym w 2014 r. i prowadząc wojnę 
w obwodach donieckim i ługańskim, nie tylko zmienił 
geografię polityczną Ukrainy ale i, co podkreśla wielu 

komentatorów, zjednoczył naród ukraiński
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stronę”. Wolter z kolei napisał biografię Karola 
XII i  historię Rosji za panowania Piotra I, jakby 
podkreślając doniosłe znaczenie tego starcia 
w historii świata. 

To wtedy Rosja zaczęła pukać do klubu mocarstw 
europejskich. Po Połtawie Piotr I  przywrócił na 
tron polski Augusta II, uzależniając mocno króla 
i jego stronnictwo od siebie. Później Katarzyna II 
doprowadziła do stworzenia z Rzeczpospolitej 

protektoratu, a  ostatecznie włączyła jej olbrzy-
mie obszary do rosyjskiego imperium. Lecz osta-
tecznym potwierdzeniem uznania pozycji Rosji 
było zaproszenie cara Aleksandra I do mocar-
stwowego stołu w 1814 r., który miał ustanowić 
nowy, ponapoleoński porządek europejski.

Koniec mocarstwa?
Dobrze znać historię narodzin Imperium Rosyj-
skiego, zwłaszcza że Wladimir Putin porównuje 
się do Piotra I. W  ten sposób można nie tylko 
lepiej zrozumieć perspektywę rosyjską, ale także 
rozpoznawać dezinformacje. W jednym i drugim 
przypadku jest to skuteczny mechanizm obronny 
przed wpasowywaniem się w putinowską strate-
gię, nawet jeśli wymaga to częściowego wpisa-
nia się narrację Putina.

Zresztą gdyby nie ilość zbrodni, krzywd i osta-
tecznie nihilistycznego niszczenia można byłoby 
nabijać się z jego strategii. W końcu osoba, któ-
ra za największą tragedię XX w. uważa rozpad 
Związku Radzieckiego i  chciałaby odbudować 
jego pozycję wcielając kraje i społeczeństwa do 
rosyjskiego miru, doprowadziła do jeszcze więk-
szej tragedii ze swojej perspektywy. Putin, anek-
tując Krym w 2014 r. i prowadząc wojnę w ob-
wodach donieckim i ługańskim, nie tylko zmienił 

geografię polityczną Ukrainy ale i, co podkreśla 
wielu komentatorów, zjednoczył naród ukraiński. 
A  tegoroczną agresją na Ukrainę doprowadził 
do utraty pozycji mocarstwowej przez Rosję.
Wbrew powszechnej opinii rozpad ZSRR w 1991 
r. nie był jeszcze końcem mocarstwa. Choć wiele 
się zmieniło, to sporo zostało po staremu. Wpły-
wy Rosji w  należących do Związku państwach 
pozostawały silne. Ekonomicznie nadal były one 
od niej uzależnione. Energetyka była wręcz na-
rzędziem przemocy ekonomicznej. Infrastruktura 
temu sprzyjała. Kontrakty, te istniejące i te poten-
cjalne, wciąż były kuszące. To pozwalało na in-
gerowanie w sprawy tych krajów lub choćby na-
ciski, a to w końcu jedno z narzędzi mocarstwa, 
nawet jeśli w liberalnej jego odmianie przemoc 
klasyczna i ekonomiczna jest odrzucana.

Zrywanie zależności
Ukraina stanowi przykład tego, jak Rosja wy-
korzystywała swoją pozycję mocarstwową, 
a zwłaszcza jak działała, aby zachować swoje 
wpływy i nie dopuścić do utraty na rzecz Europy 
państw dotychczas z nią silnie związanych. Jest 
to równocześnie historia tego, jak je traciła. 

W 2004 r. w Jałcie, w Pałacu w Liwadii, w któ-
rym prawie 60 lat wcześniej Churchill, Roose-
velt i  Stalin ustanawiali nowy porządek świata, 
pierwszy raz zebrała się grupa 30 europejskich 
liderów, aby dyskutować o współpracy Ukrainy 
i UE. Inicjatorem przedsięwzięcia był jeden z naj-
bogatszych ludzi Ukrainy Wiktor Pinczuk, który 
w latach 90. dorobił się na kontraktach z Rosją, 
a teraz skierował wzrok w przeciwną stronę. To 
był początek Yalta European Strategy.

Był to rok największego w historii Unii Europej-
skiej rozszerzenia, głównie o  państwa byłego 
bloku wschodniego. Klimat akcesji kolejnych 
państw był więc obecny i uzasadniony, zarówno 
po stronie unijnej, jak i ukraińskiej. Nie wszyscy 
podzielali jednak te nadzieje. Sceptycy znaj-
dowali się wśród europejskich urzędników oraz 
przywódców starych, jak wówczas ich nazy-
wano, członków Unii. Obawiali się oni wyzwań 
stojących przed Wspólnotą w związku z przy-
stąpieniem krajów takich jak Polska. Także u nas 
znajdowały się sceptycznie nastawione grupy. 
Obawiały się one utraty kontroli państwa nad 
wieloma obszarami życia, a także przyniesienia 

zmian kulturowych. Z  kolei w  Ukrainie niechęć 
do integracji europejskiej części społeczeń-
stwa związana była z bliskimi relacjami z Rosją, 
zwłaszcza w wymiarze gospodarczym. 

Napięcie między wizjami Ukrainy proeuropej-
skiej i  prorosyjskiej stało się osią przewodnią 
kampanii prezydenckiej odbywającej się na je-
sieni owego roku 2004. Pierwszą reprezentował 
Wiktor Juszczenko, drugą Wiktor Janukowycz, 
urzędujący premier popierany zresztą przez 
ustępującego prezydenta Leonida Kuczmę. 
W pierwszej turze obaj szli łeb w  łeb. Sfałszo-
wanie wyników drugiej tury na korzyść Januko-
wycza doprowadziło w listopadzie do wybuchu 
pomarańczowej rewolucji. Ostatecznie w grud-
niu głosowanie zostało powtórzone i urząd pre-
zydenta objął Juszczenko. 

Kurs na Europę wygrał, jednak droga okazała się 
wyboista i pełna ofiar. Do nadania statusu kan-
dydata potrzebna była dopiero obecna wojna. 
W  międzyczasie powołano z  inicjatywy Polski 
i Szwecji Partnerstwo Wschodnie, wreszcie pra-
wie podpisano umowę stowarzyszeniową, jed-
nak w ostatniej chwili wycofał się z niej Januko-
wycz, który jako prezydent ją negocjował.

Niepodpisanie umowy stowarzyszeniowej do-
prowadziło do wybuchu w 2013 r. euromajda-
nu i ucieczki Janukowicza z kraju. To wtedy też 
Rosja zaatakowała Ukrainę i zaczęła okupować 
Krym. Później weszła do obwodów donieckiego 

Kurs na Europę wygrał, jednak droga okazała się 
wyboista i pełna ofiar. Do nadania statusu kandydata 

potrzebna była dopiero obecna wojna
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i ługańskiego. Od tego czasu wojna w Ukrainie 
trwa nieustannie. Wydarzenia te zmieniły całko-
wicie jej geografię wyborczą. Wyraźny podział 
na część zachodnią i północną – proeuropejską, 
która w 2004 r. popierała w ponad 60 do nawet 
96 proc. Juszczenkę, i na część wschodnią i po-
łudniową, w  której poparcie dla Janukowycza 
wahało się między ponad 60 a ponad 90 proc., 
zatarł się. To na nim, zwłaszcza w przypadku ob-
wodów donieckiego, ługańskiego i Krymu, Putin 
przez lata snuł swoje mokre fantazje imperialne, 
które przerodziły się w krwawą rzeź. 

Europejski lewar
Rzeczywistość jednak od tamtego czasu dyna-
micznie się zmieniała. Putin mógł tego nie do-
strzegać, ponieważ przez ostatnie 30 lat na 
arenie międzynarodowej pozycja mocarstwo-
wa Rosji była uznawana w pełni. Jako spadko-
bierczyni prawna ZSRR pozostała ona w Radzie 
Bezpieczeństwa ONZ, co dziś władze Ukrainy 
starają się podważyć. Pewnie gdyby odby-
wało się wówczas głosowanie w  tej sprawie, 
nic by to nie zmieniło. W tamtym czasie ludzie 
przez dekady dorastali i żyli z wiszącą nad nimi 
groźbą wojny atomowej. Ten czynnik był wtedy 
znacznie silniej odczuwany niż przez ostatnie 
2-3 dekady, w  których, zwłaszcza w  Europie, 
rozpowszechniało się przekonanie i urosły na-
dzieje o  pokojowym świecie, których nie mą-
ciły nawet trwające wojny i  działania zbrojne 
w różnych częściach świata, a nawet te w byłej 
Jugosławii.

O pozycję mocarstwową Rosji dbała również 
społeczność międzynarodowa. Utrzymanie 
jej miało wpływać na względną stabilność 
na świecie, zapobiec możliwym wstrząsom, 
jakie z jej utratą mogłyby się wiązać. Jednym 
z  głównych narzędzi było wpompowywanie 
do Moskwy ton pieniędzy w  zamian za su-
rowce energetyczne. Jeśli rosyjski budżet skła-
dał się z ok. 45 proc. właśnie z handlu nimi, to 
wpływ europejski był niezwykle ważną jego 
częścią. Utratę tego wkładu Rosja teraz od-
czuje, a  zastąpienie go będzie możliwe do-
piero ok. roku 2030, gdy powstanie infrastruk-
tura pozwalająca przesyłać do Azji surowce 
ze źródeł, z  których dotychczas płynęły one 
do Europy.

Dziś już widać wyraźnie, że Nord Streamy 
miały stanowić narzędzie do utrzymania rów-
nowagi sił, utrzymania powojennego status 
quo, przy zmieniających się na niekorzyść Ro-
sji okolicznościach. Tylko to tłumaczy tak wiel-
ki opór Niemiec nie tylko wobec zamknięcia 
projektów, ale nawet nałożenia sankcji na 
rosyjski gaz. Ta obawa przed niepewnością 
wielkiej zmiany wyjaśnia niedostatecznie 
szybki rozwój innych źródeł energii, a nawet 
zamykanie elektrowni atomowych. Jeśli widzi 
się w sankcjach na surowce energetyczne na-
rzędzie powstrzymania rosyjskiej agresji na 
Ukrainę, to wcześniejsza rezygnacja z  nich 
musiała oznaczać utratę pozycji mocarstwo-
wej Rosji.
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Surowce krytyczne
Surowce energetyczne, niczym niegdyś wojska, 
są ważnym czynnikiem równowagi sił na świe-
cie i jej stabilizacji. Zmiana kierunków ich dostaw 
w Europie, zwiększenie wolumenu amerykańskie-
go, sięgnięcie do zasobów bliskowschodnich 
zachwieje dotychczasowym porządkiem. Tak 
samo jak zapowiadana rewolucja energetycz-
na, która musi doprowadzić przecież do zmiany 
w układzie sił. UE jest tego w pełni świadoma, 
bo przecież ogłoszony przez przewodniczącą 
KE Ursulę von der Leyen Europejski Zielony Ład 
w  zasadzie wprost nawołuje do tego, aby Eu-

ropa stała się mocarstwem. Zapowiada jednak, 
że w okresie przejściowym tej transformacji po-
trzebny będzie gaz, niekoniecznie z Rosji. Choć 
w  wyniku wojny tymczasowo wznawia się lub 
zwiększa pracę elektrowni węglowych, cel jed-
nak zostaje niezmienny.

Jednak przyszłość pozycji mocarstwowej zale-
ży nie tylko od surowców energetycznych, ale 
także od rozwoju nowych technologii w obsza-
rach energetyki i świata cyfrowego, którego UE 

również chce się stać światowym liderem, za 
którym podąży reszta świata. Chodzi o elektro-
nikę, przemysł samochodowy oraz militarny, np. 
samoloty piątej generacji niewidoczne dla ra-
darów. Na rozwój tych technologii mają wpływ 
surowce, zwłaszcza tzw. pierwiastki ziem rzad-
kich. Część z nich należy w Europie do surow-
ców krytycznych, czyli do takich, których nie ma 
w państwach członkowskich. 21 spośród 30 ta-
kich surowców znajduje się w Ukrainie, a liczne 
potwierdzone złoża są w Donbasie. Od 2020 
r. pracuje europejski sojusz na rzecz surowców, 
a w 2021 r. UE podpisała z Ukrainą strategiczne 

partnerstwo dotyczące surowców krytycznych, 
także w dzieleniu się najnowszymi technologia-
mi w obszarze badania i wydobywania. Choć 
Rosja potencjalnie posiada liczne zasoby surow-
ców rzadkich, to właśnie ich odkrycie i wydoby-
cie stanowi duży problem, a w wyniku sankcji na-
wet prywatne firmy nie przekazują najnowszego 
know-how swoim rosyjskim oddziałom.

W  tym wyścigu technologicznym Rosja może, 
w wyniku wojny, zostać więc w tyle. Jeszcze na 

początku agresji miała przewagę nad Zachodem 
posiadając wystrzeliwaną z samolotów broń hi-
personiczną Kindżał, a  już po 24 lutego prze-
prowadzała próby hipersonicznych pocisków 
Cyrkon wystrzeliwanych z morza. USA też taką 
broń już posiadają. Umożliwia to szachowanie 
się, jednak zasadniczy problemem pozostaje 
– nieskuteczność systemów przeciwlotniczych 
w  stosunku do poruszających się z  ogromną 
prędkością pocisków. 

Wciąż największe obawy wywołuje broń ato-
mowa – to dziedzictwo nauki XX w. – znajdu-
jąca się w rękach rosyjskich. Jednak użycie na-
wet taktycznych bomb nuklearnych w  jeszcze 
większym stopniu przekreśliłoby szanse Rosji na 
odzyskanie pozycji na światowej szachownicy, 
choć znów za cenę ogromu cierpienia i katastro-
fy ekologicznej. Ich użycie nie odwróci już prze-
mian, które zaszły. To powoduje, że sięgnięcie 
po tą broń nie ma podstaw strategicznych, ani 
taktycznych, a jedynie może być oznaką konwul-
syjnych działań. Dlatego obecnie pogodzenie 
się z przegraną w Rosji jest kluczowe, choć do 
tego potrzebny jest czas.

Przegrana jako szansa
Jeszcze podczas tegorocznego Europejskie-
go Forum w  Alpbach Timothy Snyder wygłosił 
tezę o  pożytku, jaki daje przegrana Rosji nie 
tylko światu, Europie, a zwłaszcza Ukrainie, ale 
także jej samej. Wywodził to z doświadczenia 
przegranych wojen kolonialnych. „To przegrana 

w  imperialnych wojnach skłoniła pogrążone 
w kryzysie państwa europejskie do współpracy” 
– tłumaczył amerykański historyk dodając, że 
powszechna narracja na temat powstania UE, 
wywodząca ją z pojednania narodów i zoba-
czenia zła w wojnach, zaciemnia nam dostrze-
żenie tego.

Dzisiejsza wojna w Ukrainie jest klasyczną wojną 
kolonialną, nawet jeśli Putin nazywa ją „operacją 
specjalną”.
Po pierwsze ze względu na traktowanie Ukrainy 
i Ukraińców, tak jak państwa kolonialne trakto-
wały podbijane terytoria i ludność – jako wolną 
przestrzeń, nierównorzędne państwa zamieszki-
wane przez gorszy sort ludzi. Tak było w przy-
padkach podboju Ameryki, Afryki, Azji, a  także 
w kolonialnej polityce Hitlera, w której terytoria 
wschodnie Europy traktowane były jak wol-
na przestrzeń do zdobycia zamieszkana przez 
podludzi, co dowodzić miał rasizm. W najlep-
szym razie traktowano ich jak niewolników wy-
dobywających i produkujących zasoby (zwłasz-
cza żywność), których na świecie wydawało się 
być za mało. Jeśli okazywali się nieużyteczni lub 
wręcz przeszkadzali, byli eksterminowani.

Po drugie, dzisiejsza wojna w  Ukrainie, tak jak 
wcześniejsze wojny kolonialne, wiąże się z wy-
miarem ekologicznym. Wspomniany wcześniej 
kontekst surowców energetycznych i  oparty na 
nich model gospodarki zagrażają naszej plane-
cie. Putinowi utrzymanie go byłoby na rękę, bo 

Przyszłość pozycji mocarstwowej zależy nie tylko 
od surowców energetycznych, ale także od rozwoju 
nowych technologii w obszarach energetyki i świata 

cyfrowego, którego UE również chce się stać światowym 
liderem, za którym podąży reszta świata
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pozwalałoby mu odgrywać ważną rolę na świe-
cie. Snyder wspominał także o kryzysie żywno-
ściowym i porównywał nieproduktywność rolnic-
twa niekorzystającego z  nawozów sztucznych 
i pestycydów z pierwszych dekad XX w. z kry-
zysem dostaw żywności na świecie wywołanych 
zamknięciem ukraińskich portów czarnomorskich. 
Europejski Zielony Ład stanowi też ważny kon-
tekst tej wojny, ze względu na zmianę źródeł 
energii na mniej szkodliwe dla środowiska, skut-
kującą odcięciem się Europy od Rosji, a  także 
odchodzeniem od rolnictwa opartego na nawo-
zach sztucznych na rzecz rolnictwa ekologicz-
nego i  precyzyjnego, możliwego dzięki nowo-
czesnym technologiom, które zapewnią nie tylko 
wystarczającą ilość pożywienia, ale także jego 
wysoką jakość.

Wreszcie trzeci wymiar wojen kolonialnych – 
kryzys moralny. Tu Snyder wymienia wyparcie 
przeszłości kolonialnej Europy czy układanie się 
Europy z Putinem. Amerykański historyk wspomi-
na również gotowość części opinii publicznej 
do poddawania się rosyjskiej propagandzie 
i dezinformacji, zwłaszcza określaniu Ukraińców 
jako faszystów, co ma odbierać Europie język 
ocen moralnych.

Dochodzi do tego fakt, że przez długie tygodnie 
europejskie społeczeństwo nie dostrzegało ko-
nieczności dozbrajania Ukrainy. W Polsce lepiej 
to rozumiano. Nawet ludzie dotychczas prze-
ciwni dozbrajaniu szybko zrozumieli, że jest to 

w obecnej sytuacji niezbędne. W tym kontekście 
symboliczna była zrzutka społeczeństwa oby-
watelskiego na drona bojowego Baykar warte-
go 22,5 mln zł. Wiele osób przyznawało się, że 
nigdy by nie pomyślało, że kiedykolwiek wpłaci 
na śmiercionośną broń i  będzie namawiać do 
tego innych. Ciekawe jak taka zbiórka poszłaby 
w większych i bogatszych społeczeństwach eu-
ropejskich. Czy także tam wykazano by się takim 
zrozumieniem? Jak podkreślił Synder – „to wojna 
Europy, a nie Ameryki”.

Co pocznie Europa?
Jeśli to wojna Europy, to kluczowe pytanie brzmi, 
co zrobi, gdy Rosja przegra? A istnieje tylko jed-
na możliwość rosyjskiej porażki – wycofanie się 
z granic Ukrainy. Każde inne rozwiązanie będzie 
zwycięstwem Putina. Choć układ sił się zmieni, 
rewizji granic nie będzie. Wyobraźmy więc so-
bie taką sytuację.

Jeśli przyjąć twierdzenie Snydera o  przegra-
nych wielkich państw w  wojnach kolonialnych 
jako źródle współpracy międzynarodowej i  in-
tegracji, to jak Europa będzie współpracować 
z  Rosją? Jaką pozycję w  porządku światowym 
europejscy przywódcy dla niej widzą? Nie bez 
znaczenia w  tym będzie również rola Stanów 
Zjednoczonych oraz samych Rosjan, którzy uło-
żą post-putinowską władzę.

Bez reparacji się nie obejdzie. Będą one ciążyły 
rosyjskiej gospodarce, odciętej od lukratywnych 



OKNO NA ŚWIAT / 5958 / OKNO NA ŚWIAT

kontraktów z Europą. Czy w obawie przed re-
cydywą depresji lat 30. powstanie jakiś fundusz 
na wypadek ewentualnego pogrążania się Rosji 
w  kryzysie ekonomicznym? To będzie zależało 
od tego, jaką Rosję po przegranej wojnie będzie 
chciał widzieć Zachód.

Jest pewne, że będzie chciał pozostawić wiele 
wolnemu rynkowi. Tak jest przecież teraz, w trak-
cie wojny. To firmy zdecydują, czy chcą powró-
cić na rynek rosyjski, czy ponownie wprowadzą 
na niego pełen asortyment, czy będą podpisy-
wać nowe kontrakty. A co ze strategicznymi in-
westycjami? Jeśli będzie dokonywać się zielona 
transformacja, to będzie ich coraz mniej. Zwięk-
szone dostawy gazu do Europy z USA czy ze 
złóż szelfu norweskiego zablokują zapotrzebo-
wanie na rosyjski surowiec.

Otwarcie traktatów
Do tego rozszerzenie Unii Europejskiej o  Ukra-
inę i inne kraje regionu spowoduje silniejsze na-
stawienie antyrosyjskie, a  szybkie przyłączenie 
Ukrainy do UE będzie potrzebne. Przedłużający 
się proces może spowodować zniechęcenie się 
Ukraińców do Europy. Wypowiedzi Zelenskie-
go z  pierwszych miesięcy wojny zamiast jako 
mobilizacyjne, zaczną być postrzegane  jako 
oskarżenia wobec państw europejskich i  UE 
i wykorzystywane przez sceptyków. Utrata Ukra-
iny, a  co za tym idzie też pozostałych państw, 
które weszły na tę samą drogę, będzie ozna-
czać utrzymujący się brak stabilizacji w regionie 

i zachęcanie osłabionej Rosji do agresywnej ak-
tywności. Przy braku poparcia lokalnej ludności 
działania eksterminujące, wysyłanie kobiet do 
Rosji i wszystkie działania, które znamy z ostat-
nich miesięcy, wrócą. Europa nie może sobie na 
to pozwolić, bo podkopie to nie tylko jej pozy-
cję, ale także wartości, które wyznaje. To będzie 
presja na szybką integrację.

Zmieniona sytuacja porządku światowego oraz 
potrzeba odpowiedzi na nowe zewnętrzne wy-
zwania i rozszerzenie zmieniające w jej ramach 
układ sił będzie popychać Europę do tak nielu-
bianego otwarcia traktatów. Proces negocjacji 
jest zawsze niewygodny oraz niepewny i znaj-
dzie się duża grupa państw i polityków temu nie-
chętna. Ktoś mógłby powiedzieć, że niestabilny 
okres to nie najlepszy czas na zabieranie się 
do przemeblowywania Unii. Jednak to właśnie 
w  czasie rozpadu Związku Sowieckiego rodził 
się Traktat z Maastricht – Traktat o Unii Europej-
skiej, w trakcie trwania wojen w byłej Jugosławii 
powstawał traktat amsterdamski i przygotowania 
do rozszerzenia, a Traktat ustanawiający Konsty-
tucję dla Europy był wypracowywany w okresie 
rozszerzenia i gdy wszyscy patrzyli na sytuację 
w Iraku. Nowe okoliczności wymagają zmian.
Europa na czas chaosu

Otwarcie traktatów będzie musiało przygoto-
wywać Unię do odgrywania ważniejszej roli 
na arenie międzynarodowej. Europa nie będzie 
mogła już się krygować, stosując wyłącznie 

miękką siłę. Na czas niepewności trzeba być 
przygotowanym, posiadać odpowiednie instru-
menty szybkiego reagowania.

W  Polsce i  innych krajach eurosceptycy mogą 
uznać, że wraz z osłabieniem Rosji można sobie 
pozwolić na osłabienie integracji europejskiej. 
Dążenie do tego byłoby jednak realizowaniem 
testamentu politycznego Putina. Co jednak waż-
niejsze w  czasie niepewności potrzebna jest 
znacząca siła, która na arenie międzynarodowej 
będzie stabilizowała sytuację międzynarodową. 
Podzielona, niedecyzyjna Europa nie będzie 
nikomu potrzebna. Niepewna sytuacja będzie 

wymagała mniejszej liczby ośrodków decyzyj-
nych i skrócenia łańcuchów decyzyjnych w ob-
szarze bezpieczeństwa zarówno w ramach UE, 
jak i na świecie. 

Zmiana układu sił na świecie – utrata pozy-
cji mocarstwowej Rosji, nawet przy posiadaniu 
przez nią broni atomowej, pojawienie się nowej 
zjednoczonej Europy – postawi również pytanie 

o  światowe instytucje, zwłaszcza te dotyczące 
bezpieczeństwa. Sojusz Północnoatlantycki nie 
budzi tu większych wątpliwości. W nowych oko-
licznościach nic nie będzie stało już na przeszko-
dzie, aby go rozszerzyć, a w zasadzie będzie to 
konieczne.

Fantomowe ciało
W  powojennym porządku światowym główną 
formalną instytucją bezpieczeństwa jest Rada 
Bezpieczeństwa ONZ, a  dokładniej jej stali 
członkowie. Jednak obecna wojna pokazała, że 
jest ona adekwatna tylko do ówczesnej epoki 
z jej powołania. Nie jest przygotowana na duże 

zmiany. Co prawda daje możliwość dołączenia 
do tego grona, jak w latach 70. Chinom, jednak 
nie da się praktycznie wykluczyć z niej państwa, 
które już się w nim znalazło. Nawet takiego, któ-
re samo zagraża międzynarodowemu bezpie-
czeństwu. Obecna Rada Bezpieczeństwa fak-
tycznie jest uszyta pod rosyjskie aspiracje, nawet 
jeśli Moskwa straci pozycję mocarstwową, po-
zostanie jej namiastka siły, czyli rola destrukcyjna 

Zmiana układu sił na świecie – utrata pozycji 
mocarstwowej Rosji, nawet przy posiadaniu przez nią 
broni atomowej, pojawienie się nowej zjednoczonej 

Europy – postawi również pytanie o światowe 
instytucje, zwłaszcza te dotyczące bezpieczeństwa
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– blokowanie działań pozostałych. I co jest pa-
radoksem, faktycznie to Rosji zależy na zacho-
waniu powojennego porządku, który w momen-
cie jej porażki w Ukrainie runie.

Czy zatem także w  Narodach Zjednoczonych 
czekają nas zmiany? Czy Rada Bezpieczeństwa 
stanie się na stałe fantomowym ciałem, jak to od 
czasu do czasu bywało? A może jednak zajdą 
w niej zmiany – zostanie powołany w jej miejsce 
nowy organ lub w ogóle z niej się zrezygnuje, 
zostawiając ONZ tylko i aż rozstrzyganie spraw 
miękkich oraz koordynację światowych proce-
sów? Czy zmieniona Europa znajdzie w  tym 
miejsce?

Równowaga sił nie jest święta, ale gdy zostanie 
ona zniszczona, świat dąży do ustanowienia 
nowej. Gwarantuje ona choćby chwiejną, ale 
jednak stabilność. A ta jest warunkiem dobrobytu 
i pomyślności, co boleśnie pokazał nam jej brak 
wywołany rosyjską agresją. Z  powodu zmiany 
orientacji tak dużego, terytorialnie, ludnościowo 

i  bogatego w  zasoby państwa jak Ukraina, 
a  także z  przyczyn pryncypialnych powrót do 
status quo ante nie jest już możliwy. Nie oznacza 
to jednak, że najbardziej odpowiadające wy-
zwaniom rozwiązanie samo z siebie zaistnieje.

Czasami jednak to co konieczne, jest nie do zro-
bienia. Innym razem to, co wydaje się niemożliwe 
do przeprowadzenia, staje się faktem. Co zrobią 
państwa europejskie? Jak postąpi międzynaro-
dowa społeczność? Na co zdecydują się mo-
carstwa? Czy najwygodniejsze dla wszystkich 
okaże się utrzymywanie nieoptymalnej sytuacji, 
ale niewymagającej trudnych decyzji? A  może 
jednak zdecydują się na zrobienie kroku, który 
wiąże się z  niepewnością? Podczas obecnej 
wojny niejedna rzecz dotychczas trudna do wy-
obrażenia już nastąpiła. Przede wszystkim wraz 
z nią skończył się powojenny porządek między-
narodowy przez wielu skrupulatnie dotychczas 
broniony. Takie jest jej miejsce w historii świata, 
odpowiadając na pytanie jednego z jałtańskich 
paneli w Kijowie. 
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Królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i  Irlandii Północnej Elżbieta II umar-
ła 8 września 2022 w Balmoral w Szkocji. 

Monarchia brytyjska operuje symbolami nawet 
w  takiej chwili jak śmierć. Królowa Elżbieta II 
w ostatnich dniach swojego panowania dała sy-
gnał całemu światu, że odchodzi wśród swoich, 
na szkockiej ziemi. Wydaje się, że chciała umrzeć 
właśnie tam, a  wybór ten nie był przypadkowy. 
Przez cały okres sprawowania władzy, stroniła od 
polityki, a  jeśli już zabierała stanowisko – miało 
ono wyraz symboliczny. Także śmierć w  Szkocji, 
była Jej ostatnim symbolicznym manifestem poli-
tycznym. Manifestem jedności Zjednoczonego 
Królestwa.  

To Szkoci, a nie Anglicy, jako pierwsi żegnali kon-
wój przewożący Jej trumnę, to premierka Szkocji 
Nicola Sturgeon jako jedna z pierwszych wygła-
szała mowę pogrzebową w Katedrze w Edynbur-
gu. Śmierć w Szkocji można odczytać jako próbę 
zatrzymania Szkotów i utrzymania jedności Zjed-
noczonego Królestwa. W  wymiarze symbolicz-
nym widać też ciągłość. Pierwszym królem Anglii 
i Szkocji był Szkot Jakub I, zapoczątkowując tym 
samym drogę do zjednoczenia obu królestw. Sym-
bolika śmierci królowej daje nam zatem do zro-
zumienia, że bez Szkocji nie ma Zjednoczonego 
Królestwa. 

Oto bowiem naród szkocki – najmocniej spośród 
narodów Zjednoczonego Królestwa – manife-
stuje swoją odrębność. Nacjonalizm, który obcy 

Śmierć w Szkocji, była Jej ostatnim symbolicznym mani-
festem politycznym. Manifestem jedności Zjednoczonego 
Królestwa.  

SZKOCKA ŚMIERĆ 
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jest Anglikom, a  nawet Walijczykom, jest sil-
nie zakorzeniony w  historii Szkotów. W  2013 
roku szkocki Parlament przygotował dokument 
otwierający drogę do przeprowadzenia refe-
rendum niepodległościowego w roku kolejnym. 
55,3% Szkotów głosowało przeciw opuszcze-
niu Zjednoczonego Królestwa, jednak 44,7% 
było za, przy historycznie najwyższej frekwencji 
84,6%. Przedstawiciele Szkockiej Partii Naro-
dowej (SNP), której obecną liderką jest Nicola 
Stugreon, zapowiedzieli, że nawet jeśli Szkocja 
uzyska suwerenność, utrzyma podległość wo-
bec monarchii. Deklaracja ta padła jeszcze za 
życia królowej. Wielu badaczy i komentatorów 
uważa bowiem, że ogniwem spajającym toż-
samość Szkotów z  tożsamością brytyjską jest 
właśnie monarchia. Polityczne próby budowa-
nia spójnej tożsamości Brytyjczyków, opartej 
na podzielanych wartościach (shared values) 
i  budowania jedności społecznej (social co-
hesion) w  ramach kategorii brytyjskości (Brit-
ishness), zapoczątkowanej jeszcze przez rząd 
Toniego Blaira w 1997 roku, wydają się nie być 
tak silnym spoiwem, jak właśnie monarchia. Dla 
większości Brytyjczyków królowa Elżbieta była 
„zawsze”, zapewne jest niewiele osób (a być 
może już ich nie ma), które pamiętają Wielką 
Brytanię bez niej, a  zatem z  tej perspektywy 
monarchia to królowa. Według badań przepro-
wadzonych przez YouGov w maju tego roku aż 
75% Szkotów uważa, że królowa dobrze speł-
niała swoje obowiązki (dla porównania 84% 
wszystkich Brytyjczyków tak uważa). Nicola 

Stugreon w oświadczeniu wydanym po śmierci 
królowej wprost nawiązała do silnej relacji mię-
dzy Elżbietą II a  narodem szkockim „w  gwał-
townie zmieniającym się świecie, szczególnie 
w  tych niespokojnych czasach, Jej Wysokość 
była ostoją, zakorzenioną w naszym narodzie”.

Historycznie jednak, monarchia brytyjska cie-
szyła się niższym poparciem w Szkocji niż w An-
glii czy Walii. Badania opublikowane przed 
Platynowym Jubileuszem królowej pokazują, że 
więcej niż jedna trzecia Szkotów uważa, że Jej 
śmierć powinna być końcem monarchii, a Szko-
cja powinna stać się republiką. Niektórzy są za-
tem zdania, że po śmierci królowej deklaracja 
złożona przez SNP straci swoją legitymizację. 
Parlament Szkocki, jeszcze przed 

8 września, zapowiedział kolejne referen-
dum niepodległościowe, które ma odbyć się 
w 2024 roku. Tym razem zwolenników opusz-
czenia Zjednoczonego Królestwa może być 
więcej, co będzie jednoznaczne z jego rozpa-
dem. Po pierwsze, Szkoci w większości głoso-
wali przeciwko Brexitowi, po drugie - obecna 
sytuacja geopolityczna na świecie może sprzy-
jać działaniom separatystycznym i po trzecie – 
królowa nie żyje. Jest jednak król. Co ciekawe, 
Szkoci pozytywnie oceniają Karola III i wiążą 
z nim nadzieje, bowiem zdaniem 52% będzie 
on dobrym monarchą. Jednak nowy król to nie 
królowa, która była symbolem historycznej cią-
głości i stałości. Dla wielu Brytyjczyków, w tym 
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Szkotów, była autorytetem moralnym, a w kolej-
nych dekadach zyskiwała coraz większe po-
parcie poddanych, świadczące o  postępują-
cym procesie demokratyzacji monarchii. Z klasą 
odrzucała udział w  igrzyskach celebrytów, 
umacniając swoją niezależną od emocji tłumów 
pozycję. Była istotą brytyjskości i  dumy, która 
jednoczyła Królestwo. 

Żałoba przemija. Ostatni gest królowej – śmierć 
w Szkocji, może stać się istotnym symbolem dla 
budowania kolektywnej pamięci i  tożsamości. 
Jednak motyw śmierci nie jest silniejszy od życia. 
A  sentyment narodowościowo-niepodległo-
ściowy wśród Szkotów jest dziś bardzo żywy.  



Wybory parlamentarne, które odbyły 
się we Włoszech 25 września 2022 
r., przyniosły duże zmiany w układzie 

polityczno-partyjnym we włoskim parlamencie. 
To już kolejne wybory, które przynoszą istotne 
przeobrażenia tej – i  tak dalekiej od stabilności 
– sceny politycznej. Wybory te wygrała prawi-
ca, a  najsilniejszą partią polityczną zostało ug-
rupowanie Bracia Włosi (wł. Fratelli d’Italia). 
Partia, która, jak dotychczas, nie miała jeszcze 
okazji współrządzić państwem, uznawana jest 
za ugrupowanie nacjonalistyczne, ksenofo-
biczne, eurosceptyczne i populistyczne. Jak po-
winniśmy odczytywać te wyniki wyborów? I  co 
one oznaczają dla Włochów, Europejczyków, 
ale także dla Polaków?

Wyborcze realia prawne 
25 września 2022 r. odbyły się we Włoszech 
wybory parlamentarne, w których wybrano nowy 
skład Izby Deputowanych (niższej izby parla-
mentu) oraz Senatu (izby wyższej parlamentu). 
Wybory te mają we Włoszech kluczowe znacze-
nie z  punktu widzenia sprawowania władzy 
politycznej, gdyż obowiązuje tam system par-
lamentarno-gabinetowy, w  którym siła ciężkości 
rządzenia i  zarazem realna władza polityczna 
spoczywa w  rękach rządu, który – dla sprawn-
ości i skuteczności funkcjonowania – potrzebuje 
większości w obu izbach włoskiego parlamentu1. 
Ponadto wrześniowe wybory były pierwszymi, 
które odbyły się po zmianie włoskiej konstytucji 
przeprowadzonej w  2020 r. i  zaakceptowanej 

przez naród w  referendum2. W  wyniku tejże 
zmiany zmniejszono liczbę parlamentarzystów. 
Liczba członków Izby Deputowanych została 
zredukowana z  630 do 400, natomiast liczba 
senatorów – z 315 do 200. Oprócz tego były to 
pierwsze wybory po II wojnie światowej, kiedy 
w wyborze Senatu uczestniczyli wszyscy pełno-
letni Włosi, albowiem zadecydowano również 
o obniżeniu wiekowej granicy uzyskiwania czyn-
nego prawa wyborczego w tych wyborach. Po-
przednio prawem takim dysponowali ci obywa-
tele, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończyli 
25 lat. Po zmianie konstytucji prawo wybierania 
senatorów posiada każdy Włoch, który ukończył 
18 lat3. Zmiany te miały istotny wpływ na charak-
ter minionych wyborów. Pewne było, że wybrany 
według nowych zasad skład Senatu, będzie sym-
etryczny względem składu Izby Deputowanych, 
a tym samym zwycięskie ugrupowanie lub ugru-
powania polityczne najprawdopodobniej kie-
rować będą obu izbami włoskiego parlamentu, 
czyli posiadać będą swobodę rządzenia państ-
wem. 

Włoskie wybory odbyły się zgodnie z ordynac-
ją wyborczą z  3 listopada 2017 r., w  oparciu 
o  którą odbyły się też poprzednie wybory par-
lamentarne. Tą ordynację wyborczą określa się 
mianem „Rosatellum”, „Rosatellum bis” bądź – po 
włosku – „la legge Rosato”. Nazwa ustawy wy-
wodzi się od Ettora Rosato, parlamentarzysty Partii 
Demokratycznej, który był odpowiedzialny za 
procedowanie nowej ustawy wyborczej i z tego 
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SUKCES WYBORCZY 
WŁOSKICH 
NACJONALISTÓW. 
DROGA DO WŁADZY 
BRACI WŁOCHÓW 
SŁAWOMIR DRELICH

Wybory wygrała prawica, a najsilniejszą partią polityczną 
zostało ugrupowanie Bracia Włosi (wł. Fratelli d’Italia). Partia, 
która, jak dotychczas, nie miała jeszcze okazji współrządzić 
państwem, uznawana jest za ugrupowanie nacjonalistyczne, 
ksenofobiczne, eurosceptyczne i populistyczne. Jak powin-
niśmy odczytywać te wyniki wyborów? I co one oznaczają dla 
Włochów, Europejczyków, ale także dla Polaków?
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tytułu pełnił również funkcje posła sprawozdaw-
cy projektu ustawy w  Izbie Deputowanych4. 
Rosatellum to mieszana ordynacja wyborcza, 
w której połączono elementy proporcjonalnego 
i większościowego systemu wyborczego. Przyję-
to, że 61% mandatów parlamentarnych, czyli 245 
w Izbie Deputowanych i 122 w Senacie, zostanie 
obsadzona w ramach ordynacji proporcjonalnej 
w zamkniętych listach wyborczych i w okręgach 
wielomandatowych, natomiast 37% mandatów 
– odpowiednio 147 w Izbie Deputowanych i 74 
w  Senacie – obsadzone zostaną według or-
dynacji większościowej w  jednomandatowych 
okręgach wyborczych.5 Pozostałe mandaty za-
rezerwowano dla Włochów zamieszkujących 
poza granicami kraju. Parcelacja mandatów 
przewidziana ordynacją Rosatellum została 
przystosowana do zmniejszonego składu obu izb 
parlamentu. Zamierzeniem tak skonstruowanej 
ordynacji wyborczej było ograniczenie rozdrobi-
enia partyjnego w parlamencie, a jednocześnie 
systemowe wzmocnienie – poprzez wybór częś-
ci parlamentarzystów w  jednomandatowych 
okręgach wyborczych – ugrupowań większych, 
co miało ustabilizować parlamentarne zaplecze 
rządu. Kierunek ten był odpowiedzią na dotych-
czas mocno chwiejną włoską scenę polityczną, 
w  której bloki prawicy i  lewicy wymieniały się 
u sterów władzy i rzadko uzyskiwały dominujące 
poparcie w parlamencie. 

Wyborcze realia polityczne 
Choć włoską scenę polityczną po upadku 
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Chrześcijańskiej Demokracji, który miał miejsce 
w latach 1992-19936, trudno określić mianem sta-
bilnej, to jednak zmiana, jaka dokonała się wraz 
z wyborami 2018 r., musi być uznana za istotną. 
Choć bowiem przez ostatnie trzydziestolecie co 
jakiś czas na włoskiej scenie politycznej pojawiała 
się nowa partia polityczna, która uzyskiwała moż-
liwość wpłynięcia na przebieg wyborów i  gier 
koalicyjnych, to jednak zmiany, które dokonały 
się w  2018 r. w  ogromnym wpłynęły stopniu na 
włoską scenę polityczną. Pierwszy raz po upad-
ku poprzedniego systemu partyjnego okazało się, 

że wybory wygrało ugrupowanie populistyczne, 
które dotychczas nie partycypowało w  rządze-
niu państwem, a  utożsamiane było wyłącznie 
z  bezprecedensową krytyką zastanego ładu 
ustrojowo-politycznego. Otóż wybory w  2018 
r. wygrał Ruch Pięciu Gwiazd (M5S) – partia 
opowiadająca się za demokracją bezpośrednią 
i  wdrażaniem narzędzi e-demokracji, łącząca 
elementy zielonej polityki z  zdeklarowanym eu-
rosceptycyzmem7. Masowe poparcie dla Ruchu 
Pięciu Gwiazd często jest interpretowane jako 

odpowiedź na kryzys polityczny, gospodarczy 
i  społeczny, który od kilku czy nawet kilkunastu 
lat towarzyszy rzeczywistości włoskiej.8 Ruchowi 
Pięciu Gwiazd udało się w 2018 r. uzyskać 227 
mandatów w  Izbie Deputowanych (wówczas 
w Izbie zasiadało 630 członków) oraz 112 man-
datów senatorskich (na 321 senatorów zasiada-
jących wówczas w  izbie wyższej). Było to zwy-
cięstwo bezkompromisowe. Ponadto szok, jaki 
wynik ten wzbudził w komentatorach, umocniony 
został wynikiem Ligi (dawnej Ligi Północnej), czy-
li partii reprezentującej inną odmianę populizmu, 

współwystępującą z  nacjonalizmem i  niegdyś 
dążeniami separatystycznymi mieszkańców 
północnych Włoch. Liga stała się drugą siłą pol-
ityczną we Włoszech po 2018 r9. W obu izbach 
parlamentu zasiedli również przedstawiciele: 
Partii Demokratycznej, Forza Italia i Bracia Wło-
si, którym udało się zdobyć 32 mandaty w  iz-
bie niższej oraz 18 mandatów w  izbie wyższej. 
Tak ukształtowany parlament zdominowany był 
przez partie populistyczne, co jednoznacznie 
przełożyło się na atmosferę polityczną w państwie 

oraz trudności z  rządzeniem, które ostatecznie 
przyniosły Włochom w 2022 r. przedterminowe 
wybory parlamentarne. 

W 2022 r. na Włochy spadła kolejna polityczna 
zmiana. Tym razem wybory wygrała partia Bracia 
Włosi (Fratelli d’Italia), ugrupowanie o profilu na-
cjonalistycznym i konserwatywnym, w przeszłoś-
ci wielokrotnie oskarżane o  sympatie neo-
faszystowskie. Zresztą wielu działaczy tej partii 
także w  okresie ostatniej kampanii wyborczej 

pozwalało sobie na wypowiedzi, które moż-
na uznać za neofaszystowskie w  swoim duchu, 
pozwalało się fotografować z osobami, które od 
lat utożsamiane są z włoską prawicą neofaszy-
stowską. Ugrupowanie to powstało w  2012 r., 
a jego członkowie należeli wcześniej do różnego 
rodzaju ugrupowań prawicowych, między innymi 
do Forza Italia Silvia Berlusconiego. Partią kieruje 
Giorgia Meloni – wcześniej również współpracu-
jąca z Berlusconim, należąca także do tworzonej 
przez niego partii Lud Wolności. Meloni uznawa-
na jest za polityczkę, która w bardzo przemyślany 

sposób kierowała swoją karierą polityczną i  jak 
najbardziej potrafiła i  potrafi zatroszczyć się 
o swój wizerunek10. Meloni dała się poznać jako 
autorka bardzo kontrowersyjnych wypowiedzi, 
które jednoznacznie pozwalają ją umieszczać 
po stronie radykalnej prawicy, w  ramach śro-
dowisk nacjonalistycznych i  reprezentujących 
współczesny populizm. Wielokrotnie krytykow-
ała Unię Europejską i  jej decyzje, opowiadała 
się za wstrzymaniem – na tyle, na ile będzie to 
możliwe – imigracji do Włoch, zapowiadała 

obronę niezależności i  suwerenności włoskiej 
przed zakusami Unii Europejskiej. Bracia Włosi 
to partia polityczna, która dość jednoznacznie 
odrzuca liberalną demokrację, wskazując na 
jej wady i  słabości. Uważa, że obrona praw 
mniejszości, praworządność czy podział władz 
nie stanowią wartości, które warto międzynaro-
dowo zabezpieczać. W pewnym stopniu partia 
Meloni wkomponowuje się w klimat i atmosferę 
prawicowych rządów nacjonalistycznych, które 
obawiają się kontroli Unii Europejskiej i szermują 
hasłem suwerenności i autonomii. 

Dla polskich obserwatorów przypadek Braci Włochów 
może być ciekawym przykładem, który pozwala 

stwierdzić, że hasła stosowane w Polsce przez Prawo 
i Sprawiedliwość, nie stanowią bynajmniej wyłącznie 

polskiego ewenementu

W 2022 r. na Włochy spadła kolejna polityczna zmiana. 
Tym razem wybory wygrała partia Bracia Włosi 

(Fratelli d’Italia), ugrupowanie o profilu 
nacjonalistycznym i konserwatywnym, w przeszłości 
wielokrotnie oskarżane o sympatie neofaszystowskie
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Przyszłość realna 
Ugrupowaniu Melonii udało się zdobyć na-
jwiększą liczbę mandatów we włoskim parla-
mencie i moment ten okazał się nie tylko dla tej 
partii i  jej liderki, ale także dla Włoch, wydarze-
niem historycznym. To pierwszy raz po II wojnie 
światowej, kiedy wybory wygrywa ugrupowanie, 
które tak mocno eksploatuje włoski nacjonalizm 
i domaga się silnego państwa, które stawi opór nie 
tylko „najazdowi migrantów”, ale przede wszyst-
kim powściągnie władcze roszczenia Unii Eu-
ropejskiej. Dla polskich obserwatorów przypadek 
Braci Włochów może być ciekawym przykładem, 
który pozwala stwierdzić, że hasła stosowane 
w Polsce przez Prawo i Sprawiedliwość, nie sta-
nowią bynajmniej wyłącznie polskiego ewene-
mentu. Okazuje się bowiem, że obie partie sta-
nowią ucieleśnienie pewnych obaw, strachów 
i fobii, które przez polityków obu tych ugrupowań 
są skutecznie wykorzystywane. Bracia Włosi 
zdobyli 119 mandatów w  Izbie Deputowanych 
oraz 65 mandatów w  Senacie. Wynik tej partii 
sprawia, że kontroluje ona niemalże 1/3 wszyst-
kich miejsc we włoskim parlamencie. Braciom 
Włochom udało się stworzyć koalicję z  innymi 
partiami prawicy, przede wszystkim z  Forza Ita-
lia i  Ligą. Jak się zapowiada, Włochami przez 
najbliższych kilka lat będzie rządzić prawicowa 
koalicja, na której czele stanie premier jawnie eu-
rosceptyczna i antymodernistyczna. 

Może jednak się okazać, że rządy Meloni nie 
będą tak eurosceptyczne i antyliberalne, jak by 

to się wydawało. Włochy znajdują się w ciężkiej 
sytuacji finansowej i gospodarczej – należy więc 
spodziewać się, że kraj ten będzie usiłował jak 
najszybciej uzyskać z  Unii Europejskiej jak na-
jwiększą pulę środków z  tzw. Krajowego Fun-
duszu Odbudowy. Nowy rząd włoski pozostanie 
również związany porozumieniami i ustaleniami, 
jakie z Unią Europejską zawarł odchodzący rząd 
Mario Draghiego. Może więc okazać się, że eu-
rosceptycyzm Meloni i  pokazywanie przez nią 
pazurów – jak sama mówi – „brukselskim eurokra-
tom” będzie jedynie chwytem retorycznym, przy 
pomocy którego podtrzymywać będzie wysok-
ie sondaże zaufania społecznego. Problemem 
może jednak okazać się stosunek przyszłego 
włoskiego rządu do sprawy ukraińskiej i stosunk-
ów z putinowską Rosją. Jak wiadomo, koalicjanci 
Braci Włochów z Ligii są uznawani za środowis-
ko głęboko prorosyjskie. Aktualnie Włochy pop-
ierają szeroki pakiet sankcji wobec Putina i kole-
jne transze pomocy względem Ukrainy. Trudno 
jednak powiedzieć, jak szybko Liga i  Salvini 
wyłamią się z  tego stanowiska i  zaczną nacis-
kać na przyszłą panią premier, aby włączyła się 
do grupy „przyjaciół Putina” i aby wprowadziła 
Włochy na tę właśnie ścieżkę międzynarodową. 
Przyszły rząd Meloni wydaje się zatem giganty-
czną niewiadomą. Trudno jest przewidzieć, czy 
przyszła premier pozostanie wierna głoszonym 
dotychczas przez siebie hasłom, czy raczej uleg-
nie duchowi politycznej ciągłości i umiaru, który 
zwykle w krajach Europy zachodniej towarzyszy 
rządzącym. 
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Politolog i etyk; adiunkt na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych 
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żek „Populistów ethos zmanipulowany” i „Wojny trybuna ludowego. Przypadek 
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1 maja 2004, nieco przez mgłę, ale pamię-
tam moment wejścia Polski do UE - radość, 
trochę spełnienie marzeń. Wreszcie dołą-

czamy do lepszego świata, odtąd ma być tylko 
lepiej. Pamiętam również, jak z moimi rodzicami 
jeździliśmy po Europie - z  plikiem różnych wa-
lut, polskimi celnikami traktującymi każdego jak 
przemytnika i  zazdrosnym spojrzeniem na to, 
jak tam jest lepiej. Lepiej robiło się tuż za Odrą 
– strażnik graniczny nie musiał być chamem i bu-
rakiem, a wybór żelek nie ograniczał się do roz-
miaru paczki miśków Haribo. Moich rodziców, 
dobrze zarabiających prawników, stać było na 
mniej więcej tyle, co niemieckiego hydraulika. 
Ale już wkrótce miało być lepiej…

…to było 18 lat temu. Dziś Roman Giertych nie 
odmawia już na ulicach Warszawy różańca 
o ratunek przed brukselskim rozbiorem Polski, Le-
szek Miller nie wynajmuje CIA sal tortur na tere-
nie Polski, a polscy rolnicy zamiast widłami dź-
gać brukselskiego okupanta, prędko przesiedli 
się z Zetorów i innych Biełarusiek na błyszczące 
Lamborghini czy znane z pisowskich wesel John 
Deere’y. Tak drodzy czytelnicy, w unijnych wa-
runkach producent cementu może liczyć co naj-
wyżej na przyłożenie podatków za emisję CO2, 
ale będący takim samym przedsiębiorcą produ-
cent ziemniaków z naszych podatków dostanie 
pomoc publiczną na zakup nowych maszyn. 
Potem tym ciągnikiem zablokuje Warszawę, bo 
mu cena skupu nie pasuje. Kali lubić wolny rynek 
tylko jak wolny rynek lubić Kali.

Ale… jedno się nie zmieniło. Choć jadąc za Odrę 
raczej nie zatrzyma nas gburowaty celnik, to wciąż 
poczujemy, że jesteśmy w innym świecie, nie tylko 
kraju. Wciąż czekać nas będzie wizyta w kanto-
rze i  koszty przewalutowania, wciąż przeżyjemy 
szok mentalny, że organy państwa przestrzegają 
prawa, a nie kierują się humorem partyjnego na-
czelnika. Głosując w 2003 roku za akcesją do UE, 
Polacy zdecydowali nie tylko w sprawie samego 
członkostwa – zdecydowali także w kilku kluczo-
wych kwestiach traktatu akcesyjnego, w tym o przy-
jęciu wspólnej waluty euro. W traktacie z różnych 
przyczyn nie zamieszczono terminu. Poważni lu-
dzie uznali, że traktują się poważnie i nowe kraje 
członkowskie wejdą do strefy euro w  rozsądnym 
terminie. Nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz wolę 
suwerena politycy okazali się mieć w głębokim po-
ważaniu.

Czy mogliśmy przyjąć euro od razu?
1 maja 2004 roku był ważną datą nie tylko dla 
historii Polski, przynosił także wielkie zmiany na bie-
żącej scenie politycznej - był to ostatni dzień Lesz-
ka Millera w roli premiera. Był to upadek pewnej 
epoki, zwiastujący nam trwające do dziś mroczne 
czasy POPiS-u. Nigdy potem nie mieliśmy już po-
lityka, który wzbudzałby choćby naiwne nadzieje 
na bycie mężem stanu. Ale w  tej trwającej nadal 
mrocznej epoce mieliśmy też momenty dobre – po 
2 latach podpalania Polski przez obu Kaczyńskich 
do spółki z Lepperem i Giertychem upadł nie tylko 
rząd, ale i parlament. Ognia na dobre nie rozpa-
lili, a przyspieszone wybory wygrała PO – znowu 

NIEPEŁNA 
PEŁNOLETNIOŚĆ, 
CZYLI KIEDY POLSKA 
WRESZCIE WEJDZIE DO UE
MACIEJ CHMIELEWSKI

Złoty zrobił dla nas już wszystko, co mógł. Od kilku lat jest wyłącznie 
obciążeniem, czego skutki boleśnie odczuwamy dzisiaj przy szalejącej 
inflacji. Choć w większości jest to efekt pisowskiej polityki socjalnej, 
jej duża część to właśnie przyczyna utrata wartości przez złotego. 
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miało być nowocześnie, europejsko, z  nadzieją 
– zamiast pisowskiej zaściankowości i nienawiści. 
Donald Tusk ogłosił, że w 2012 roku Polska przyj-
mie euro. Jaka ładna data – Euro na boiskach 
piłkarskich i w portfelu. Przynajmniej tak się wtedy 
wydawało. 

1 maja 2022 minęło właśnie 18 lat od akcesji Polski 
do Unii. I co? I nico. Była to jedna z wielu niespeł-
nionych obietnic PO, w  portfelach dalej brzęczą 
nam coraz mniej warte złotówki. W sumie nie mam 

wiedzy, aby PO kiedykolwiek dotrzymała jakiejkol-
wiek obietnicy. Oczywiście w  pierwszych latach 
od akcesji temat euro był abstrakcyjny. Obok samej 
woli koniecznym jest bowiem spełnienie warunków 
traktatu z Maastricht:

1. inflacja nie wyższa niż 1,5 pkt proc. od średniej 
inflacji strefy euro,

2. dług publiczny poniżej 60 proc. PKB,
3. deficyt budżetowy poniżej 3 proc. PKB,
4. stopy procentowe nie wyższe niż 2 pkt proc. 

od strefy euro,
5. kurs wymiany +/-15 proc. przez okres 2 lat.

Po pierwsze, spełnienie tych kryteriów jest nie tyl-
ko korzystne, ale powinno być dogmatem banku 
centralnego i rządu każdego państwa świata, nie-
zależnie od planów zmiany waluty. To po prostu 
cechy stabilnych finansów oraz stabilnego i bez-
piecznie zarządzanego państwa. O ile przez lata 
nie mieliśmy problemu z poziomem zadłużenia czy 
inflacją, to poziom deficytu czy stóp procentowych 
zdecydowanie odbiegał od eurolandu. Tylko że 
odbiegał na tyle niewiele, by było możliwe wyty-
czenie realnej i  konsekwentnej ścieżki dojścia do 

zmiany waluty. Nie da się tego zaniechania wy-
tłumaczyć kryzysem z  lat 2007-2009. Tak, prze-
szkodziło to nam, co więcej wtedy złoty pomógł 
nam przejść przez ten kryzys względnie suchą sto-
pą. Tyle że dziś jesteśmy w zupełnie innej sytuacji 
gospodarczej i złoty nam już nie pomoże. Gdyby 
wiele lat temu udało nam się zmienić walutę, dziś 
bylibyśmy dużo bezpieczniejsi. Powiodło się to się 
krajom bałtyckim, powiodło się Słowacji. Nam też 
by się udało, gdyby nie sabotowanie interesu Polski 
przez niektórych polityków. Gdzie dziś jesteśmy? 
Dalej tam, gdzie 20 lat temu. Grecki przypadek 
pokazuje, jak ważne jest trwałe spełnienie tych 

kryteriów. Sprzątanie bałaganu, jaki zgotował nam 
PiS, potrwa co najmniej dekadę i to tylko jeśli uwol-
nimy się od nich w najbliższych wyborach.

Po co nam w ogóle euro?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba mieć 
świadomość plusów i  minusów posiadania wła-
snej waluty. Plusem jest niewątpliwie możliwość 
relatywnie swobodnego kształtowania polityki 
pieniężnej. Relatywnie, bo nie jesteśmy samotną 
wyspą na oceanie i  działalność NBP musi kore-
spondować z tym co się dzieje dookoła nas. Po-
mińmy w tej ocenie Adama Glapińskiego i karyka-

turę banku centralnego, jaką uczynił z NBP. Poza 
tym haniebnym epizodem to zawsze była szano-
wana na świecie instytucja działająca zgodnie ze 
swym mandatem. W ograniczonym zakresie mo-
żemy także wpływać na kurs naszej waluty, choć 
ten miecz jest obosieczny. Powtarzane slogany 
o tym, jak taniejący złoty wspiera eksporterów, są 
zwyczajną bzdurą. Tani złoty wspiera faktycznie 
eksport – zboża, węgla, ziemniaków. Tego, co od 
początku do końca powstało w Polsce, a to w prak-
tyce dotyczy tylko takich produktów. Cały prawdzi-
wy przemysł działa na zasadzie produkcji kompo-
nentów w różnych częściach świata i ich finalnego Poważni ludzie uznali, że traktują się poważnie 

i nowe kraje członkowskie wejdą do strefy euro 
w rozsądnym terminie. Nie pierwszy i pewnie

 nie ostatni raz wolę suwerena politycy okazali się
 mieć w głębokim poważaniu
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montażu w kraju producenta. Czyli kupujemy części 
składowe za granicą i składamy u siebie. W opar-
ciu o łańcuchy dostaw i kontrakty długoterminowe. 
W rezultacie szybka utrata wartości złotego może 
oznaczać dla eksportera dopłacanie do produktu, 
którego komponenty kupił za granicą po nieko-
rzystnym kursie. Analogiczne kontrakty odbywają 
się także w przypadku importu. Choć tania złotów-
ka czyni produkty importowane drogimi i wspiera 
w ten sposób produkcję krajową, to znowu uderza 
w produkty złożone oraz w importerów, zobowią-
zanych do dostarczenia towarów po cenie poniżej 
tej, po której je kupili.

Biznes nie potrzebuje złotówki ani taniej, ani dro-
giej – potrzebuje jej stabilnego kursu, jakikolwiek 
ten kurs by nie był. Tymczasem polski złoty jest i za-
wsze będzie zbyt małą walutą, aby być odpornym 

na zawirowania, co widzimy choćby po wojnie 
w Ukrainie. Kurs spadł o kilkanaście procent w kilka 
tygodni i nie byliśmy w stanie nic na to poradzić. 
Na takie wahania odporne są duże waluty dużych 
gospodarek, jaką jest euro. Większość naszego 

eksportu idzie do krajów Unii Europejskiej – po-
siadając tą samą walutę, co nasi kontrahenci, po-
zostajemy już całkowicie odporni na zmiany kursu 
waluty. Ponadto wspólna waluta ułatwia naszym 
sklepom sprzedaż zagraniczną, a nam jako klien-
tom zakupy z zagranicy. Choć dziś istnieje wiele 
firm finansowych ułatwiających takie transakcje 
i  obniżających koszty przewalutowania, to one 
wciąż istnieją i przeszkadzają. 

Otwierając się na strefę euro, zyskujemy dostęp 
do europejskiego rynku finansowego i nieporów-
nywalnie tańszych kredytów. Zarówno dla odbior-
ców indywidualnych, jak i dla firm. Duże i profe-
sjonalne podmioty już dziś sobie z tym radzą, ale 
nie ukrywajmy - dla przeciętnego Kowalskiego to 
wciąż abstrakcja. Dostęp do kredytów to także ry-
nek publiczny - choć własna waluta daje niewiel-

kie korzyści w  kontekście dywersyfikacji portfela 
zagranicznych kredytodawców, to wciąż pozo-
stajemy egzotyką na mapie i te korzyści osiągamy 
tylko traktowani jako taka egzotyka. Dla maklera 
z  Nowego Jorku, chcąc czy nie chcąc, jesteśmy 

czymś takim, czym dla nas jest Malezja albo Para-
gwaj. Niech każdy z nas się zastanowi, ile wie na 
temat tych krajów. Mniej więcej tyle będzie wie-
dzieć przeciętny mieszkaniec USA o Polsce. Tym-
czasem nie trzeba wiedzieć, gdzie leży Arizona 
– większości wystarcza informacja, że leży w USA 
i  ludzie mają tam dolara, aby pozycjonować ten 
stan odpowiednio wyżej niż wspomniane wcze-
śniej kraje. Dokładnie tak samo działa członkostwo 
w UE i strefie euro. Bilans korzyści i strat wynikają-
cych z posiadania złotego jest bardzo niekorzystny 
w porównaniu z euro.

Strefa euro to też unia w unii, od kilku lat z osobnym 
budżetem. Od dawna mówimy o Europie różnych 

prędkości i tu idealnie wpisujemy się w naszą na-
rodową tradycję bycia zacofanym. Gdy Europa 
paliła czarownice, my szczyciliśmy się tolerancją, 
ale jak na zachodzie stosy pogasły, to u nas zapło-
nęły. Gdy Unia pogłębia integrację, my do spółki 
z Brytyjczykami robimy dywersję dumni, że u nas 
wciąż „biją murzynów”. Wiecie Państwo, kto jest 
naszym stałym przedstawicielem przy ONZ? Ten 

sam Krzysztof Szczerski, który chciał do paszpor-
tów wpisywać pacierze, a  polskimi emigrantami 
rechrystianizować Europę.

Brytania z wozu, Europie lżej… a PiS brata się z Or-
banem i  tak w kółko. Ironią jest, że ten sam Ma-
teusz Morawiecki, który kilka lat temu zastanawiał 
się co u nas jest nie tak i dlaczego nie weszliśmy 
w Oświecenie, dziś wraz z PiS-em wyprowadza 
nas z Europy. 

Elementem pomijanym w debacie o euro jest także 
aspekt bezpieczeństwa, czysto wojskowego. Inte-
gracja ze strefą euro powoduje, że nasi zachodni 
sojusznicy, chcąc czy nie chcąc, będą zmuszeni 

nas bronić, choćby ze względu na wpływ naszej 
gospodarki na ich własną. Taka perspektywa by-
łaby wystarczająca, aby nikt nas nie zaatakował. 
Ale PiS woli powołać na drugą kadencję w NBP 
człowieka, który obiecuje, że nie dopuści do przy-
jęcia euro. Władimir Putin bardziej sprzyjających 
mu władz w Warszawie nie mógł sobie wymarzyć. 
PiS woli wydać miliardy na koreańskie samoloty 

Gdzie dziś jesteśmy? Dalej tam, gdzie 20 lat temu. 
Grecki przypadek pokazuje, jak ważne jest trwałe 

spełnienie tych kryteriów. Sprzątanie bałaganu, jaki 
zgotował nam PiS, potrwa co najmniej dekadę i to tylko 

jeśli uwolnimy się od nich w najbliższych wyborach

Gdzie dziś jesteśmy? Dalej tam, gdzie 20 lat temu. 
Grecki przypadek pokazuje, jak ważne jest trwałe 

spełnienie tych kryteriów. Sprzątanie bałaganu, jaki 
zgotował nam PiS, potrwa co najmniej dekadę i to tylko 

jeśli uwolnimy się od nich w najbliższych wyborach
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nadające się do walki co najwyżej z  piratami 
w  Somalii niż pozwolić naszej gospodarce roz-
winąć skrzydła. Koreańczycy kilka lat temu usunęli 
i  skazali swoją ówczesną prezydent za korupcję. 
Andrzej Duda raz już ułaskawił twórcę nomen 
omen CBA. Szlaki są przetarte.

Złoty zrobił dla nas już wszystko, co mógł. Od kilku 
lat jest wyłącznie obciążeniem, czego skutki bo-
leśnie odczuwamy dzisiaj przy szalejącej inflacji. 
Choć w większości jest to efekt pisowskiej polityki 
socjalnej, jej duża część to właśnie przyczyna utra-
ta wartości przez złotego. 

Gdzie zmierzasz, Polsko?
Czy euro to same plusy? Nie, absolutnie nie. 
Zmiana waluty (każda) to zawsze ryzyko pod-
niesienia cen w sklepach, oddanie kontroli nad 

walutą do wspólnego banku centralnego, utra-
ta pewnych korzyści z odrębnej waluty. Ale sa-
mych plusów nie ma też przynależność do Unii 
Europejskiej. Przecież to też pewne minusy i naj-
mniejszym wymiarem kary są żarówki, ładowarki, 
prostowanie bananów czy pozostałe idiotyzmy 
wymyślane przez brukselskich urzędników. Pa-
cjenci szpitala psychiatrycznego nie wymyślą ta-
kich głupot, jak urzędnik z nadmiarem wolnego 
czasu. Tylko czy po 18 latach mamy wątpliwości, 
że to się nam opłacało? Czy ktokolwiek poważ-
nie wierzy, że gdybyśmy w 2004 roku nie weszli 
do UE, dziś żyłoby nam się lepiej? Historii alter-
natywnej nie trzeba sobie wyobrażać – można 
pojechać na Białoruś, do Ukrainy. Teraz pewnie 
łatwiej będzie do Mołdawii. Właśnie taka była-
by dziś Polska poza UE i nie tylko o zasobności 
portfela mowa.

Tak samo jest z euro – mimo oczywistych i obiek-
tywnych jego minusów dziś, w 2022 roku, polska 
gospodarka nie ma większego obciążenia i  ha-

mulca dla rozwoju niż polski złoty. Im szybciej wy-
mienimy złotówkę na euro, tym szybciej dogonimy 
Europę. Czy mamy na to szanse w najbliższym cza-
sie? Mizerne… i to nie tylko kwestia woli politycznej. 
Dzięki katastrofalnym rządom PiS dziś nie spełnia-
my żadnego z kryteriów Maastricht. O ile zapisany 
w naszej konstytucji limit zadłużenia 60 proc. PKB 
jest obchodzony poprzez wyrzucenie części wy-
datków do PFR i BGK, tak już europejska statystyka 

liczy te kwoty tak, jak powinny być liczone. Choć, 
co prawda, grecki czy włoski przypadek pokazuje, 
że kryteria te nie są traktowane jako sztywne i ab-

solutne, to w naszym najlepszym interesie jest nie 
robić wyjątku. Jeśli chcemy mieć te same stopy pro-
centowe i politykę pieniężną, co strefa euro, to dla 
własnego dobra musimy stworzyć sobie te same 
warunki, jakie oni mają. Niestety jest to mało praw-
dopodobne w najbliższej dekadzie, dalej będzie-
my na peryferiach świata zachodniego, na co sami 
sobie ciężko zapracowaliśmy. 

Od dawna mówimy o Europie różnych prędkości 
i tu idealnie wpisujemy się w naszą narodową tradycję 

bycia zacofanym. Gdy Europa paliła czarownice, 
my szczyciliśmy się tolerancją, ale jak na zachodzie 

stosy pogasły, to u nas zapłonęły
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MACIEJ CHMIELEWSKI
Manager specjalizujący się w handlu detalicznym i transformacji biznesu. 
W dotychczasowej karierze kierował inwestycjami takimi jak uruchomienie 
nowego centrum logistycznego w Bukareszcie czy budowa dystrybucji 
ecommerce w kilku miastach w Polsce. Absolwent Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego, liberał, wolnorynkowiec, a nade wszystko 
wolnościowiec uznający za najważniejszy obowiązek państwa ochronę 
obywatela przed samym państwem.
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Życie od najmłodszych lat uczy nas, że 
w  dynamice relacji międzyludzkich kluczo-
wą rolę odgrywa równowaga sił. Patrząc 

z perspektywy czasu na szkolne lata, wzdragamy 
się z  niesmakiem na myśl o  apodyktycznych bel-
frach-tyranach, nadużywających swojej pozycji, 
aby narzucić swój porządek nieuwzględniający 
sprzeciwu. Jednak na tych prezentujących zupełnie 
odwrotną postawę, nieradzących sobie z utrzyma-
niem porządku w klasie, patrzymy z współczuciem 
pomieszanym z  pobłażaniem. Z  kolei najlepiej 
wspominamy tych, którzy umieli znaleźć równowa-
gę między tymi dwoma biegunami – stawiali gra-
nice, byli wymagający, ale jednocześnie traktowali 
nas uczciwie i umieli wesprzeć. 

Później szybko orientujemy się, że analogicznie 
jest w innych obszarach ludzkiej aktywności i zna-
czenie ma nie tylko sprawiane wrażenie, ale też 
podejmowane przez nas decyzje czy wartość 
naszych słów. Wielu ludziom postawa asertywna 
przychodzi z  trudnością. W  świecie, gdzie wie-
le zależy od kontaktów międzyludzkich, wyjście 
przed szereg oznacza ryzyko. Własne zdanie czy 
stanowczość bardzo często napotykają na swojej 
drodze niezadowolenie czy pouczenia, a społe-
czeństwo powszechnie pochwala skromność oraz 
unikanie konfliktów. Zgoda i  spolegliwość za-
wsze, w przeciwieństwie do sprzeciwu, spotka się 
z aprobatą. Niemniej nie oznacza to, że zawsze 
jest opłacalna. Jeśli nie wyciągamy konsekwencji, 
gdy ktoś przekracza nasze granice, raczej nie cze-
ka nas uznanie naszej wielkoduszności, ale zosta-

niemy prawdopodobnie po raz kolejny potrakto-
wani tak samo. Nierzadko okaże się, że więcej 
osób zaczyna tak postępować w stosunku do nas. 
Dokładnie tak samo jak uczniowie czy studenci 
sondują, jaki nauczyciel pozwoli nam na więcej 
uchybień, a z którym nie ma żartów. W ten spo-
sób podchodzą do nas współpracownicy, znajo-
mi, a nawet partnerzy, adaptując się do postawy, 
jaką zaprezentujemy na początku relacji. Z  tego 
samego powodu zmiana raz wypracowanej opi-
nii jest zadaniem trudnym, wymagającym dużo 
czasu i wysiłku. Spotyka się z oporem, ponieważ 
środowisku o  wiele trudniej zaakceptować, gdy 
dogodne warunki stają się nagle mniej korzystne, 
niż gdy pozostają konsekwentne od początku. 
Najlepszym przykładem są relacje romantyczne. 
Nierzadko mężowie czy synowie, przyzwycza-
jeni do bycia wyręczanymi w  obowiązkach do-
mowych, reagują silną agresją w momencie, gdy 
zostają poproszeni o  sprawiedliwy ich podział. 
Dla żony bądź matki sprzeciw mogący osłabić 
relacje z najbliższymi stanowi emocjonalnie bar-
dziej kosztowną sytuacja niż na początku związ-
ku, zanim ważne decyzje zostały podjęte. Z cza-
sem okazuje się, że postawienie na swoim, które 
w  przeszłości wydawało się aktem niesłychanej 
zarozumiałości, tak naprawdę mogło mieć zba-
wienny wpływ na rozwój relacji. Paradoksalnie, 
często sytuacje, gdy postawiliśmy na swoim, wca-
le nie okazują się być końcem ważnych dla nas 
znajomości. Oczywiście w odpowiednich propor-
cjach, ponieważ naruszanie wolności innych rów-
nież nie spotka się z wielką aprobatą.

GDY NAJTRUDNIEJSZE 
DECYZJE OKAZUJĄ SIĘ 
INWESTYCJĄ
ANNELIESE MISTEL

Patrząc z perspektywy czasu na szkolne lata, wzdragamy się z niesmak-
iem na myśl o apodyktycznych belfrach-tyranach, nadużywających swojej 
pozycji, aby narzucić swój porządek nieuwzględniający sprzeciwu. Jednak 
na tych prezentujących zupełnie odwrotną postawę, nieradzących sobie 
z utrzymaniem porządku w klasie, patrzymy z współczuciem pomieszanym 
z pobłażaniem. Z kolei najlepiej wspominamy tych, którzy umieli znaleźć 
równowagę między tymi dwoma biegunami – stawiali granice, byli wy-
magający, ale jednocześnie traktowali nas uczciwie i umieli wesprzeć. 
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Świat globalnej polityki rządzi się podobnymi pra-
wami. Podczas spotkań dyplomatycznych każdy 
gest ma znaczenie i  prezentuje, w  jakiej kondycji 
są wzajemne relacje między państwami. Wielu 
przywódców wykorzystuje takie okazje do dodat-
kowego podkreślenia swojej pozycji, z czego bar-
dzo chętnie korzystał między innymi Władimir Putin. 
Prezydent Rosji jest znany między innymi z tego, że 
wielu głowom państw kazał na siebie czekać, co 
w  języku dyplomacji jest bardzo silnym komunika-
tem. Na spotkanie z  byłą kanclerz Angelą Mer-
kel, przedstawicielką jednego z  najważniejszych 

państw Unii Europejskiej, przyprowadził wielkiego 
labradora Koni, zdając sobie sprawę z lęku kanc-
lerz Niemiec przed psami. Oczywiście zaprzeczył, 
jakoby zrobił to umyślnie, ale spotkania na tak wy-
sokim szczeblu są planowane z ogromną dokład-
nością, więc trudno uwierzyć w  przypadkowość 
tego zdarzenia. Wizerunkiem światowego macho, 
pogrywającego bez skrupułów z  najważniejszy-
mi przywódcami świata, Putin zachwycał nie tylko 
Rosjan, ale często także cudzoziemców. Chociaż 
sytuacja polityczno-gospodarcza w  ogarniętej 

korupcją Rosji od dawna nie jest raczej wzorem 
do naśladowania ani powodem do zazdrości, Pu-
tin zawsze był traktowany i podejmowany jako je-
den z najważniejszych, równorzędnych partnerów, 
a spotkania z nim stały się swoistym sprawdzianem 
dla wszystkich głów państw demokratycznych. 
Świetnym przykładem jest tutaj Francja w  czasie 
ostatniej wyborczej kampanii prezydenckiej, kiedy 
większość kandydatów prezentowała zdecydo-
wanie prorosyjskie poglądy, a  kandydatka, która 
weszła do drugiej tury, przed inwazją na Ukrainę, 
przedstawiała swoje zażyłe kontakty z Putinem jako 

atut. Nawet nie-prorosyjski prezydent Emmanuel 
Macron próbował podkreślić swoją pozycję na 
arenie międzynarodowej, demonstracyjnie dzwo-
niąc do prezydenta Rosji już po wybuchu wojny. 
Oczywiście telefony nie przyniosły większych skut-
ków, wywołały jedynie sarkastyczne uwagi, tak jak 
wszystkie inne zabiegi mające zagwarantować do-
bre relacje z Putinem. Wraz z inwazją na Ukrainę 
okazało się, że traktowany z największą serdeczno-
ścią i szacunkiem przez głowy państw zachodnich, 
wielki rosyjski partner stał się największym wrogiem 

Paradoksalnie, często sytuacje, gdy postawiliśmy na 
swoim, wcale nie okazują się być końcem ważnych 
dla nas znajomości. Oczywiście w odpowiednich 

proporcjach, ponieważ naruszanie wolności innych 
również nie spotka się z wielką aprobatą
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demokratycznej Europy, bezpośrednio zagrażają-
cym jej bezpieczeństwu.

Niestety obecna sytuacja nie spadła z nieba i nie 
jest wynikiem nieprzewidywalnego rozwoju wy-
padków. Putin nigdy nie udawał kogoś innego, niż 
jest w rzeczywistości. Wręcz przeciwnie, od daw-
na powoli odkrywał karty, skrupulatnie testując re-
akcje państw zachodnich. Nawet jeśli ktoś mógł 
uważać Putina za sprawnego przywódcę, gwa-
rantującego utrzymanie porządku w  ogromnym 

kraju, obciążonym konsekwencjami poprzednie-
go ustroju, już dawno miał okazję, aby zrewido-
wać swoje poglądy. Nie od dziś wiadomo, w jaki 
sposób w  Rosji wprowadza się konsekwentnie 
dyktaturę. Nie było tajemnicą również to, że Putin 
obsadza stanowiska swoimi ludźmi oraz zmienia 
prawo w  sposób naruszający demokratyczność 
państwa, żeby zapewnić sobie dożywotnią wła-
dzę. Powstała masa publikacji i filmów dokumen-
talnych o prześladowaniach osób wchodzących 
w konflikt z rosyjskim przywódcą. Cały świat mówił 
o politycznie motywowanym wyroku na Chodor-
kowskiego, o Politkowskiej, Pussy Riot, Niemcowie, 

Litwinience, Skripalu czy w końcu Nawalnym. Przy 
czym należy dodać, że to tylko kilka najgłośniej-
szych przypadków szeroko komentowanych na 
świecie. Lista ofiar reżimu, powszechnie znanych 
też poza granicami Rosji, jest o wiele dłuższa. Po-
dobnie plany wobec Ukrainy nie są niczym nowym. 
Już w 1994 roku, podczas pierwszego po upadku 
ZSRR międzynarodowego Forum polityków i biz-
nesmenów, Putin ostro wypowiedział się o sytuacji 
Rosjan, byłych obywateli Związku Radzieckiego, 
którzy znaleźli się poza nowymi granicami kraju, 

podkreślając tymczasowy i warunkowany wyłącz-
nie dyplomacją charakter zgody Rosji na taki stan 
rzeczy. Następnie, konsekwentnie już od początku 
swojej władzy, mówił o  konieczności stworzenia 
potężnej, dobrze wyposażonej armii. Nielegalna 
aneksja, w  rzeczywistości okupacja Krymu, była 
tylko próbą generalną przed inwazją na całą 
Ukrainę i ostatecznym sprawdzianem Putina, jakiej 
reakcji może spodziewać się ze strony Zachodu. 
Nie przygotowywał się do wcielenia swojego 
planu w życie od wczoraj. Począwszy od wspo-
mnianej deklaracji z 1994 roku, nieustannie utwier-
dzał się w przekonaniu o tym, jak bardzo trzyma 

przywódców zachodniego świata w  garści. Po 
wizycie w  Sankt Petersburgu w  2000 roku Tony 
Blair nazywał go demokratą i przyjacielem. Przy-
jazny stosunek premiera Wielkiej Brytanii zapew-
ne można przypisać miłemu wieczorowi, jaki przy-
wódcy spędzili w petersburskiej operze podczas 
premiery „Wojny i Pokoju”, a częściowo zapewne 
interesom BP w Rosji. Być może to tłumaczy, dla-
czego Blair zignorował raporty dotyczące wojny 
w Czeczenii, wysłane mu przed pamiętną wizytą. 
W 2001 roku prezydent George W. Bush pod spo-
tkaniu ocenił prezydenta Rosji jako „bezpośrednie-
go oraz godnego zaufania”, twierdząc dalej, że 
zajrzał w jego duszę, gdzie dostrzegł najwyższą 
troskę o dobro swojej ojczyzny. Zwłaszcza kancle-
rzowi Niemiec Gerhardowi Schröderowi opłaciły 
się liczne wizyty u Putina. W ostatnich tygodniach 
urzędowania podpisał kontrakt na budowę Nord 
Stream, rurociągu omijającego, zgodnie z  rosyj-
skim interesem, kraje takie jak Polska czy Ukraina, 
a  po ustąpieniu ze stanowiska otrzymał posadę 
przewodniczącego rady dyrektorów rosyjsko-nie-
mieckiego konsorcjum NEGPC, odpowiedzialne-
go za budowę gazociągu. Co zrozumiałe, także 
dzisiaj nie wyraża krytycznych opinii względem 
rosyjskiej polityki. W 2006 r. od Jacquesa Chira-
ca Putin otrzymał Order Legii Honorowej, najwyż-
sze odznaczenie dla cudzoziemców. Przywódca 
Rosji bardzo szybko nauczył się, jak postępować 
z Europą, żeby przygotować podwaliny dla swo-
ich imperialnych planów. Głowy państw zachod-
nich zapewne zdawały sobie sprawę z niedemo-
kratyczności i  brutalności rządów Putina, jednak 

ignorowanie było wygodniejsze, a co ważniejsze, 
opłacało się bardziej niż przejmowane się jakimś 
odległym Wschodem.

Po nielegalnej aneksji Krymu większość liderów 
demokratycznego świata zignorowała tę napaść. 
Spodziewano się, że tak jak w przypadku Czecze-
nii, będzie to miało wymiar jedynie lokalny, a Pu-
tin zadowoli się półwyspem i na tym poprzestanie. 
Ciche przyzwolenie na tę agresję zapewne było 
nienazwanym kompromisem. Jednakże okazało 
się, że to założenie zostało poczynione jednostron-
nie. Gdy świat demokratyczny zaczął reagować, 
nie spotkał się z dawną chęcią przywódcy Rosji do 
zacieśniania przyjaźni, ale z agresją. Czy można 
takiej postawy Putina nie zrozumieć, skoro jedynie 
wcielał w  życie deklarowane od początku jego 
rządów zamiary?

W końcu Zachód zrewidował swoje wcześniejsze 
podejście do Putina i zmienił swoją politykę wzglę-
dem Rosji o 180 stopni. Świat demokratyczny oglą-
dając zdjęcia z masakr dokonywanych przez woj-
ska rosyjskie w Ukrainie oraz przygotowując się na 
nadciągający kryzys energetyczny, przeciera oczy 
ze zdumienia pytając, jak do tego doszło. Faktycz-
nie to dobry moment, żeby się zastanowić, dlacze-
go karmiony ustępstwami dyktator nie zdecydował 
się na rezygnację z realizacji swoich imperialnych 
celów. Pomimo solennego przyrzekania „nigdy 
więcej”, przy okazji kolejnych uroczystych rocznic 
wspominających okrucieństwo II wojny światowej, 
po raz kolejny powtórzyliśmy ten sam scenariusz. 

Wraz z inwazją na Ukrainę okazało się, że traktowany 
z największą serdecznością i szacunkiem przez głowy 

państw zachodnich, wielki rosyjski partner stał się 
największym wrogiem demokratycznej Europy, 
bezpośrednio zagrażającym jej bezpieczeństwu



Nie można powiedzieć, że obecna sytuacja jest 
nowością. Do złudzenia przypomina niechlubną 
politykę appeasementu prowadzoną przez Wielką 
Brytanię, a następnie Francję. Ciche przyzwolenie 
na nielegalną aneksję Krymu stało się współcze-
snym układem monachijskim. Także słowa wypo-
wiedziane z  tamtej okazji przez premiera Zjed-

noczonego Królestwa, Neville’a  Chamberlaine’a, 
o „sporze w dalekim kraju, między ludźmi, o których 
nic nie wiemy”, a  przede wszystkim jego naiwna 
wiara w to, że polityka ustępstw zatrzyma Hitlera, 
do momentu inwazji na Ukrainę, niemal w niezmie-
nionej formie były standardem w  polityce państw 
Zachodu względem Rosji.

Zbliżająca się zima będzie czasem próby nie tylko 
dla Ukrainy, ale dla całego demokratycznego świa-
ta. Teraz każdy, nawet przeciętny obywatel z małe-
go miasteczka we Francji, odczuje konsekwencje 
prowadzonej latami polityki pobłażania względem 
krwawego autokraty. Obserwując przerażające 
zbrodnie wojenne na Wschodzie, Rosjan uciekają-
cych przed mobilizacją z jednej strony, z drugiej zaś 
nadciągający kryzys energetyczny, żywnościowy 

i  inne poważne konsekwencje ekonomiczne tej 
wojennej rzeczywistości, otrzymujemy brutalną na-
uczkę, że nie ma czegoś takiego, jak bezpieczne 
negocjacje czy układy z autokratami. Nie wycią-
gnęliśmy wniosków z doświadczeń poprzedniego 
stulecia, więc zamiast lekcji teoretycznej, dostajemy 
o wiele boleśniejszą i namacalną. Obecny kryzys 

nie byłby aż tak dotkliwy, gdyby państwa demo-
kratyczne trzymały na dystans sąsiada od dawna 
dającego niepokojące sygnały, a  przede wszyst-
kim jawnie zabiegającego o  destabilizację Za-
chodu. W końcu znane są destrukcyjne działania 
Putina wymierzone przeciw Stanom Zjednoczonym 
i Europie, polegające m.in. na dezinformacji, inge-
rencji w procesy wyborcze, opłacaniu populistycz-
nych polityków czy działaczy, mogących oddziały-
wać na politykę za granicą, zgodnie z wytycznymi 
Kremla.

Nie da się cofnąć czasu, jednak możemy podjąć de-
cyzję, czy obecne zmagania z rosyjskim dyktatorem 
pójdą w niepamięć, czy jednak wywołają zmianę 
w sposobie postrzegania relacji z państwami auto-
rytarnymi. Nie mamy już raczej wątpliwości co do 
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tego, że należy dążyć do rezygnacji ze wszelkich 
relacji zależności (np. energetycznej, przemysło-
wej), które mogłyby być wykorzystane do wywie-
rania nacisku na Zachód w przypadku niepopiera-
nia polityki obcej jego wartościom. Ale czy tylko? 
Zapewne to również najwyższa pora domagać się 
zmiany prawa, tak aby uniemożliwić ubieganie się 
o państwowe urzędy politykom czy partiom jawnie 
wspieranym lub finansowanym przez podmioty za-
graniczne, takim jak Marine Le Pen, Viktor Orban 
czy Matteo Salvini. Być może należy pójść dalej, 
starając się o  wykluczenie krajów autorytarnych 
z organizacji międzynarodowych zawodów spor-
towych czy ważnych wydarzeń. Czy nie jest absur-
dem, że pokojowe igrzyska olimpijskie odbywały się 
w Chinach, znanych z naruszania praw człowieka, 
a tegoroczny mundial będzie miał miejsce w Kata-
rze, gdzie goście są przestrzegani przed lokalnym 
prawem zaprzeczającym idei wolności. Organiza-
cja tego typu imprez jest fantastyczną reklamą dla 
państw pragnących poprawić swój wizerunek. Nie 

dziwi więc podejrzenie o korupcję wobec Kataru 
czy Rosji. Oczywiście, nie jest możliwe ani zasad-
ne, aby całkowicie zaprzestać wymian handlowych 
czy naukowych. Można jednak je ograniczać w ta-
kim stopniu, aby w razie konfliktu nie zagrażały sta-
bilności państw demokratycznych, a także aby nie 
przyczyniały się do rozwoju reżimów. Obecny kon-
flikt w Ukrainie dowodzi skuteczności sankcji. Zna-
czenie presji ekonomicznej jest nie do przecenienia, 
chociaż, tak jak w przypadku Rosji, nie są to łatwe 
ani przyjemne decyzje. One z powodu wysokich 
kosztów dla wprowadzających sankcje, w tym m.in. 
przenoszenia inwestycji, rezygnacji z lukratywnych 
kontraktów, mogą wywoływać duże niezadowo-
lenie wśród inwestorów, przedsiębiorców, a nawet 
zwykłych ludzi. Niemniej jednak taki twardy sprze-
ciw w  obronie demokratycznych wartości byłby 
inwestycją na przyszłość w silny, niezależny, skon-
centrowany (trochę z konieczności) na innowacyj-
ności i rozwoju nauki Zachód, a być może stałby się 
również inspiracją dla innych. 

Gdy świat demokratyczny zaczął reagować, nie spotkał 
się z dawną chęcią przywódcy Rosji do zacieśniania 
przyjaźni, ale z agresją. Czy można takiej postawy 
Putina nie zrozumieć, skoro jedynie wcielał w życie 
deklarowane od początku jego rządów zamiary?

ANNELIESE MISTEL
Publicystka, orientalistka, z zamiłowania historyczka, absolwentka wydziału 
orientalistycznego na Uniwersytecie Warszawskim, tytuł magistra japonistyki 
uzyskała na Uniwersytecie Diderota w Paryżu. Od wielu lat związana z Francją, 
w której mieszka na stałe od 2017 roku.
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DO OROŃSKA 
NA SPACER 
WŚRÓD RZEŹB
MARTA KRAJENTA

Muzeum Rzeźby w  Orońsku to stolica 
polskiej rzeźby i moja prywatna kra-
ina czarów. Wpadam tu kilka razy 

w roku by latem poleżeć na trawie i zaaranżo-
wać piknik wśród rzeźb, jesienią spacerować 
w deszczu i w kapturze oglądać jak po moich 
ulubionych rzeźbach i instalacjach mazgają się 
ślimaki, a zimą staw jest ukryty pod zaśnieżoną 
taflą, a z artystycznych instalacji zwisają sople 
i błyszczą jak diamenty w słońcu. Tu połączenie 
sztuki i natury jest realne. Czuje się ucieleśnienie 
ducha i  materii. Jestem tu szczęśliwa, wracam 
natchniona.

Historię Centrum zapoczątkowały w 1965 roku 
warsztaty twórcze i  plenerowa ekspozycja 
prac artystów związanych z  Ośrodkiem Pracy 
Twórczej Rzeźbiarzy. Od 1981 roku kompleks 
zaczął funkcjonować jako państwowa placów-
ka kulturalna. To trzynastohektarowa przestrzeń 
zielona, w objęciach, której znajduje się: pałac, 
kaplica, oranżeria, oficyna, budynki gospodar-
cze, gmach Muzeum Rzeźby Współczesnej 
oraz malowniczy staw i  park, który służy jako 
galeria dla rzeźb. W ostatnim czasie organizo-
wane są tu zdecydowanie najlepsze wystawy 
w  Polsce, dlatego też jeśli ktoś jeszcze tego 
miejsca nie zna to polecam nadrobić! ⅓

W  zeszłym roku o  wczesną jesienią w  Cen-
trum Rzeźby Polskiej w Orońsku zaprezentowa-
no twórczość Ursuli von Rydingsvard, artystki 
o polskich korzeniach, mieszkającej i pracują-
cej w Nowym Jorku, jednej z najbardziej zna-
nych rzeźbiarek na świecie. Ursula słynie z mo-
numentalnych, a  zarazem poetyckich rzeźb, 
wykonanych z cedrowego drewna, które dziko 
i elegancko wpisują się w krajobraz i architek-
turę współczesnych miast. Jej ekspresyjne, dy-
namiczne, oszałamiające dzieła można spo-
tkać w najważniejszych kolekcjach i miejscach 
sztuki w  Stanach Zjednoczonych, takich jak: 
nowojorskie Museum of Modern Art, Metropo-
litan Museum of Art, Madison Museum of Con-
temporary Art w  Wisconsin, National Gallery 
of Art w Waszyngtonie, San Francisco Museum 
of Modern Art, Whitney Museum of American 
Art, Park Rzeźby Storm King Art Center pod 
Nowym Jorkiem i wielu innych ważnych insty-
tucjach kultury i nauki. Rzeźby Ursuli pomagają 
budować markę tych miejsc. Artystka wybrała 
indywidualną drogę i osiągnęła spektakularny 
sukces. Wspaniale było móc doświadczyć jej 
prac, dotknąć tej spektakularności. Wspaniałe 
było również to, że artystka kilkakrotnie pod-
czas trwania wystawy prowadziła oprowa-
dzania dla gości.
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Natomiast w  tym sezonie możemy obcować 
z  pracami innego z  mistrzów współczesnej 
rzeźby - Anisha Kapoor’a. Artyta urodził się 
w  1954 roku w  Bombaju. Od 1973 mieszka 
i  pracuje w  Londynie, gdzie studiował sztuke. 
Uważany jest za jednego z najbardziej wpły-
wowych artystów swojej generacji, a  między-
narodową slawę przyniosły mu monumentalen 
rzeżby, kótre staly się punktami orientacyjnymi 
symbolami znanymi na całym świecie. Na wy-
stawę w  Orońsku mistrz wybrał 12 rzeźb, sta-
nowiących przekrój jego pracy twórczej z  lat 
1997-2018. Dziewięć kamiennych prac wy-

eksponowano w  przestrzeni Muzeum Rzeźby 
Współczesnej. Są one cielesne, biomorficzne, 
sugestywne. Nawiązują czułą relację z odbior-
cą. Chce się w nie wejrzeć, chce się wedrzeć do 
ich wnętrza. Zachęcają do tego liczne wgłębie-
nia, prześwity, pustki w kamieniu. A  jednak nie 
jest to możliwe... Chce się je objąć, przytulić się 
do nich, scalić z nimi, choć na chwilę. Prowoku-
je do tego ich wielkość, gładkość, zaokrąglenia 
form. A jednak nie jest to możliwe... Dla mnie ta 
część prezentacji jest bardzo zmysłowa w od-
biorze, sensualna. Natomiast zupełnie inna 
narracja wizualna zbudowana jest w budynku 
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Oranżerii, gdzie wyeksponowano 3 obiekty, 
zrealizowane w  materiałach miękkich i  pla-
stycznych – wosku i żywicach. Kapoor używa 
tu parapsychologicznego odcienia intensywnej 
czerwieni, kojarzącej się z  słynnymi obrazami 
Marka Rothko, krwią, hinduskimi przyprawami, 
wnętrzem ciała człowieka. Ekspozycję zapla-
nował sam artysta, a  budowa wystawy była 
dużym wyzwaniem logistycznym i  technicznym 

dla załogi Centrum, w Polsce jedynie Centrum 
Rzeźby Polskiej było w  stanie podołać temu 
zadaniu. Efekt jest oszałamiający, choć nieła-
twy w odbiorze, budzi napięcie i  transformuje. 
Porusza mnie, smuci, drażni, a  jednocześnie 
wzbudza czułość i empatię. I o to w życiu wy-
pełnionym sztuką chodzi - by się zatrzymać, po-
myśleć, poczuć i się zmienić. 
 

 
MARTA KRAJENTA
Współprowadzi galerię Flow Art House, zlokalizowaną w Fabryce Norblina, 
gdzie cyklicznie organizuje wystawy sztuki i spotkania z artystami. Realizuje 
również projekty z obszaru art brandingu dla firm, doradza w tworzeniu 
kolekcji prywatnych i korporacyjnych. Od kilkunastu lat pracuje na rynku 
dóbr luksusowych, tworząc unikatowe komunikacje marketingowe, w tym te, 
oparte o promocję sztuki. Organizowała wystawy Meli Muter i Wojciecha 
Fangora w budynku Cosmopolitan Twarda 4, koncert Jimka i Młodej Pol-
skiej Filharmonii na Placu Grzybowskim, pokazy mody Arkadiusa oraz Ani 
Kuczyńskiej we współpracy z marką Absolut Vodka i wiele innych wydarzeń 
lifestylowych. Z wykształcenia psycholog, w sercu - estetka. 



Jeśli konserwatywna część społeczeństwa 
natychmiast się nie ocknie i nie zacznie 
formułować poważnej odpowiedzi i pro-

wadzić wielopłaszczyznowej walki o normy 
społeczne zbudowane na Dekalogu to za 1 
pokolenie nie będzie co zbierać”. Tak o to 26 
października 2018 roku na Twiterze napisał 
Krzysztof Bosak, od roku 2019 poseł z ramie-
nia Konfederacji. Ten, jak i inne tweety przyto-
czone w tym tekście, dość precyzyjnie opisują 
problem z jakim się dziś zmagamy. Problem 
osób nie tylko o poglądach konserwatywnych, 
prawicowych, czy katolickich, ale nas wszyst-
kich jako społeczeństwa…

„Formułowanie poważnej odpowiedzi” i „nor-
my społeczne zbudowane na Dekalogu” wy-
dają się kluczowymi elementami tej wypowie-
dzi, szczególnie jeśli te składniki połączymy. 
Jakaż to „odpowiedź” na takie miano zasługu-
ję, a już w szczególności na bycie „poważną”? 
Otóż taka, która rzeczywiście daję receptę na 
dany problem z jakim się aktualnie zmaga-
my. Taka, która jest owocem procesu pochy-
lenia się nad nim. Nie zapominajmy jednak 
o drugim składniku. Owe zbudowanie „norm 
społecznych opartych na Dekalogu” służy w 
tej wypowiedzi za symbol aksjologicznego 
fundamentu dla samego procesu pochylania 
się nad problemem. Jaka jest zatem praktyka? 
Jakie istnieją problemy i jakie rozwiązania są 
serwowane przez tych, którzy podają się za 
konserwatystów?

Jednymi z głównych problemów naszych cza-
sów, dla zwięzłości tekstu i mimo świadomo-
ści złożoności tych problemów potraktuję je 
łącznie, są problemy dotyczące stanu naszej 
planety. Zarówno krocząca coraz szybszym 
tempem katastrofa klimatyczna, jak i wszelkie 
kwestie natury ekologicznej, mają dziś dla nas 
wymiar egzystencjalny. Mówiąc najprościej, 
na niewiele się zdadzą dyskusje na wszelkie 
inne temat jeśli nie załatwimy tych problemów. 
Nie będzie po prostu komu toczyć dyskusji na 
temat wartości lub bardziej zajęci będziemy 
walką o każdy litr wody.

Jaka więc w tym wypadku jest odpowiedź 
konserwatystów? Ani poważna, ani oparta na 
wartościach, o Dekalogu nie wspominając. Od 
kontestacji problemów – zrzucania winy na 
światowy spisek, podważania dorobku nauki 
przez twitterowych publicystów, przez odrzuca-
nie „ideologii ekologizmu” jako kolejnej odmia-
ny „neomarksizmu”, który to chcę się w kolejnej 
wersji wedrzeć do naszych głów, aż do uzna-
wania częściowo problemów wymienionych 
wyżej, ale odznaczanie się w przeciwdziała-
niu im konserwatyzmem dosłownie rozumianym 
jako konserwowaniem obecnego stanu rzeczy, 
co w obliczu problemów z klimatem, czy eko-
logią nie jest przecież żadnym rozwiązaniem. 
„Konserwatyzm jest – jak zawsze – bardziej 
elitarny i mniej modny – więc wśród młodzieży 
burżuazyjnej/inteligenckiej pozostanie posta-
wą niszową i bardziej wymagającą”. 
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TWITTEROWA 
EGZEGEZA  
O PRAWICOWEJ 
CYWILIZACJI 
ŚMIERCI…
KAMIL SZAŁECKI

Zbudowanie „norm społecznych opartych na Dekalogu” służy w 
tej wypowiedzi za symbol aksjologicznego fundamentu dla samego 
procesu pochylania się nad problemem. Jaka jest zatem praktyka? 
Jakie istnieją problemy i jakie rozwiązania są serwowane przez tych, 
którzy podają się za konserwatystów?
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Krzysztof Bosak znowu trafił w samo sedno, 
choć paradoksalnie częściowo. Konserwatyzm, 
jak i aksjologia chrześcijańska są postawami wy-
magającymi, czasem wręcz heroicznie. Pojęcia 
cnoty, wyrzeczeń, czy poświęcenia kojarzymy 
właśnie z nimi. Tymczasem, dzisiejsi politycy kon-
serwatywni lubią proste i wygodne rozwiąza-
nia. Krzyknąć głośno, że to przecież spisek, że 
ci naukowcy to przecież przekupieni, a działają 
pewnie i w duchu jakiejś nowej wrogiej ideologii. 
Problem rozwiązany! Po co podejmować się wy-

rzeczeń? Po co współpracować dla rozwiąza-
nia problemu? Po co praca u podstaw, by prze-
konać nieprzekonany tłum, jeśli można do niego 
dołączyć, skandować jego hasła i zyskać jego 
poparcie?

Trzeba przyznać, że z posłańców wielkich idei 
i wysokich wartości współcześni konserwatywni 
politycy stali się raczej wygodnymi leniuszkami. 
Kiedyś heroicznie głoszący wymagające wzor-
ce, często w kontrze do świata, dziś z wygody 
przyłączają się do tłumu. Mało to trzeba przy-
znać chrześcijańskie, a to przecież fundament 
naszej cywilizacji! Komu by się przecież chciało 
zainteresować „zielonym konserwatyzmem” Ro-
gera Scrutona, czy nauczaniem kilku ostatnich 

papieży z Franciszkiem i jego encykliką Laudato 
si’ oraz koncepcją „grzechu ekologicznego” na 
czele? 

Podobny schemat można przenieść na inne 
problemy dzisiejszego świata. Kryzys rodziny? 
To ideologia singlizmu i seksualizacja przez 
złowrogą ideologię LGBT! Problemy edukacji? 
Więcej kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła 
II! Problemy związane z migracją? Zamknąć 
granicę, odczłowieczyć przybywających i 

wykorzystać polityczne do zyskania kolejnych 
punktów poparcia na najniższych społecznych 
emocjach! Lepiej jednak będzie ponownie 
przywołać Krzysztofa Bosaka. „Uważam ide-
ową stronę rewolucji 68 za coś złego, ale jed-
nocześnie uważam sprowadzanie wszystkiego 
co opisane w poniższym wątku wyłącznie do 
zbiorowej deprawacji jest fałszywe. Przemiany 
społeczne zawsze są wielowymiarowe, długo 
dojrzewają, mają wiele przyczyn i różne skutki. 
Jeśli konserwatyści chcą wpływać na młodych 
to muszą tę złożoność rozumieć i potrafić o niej 
mówić. Jeśli chcą być skuteczni to nie mogą sta-
wiać zbyt uproszczonych czy ideologicznych 
diagnoz. Zresztą to nie tylko kwestia strategii, 
ale po prostu wierności prawdzie”
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 „Uproszczone ideologiczne diagnozy” – ponow-
nie z chirurgiczną precyzją polityk Konfederacji 
wskazał na jeden z najbardziej jaskrawych pro-
blemów polskiej prawicy. Strasząc nieskończoną 
ilością ideologii sami wpadli oni we własne, od-
bierające im trzeźwe spojrzenie na wspomnianą 
przez Krzysztofa Bosaka prawdę – jeden z trzech 
składników, obok piękna i dobra, platońskich war-
tości, a więc nieodłącznych składników naszej ła-
cińskiej cywilizacji, na którą to tak lubi się prawica 
powoływać. Ideologiczne uproszczone diagnozy 
to także promocja strachu, którym prawica ocho-
czo gra. Strach, a więc wyjątkowo niechrześcijań-
ski składnik wachlarza naszych emocji. Chrześci-
jaństwo, nieodłączny składnik konserwatyzmu, to 
przecież religia dobrej nowiny i nadziei, nie zaś 
strachu, wrogości i zamknięcia.

„Utożsamiają swoją wolę z prawem. To wychodzi 
przy każdej kwestii: sądownictwo, pandemia, pra-
wo do zgromadzeń, Regulamin Sejmu, cokolwiek. 
Dlatego nie uważam ich za prawicę. Cywilizacja 
łacińska to dla nich pusty termin. Konserwatyzm 
– użyteczny frazes. Praworządność – kaprys 
UE.”Tym razem Krzysztof Bosak punktuję prawice 

rządzącą, za instrumentalne wymachiwanie poję-
ciami. Dodać można, że republikańskie umiłowa-
nie państwa prawa zastępują klasową plemienną 
retoryką wymierzoną między innymi w sędziów. 
Tam gdzie trafiają na opór ze strony broniącej 
prawa Unii Europejskiej, popadają w nacjonalizm.

Będący w dobrej kondycji konserwatyzm jest po-
trzebny nam wszystkim. To nie tylko mniejsze pole 
dla populizmu i więcej szlachetnych wartości 
wprowadzonych do naszego świata, ale przede 
wszystkim zyskanie kolejnego aktora dla prawdzi-
wego i skutecznego rozwiązywania największych 
problemów naszego świata.

Pozostaje mieć nadzieję, choć niewątpliwie 
płonną, że przytoczone „ćwierknięcia” oka-
żą się w jakiejś perspektywie jaskółką, która 
to kiedyś taką prawicę uczyni, jaka wyjdzie z 
pozytywnym programem dającym coś poza 
strachem, populizmem i walką z wyimagino-
wanym wrogiem. Prawicę, która, jak napisał 
na Twitterze Krzysztof Bosak „ocknie się”, ze 
swoich fobii i wygodnictwa. 

Jaka więc w tym wypadku jest odpowiedź 
konserwatystów? Ani poważna, ani oparta  

na wartościach, o Dekalogu nie wspominając

KAMIL SZAŁECKI
Student prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Zaangażowany w ruch na-
ukowy na Wydziale Prawa i Administracji. Członek Fundacji Nowy Głos. 
Ambasador Fundacji Court Watch Polska. Miłośnik debat w formacie oks-
fordzkim oraz parlamentarnym. Wcześniej wielokrotny laureat, bądź 
finalista konkursów oraz olimpiad z zakresu nauk społecznych i prawnych. 
Katoliberał.





„Cold War Liberals“ jest rubryką biograficzną. Od maja 2022 
do grudnia 2023 przedstawiamy w niej pokrótce sylwetki 20 
znaczących polityków liberalnych z zachodniej strony „żela-
znej kurtyny”, których szczyt działalności publicznej przypadł 
na lata zimnej wojny.

ROGER MOTZROGER MOTZ
Nie tylko ze względu na ulokowanie znacz-

nej części głównych instytucji Unii Europej-
skiej w jej stolicy, Belgia jest uznawana za 

samo epicentrum procesów i idei integracji europej-
skiej. Nic więc dziwnego, że także wśród integru-
jących się po II wojnie światowej liberałów Europy 
zachodniej jednym z  najważniejszych pionierów 
był Belg. Roger Motz należał i przewodził pierw-
szemu pokoleniu belgijskich polityków, dla których 
bycie równocześnie ludźmi polityki belgijskiej i eu-
ropejskiej stało się nową oczywistością.

Motz urodził się w  Schaerbeek w  1904 r. Na 
Wolnym Uniwersytecie w  Brukseli zdobył 22 lata 
później, nietypowe na tle większości liberalnych 
kolegów-polityków, wykształcenie inżyniera technik 
wydobycia górniczego. Jednak już od lat studenc-
kich głęboko zaangażował się w życie polityczne, 
jednoznacznie jemu się poświęcając. Został akty-
wistą liberalnego zrzeszenia studentów CEL, był 
przewodniczącym stowarzyszenia generalnego 
studentów swojej alma mater, działał w  zarzą-
dzie Narodowej Unii Studentów Belgii. W drugiej 



COLD WAR LIBERALS / 105104 / COLD WAR LIBERALS

połowie lat dwudziestych obracał się nawet w krę-
gach międzynarodowych zrzeszeń studenckich, 
w Międzynarodowej Konfederacji Studentów. 

W  latach trzydziestych Motz został aktywistą 
zgrupowania liberalnej młodzieży (Młodej Gardy 
Liberalnej), od 1932 r. pełnił funkcję jej krajowego 
wiceprzewodniczącego oraz politycznego dy-
rektora jej organu prasowego (wydawanego pod 
tytułem – nomen omen – „La Liberté”). Również od 
1932 r. pełnił swój pierwszy samorządowy man-
dat polityczny.

Wzmocnienie jego pozycji w szeregach Partii Libe-
ralnej zaznaczyło się zaproponowaniem Motzowi 
roli w pracach nad ideowo-programowym zredefi-
niowaniem partii. Motz należał do grupy polityków 
młodego pokolenia preferujących ewolucję w kie-
runku socjalliberalizmu wbrew bardziej centropra-
wicowej linii szefa partii Paula Hymansa. W 1934 
r. Motzowi powierzono napisanie nowego progra-
mu w zakresie polityki ekonomicznej z naciskiem na 
finanse państwa, czyli określenie balansu pomiędzy 
celem rozbudowy polityki socjalnej a celem zacho-
wania dyscypliny w finansach publicznych. Wynik 
jego analiz został przyjęty jako nowy program partii 
w trakcie słynnych Dni Liberalnych w grudniu 1935 r. 

Po przejściowym sukcesie tzw. reksistów – partii 
faszysty i  stronnika nazistów, Leona Degrelle’a  – 
w wyborach w roku kolejnym, Roger Motz poświę-
cił kilka lat na walkę z wpływami skrajnej prawicy 
w  Belgii. Był liderem liberałów w  ponadpartyjnej 

(i wspieranej nawet przez katolicki Kościół) inicja-
tywie poświęconej walce z  faszyzmem w  Belgii, 
wskutek której reksiści ulegli w  1939 r. ponownej 
politycznej marginalizacji. 

W okresie okupacji hitlerowskiej Motz przebywał 
w Londynie i angażował się w ruch oporu na od-
cinku mediów, wspierając m.in. dywersyjne audycje 
radiowe. Owocem jego ówczesnej pracy ideowej 
było wydanie w 1944 r. „Eseju o nowej doktrynie 
liberalnej”, gdzie rozwijał swoje socjalliberalne cre-
do powołując się na brytyjskie reformy polityki spo-
łecznej autorstwa Williama Beveridge’a.

Już wtedy został prowizorycznie powołany na sze-
fa Partii Liberalnej. Od roku 1947 niezwykle inten-
sywnie skupił się na rozwoju międzynarodowych 
kontaktów i  kładzeniu podwalin pod integrację 
europejską. Był jednym z  inicjatorów Niezależnej 
Ligi na rzecz Współpracy Europejskiej, uczestnikiem 
Kongresu Europy Międzynarodowego Komitetu 
Koordynacji Jedności Europejskiej w 1948 r. i belgij-
skim koordynatorem Ruchu Europejskiego. Znalazł 
się w belgijskiej delegacji do pierwszego zgroma-
dzenia konsultatywnego Rady Europy. Dziedziną 
jego aktywności było następnie szczególnie bu-
dowanie struktur współpracy europejskich partii 
liberalnych, których był w zasadzie pomysłodaw-
cą. Zaraz po wojnie doprowadził do podpisania 
Deklaracji Brukselskiej, na podstawie której w 1947 
r. zwołano w angielskim Oxfordzie kongres zało-
życielski Międzynarodówki Liberalnej. Rok później 
w Zurychu światło dzienne ujrzała kolejna organi-

zacja – Światowa Unia Liberalna. W latach 1952-
53 zaangażowanie Motza doceniał już cały świat 
ruchów liberalnych – powołano go na szefa Mię-
dzynarodówki Liberalnej, na prezesa Liberalnego 
Ruchu na rzecz Zjednoczonej Europy oraz wice-
przewodniczącego liberalnej frakcji w zgromadze-
niu Rady Europy. 

Bardzo ciekawym i nie do końca jasnym wątkiem 
biografii Motza jest jego potencjalne uwikłanie 
jako… agent PRL-owskich służb specjalnych. W IPN 
zachowały się dokumenty, jakoby Motz dostar-
czał Polakom informacji o  działaniach liberalnych 
organizacji, które współzakładał, a  także grupy 
Bilderberg. Miał nie mieć bezpośrednich kontak-
tów z bezpieczniakami, ale świadomie informował 
wywiad poprzez polskiego przyjaciela z  okresu 
londyńskiego – Jana Hauptmana, który do 1951 
r. pracował w ambasadzie Polski w Brukseli. Motz 
miał otrzymywać w  zamian gratyfikacje material-
ne, zwłaszcza w postaci korzyści handlowych dla 
powiązanych z nim przedsiębiorców, przychylno-
ści polskich władz dla wypłat odszkodowań dla 
wywłaszczonych po wojnie w PRL belgijskich kon-
cernów, itp. Motz przewodniczył w belgijskim par-
lamencie przez pewien czas zespołowi belgijsko-
-polskiemu, a w latach 1947 i 1955 odwiedził PRL. 
Nie jest jednak do końca jasne, czy Motz i Haupt-
man nie byli podwójnymi agentami, powiązanymi 
z wywiadem brytyjskim.

W 1958 r. – chwili bardzo ważnej i przełomowej 
dla belgijskich dziejów politycznych – Roger Motz 

pełnił funkcję ministra gospodarki i  w  imieniu Par-
tii Liberalnej sygnował dokument fundamentalnie 
ważny – tzw. Pakt Oświatowy. Wraz z jego podpi-
saniem kończyła się trwająca niemal 130 lat belgij-
ska „wojna o szkoły” pomiędzy religijną, katolicką 
częścią społeczeństwa (reprezentowaną tradycyj-
nie przez Partię Katolicką) a obywatelami preferu-
jącymi wartości świeckie (reprezentowanymi trady-
cyjnie przez Partię Liberalną, a od przełomu XIX i XX 
w. także przez socjalistów). Konsensus położył kres 
podziałowi społeczeństwa na dwa tzw. filary, które 
miały przez ponad wiek odrębne szkoły, odrębnych 
adwokatów, taksówkarzy, fryzjerów, a  nawet od-
rębne msze św. Najbardziej antyklerykalna z partii 
liberalnych Europy porozumiała się z  powstającą 
w miejsce Partii Katolickiej nowocześniejszą chade-
cją na fundamencie – jak powiedział Motz – „tole-
rancji religijnej ujętej w ramy szacunku dla wolności 
indywidualnych”. Mogła powstać pierwsza koali-
cja chadecko-liberalna, a dotychczasowy podział 
zastąpiły sprawy gospodarcze i spory flamandzko-
-walońskie. 

Dostrzegłszy głębokość tej cezury także dla Partii Li-
beralnej, Motz postanowił w 1961 r. oddać kierow-
nictwo kolejnemu pokoleniu, uosabiającemu nowy 
etap dla belgijskiego liberalizmu, post-antyklerykal-
ny i skupiony o wiele bardziej na celach społecz-
nych i wolnorynkowych. Partia przyjęła nazwę Partii 
Wolności i Postępu (PLP), a Motz został jednogło-
śnie wybrany jej honorowym przewodniczącym. 
Zmarł w Brukseli w 1964 r.  
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JOANNA LECH

ZAPAS ŚRODKÓW
Snow Patrol, What If This Is All The Love You Ever Get?

Rzeczy, które drżą niewypowiedziane w powietrzu,
i te, których nie możesz dotknąć, na odległość języka.

Krople na końcach liści. Nici, które zrywasz,
pomiędzy palcami. Słony brokat w oku.
Mżawka. Noc. Jaśmin skrzy się w błyskach.

Cała tęsknota świata jest w szumie gałęzi.
Nie idź, czekaj, zaraz się rozpada; tutaj się ukrywa.

Joanna Lech (ur. 1984 w Rzeszowie) jako pi-
sarka debiutowała powieścią Sztuczki (Nisza, 
2016), nominowaną do Nagrody Literackiej Nike 
i Nagrody Literackiej Gdynia. Następnie wydała 
powieść Kokon (W.A.B., 2019). Wcześniej zreda-
gowała antologię wierszy Znowu pragnę ciemnej 
miłości (W.A.B., 2018) i opublikowała cztery zbio-
ry wierszy: Zapaść (nominacja do Nagrody Po-
etyckiej Silesius), Nawroty (nominacja do Nagro-
dy Literackiej Nike), Trans i Piosenki Pikinierów. 
Jest laureatką wielu konkursów literackich, w tym 
nagród głównych w konkursach: im. R.M. Rilke-
go, im. Jacka Bierezina i Polskiego Towarzystwa 
Wydawców Książek. Została również uhonorowa-
na m.in. Stypendium Twórczym Miasta Krakowa 
i Fundacji Grazella, Międzynarodowego Domu 

Pisarzy Ventspils, projektu Once Upon a Deadli-
ne, Wyszehradzkich Rezydencji Literackich, Pra-
gi Miasta Literatury UNESCO oraz Czeskiego 
Centrum Literackiego. Jej wiersze tłumaczono na 
język angielski, niemiecki, ukraiński, rosyjski i cze-
ski. Mieszka w Krakowie.

Wiersz wolny to nowa przestrzeń Liberté!, 
uwzględniająca istotne, najbardziej progresywne 
i dynamiczne przemiany w polskiej poezji ostat-
nich lat. Wiersze będą reagować na bieżące wy-
darzenia, ale i stronić od nich, kiedy czasy wy-
magają politycznego wyciszenia, a afekty nie są 
dobrym doradcą w interpretacji rzeczywistości.
Redaguje Rafał Gawin Photo by Runze Shi on U

nsplash
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